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คำ�นิยม

(และบอกเล่าเพิ่มเติม)
	คำำ�นิิยมแรกก็็คืือ ผู้้�รวบรวมและเรีียบเรีียง “30 ปีี มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ” เล่่มนี้้�
มีีความเข้้าใจลึึกซึ้้�ง ทั้้�งทางรููปธรรมและนามธรรมของ “กระบวนการ” ร่่วมพััฒนาระบบสุุขภาพ และ
มีีความสามารถสููงในการเขีียนอย่่างคมชััดลึึก ทำำ�ให้้เห็็นการเดิินทางไกล (Long March) ของอุุดมการณ์์
ความคิิด และแนวทางปฏิิบัติั ิ การจััดการทางวิิชาการแนวใหม่่ เพื่่�อสุุขภาวะของคนไทย การสััมภาษณ์์
อดีีตเลขาธิิการมููลนิิธิิ 7 ท่่าน รวมทั้้�งเลขาธิิการคนปััจจุุบััน ซึ่่�งล้้วนเป็็นบุุคลากรคุุณภาพสููง ทำำ�ให้้
สามารถเก็็บเกี่่�ยวความมุ่่�งมั่่�น วิิธีีคิิด ประสบการณ์์ และข้้อเสนอแนะอัันมีีค่่ายิ่่�ง ทำำ�ให้้ “30 ปีี มููลนิิธิิ
สาธารณสุุขแห่่งชาติิ” น่่าจะเป็็นแหล่่งรู้้�ที่่�ดีถึี งึ ประสบการณ์์จริิงของกลุ่่�มและเครืือข่่ายคนจำำ�นวนหนึ่่�ง
ไม่่น้้อยทีีเดีียว ที่่�เพีียรพยายามอย่่างยาวนานเพื่่�อสุุขภาวะของคนทั้้�งมวล
	ท่่านมหาตมะคานธีี กล่่าวว่่า
“ถ้้าคุุณเรีียนจากตำำ�รา คุุณได้้ความรู้้� แต่่ถ้้าคุุณเรีียนจากประสบการณ์์ คุุณได้้ปััญญา”
หนัังสืือเล่่มนี้้�ไม่่ใช่่ตำำ�รา แต่่เป็็นบัันทึึกประสบการณ์์อัันยาวนานต่่อเนื่่�อง เพื่่�อประโยชน์์สุุข
ของมหาชน หรืือเพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมอัันหาได้้ยาก น่่าจะเป็็นแหล่่งรู้้�ที่่�ดีีของอนุุชนคนรุ่่�นหลััง
ที่่�ต้้องการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยไปสู่่�ความดีีงาม
โดยที่่�ระบบสาธารณสุุขของไทยผลิิกโฉม (Transform) รวดเร็็วอย่่างมหััศจรรย์์ จากประมาณ
ปีี พ.ศ. 2480 ที่่�จัังหวััดต่่าง ๆ ไม่่มีีแพทย์์เลยสัักคน ใครเป็็นไส้้ติ่่�งอัักเสบ เป็็นโรคคอตีีบ (ดิิพธีีเรีีย Diphtheria) ก็็ตายหมด ในเวลาประมาณ 50 ปีี เรามีีโรงพยาบาลจัังหวััดครบทุุกจัังหวััด มีีโรงพยาบาล
อำำ�เภอครบทุุกอำำ�เภอ มีีสถานีีอนามััยครบทุุกตำำ�บล มีีสถาบัันการแพทย์์ที่่�ทันั สมััย มีีระบบหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า มีีองค์์กรสนัับสนุุนระบบสุุขภาพเชิิงรุุก คืือรุุกสร้้างสุุขภาพดีี แทนที่่�จะรอซ่่อมเมื่่�อ
สุุขภาพเสีียแต่่เพีียงอย่่างเดีียว ที่่�เรีียกว่่า “สร้้างนำำ�ซ่่อม” ในการผลิิกโฉมระบบสุุขภาพไทยนี้้�

มีีผู้้�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวนมาก มากกว่่าตััวละครในมหากาพย์์มหาภารตะยุุทธของอิินเดีีย จะเรีียกว่่า
“มหากาพย์์การสาธารณสุุขไทย” ก็็ว่่าได้้ น่่าจะมีีการเชิิญชวน แสวงหาผู้้�ที่่�มีีฉัันทะ วิิริิยะ ทำำ�การ
ศึึกษาค้้นคว้้า และเขีียนมหากาพย์์การสาธารณสุุขไทย ให้้เป็็นแรงบัันดาลใจแก่่คนไทยทั้้�งประเทศ
	คำำ�บอกเล่่าเพิ่่�มเติิมที่่�ผมจะเขีียนดัังต่่อไปนี้้� เป็็นเฉพาะส่่วนน้้อย ที่่�ผมมีีประสบการณ์์โดยตรง
เท่่านั้้�น แต่่กระนั้้�น ก็็ยังั จะดููยาวเกิินไป สำำ�หรัับต่่อท้้ายคำำ�นิยิ ม ใน “30 ปีี มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ”
ต้้องขออภััยผู้้�จััดพิิมพ์์ และผู้้�อ่่าน
เรื่่�องเป็็นดัังนี้้�
1. รากและจุุดกำำ�เนิิดของมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
เมื่่�อ พ.ศ. 2512 พรบ.วิิชาชีีพเวชกรรมออกมา ทำำ�ให้้มีแี พทยสภาในปีี 2513 แพทยสภาต้้อง
สร้้างระบบฝึึกอบรมแพทย์์ประจำำ�บ้้าน เกิิดโจทย์์ขึ้้�นว่่าชนิิดของแพทย์์ประจำำ�บ้้านควรเปิิดเสรีี หรืือมีี
ข้้อบัังคัับให้้เป็็นไปตามความต้้องการของระบบบริิการ แล้้วระบบบริิการควรเป็็นอย่่างไร แพทยสภา
ได้้ตั้้�ง “คณะอนุุกรรมการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะการวางแผนการแพทย์์และสาธารณสุุขแห่่งชาติิ”
โดยมีี นพ.ประเวศ วะสีี กรรมการแพทยสภาโดยการเลืือกตั้้�งเป็็นประธาน ผมเป็็นแพทย์์เฉพาะทาง
ที่่�โรงเรีียนแพทย์์ ไม่่มีคี วามรู้้�เชิิงระบบ จึึงต้้องแสวงความช่่วยเหลืือ อาจารย์์ นพ.วีีกิจิ วีีรานุุวัตั ติ์์� คณบดีี
คณะเทคนิิคการแพทย์์ เคยบอกผมว่่า “เพ็็ชรน้ำำ��หนึ่่�งของกระทรวงสาธารณสุุขคืือ หมอไพโรจน์์      
นิิงสานนท์์” พี่่�ไพโรจน์์ เลยกลายเป็็นครููทางสาธารณสุุขของผม
คณะอนุุกรรมการดัังกล่่าวประชุุมกัันในวัันเสาร์์ ที่่�ห้้องประชุุมคณบดีีคณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี เพราะอาจารย์์อารีี วััลยะเสวีี คณบดีีเป็็นผู้้�ที่่�สนใจระบบสาธารณสุุข และเป็็น
อนุุกรรมการอยู่่�ด้้วย
ประเด็็นคืือ อาจารย์์โรงเรีียนแพทย์์เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญทางเทคนิิควิิชาการต่่าง ๆ แต่่ไม่่เข้้าใจ
ระบบ กระทรวงสาธารณสุุขรัับผิิดชอบเรื่่�องระบบบริิการ ทั้้�ง 2 ฝ่่าย ไม่่บูรู ณาการกัันเพื่่�อพััฒนาระบบ
สุุขภาพที่่�ดีี
การประชุุมเรื่่�องระบบสาธารณสุุข ที่่�โรงพยาบาลรามาธิิบดีี อาจเป็็นครั้้�งแรกที่่�คนกลุ่่�มหนึ่่�ง
จาก 2 ฟาก มาประชุุมปรึึกษาหารืือกัันถึึงเรื่่�องพััฒนาระบบสาธารณสุุขอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนานนี้้�
น่่าจะเป็็นหมุุดหมายทางประวััติิศาสตร์์สาธารณสุุขอย่่างหนึ่่�ง

	ฝ่่ายสาธารณสุุขที่่�มาร่่วมประชุุมด้้วยเป็็นประจำำ�คืือ นพ.สมบููรณ์์ วััชโรทััย นพ.ไพโรจน์์
นิิงสานนท์์ นพ.ดำำ�รงค์์ บุุญยืืน มีี นพ.จิิตต์์ เหมะจุุฑา อธิิบดีีกรมอนามััย มาร่่วมด้้วย 1 หรืือ 2 ครั้้�ง
ขนาดบ่่ายวัันเสาร์์ที่่� 13 ตุุลาคม 2516 ที่่�รุ่่�งขึ้้�นจะเกิิดเหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม คณะศึึกษาพััฒนาระบบ
สาธารณสุุข ก็็ยัังประชุุมกัันอยู่่�
ความพยายามที่่�จะร่่วมกัันพััฒนาระบบสาธารณสุุขต่่อ ๆ มา ทำำ�ให้้ตระหนัักว่่ามีีความ
ซัับซ้้อนและยาก ต้้องการความต่่อเนื่่�องทางปััญญา (Continuity of wisdom) ลำำ�พัังอำำ�นาจไม่่อาจ
ทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ ความต่่อเนื่่�องทางปััญญาเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ความต่่อเนื่่�องทางปััญญาจะมาจากไหน เพราะ
ในระบบรััฐ มีีการใช้้อำำ�นาจสููงและขาดความต่่อเนื่่�อง จึึงเกิิดความคิิดเรื่่�ององค์์กรอิิสระที่่�มีีความ
ต่่อเนื่่�อง นั่่�นคืือความคิิดที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิดของ มสช. และ สวรส.
ในช่่วงปีี 2530 เมื่่�อคุุณเทอดพงษ์์ ไชยนัันทน์์ เป็็นรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงสาธารณสุุข และ
น.พ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ เป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข วัันหนึ่่�งผมเชิิญทั้้�ง 2 ท่่านไปรัับประทานอาหาร
ร่่วมกัันที่่�ร้้าน “บ้้านคุุณหลวง” ซึ่่�งอยู่่�หลัังวชิิรพยาบาลใกล้้ ๆ กัับวิิทยาลััยพยาบาล ระหว่่างรัับประทาน
อาหารกััน 3 คน ผมเสนอว่่าน่่าจะตั้้�ง “มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ” ทั้้�ง 2 ท่่านเห็็นด้้วย นพ. ไพโรจน์์
นิิงสานนท์์ เป็็นผู้้�ไปขอจดทะเบีียนก่่อตั้้�ง นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ เป็็นผู้้�ยกร่่างตราสาร ทางการ
ยิินยอมให้้ใช้้คำำ�ว่า่ “แห่่งชาติิ” เพราะผู้้�ยื่่�นเป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข นพ.ไพโรจน์์ และ นพ.สงวน
จึึงเป็็นประธาน และเลขาธิิการคนแรกของมููลนิิธิิ
2. ทำำ�ไมชื่่�อ “แห่่งชาติิ” จึึงเป็็นองค์์กรเล็็ก - ตััวเล็็กแต่่เป้้าหมายใหญ่่
ความเป็็นแห่่งชาติิไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ความใหญ่่ขององค์์กร แต่่อยู่่�ที่่� Mission หรืือความมุ่่�งหมาย
ใหญ่่ บ่่อย ๆ ครั้้�ง องค์์กรใหญ่่ใช้้งบประมาณมากแต่่เป้้าหมายต่ำำ�� องค์์กรใหญ่่ต้้องใช้้พลัังงานมากใน
การดำำ�รงตนเอง และมีีความขััดแย้้งในตััวเองมากตามความใหญ่่
มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิจึึงตััวเล็็ก แต่่มีีเป้้าหมายใหญ่่ที่่�ระบบสาธารณสุุขแห่่งชาติิ

3. มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ไม่่ใช่่องค์์กรแบบแยกส่่วนเป็็นเอกเทศ แต่่ทำำ�งานเชิิง          
เครืือข่่ายทางปััญญา  แบบเครืือข่่ายเซลล์์สมอง (Neuronal networks)
องค์์กรต่่าง ๆ ส่่วนมาก เป็็นองค์์กรแบบแยกส่่วนเป็็นเอกเทศ เอาตััวเองเป็็นศููนย์์กลาง
(Self-centered) เน้้นที่่�การแสดงผลงานของตััวเอง และถููกประเมิินที่่�ผลงานของตััวเอง แข่่งขัันกััน
หรืือถููกจััดอัันดัับด้้วยผลงานของตััวเอง แบบนี้้�ล้้าสมััยเกิินไป และส่่งเสริิมความเห็็นแก่่ตััว และไม่่ได้้
ผลแก่่ส่่วนรวมอย่่างที่่�ควรจะเป็็น
กลายเป็็นแท่่งอำำ�นาจ หรืือไซโล ไม่่เชื่่�อมโยงทางปััญญา
สมองของมนุุษย์์ไม่่ได้้เป็็นอย่่างนั้้�น แต่่เป็็นเครืือข่่ายของเซลล์์สมอง (Neuronal networks)
ทำำ�ให้้มนุุษย์์มีีศัักยภาพในการเรีียนรู้้�สููงสุุด ถ้้าเซลล์์สมองใช้้โครงสร้้างแบบแท่่งอำำ�นาจ เราคงตายไป
นานแล้้ว ไม่่สามารถรอดชีีวิิตอยู่่�ได้้
	มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ทำำ�งานเป็็นเครืือข่่ายทางปััญญากัับองค์์กรต่่าง ๆ และไม่่เน้้นที่่�
ผลงานของตนเอง แต่่การเกิิดปััญญาร่่วม (Collective wisdom) ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชาติิ เห็็นความ
หมายของคำำ�ว่่า “แห่่งชาติิ” ไหมครัับ
เราไม่่เคยตีีประเด็็นให้้แตกว่่า คำำ�ว่่า “สมองของชาติิ” นั้้�นคืืออย่่างไร เมื่่�อตั้้�งองค์์กร
บางอย่่างขึ้้�นมาโดยหวัังให้้เป็็นสมองของชาติิ ก็็กลายเป็็นองค์์กรแบบแยกส่่วนเอาตััวเองเป็็นศููนย์์กลาง
ก็็เป็็นสมองของชาติิไม่่ได้้ ถ้้าเลีียนแบบเครืือข่่ายเซลล์์สมองของมนุุษย์์ เราจะเข้้าใจว่่าโครงสร้้างสมอง
ของชาติิควรเป็็นเช่่นไร การมีีกลุ่่�มเซลล์์สมองมาก ๆ และเชื่่�อมโยงกัันเป็็นเครืือข่่าย น่่าจะใกล้้ความ
จริิง โดยหลัักการนี้้� มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิก็เ็ ป็็นกลุ่่�มเซลล์์สมองกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มอื่่�น ๆ
ด้้วยเจตจำำ�นงความเป็็น “แห่่งชาติิ”

ภาพแสดงบางส่่วนของการทำำ�งานเชื่่�อมโยงเป็็นเครืือข่่าย
มสช. = มููลนิิธิส
ิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ

4. แนวคิิด “ตััวช่่วย” หรืือ Helper cell
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายมีีความสำำ�คััญยิ่่�ง ทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมโยงกัับความเป็็นไปทั้้�งหมดใน
ร่่างกาย เซลล์์ภููมิิคุ้้�มกัันที่่�เรีียกว่่า T cell มีีศัักยภาพสููง แต่่กระนั้้�นก็็ตามยัังต้้องการ T Helper cell
หรืือเซลล์์ตััวช่่วยไปกระตุ้้�นศัักยภาพ
กระทรวงต่่าง ๆ ก็็ดีี มหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ก็็ดีี มีีศักั ยภาพซ่่อนเร้้นสููงมาก แต่่ยากที่่�จะริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์
ใหม่่ ๆ แต่่ถ้า้ มีี “ตััวช่่วยจากภายนอก” เข้้าไปช่่วยหรืือทำำ�งานร่่วมด้้วย จะสามารถปลดปล่่อยศัักยภาพ
ออกมาได้้
“ตััวช่่วย” คืือ บุุคคล หรืือกลุ่่�มบุุคคล หรืือองค์์กรที่่�มีีความรอบรู้้� และร่่วมเรีียนรู้้� ที่่�ไม่่ทำำ�
เพื่่อ� ตััวเอง คนที่่�ทำำ�เพื่่�อตััวเองไม่่มีใี ครอยากให้้ช่ว่ ย แต่่ถ้า้ ไม่่ทำำ�เพื่่�อตััวเอง ใคร ๆ ก็็อยากให้้ช่ว่ ย เพราะ
ทำำ�ให้้เขาได้้เครดิิตเพราะผลงาน “ตััวช่่วย” ไม่่ต้อ้ งการเครดิิต แต่่ต้อ้ งการให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่ว่ นรวม

	มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิได้้ทำำ�หน้้าที่่� “ตััวช่่วย” อย่่างมาก ที่่�ช่่วยหรืือทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร
อื่่�น ๆ ผลัักดัันให้้เกิิดองค์์กรต่่าง ๆ ช่่วยเหลืือแนะนำำ�การจััดตั้้�งกลไก หรืือองค์์กรทำำ�งานด้้านต่่าง ๆ
จนเราเรีียกเล่่น ๆ ว่่าเป็็น “หมอทำำ�คลอด” คืือช่่วยให้้โครงการดีี ๆ คลอดออกมาได้้
ลองพิิจารณาถึึงบุุคลิิกของบุุคคลเหล่่านี้้� บางคนที่่�ทำำ�งานกัับ มสช.
1. นพ. อารีี วััลยะเสวีี
2. นพ. วิิจารณ์์ พานิิช
3. นพ. ธาดา ยิิบอิินซอย
4. นพ. สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
5. นพ. สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
	ล้้วนเป็็นบุุคคลที่่�มีีสติิปัญ
ั ญาสููง และไม่่ทำำ�เพื่่�อตนเอง แต่่ละคนจึึงเป็็น “ตััวช่่วย” ที่่�ช่่วยและ
ร่่วมทำำ�งานกัับบุุคคลและองค์์กรต่่าง ๆ อย่่างหลากหลาย เชื่่�อมโยงกัันประดุุจเครืือข่่ายเซลล์์สมอง
(Neural networks) หรืือเครืือข่่ายทางปััญญา
ประเด็็นหลัักของประเทศไทย คืือการพลิิกโฉม (Transform) จากสัังคมนิิยมอำำ�นาจ
เป็็นสัังคมนิิยมปััญญา หรืือสัังคมอุุดมปััญญา จึึงจะสามารถออกจากสภาวะวิิกฤตได้้ การมีีเครืือข่่าย
ทางปััญญาอย่่างกว้้างขวางจึึงมีีความสำำ�คััญยิ่่�ง
5. การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการปฏิิบััติิ (Interactive learning through action)           
ในสถานการณ์์จริิง
คืือกระบวนทััศน์์ใหม่่ในเรื่่�องความรู้้� วิิชาการ และการเรีียนรู้้� สัังคมปััจจุุบัันต่่างจากสัังคม
โบราณโดยสิ้้�นเชิิง สัังคมโบราณเป็็นสัังคมง่่าย ๆ ตรงไปตรงมา แต่่สัังคมปััจจุุบัันเชื่่�อมโยงกัันทั่่�วโลก
หลายมิิติิ เป็็นระบบซัับซ้้อนที่่�เคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ว เกิิดความโกลาหลง่่าย พยากรณ์์ไม่่ได้้
ยากแก่่การเข้้าใจ ควบคุุมไม่่ได้้ เครื่่�องมืือเก่่า ๆ ใช้้ไม่่ได้้ผล เช่่น อำำ�นาจ เงิิน การวิิพากษ์์วิิจารณ์์ การ
ใช้้ความรู้้�สำ�ำ เร็็จรููปตายตััว
ฉะนั้้�น การเรีียนโดยท่่องจำำ�ความรู้้�ก็็ดีี วิิชาการแบบสร้้างความรู้้�เป็็นก้้อน ๆ ก็็ดีี หรืือเอา
ทฤษฎีีที่่�เกิิดจากสัังคมโบราณมาใช้้ก็็ดีี จึึงล้้าสมััยไม่่ได้้ผล
การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการปฏิิบััติิระหว่่างผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นกระบวนการที่่�ทรงพลัังที่่�ทำำ�ให้้
ทุุกคนฉลาดขึ้้�น ฉลาดร่่วมกัันเกิิดอััจฉริิยภาพกลุ่่�ม และปััญญาร่่วม ทำำ�ให้้ฝ่่าอุุปสรรคที่่�ยาก ๆ ได้้

การพััฒนาต่่าง ๆ ที่่�จะได้้ผลจึึงต้้องใช้้การเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันในการปฏิิบัติั เิ ป็็นเครื่่�องมืือ เครืือข่่ายการพััฒนา
ระบบสุุขภาพใช้้เครื่่�องมืือใหม่่นี้้� ในการขัับเคลื่่�อนเรื่่�องต่่าง ๆ ให้้สำำ�เร็็จ ต้้องใช้้ความรู้้�ต่่าง ๆ
อย่่างเชื่่�อมโยง จนบ่่อย ๆ ครั้้�งก็็ไม่่รู้้�จะเรีียกว่่าศาสตร์์อะไร ถ้้าไม่่ขัับเคลื่่�อนเพีียงแต่่เรีียนทางทฤษฎีี
หรืือสร้้างความรู้้�เพื่่�อความรู้้�โดยไม่่ปฏิิบััติิ ความรู้้�มัักจะอยู่่�ในรููปเป็็นก้้อน ๆ อย่่างแยกส่่วนหรืือ
static แต่่ในการขัับเคลื่่�อนความรู้้�จะ dynamic เชื่่�อมโยงและต้้องปรัับตััวหรืือปรัับปรุุงตลอดเวลา
องค์์ความรู้้�น่่าจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจสถานการณ์์ใหม่่ ความต้้องการความรู้้�และการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ ส่่วนใหญ่่ยัังติิดอยู่่�กัับแบบเก่่า ๆ
6. อนาคตของมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
อดีีตเลขาธิิการหลายท่่านได้้ให้้ความเห็็นหลายแง่่หลายมุุมอย่่างมีีประโยชน์์ สรรพสิ่่�งล้้วน
เป็็นอนิิจจัังไม่่มีีอะไรเหมืือนเดิิม คนรุ่่�นใหม่่ บุุคลิิกใหม่่ ก็็มีีผลให้้มููลนิิธิิมีีบุุคลิิกใหม่่ แต่่ถ้้าคนรุ่่�นใหม่่
จะศึึกษาอดีีตและหลัักการบางอย่่างที่่�อาจมีีประโยชน์์ต่่ออนาคต บวกกัับความคิิดใหม่่ ๆ เทคโนโลยีี
ใหม่่ อุุดมการณ์์เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชนก็็น่่าจะได้้ผลมากขึ้้�น
โดยที่่� มสช. อยู่่�ในเครืือข่่ายทางปััญญาเพื่่�อพััฒนาระบบสุุขภาพ อนาคตอาจไม่่น่่าเป็็นห่่วง
มากนััก
7. ข้้อเสนอแนะ ปััญญาสููงสุุดของชาติิใดชาติิหนึ่่�งคืือ นโยบายสาธารณะ
เพราะนโยบายสาธารณะมีีผลกระทบใหญ่่ต่่อทุุกองคาพยพของประเทศ ทั้้�งทางบวกและ
ทางลบ จึึงต้้องการปััญญาสููงสุุด
“กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม” หรืือ P4
(Participatory Public Policy Process) จะให้้คำำ�ตอบทุุกเรื่่�องและพาชาติิออกจากวิิกฤต
เครืือข่่ายองค์์กรตระกููล ส. มีีความพร้้อมมากที่่�สุุดที่่�จะประสานการขัับเคลื่่�อน P4 (ดููรายละเอีียดใน
ภาคผนวก)
ประเวศ วะสีี
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หนัังสืือ ที่่�น่่ายิินดีีคืือ ความต่่อเนื่่�องนั้้�นเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานของทีีมงานร่่วมกัับภาคีีที่่�หลากหลาย
ในระบบสุุขภาพไทย ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงมาอย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้ดููเหมืือนการนำำ�องค์์กรจะต้้องพึ่่�งพา
กลุ่่�มคนริิเริ่่�มมากำำ�กัับดููแลต่่อเนื่่�องอยู่่�เป็็นเวลา 20 กว่่าปีี แต่่ก็็ชััดเจนว่่า มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
กำำ�ลังั เริ่่�มต้้นก้้าวไปข้้างหน้้า ภายใต้้การนำำ�ของทีีมงานซึ่่�งไม่่ได้้มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งมาแต่่เริ่่�มต้้น
แต่่มีีศักั ยภาพและมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องการสร้้างระบบสุุขภาพบนฐานความรู้้� ที่่�สำำ�คััญกว่่านั้้�น
คืือเชื่่�อมั่่�นในการทำำ�งานในองค์์กรเล็็ก ๆ ที่่�ตั้้�งใจเป็็นเพื่่�อนและเป็็นกลไกเชื่่�อมร้้อยให้้เกิิดการพััฒนา
นโยบายและระบบสุุขภาพ บนฐานความรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
Niall Ferguson นัักประวััติศิ าสตร์์ชาวอัังกฤษกล่่าวว่่า “ทุุกสัังคมมีีอดีีตเดีียว แต่่มีอี นาคต
ได้้หลายอนาคต” คำำ�กล่่าวนี้้�อาจเป็็นความจริิง แต่่ถ้้าศึึกษาประวััติิศาสตร์์ก็็จะพบว่่า แม้้มีีอดีีตเดีียว
ผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงผ่่านวิิกฤติิและบทเรีียนมากมาย แต่่บันั ทึึกประวััติศิ าสตร์์ก็มั็ กั จะมีีหลาย “เวอร์์ชันั ”
และบ่่อยครั้้�งแต่่ละเวอร์์ชัันก็็ไม่่ได้้เหมืือน แต่่อาจถึึงขั้้�นแตกต่่างหรืือตรงข้้ามกััน นั่่�นคืือการพููดถึึง
ประวััติิศาสตร์์ของประเทศชาติิ ของสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นสัังคมเล็็ก ๆ ไปจนถึึงสัังคมโลก อี้้�จงเทีียน
ผู้้�เขีียนหนัังสืือพิิเคราะห์์สามก๊๊ก อ้้างอิิงเอกสารทางประวััติศิ าสตร์์ ชี้้�ให้้เห็็นว่่าเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นในนิิยาย
สามก๊๊กมีีข้อ้ เท็็จจริิงเบื้้�องหลัังที่่�หลากหลาย ถึึงขั้้�นแตกต่่างตรงข้้าม ยกตััวอย่่าง ยุุทธการซื่่�อปี้้� หรืือศึึก
ผาแดง ที่่�หลายท่่านที่่�เคยอ่่านสามก๊๊กฉบัับนิิยายคงจำำ�ได้้เป็็นอย่่างดีี

ในช่่วง 30 ปีี ที่่�ผ่่านมา มููนิธิิ สิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ ปรากฏอยู่่�ในบัันทึึกเรื่่�องราวไม่่มากก็็น้อ้ ย
ที่่�ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นต่่างกรรมต่่างวาระโดยสถาบัันหรืือองค์์กร หรืือแม้้กระทั่่�งปััจเจกบุุคคลที่่�ได้้ให้้ความสนใจ
พููดถึึงบทบาทของมููลนิิธิฯิ ในบริิบทต่่าง ๆ กััน หนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นความพยายามของทีีมงานที่่�จะศึึกษา
เรีียนรู้้�ให้้เห็็นถึึงพััฒนาการที่่�หลากหลายและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นระยะ ๆ ในมููลนิิธิสิ าธารณสุุข
แห่่งชาติิ และได้้อาศััยอดีีตนัักข่่าวที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญและมีีความสนใจที่่�จะร้้อยเรีียงเรื่่�องราว
ต่่าง ๆ จากมุุมมองที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้นึึกถึึงเมื่่�อคราวที่่� สตีีฟ จอบส์์ ให้้สััมภาษณ์์ เซอร์์วอลเตอร์์
ไอแซคสััน เพื่่�อบัันทึึกเรื่่�องราวในชีีวิติ ของตนเอง และให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะไม่่เข้้าไปเปลี่่�ยนแปลงหรืือ
แม้้กระทั่่�งรัับรู้้�สิ่่�งที่่� เซอร์์วอลเตอร์์ ไอแซคสััน ได้้เขีียนขึ้้�น ซึ่่�งก็็เป็็นธรรมดา เพราะการไปขอให้้คน
อย่่าง เซอร์์ไอแซคสััน เปลี่่�ยนสิ่่�งที่่�ได้้รับั รู้้�และสัังเคราะห์์ขึ้้�น น่่าจะเป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปไม่่ได้้ คุุณอภิิญญา
ซึ่่�งเป็็นผู้้�สนใจที่่�จะศึึกษาและร้้อยเรีียงเรื่่�องราวของมููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ ก็็ได้้รับั คำำ�มั่่�นสััญญาเฉก
เช่่นเดีียวกัันจากทีีมผู้้�บริิหารที่่�ริิเริ่่�มให้้เกิิดการจััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้้�น ถ้้าพููดแบบ disclaimer ก็็จะบอก
ว่่าทุุกอย่่างในหนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นความเห็็นของผู้้�เขีียนที่่�มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ ไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องเห็็น
ด้้วย ฟัังดููเหมืือนเป็็นการปััดความรัับผิิดชอบ แต่่ความจริิงคืือการให้้เกีียรติิแก่่ผู้้�เขีียนที่่�ได้้ใช้้
ความพยายามในการที่่�จะร้้อยเรีียงเรื่่�องราวต่่าง ๆ จากการสััมภาษณ์์บุุคคลสำำ�คััญที่่�ได้้มีีส่่วนในการ
ดููแลและร่่วมกัันสร้้างผลงานและองค์์กรเล็็ก ๆ ให้้สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ภายใต้้สภาวการณ์์ต่่าง ๆ กััน
ในแต่่ละช่่วง อีีกด้้านหนึ่่�งก็็เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านได้้มั่่�นใจว่่าเรื่่�องราวที่่�จะได้้อ่่าน เป็็นการสัังเคราะห์์และเรีียบ
เรีียงที่่�ไม่่ได้้มีีอคติิ หรืือถููกผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบัันเข้้ามาก้้าวก่่ายหรืือปรัับแต่่ง
เพื่่�อให้้ดููดีี
กระบวนการพััฒนานโยบายและระบบสุุขภาพบนฐานความรู้้�เป็็นอุุดมคติิที่่�ทุุกสัังคมใฝ่่หา
มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ อาจจะเป็็นองค์์กรแรกแรกที่่�ได้้มีีโอกาสทดลองและพััฒนารููปแบบการ
ทำำ�งาน โดยมีีการชี้้�นำำ�และการกระตุ้้�นรวมทั้้�งการสนัับสนุุนจากผู้้�อาวุุโสและผู้้�รู้้�จากต่่างประเทศ
รวมทั้้�งได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับองค์์กรอื่่�น ๆ นอกประเทศไทย แต่่ก็็ชััดเจนว่่าความรู้้�และวิิธีี
การทำำ�งานในเรื่่�องนี้้�มีีพลวััตมีีการเปลี่่�ยนแปลง มีีทั้้�งโอกาสและความรู้้�ใหม่่ใหม่่เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา
	มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิเป็็นเพีียงองค์์กรเล็็ก ๆ องค์์กรหนึ่่�ง ซึ่่�งได้้พยายามเรีียนรู้้�อย่่าง
ต่่อเนื่่�องในเรื่่�องนี้้� และการแสดงบทบาทในฐานะองค์์กรเล็็ก ๆ ที่่�ไม่่ใช่่องค์์กรอัันมีีหน้้าที่่�หรืือมีีอำำ�นาจ
โดยตรงในการกำำ�หนดนโยบายหรืือการพััฒนาระบบสุุขภาพของประเทศไทย ย่่อมสะท้้อนให้้เห็็นเพีียง
มุุมหนึ่่�งของกระบวนการที่่�มีีผู้้�เล่่นที่่�หลากหลาย มีีความเห็็นที่่�แตกต่่าง มีีบทบาทที่่�ไม่่เหมืือนกััน และ

มีีความพยายามรวมทั้้�งวิิธีีคิิดเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการพััฒนานโยบายและระบบสุุขภาพที่่�ไม่่จำำ�เป็็นจะต้้อง
เหมืือนกััน จึึงหวัังว่่าเนื้้�อหาสาระประสบการณ์์และวิิธีีคิิดที่่�สะท้้อนผ่่านผู้้�ที่่�มีีโอกาสทำำ�งานในเรื่่�องนี้้�ที่่�
มููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ จะเป็็นบทเรีียนสำำ�หรัับท่่านที่่�สนใจหรืือมีีประสบการณ์์ จะได้้นำำ�ไปพิิจารณา
ต่่อยอดจากสิ่่�งที่่�ตััวเองได้้เรีียนรู้้�โดยตรง
แต่่ที่่�สำำ�คััญกว่่านั้้�น หวัังว่่าจะนำำ�ไปสู่่�การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันให้้มากขึ้้�น เป็็นการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันที่่�มีี
ผลนำำ�ไปสู่่�การรวมพลัังที่่�หลากหลายในสัังคม โดยอาจไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องมีีมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการการรวมพลัังดัังกล่่าว และหวัังว่่าจะเกิิดความพยายามของฝ่่าย
ต่่าง ๆ ในการที่่�จะสัังเคราะห์์เรีียบเรีียงประสบการณ์์ที่่�หลากหลายออกมาแบ่่งปัันกัันเพื่่�อการเรีียนรู้้�
อย่่างน้้อยก็็ในสัังคมไทย หรืืออาจส่่งผลไปถึึงการเรีียนรู้้�ในระดัับสากล ในฐานะที่่�ประเทศไทยจััดเป็็น
ประเทศหนึ่่�งที่่�ได้้พยายามและมีีความริิเริ่่�มที่่�มากมาย ในการทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนานโยบายและระบบ
สุุขภาพบนฐานความรู้้�อย่่างมีีส่่วนร่่วม
แม้้หนัังสืือจะใช้้มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิเป็็นแกนในการเล่่าเรื่่�อง แต่่หวัังว่่าผู้้�อ่่านจะได้้
ประโยชน์์และได้้ความรู้้�ว่่าด้้วยความพยายามในการพััฒนาระบบสุุขภาพและนโยบายสุุขภาพใน
ประเทศไทย รวมถึึงความพยายามในการที่่�จะสร้้างสัังเคราะห์์และจััดการความรู้้� เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การใช้้
ประโยชน์์ในการพััฒนานโยบายและระบบสุุขภาพ อย่่างน้้อยก็็ในระยะเวลา 30 ปีีที่่�ผ่่านมา มากกว่่า
การจะอ่่านหนัังสืือเล่่มนี้้�ในฐานะบัันทึึกประวััติิขององค์์กรเล็็ก ๆ องค์์กรหนึ่่�ง
ในฐานะหนึ่่�งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ขอถืือโอกาสขอบพระคุุณทุุกท่่าน
ทั้้�งผู้้�บริิหารและทีีมงาน ตลอดจนกรรมการมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิทุุกชุุดที่่�ผ่่านมา ที่่�ได้้ร่่วมกัันใช้้
สติิปััญญาและความพยายามให้้องค์์กรเล็็ก ๆ แห่่งหนึ่่�งสามารถปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�และเล่่นบทอย่่างที่่�ตั้้�งใจ
ไว้้ ไม่่กลายสภาพไปเป็็นมููลนิิธิิเล็็ก ๆ ที่่�ใช้้ชีีวิิตเพีียงดิ้้�นรนหาทุุนมาทำำ�งานเลี้้�ยงพนัักงานหรืือต่่อลม
หายใจขององค์์กร ขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมถึึงภาคีีที่่�มูลู นิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิได้้มีโี อกาส
ทำำ�งานด้้วย ทั้้�งภาคีีวิิชาการ ภาคีีนโยบาย และภาคีีภาคประชาชน ที่่�ได้้ร่่วมกัันสร้้างบทเรีียนอัันมีีค่่า
ให้้กัับสัังคมและให้้กัับมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิเอง ทำำ�ให้้องค์์กรเล็็ก ๆ แห่่งนี้้�เป็็นองค์์กรที่่�จััดได้้ว่่า
มีีวิิญญาณของตััวเองตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น และได้้รัับการหล่่อเลี้้�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการสนัับสนุุนและการ
สะท้้อนบทเรีียนจากภาคีีต่่าง ๆ อย่่างกว้้างขวาง
	ที่่�ขาดไม่่ได้้ที่่�จะต้้องกล่่าวขอบพระคุุณเป็็นอย่่างสููงคืือ ผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญที่่�ได้้มีีส่่วน
ทำำ�ให้้จิติ วิิญญาณดัังกล่่าวได้้มีที่่�สิ
ี งิ สถิิตและทำำ�หน้้าที่่� ท่่านหนึ่่�งที่่�จะขอกล่่าวเป็็นพิิเศษคืือ ท่่านอาจารย์์

ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ ซึ่่�งเป็็นบุุคคลสำำ�คัญ
ั ในคณะกรรมการก่่อตั้้�ง ที่่�นอกจากทำำ�ให้้มูลู นิิธิฯิ ได้้คำำ�ต่อ่ ท้้าย
ว่่า “แห่่งชาติิ” ดัังที่่� คุุณหมอสุุวิทิ ย์์ วิิบุลุ ผลประเสริิฐ ได้้เล่่าไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้� แต่่ที่่�สำำ�คัญ
ั กว่่านั้้�นคืือ
ท่่านอาจารย์์ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ ได้้มีคี วามคิิดและเจตนารมณ์์ที่่�ชัดั เจนมาโดยตลอด ตั้้�งแต่่ก่อ่ นจะได้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ว่่ากลไกกำำ�หนดนโยบายสาธารณสุุขของประเทศจะต้้อง
เป็็นกลไกที่่�มีีกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นแกนกลาง แต่่มีีภาคีีหลากหลายมาร่่วมในการศึึกษาวิิเคราะห์์
และกำำ�หนดนโยบายร่่วมกััน ท่่านเป็็นคนแรก ๆ ที่่�เสนอแนวคิิด คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ ซึ่่�งถ้้า
นัับจากวัันที่่�ท่่านอาจารย์์ได้้ริเิ ริ่่�มจนถึึงวัันนี้้�ก็็ต้อ้ งถืือว่่ายัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ แม้้จะมีีความพยายาม
มาเป็็นระยะ ๆ ในกระทรวงสาธารณสุุขเอง
	ท่่านอาจารย์์ไพโรจน์์เปรีียบได้้เสมืือนหนึ่่�งบิิดาผู้้�ให้้กำำ�เนิิดแก่่มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
ดัังคำำ�กล่่าวของท่่านอาจารย์์ประเวศ วะสีี ที่่�พููดถึึงท่่านอาจารย์์ไพโรจน์์ แม้้ท่่านจะเสีียชีีวิิตและจาก
พวกเราไปในปีี 2564 อัันเป็็นปีีครบรอบ 30 ปีีอย่่างเป็็นทางการของมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
แต่่ความคิิดและสิ่่�งที่่�ท่่านให้้ไว้้ ทั้้�งในช่่วงเริ่่�มต้้นของการก่่อตั้้�งมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ และการ
สนัับสนุุนในโอกาสอื่่�น ทั้้�งในระหว่่างที่่�ท่่านมีีตำำ�แหน่่งเป็็นทางการหรืือ ไม่่มีีตำำ�แหน่่งเป็็นทางการ
ส่่งผลให้้มูลู นิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิสามารถพััฒนาและทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
เป็็นกลไกเล็็ก ๆ ที่่�ไม่่เป็็นทางการ ทำำ�งานเป็็นเพื่่�อนร่่วมทางกัับภาคีี ในการสร้้างระบบและนโยบาย
สุุขภาพของประเทศไทยบนฐานความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
ประธานมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
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“การทีประเทศจะก้
าวไปข้างหน้าได้นัน
จำ�เป็ นต้องรักษาดุลยภาพของตนเอง

้
ท่ามกลางกระแสความผันผวนกระแทกกระทัน
้
ทังจากภายในและภายนอกให้
ได้
้ คนไทยจะต้องตระหนักรูว
ภายใต้สภาพเช่นนัน
้ ่า
จะใช้แต่ความเห็นแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้
จำ�เป็ นต้องใช้ความรูแ
้ ละการจัดการ
่
ให้มีการสร้างความรูท
้ ีสอดคล้
องกับปั ญหา
ทำ�ความรูใ้ ห้อยู่ในรูปใช้งานได้

ใช้ความรูใ้ ห้ถูกต้อง ประเมินผลการใช้ความรู ้
่
และนำ�ผลไปปรับตัวอย่างต่อเนือง
่
เป็ นกระบวนการทีจะทำ
�ให้แก้ปัญหาได้จริง”

”

ศ.นพ.ประเวศ วะสีี

คณะผู้้ร่� ว่ มก่่อตั้้�ง และ อดีีตประธาน มสช.

บทที่ 1

ปั กหมุด “มสช.”

30 ปี มสช.

1

“

จุุดแข็็งของ มสช. ตอนแรกก่่อตั้้�งก็็คืือ

ทำำ�ในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นเขาไม่่ทำ�
ำ ...คนอื่่�นเขาทำำ�วิิจััยเชิิงลึึก
แต่่ มสช. ทำำ�งานวิช
ิ าการเชิิงระบบ เชิิงนโยบาย

และอาศััยทุุนทางสัังคมและทุุนทางปััญญาเป็็นหลััก
ทำำ�ให้้ผู้เ้� กี่่�ยวข้้องเกิิดความเชื่่�อมั่่�น

”

นพ.สุุวิทย์
ิ ์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
2

ความรูจ
้ ากความหลัง

สาเหตุุหลัักของปััญหาสาธารณสุุขในประเทศไทยนัับ
จากปีี พ.ศ. 2520 เป็็นต้้นมา ไม่่ได้้เกิิดจากเชื้้�อโรคอีีกต่่อไป...
	ตััวการสำำ�คััญที่่�บั่่�นทอนสุุขภาพคนไทยกลัับกลายเป็็น
พฤติิกรรมการใช้้ชีวิี ิตและสภาพแวดล้้อมที่่�เสื่่�อมโทรมลง และยัังคง
ดำำ�เนิินสืืบเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน
เมื่่�อสถานการณ์์เปลี่่�ยน วิิธีจัี ัดการก็็ต้้องปรัับ
รััฐบาลไม่่อาจจััดการกัับปััญหาสาธารณสุุขของประเทศ
ด้้วยการทุ่่�มเทงบประมาณและแก้้ไขได้้โดยลำำ�พัังอีีกต่่อไป
...

30 ปี มสช.

3

สััญญาณจากโลกสากล
ในช่่วงเวลานั้้�น ทิิศทางการพััฒนาประเทศไทยเริ่่ม� ปรากฏ
แนวโน้้มใหม่่ ๆ ที่่�ให้้คุุณค่่ากัับการ “ใช้้ความรู้้�” และ “บทบาท
ความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย” สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น
ในโลกสากล
	ดัังเห็็นได้้จากการจััดตั้้�งองค์์กรอิิสระขึ้้�นหลายองค์์กรใน
ช่่วงปีี พ.ศ. 2527-2529 ทั้้�งเพื่่�อเคลื่่�อนไหวสัังคมและมุ่่�งจััดการความ
รู้้�เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งทางปััญญาแก่่สัังคมในแวดวงต่่าง ๆ โดยได้้
รัับการสนัับสนุุนจากองค์์การพััฒนาจากประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เช่่น
แคนาดา สหรััฐอเมริิกา ฯลฯ ในช่่วงตั้้�งต้้น
อย่่างเช่่น ด้้านการพััฒนาสัังคม ได้้มีีการจััดตั้้�ง กองทุุน
พััฒนาท้้องถิ่่�นไทยแคนาดา (Local Development Assistance
Program - LDAP) ซึ่่�งนำำ�มาสู่่� สถาบัันชุุมชนท้้องถิ่่�นพััฒนา ที่่�เรีียก
ขานกัันติิดปากว่่า “แอลดีีไอ” มาจนถึึงปััจจุุบััน
ด้้านการวิิจัยั มีีการจััดตั้้�งสถาบัันวิิจัยั เชิิงนโยบายแห่่งแรก
ของประเทศไทย คืือ มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาแห่่งประเทศไทย หรืือ
“ทีีดีอี าร์์ไอ” เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานวิิจัยั เชิิงนโยบาย สนัับสนุุน
การกำำ�หนดนโยบายระยะยาว อัันมีีผลต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคม เผยแพร่่ผลงานวิิจััยต่่อภาครััฐบาล และเอกชน
ในช่่วงเวลาเดีียวกััน ในแวดวงด้้านสาธารณสุุขก็็เกิิด
กลุ่่�มผู้้�ที่่ส� นใจแนวคิิดการจััดตั้้ง� องค์์กรอิิสระที่่มี� คี วาม “เป็็นกลาง”
พอที่่�จะเชิิญผู้้�เกี่่�ยวข้้องมาร่่วมสร้้างและพััฒนานโยบาย เพื่่�อให้้
เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงที่่ดี� ขึ้ี น้� ในงานพััฒนาสาธารณสุุข ด้้วยเช่่นกััน

4

ความรูจ
้ ากความหลัง

เติิมช่่องว่่าง สร้้างฐานราก
ประมาณปีี พ.ศ. 2530 นพ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ ซึ่่�งขณะ
นั้้�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งปลััดกระทรวงสาธารณสุุข, นพ.ประเวศ วะสีี,
นพ.ประยููร กุุนาศล พร้้อมกลุ่่�มแพทย์์และนัักวิิชาการทางด้้านสุุขภาพ
มีีความเห็็นพ้้องกัันว่่า ประเทศไทยควรมีีหน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ระดมสมองของฝ่่ายต่่าง ๆ โดยเน้้นหนัักในการพััฒนาส่่วนที่่�เป็็น
นโยบาย เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�นในระบบสาธารณสุุขของ
ไทย
นพ.สมศัักดิ์์� ชุณ
ุ หรััศมิ์์� อดีีตเลขาธิิการ มสช. และหนึ่่�งใน
คณะผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งองค์์กร เล่่าถึึงเหตุุการณ์์ช่่วงนั้้�นไว้้ว่่า
“อาจารย์์ประเวศ เคยคุุยเรื่่�องนี้้�กัับพวกเราที่่�ทำำ�งานใน
กระทรวงสาธารณสุุข เมื่่�อตอนที่่�ท่่านได้้มีีโอกาสเข้้ามาช่่วยงานเป็็น
เลขานุุการของ คณะกรรมการประสานงานวิิชาการทางการแพทย์์
และสาธารณสุุข ซึ่่ง� เป็็นกลไกที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� ตามมติิคณะรััฐมนตรีี ในช่่วงปีี
พ.ศ. 2530 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างกระทรวงฯ และโรงเรีียน
แพทย์์ ให้้ทำำ�งานร่่วมกัันในการพััฒนางานทางการแพทย์์และการ
สาธารณสุุขให้้ได้้ผลดีียิ่่�งขึ้้�น
“หลัังจากพยายามทำำ�งานผ่่านกลไกทางการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
ตามมติิคณะรััฐมนตรีีดังั กล่่าว อาจารย์์ประเวศ ได้้ข้อ้ สรุุปหลายอย่่าง
เกี่่ย� วกัับการทำำ�งานเพื่่อ� เชื่่อ� มโยงความรู้้�และข้้อมููลเข้้ามาสู่่�การพััฒนา
นโยบาย

30 ปี มสช.

5

“

ประเทศไทยควรจะมีีกลไก

ที่่�มีีความต่่อเนื่่�องในการทำำ�งานวิช
ิ าการ
(continuity of wisdom)

เพื่่�อวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้อ
้ เสนอแนะเชิิงนโยบาย

”

“อาจารย์์ประเวศยัังเสนอด้้วยว่่า
ถ้้าจะให้้ดีีกลไกดัังกล่่าวอาจจำำ�เป็็นต้้องเป็็น
องค์์กรที่่�ไม่่ใช่่องค์์กรรััฐ เพราะกลไกรััฐนั้้�น
หาความต่่ อ เนื่่� อ งได้้ยาก เนื่่� อ งจากผู้้� ค นที่่�
เกี่่ย� วข้้องมัักต้้องโยกย้้ายไปทำำ�หน้้าที่่ใ� หม่่ ๆ ตาม
ระบบราชการ และกลไกทางวิิชาการเองก็็ยัังมีี
ความอ่่อนแอมากในยุุคนั้้�น”
จากจุุดนั้้�นเองทำำ�ให้้เกิิดแนวความคิิดที่่�
จะจััดตั้้�ง “มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ” ขึ้้�น เพื่่�อ
ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างที่่�กล่่าวมา โดยอาจเรีียกง่่าย ๆ ว่่า
เป็็น “กลไกสร้้างความมั่่�นคง (security) และต่่อ
เนื่่�อง (continuity) ในการพััฒนาระบบสุุขภาพ
บนฐานความรู้้�”

6

ความรูจ
้ ากความหลัง

เมื่่�อความคิิดตกผลึึก “คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง”
จึึงร่่วมกัันจััดทำำ� “ตราสาร” หรืือข้้อบัังคัับของ
องค์์กร ในวัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน 2531 เพื่่�อนำำ�ไปเป็็น
ข้้อมููลสำำ�หรัับขออนุุญาตดำำ�เนิินการจััดตั้้�งมููลนิิธิฯิ
ต่่อคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ และขอ
อนุุญาตจดทะเบีียนกัับ กรุุงเทพมหานคร
กระบวนการในการจััดตั้้�ง “มููลนิิธิิ
สาธารณสุุขแห่่งชาติิ” ทาง “นิิตินัิ ยั ” ใช้้เวลา 3 ปีี
จึึงเสร็็จสิ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2534 ซึ่่�งถืือเป็็น
จุุดกำำ�เนิิด มสช. อย่่างเป็็นทางการ
แต่่ ห ากสืืบย้้ อ นไปถึึ ง กำำ� เนิิ ด โดย 
“พฤติินััย” ภููมิิหลัังของ มสช. ต้้องย้้อนกลัับไป
ก่่อนหน้้านั้้�น 3 ปีี...

บทที่ 2

่
3 ปี ทีต้องจารึก
(พ.ศ. 2530-2536)

30 ปี มสช.
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“

เมื่่�อไม่่มีีทางเลืือกมาก...

การทำำ�งานภายใต้้ชื่่�ออะไร หรืือกลไกที่่�มีีฐานะอย่่างไร
ก็็คงไม่่สำ�
ำ คััญเท่่ากัับว่่าทำำ�อะไร และทำำ�อย่่างไร

”

นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
8
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เราทุุกคนรู้้�ดีว่ี า่ “วัันเกิิด” ตามข้้อมููลในบััตรประชาชนนั้้น�
ไม่่ได้้รวมช่่วงเวลาสำำ�คััญก่่อนหน้้านั้้�นเอาไว้้...
	นั่่�นคืือ 9 เดืือน หลัังปฏิิสนธิิและเติิบโตอยู่่�ในครรภ์์มารดา
ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เพราะส่่งอิิทธิิพลต่่อความ
เป็็นไปในชีีวิิตอีีกยาวนาน
เช่่นเดีียวกัับช่่วงเวลา 3 ปีี ก่่อนที่่� มสช. จะถืือกำำ�เนิิด
อย่่างเป็็นทางการ ที่่�ถืือได้้ว่า่ เป็็นช่่วงเวลาของการก่่อร่่างสร้้างตััวตน
และส่่งผลต่่อพััฒนาการขององค์์กรตลอดมาเช่่นกััน

30 ปี มสช.
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ทางสองแพร่่งแห่่งจุุดกำำ�เนิิด
ในปีี พ.ศ. 2530 หลัังจากเห็็นตรงกัันว่่า ควรมีีการก่่อตั้้�ง
องค์์กรที่่�มีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�งานวิิชาการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายด้้านสาธารณสุุขต่่อรััฐบาล คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง
มสช. จึึงค้้นหา “สถานภาพ” ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับองค์์กร
เพราะมีีคำำ�ถามว่่า องค์์กรที่่�สามารถทำำ�หน้้าที่่�นี้้�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและต่่อเนื่่�องยั่่�งยืืน ควรอยู่่�ภายใต้้ระบบราชการ
หรืือเป็็นองค์์กรอิิสระ
ในจัังหวะนั้้�นเอง มููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ (Rockefeller
Foundation) ก็็ยื่่�นข้้อเสนอสนัับสนุุนการจััดตั้้�ง “คณะกรรมการ
ระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ” ขึ้้�นในประเทศไทย
	ผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้� คืือ ดร.สก็็อตต์์ ฮอลสเตท    
(Dr.Scott B. Halstead) นัักไวรััสวิิทยาที่่�ทำำ�งานอยู่่�กัับมููลนิิธิิ
ร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ และเคยมาทำำ�งานในประเทศไทย เพื่่�อศึึกษาวิิจััย
ปััญหาสุุขภาพอยู่่�หลายเรื่่�อง โดยเฉพาะโรคติิดเชื้้�อที่่�สำำ�คััญ จนมีี
ชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�รู้้�จัักในเรื่่�องไข้้เลืือดออก
ดร.ฮอลสเตท ได้้ชักั ชวน นพ.ประเวศ วะสีี และ นพ.ประยููร
กุุนาศล ซึ่่�งเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่�มงานด้้านระบาดวิิทยาในประเทศไทย ให้้จัดั ตั้้�ง
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ
ในช่่วงเวลานั้้�น มููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ ได้้ดำำ�เนิิน โครงการ
ระบาดวิิทยาคลิินิิกนานาชาติิ (International Clinical             
Epidemiology Network) ในหลายประเทศ อาทิิ ประเทศเม็็กซิิโก,
แอฟริิกาใต้้ และมีีแนวคิิดที่่�จะตั้้�งกรรมการระบาดวิิทยาขึ้้�นในอีีก
หลายประเทศ รวมทั้้�งไทย เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ทฤษฎีีและความรู้้�ทาง
ระบาดวิิทยาให้้เป็็นประโยชน์์
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แนวคิิดนี้้�สอดคล้้องกัับแนวคิิดของการ
ก่่อตั้้�ง มสช. ที่่�มุ่่�งสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อพััฒนา
สุุขภาพอยู่่�ไม่่น้อ้ ย จึึงทำำ�ให้้กลุ่่�มแกนนำำ�เกิิดความ
สนใจ เพราะขณะนั้้�น มสช. ยัังไม่่ได้้จัดั ตั้้�งและไม่่มีี
แหล่่งงบประมาณสนัับสนุุนในการดำำ�เนิินงานจาก
องค์์กรใดเพื่่�อให้้แนวคิิดนี้้�เกิิดเป็็นจริิง
อย่่างไรก็็ตาม มีีประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�เห็็นไม่่
ตรงกััน คืือ ทางฝ่่ายมููลนิิธิร็ิ อ็ กกี้้�เฟลเลอร์์ต้อ้ งการ
ให้้องค์์กรนี้้�อยู่่�กัับกระทรวงสาธารณสุุข แต่่กลุ่่�ม
แกนนำำ�คิิดว่่า การเข้้าไปอยู่่�ในระบบราชการจะมีี
ปััญหาเรื่่�องความยั่่�งยืืน จึึงเกิิดการเจรจาต่่อรอง
ให้้มูลู นิิธิร็ิ อ็ กกี้้�เฟลเลอร์์สนัับสนุุนโครงการนี้้�ผ่่าน
มสช. ที่่�กำำ�ลัังจะจััดตั้้�งขึ้้�นแทน
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� ซึ่่�งเป็็นผู้้�แทนไป
เจรจาร่่วมกัับ นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ แกนนำำ�
อีีกคนหนึ่่�ง เล่่าถึึงการเจรจาครั้้�งสำำ�คััญนี้้�ไว้้ว่่า
“เมื่่�อปีี 2530 ผมย้้ ายจากอำำ�เภอ
ประทาย นครราชสีีมา มาทำำ�งานที่่�กระทรวง
สาธารณสุุขได้้ราว 4 ปีี อาจารย์์ประเวศก็็มาบอก
ให้้ผมกัับคุุณหมอสงวน ไปพบ ดร.สก็็อตต์์
ฮอลสเตท เพื่่�อคุุยเรื่่�องที่่�เขาอยากจะจััดตั้้�ง
คณะกรรมการระบาดวิิ ท ยาแห่่ ง ชาติิ ใ น
ประเทศไทย
“ดร.ฮอลสเตทตั้้�งเงื่่�อนไขว่่า รััฐบาลต้้อง
รัับเงื่่�อนไขนี้้� แล้้วนำำ�เงิินทุุนมาให้้กัับกระทรวง
สาธารณสุุข โดยให้้กระทรวงสาธารณสุุขตั้้�งบััญชีีแยก
และมีีคณะกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ

“ผมกัับคุุณหมอสงวนต้้องไปกิินอาหาร
เช้้ากัับ ดร.ฮอลสเตท ที่่�โรงแรมสยามอิินเตอร์์
คอนติิเนนตััล (ที่่�ตั้้�งสยามพารากอนในปััจจุุบััน)
ภารกิิ จ สำำ�คัั ญ ของเราในวัั น นั้้�นคืื อ ไปบอก
ดร.ฮอลสเตทว่่า

“

เราไม่่อยากตั้้�งชื่่�อกลไก
ที่่�เขาอยากเห็็นว่่า

“คณะกรรมการระบาดวิิทยา”
เพราะคนจะเข้้าใจผิิด

และคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ

โรคระบาดเท่่านั้�้น เราอยาก
เรีียกว่่า “คณะกรรมการ
สาธารณสุุขแห่่งชาติิ”

(ซึ่�ง
่ อัันที่่�จริิงอาจารย์์หมอ
ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์

ได้้เสนอแนวคิิดนี้้�ไว้้นานแล้้ว)

”

30 ปี มสช.
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“และถ้้า ดร.ฮอลสเตท คิิดว่่ากลไกการบริิหารคณะกรรมการชุุดนี้้�น่่าจะเป็็นอิิสระจากระบบ
ราชการ เราเสนอให้้ใช้้ มสช. เป็็นองค์์กรในการทำำ�งานเรื่่�องนี้้�”
แม้้ฝ่่ายไทยเต็็มไปด้้วยความมุ่่�งมั่่�น แต่่ผลการเจรจาในวัันนั้้�นกลัับไม่่บรรลุุผล เนื่่�องจาก
วััตถุุประสงค์์หลัักของโครงการคืือเน้้นการส่่งเสริิมการใช้้ทฤษฎีีและความรู้้�ทางระบาดวิิทยา
ดร.ฮอลสเตท ไม่่เห็็นด้้วยทั้้�งเรื่่�องของการใช้้ชื่่�ออื่่�นที่่�ไม่่ใช่่คณะกรรมการระบาดวิิทยา และการไปจััดตั้้�ง
เป็็นองค์์กรสาธารณประโยชน์์อย่่างเช่่น “มููลนิิธิ”ิ เพื่่�อมาบริิหารงานสนัับสนุุนคณะกรรมการระบาดวิิทยา
เพราะมีีความเชื่่�อว่่า หน่่วยงานนี้้�ควรเป็็นการจััดตั้้�งโดยกระทรวงสาธารณสุุข ในฐานะที่่�เป็็น “National
Health Authority” แต่่ขอให้้กระทรวงให้้อิสิ รภาพในการทำำ�งาน ด้้วยการโอนงบประมาณตรงเข้้าไป
ที่่�โครงการ และสร้้างกติิกา รวมทั้้�งระบบการจััดการตนเองโดยไม่่ต้้องพึ่่�งระเบีียบราชการ
แม้้มองเห็็นว่่า “คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ”
จะเป็็นกลไกที่่�น่่าจะมีีจุุดอ่่อนอยู่่�หลายด้้าน

แต่่ท่า
่ มกลางทางเลืือกที่่�มีีไม่่มาก คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง มสช.

จึึงตััดสิินใจยอมรัับข้้อเสนอของมููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์
ด้้วยเหตุุนี้้� คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ
จึึงถูก
ู ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีีนั้�้น
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ก้้าวใหม่่เพื่่อ
� ไปสู่่�จุด
ุ หมาย
ที่่มุ่่�
� งหวััง
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ (The National
Epidemiology Board of Thailand - NEBT) เริ่่�มดำำ�เนิินงาน
ในปีี พ.ศ. 2530-2536 โดยมีีคุณ
ุ หมอประเวศดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
คณะกรรมการ
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ หนึ่่�งในคณะผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
มสช. และอดีีตเลขาธิิการมููลนิิธิิกล่่าวถึึงการเริ่่�มต้้นดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการระบาดวิิทยาไว้้ว่่า

“

มููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ให้้เงิินสนัับสนุุน
การจััดตั้้�งหน่่วยงานนี้้�เพราะเชื่่�อมั่่�น

เชื่่�อใจ ให้้เครดิิตท่่านอาจารย์์ประเวศ
จุุดมุ่่�งหมายที่่�ตั้�้งขึ้้�นมาก็็เพื่�อ
่ สร้้าง

และจััดการความรู้้ใ� ห้้ผู้�กำ
้ ำ�หนดนโยบาย
ของประเทศด้้านสุุขภาพได้้เอาไปใช้้
โดยกำำ�หนดนโยบายบนพื้้�นฐาน
ของความรู้้ � บนพื้้�นฐานปััญญา

”

30 ปี มสช.
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นพ.ศุุภมิติ ร ชุุณห์์สุทุ ธิิวัฒ
ั น์์ อดีีตเลขาธิิการ มสช. เล่่าย้้อนถึึงเหตุุการณ์์ในช่่วงก่่อร่่างสร้้าง
หน่่วยงานใหม่่แห่่งนี้้�ไว้้ว่่า
“ตอนเกิิดสำำ�นักั งานคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ผมมาเรีียนระบาดวิิทยาในหลัักสููตร
การฝึึกอบรมแพทย์์ทางระบาดวิิทยา ที่่�กองระบาดวิิทยา กระทรวงสาธารณสุุข ตอนนั้้�นกระทรวงฯ
ยัังอยู่่�ที่่�เทเวศร์์ อยู่่�ริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ตอนนี้้�เป็็นโบราณสถานแล้้ว...ในตอนนั้้�นได้้เห็็นว่่าอาจารย์์
ประเวศคุุยกัับอาจารย์์สุุชาติิ เจตนเสน ผู้้�อำำ�นวยการกองระบาดวิิทยา และอาจารย์์ประยููร กุุนาศล
ที่่�มารัับช่่วงต่่อเป็็นผู้้�อำำ�นวยการกอง ทั้้�ง 3 ท่่าน ทำำ�งานร่่วมกัันในช่่วงริิเริ่่�มหน่่วยงานนี้้�”
	คุุณหมอศุุภมิิตร ยัังได้้เล่่าเสริิมถึึงต้้นกำำ�เนิิด “ไอเดีีย” และบทบาทหน้้าที่่�ขององค์์กรที่่�ยััง
ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยมาก่่อนนี้้�ไว้้ว่่า

“

วััตถุุประสงค์์ตั้�้งต้้นค่่อนข้้างชััดเจนมากว่่า

สำำ�นัักงานแห่่งนี้้�จะเป็็นหน่่วยงานให้้คำำ�แนะนำำ�
ทางนโยบายกัับกระทรวงสาธารณสุุข

โดยอาจารย์์ประเวศได้้ยกตััวอย่่างรููปแบบจากสหรััฐอเมริิกา
ว่่าเขามีีคนที่่�ทำ�
ำ หน้้าที่�เ่ ป็็นผู้้ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษากััประธานาธิิบดีี
เป็็นตำำ�แหน่่งที่่�เรีียกว่่า Surgeon General...

หมายถึึงนายแพทย์์ใหญ่่ที่�ใ่ ห้้คำำ�ปรึึกษากัับประธานาธิิบดีี
ในเรื่่�องของการแพทย์์และสาธารณสุุขโดยรวม

”
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“อาจารย์์ประเวศบอกว่่า เราน่่าจะมีีคน
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างนั้้�นได้้ แล้้วก็็แปลงจากคนเป็็น
หน่่วยงาน หรืือกลุ่่�มคนที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�นั้้�น โดยใช้้
ความรู้้�ทางด้้านระบาดวิิทยานี้้�เป็็นฐาน เนื่่อ� งจาก
ระบาดวิิทยามีีความแตกต่่างจากเรื่่�องของการ
แพทย์์ตรงที่่�ว่่า การแพทย์์แก้้ไขปััญหาเป็็นคน ๆ
เอาตััวบุุคคลหรืือผู้้�ป่่วยเป็็นตััวตั้้ง� แต่่ระบาดวิิทยา
เอาประชากรเป็็นตััวตั้้�ง”
บนจุุดมุ่่�งหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ เป็็นออฟฟิิศ
เล็็ก ๆ ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในกองระบาดวิิทยา มีีบุุคลากร
ประมาณ 5 คน
	ตำำ�แหน่่งที่่�เป็็นหััวเรี่่�ยวหััวแรงขัับเคลื่่�อน
งานทั้้�งหมด ได้้แก่่ เลขานุุการ โดยเลขานุุการคน
แรกคืือ พญ.จัันทร์์เพ็็ญ  ชููประภาวรรณ และ
หนึ่่�งในเจ้้าหน้้าที่่�ยุุคบุุกเบิิกมีีชื่่�อว่่า สุุทธิิกานต์์   
ยุุตตานนท์์ บััณฑิิตหมาด ๆ จากคณะรััฐศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล อดีีต
เลขาธิิการ มสช. ได้้เล่่าถึึงวิิธีีทำำ�งานของคณะ
กรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิไว้้ว่่า
“โครงสร้้างคณะกรรมการระบาดวิิทยา
ยุุคนั้้�นมีีคณะกรรมการกลางที่่�เรีียกว่่า “บอร์์ด”
ในบอร์์ ด นี้้�มีี “ไข่่ แ ดง” อยู่่� เขาเรีี ย กว่่ า
คณะกรรมการจัั ดการบริิ หาร (executive
committee) ถััดจาก level นั้้�นลงมาก็็คืือ
โปรแกรมต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับโรคติิดต่่อและโรคไม่่

ติิดต่่อ ส่่วนหลัังนี้้�ก็็เช่่น อุุบััติิเหตุุจราจรและ
อุุบัติั เิ หตุุอื่่�น ๆ สิ่่�งแวดล้้อม การวิิจัยั ระบบสุุขภาพ
เป็็นต้้น
“ในแต่่ละโปรแกรมที่่�ว่า่ ก็็จะมีีประธาน
และมีีผู้้�ประสานงาน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ
และมีี ผู้้�ช่่ ว ยเลขานุุ ก าร ผมเข้้ า ไปในฐานะ
ผู้้�ประสานงาน สมัั ยนี้้� เขาเรีี ย ก research
manager ถามว่่าผู้้�ประสานงานในบทบาทที่่�ผม
ทำำ�คืืออะไร บทบาทหลััก ๆ ก็็คืือ จััดการประชุุม
“ยุุคนั้้�นที่่�นี่่�สร้้างงานวิิจััยหลายชิ้้�นที่่�มีี
ผลต่่อการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย นัักวิิชาการที่่�มีี
คุุณภาพเป็็นที่่�ยอมรัับหลายคน เช่่น นพ.ยงยุุทธ
ขจรธรรม และ คุุณหมอศุุภมิิตร ฯลฯ ผลงานที่่�
วัันนี้้�ก็็ยัังเป็็นคุุณููปการอยู่่� เช่่น วััคซีีนไวรััส
ตัับอัักเสบบีี เรื่่อ� งของการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ
เป็็นต้้น”
ภายใต้้คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่ง
ชาติิ ประกอบด้้วยคณะกรรมการย่่อย 4 ชุุด
ประธานคณะกรรมการย่่ อ ยประกอบด้้ ว ย
“อาจารย์์ ผู้้� ใหญ่่ ” 4 ท่่ า น ได้้ แ ก่่ นพ.อารีี
วััลยะเสวีี, นพ.วิิจารณ์์ พานิิช, นพ.ประยููร กุุนาศล
และ นพ.หทััย ชิิตานนท์์
แต่่ละชุุดมีีเลขานุุการที่่�เป็็น “คนรุ่่�นใหม่่
ไฟแรง” ประกบประธานของแต่่ละชุุด ประกอบ
ด้้วย นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์, นพ.ไพบููลย์์
สุุริิยะวงศ์์ไพศาล, นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� และ
นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์
30 ปี มสช.
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	คุุณหมอศุุภมิิตร เล่่าเรื่่�องวิิธีีการทำำ�งานเพื่่�อ “สร้้างและ
จััดการความรู้้� เพื่่�อผลัักดัันนโยบายสู่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจ” ภายใต้้
หน่่วยงานรุ่่�นบุุกเบิิกนี้้�ว่่า

“

แต่่ละคณะก็็จะพููดคุุยกัันในเชิิงวิช
ิ าการ
หยิิบประเด็็นปััญหาขึ้้�นมาขบคิิด

เอาข้้อมููลมาดูู แล้้วก็็พยายามใช้้ความรู้้ �
ทางระบาดวิิทยามาวิเิ คราะห์์

เพื่่�อชี้้�ว่า
่ ปััญหามีีมากน้้อยแค่่ไหน

ควรจะแก้้ไขอย่่างไร พอมีีข้้อสรุุปแล้้ว

ก็็จะทำำ�เป็็นรายงาน และพยายามเสนอ
ไปตามหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ภายในกระทรวงสาธารณสุุข

”
“ทำำ�ไปอย่่างนั้้�นอยู่่�หลายปีี ในระหว่่างนั้้�นก็็ทำำ�ให้้เกิิด

ความเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งอยู่่�ตามที่่�ต่่าง ๆ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน
มหาวิิทยาลััย บางส่่วนอาจจะเป็็นส่่วนน้้อยกว่่าอยู่่�ในกระทรวงฯ
ทำำ�ให้้คนที่่�ทำำ�งานเชิิงวิิชาการในกระทรวงฯ ได้้มาเจอกััน มีีเวทีีให้้เขา
พููดคุุยปรึึกษาหารืือกััน จนเกิิดเครืือข่่ายและ expert groups ด้้าน
ต่่าง ๆ ขึ้้�นมา จากนั้้�นก็็ทำำ�รายงานเป็็นเรื่่�อง ๆ พอถึึงปลายปีีก็็สรุุป
เป็็นเล่่ม เกิิดเป็็นผลงานที่่�ชััดขึ้้�น
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“ลัักษณะงานแบบที่่�เล่่ามานี้้� ในสมััยนี้้�ก็็ทำำ�กัันเป็็นปกติิ
แต่่สมััยก่่อนถืือเป็็นเรื่่�องใหม่่”
อย่่างไรก็็ตาม คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ ในฐานะเลขานุุการ
คนแรกของหน่่วยงานแห่่งนี้้� และต่่อมาได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ
มสช. เล่่าถึึงการทำำ�งาน และข้้อจำำ�กััดของการขัับเคลื่่�อนงานที่่�นี่่�
ไว้้ว่่า
“หน่่ ว ยงานนี้้� ทำำ� งานเพื่่� อ จะเป็็ น สมองให้้ ก ระทรวง
สาธารณสุุขและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�จะได้้ใช้้ข้้อมููลเป็็นประโยชน์์
“พอทำำ�ไประยะหนึ่่ง� ...การตั้้ง� อยู่่�ในกระทรวงฯ อยู่่�ในระบบ
ราชการนี้้� ก็็มีโี อกาสจะถููกแทรกแซง...มัันก็็ต้อ้ งแน่่นอนว่่า ไปอยู่่�กัับ
เขา เขาก็็ต้้องบอก..ช่่วยทำำ�นั่่�นหน่่อย ช่่วยทำำ�นี่่�หน่่อย มัันลำำ�บากที่่�
จะเป็็นอิิสระ...”
	ยิ่่�งกว่่าการ “ขอให้้ช่ว่ ย” ปััจจััยคุุกคามที่่�สำำ�คัญ
ั ของหน่่วย
งานชี้้�แนะนโยบายเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจรััฐและ
นัักการเมืืองก็็คืือการแทรกแซงในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อที่่�จะปิิดกั้้�น
โอกาสเกิิดนโยบายที่่�ดีีจากผู้้�มีีอำำ�นาจในกระทรวงฯ นั่่�นเอง
คุุณหมอศุุภมิิตร เล่่าถึึงกรณีีตััวอย่่างสำำ�คััญที่่�ชี้้�ให้้เห็็น
ข้้อจำำ�กััดของการเป็็นกลไกผลัักดัันนโยบายภายใต้้ระบบราชการ
จนนำำ�ไปสู่่� “จุุดเปลี่่�ยน” ไว้้ว่่า
“อาจารย์์หทัยั ชิิตานนท์์ อดีีตรองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
และหลัังเกษีียณอายุุราชการ ท่่านได้้รับั คำำ�เชิิญชวนให้้มาทำำ�เรื่่อ� งการ
ผลัักดัันนโยบายควบคุุมยาสููบที่่�นี่่� ท่่านก็็เต็็มใจมากที่่�มาทำำ� เพราะ
อาจารย์์เป็็น activist อาจารย์์ก็็ทำำ�อย่่างขยัันขัันแข็็ง ลงลึึก และ
นอกจากมีีข้้อเสนอทางนโยบายแล้้ว ยัังเป็็นคนขัับเคลื่่�อนนโยบาย
ด้้วยตนเองด้้วย ทั้้ง� การจััดเวทีีประชุุม แล้้วก็็ทำ�ำ ให้้มีคี วามเห็็นไปนำำ�เสนอ
ต่่อกระทรวงฯ
30 ปี มสช.
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“ความเห็็นที่่�นำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับนโยบายควบคุุมยาสููบ ถููกมองว่่าเป็็นความเห็็นที่่�ค่่อนข้้างจะ
เรีียกว่่า “แข็็ง” เช่่น ควรจะจััดการเรื่่�องบุุหรี่่�อย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� ซึ่่�งทางกระทรวงฯ รู้้�สึึกว่่าหนัักใจ
“คำำ�ว่่า กระทรวงฯ ในที่่�นี้้�หมายถึึงผู้้�บริิหารบางคน ที่่�รู้้�สึึกว่่า โอ้้โห aggressive จััง...จนถึึงช่่วงหนึ่่�ง
รััฐมนตรีีท่่านหนึ่่�งท่่านรู้้�สึึกว่่า หน่่วยงานนี้้�คล้้าย ๆ จะทำำ�งานที่่�แรงเกิินไป...”
ในที่่�สุดุ คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ที่่�มีอี ายุุย่า่ งสู่่�ปีีที่่ห� กก็็ “ถููกยุุบ” ในช่่วงต้้น
ปีี พ.ศ. 2536 โดย นายบุุญพัันธ์์ แขวััฒนะ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข ท่่ามกลาง
เหตุุการณ์์ความขััดแย้้งทางการเมืืองระดัับร้้อนระอุุ
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อิิฐชั้้น
� แรกของ มสช.
อย่่างไรก็็ตาม การทำำ�งานอย่่างทุ่่�มเทของคุุณหมอหทััย
ภายใต้้การสนัับสนุุนจากคณะกรรมการระบาดวิิทยา ทำำ�ให้้เรื่่�องของ
การควบคุุมการบริิโภคยาสููบ กลายเป็็นหนึ่่�งในผลงานสำำ�คััญของ
องค์์กร เพราะมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องในการทำำ�ให้้เกิิดกฎหมายควบคุุมยาสููบ
2 ฉบัับ ในปีี พ.ศ. 2535 ได้้แก่่ พ.ร.บ.ควบคุุมการบริิโภคยาสููบ และ
พ.ร.บ.ควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ ซึ่่�งได้้รับั การยกย่่องจากนานาประเทศ
ว่่าเป็็นกฎหมายควบคุุมยาสููบที่่�ก้้าวหน้้าของโลกในช่่วงเวลานั้้�น
นอกจากนี้้�ยัังเป็็นเสมืือน “บทเรีียนแรก” ของการทำำ�งาน
สร้้างความรู้้�เพื่่�อผลัักดัันนโยบาย ที่่�เหล่่าผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลัักนำำ�ไปใช้้เป็็น
ฐานความรู้้�ในการต่่อยอดสร้้างสรรค์์และขยายผล
	ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์� ที่่�ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข (สวรส.) ในปีี พ.ศ.2535 กล่่าวว่่า
“ตััวอย่่างที่่�มีีการอ้้างถึึงเสมอเมื่่�อตั้้�ง สวรส. ใหม่่ ๆ ก็็คืือ
การที่่�เราสามารถนำำ�เอาประสบการณ์์ในการตั้้ง� โจทย์์เพื่่อ� ให้้ได้้ประเด็็น
สำำ�คัญ
ั ในการวิิจัยั โดยสร้้างกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วม และกระบวนการ
พััฒนาโครงการวิิจััยให้้มีคี วามชััดเจน พร้้อมกัับมีีแผนคร่่าว ๆ ว่่าจะ
นำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์โดยผู้้�ใช้้กลุ่่�มใด และพยายามชวนผู้้�ใช้้ให้้เข้้า
มามีีส่ว่ นร่่วมในการติิดตามความก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน รวมทั้้�ง ความ
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ให้้ผลการวิิจัยั อยู่่�ในรููปที่่�ผู้้�ใช้้จะเข้้าใจหรืือนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้ ไม่่ใช่่แค่่การนำำ�เสนอข้้อมููลแบบนัักวิิชาการที่่�เรามัักจะ
ให้้คุุณค่่าหรืือคุ้้�นเคยกัันมานาน”

30 ปี มสช.
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นอกจากนี้้� ในมุุมมองของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการ
ระบาดวิิทยาแห่่งชาติิและ มสช. ต่่างมองเห็็นความเกี่่�ยวข้้องสืืบเนื่่�อง
ขององค์์กรทั้้�งสอง อยู่่�บน “เส้้นเรื่่�อง” และผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลัักชุุด
เดีียวกััน หรืือกล่่าวอย่่างตรงไปตรงมาก็็คืือ มสช.เป็็นการออกแบบ
มาล่่วงหน้้า แต่่ยััง “ขายไม่่ออก” ต้้องรอคอยจัังหวะที่่�เหมาะสม
ขั้้�นตอนการจดทะเบีียนเป็็นมููลนิิธิิ เป็็นการเตรีียมการเงีียบ ๆ เพื่่�อ
รอเวลาเบ่่งบานเมื่่�อจัังหวะเหมาะ ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่า สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิคืือรากฐาน ของ มสช.
	ดัังที่่�คุุณหมอศุุภมิิตร สะท้้อนมุุมมองว่่า
“สิ่่�งที่่� 2 องค์์กรนี้้�มีีจุุดร่่วมกัันก็็คืือ พยายามขัับเคลื่่�อน
นโยบายเป็็นหลััก และในการพััฒนากัับขัับเคลื่่อ� นนี้้�ก็ใ็ ช้้ฐานองค์์ความ
รู้้�เป็็นหลััก ถ้้าเป็็นภาษาทางพระก็็คืือว่่า “ใช้้ปััญญา” เป็็นหลััก
ถ้้าใช้้ภาษาสมััยใหม่่นี้้ก็� คืื็ อ “ใช้้ความรู้้�” เป็็นหลััก มาถึึงขณะนี้้ก็� ยั็ งั คง
ทำำ�อย่่างนั้้�นอยู่่�
“ถ้้ามองจากมุุมของผมก็็คืือ คณะกรรมการระบาดวิิทยา
แห่่งชาติิ คืือฐานชั้้�นแรก เหมืือนเป็็นการปููอิิฐ ใน layer แรก หลััง
จากนั้้�นก็็มีีการปููในชั้้�นต่่อ ๆ มา...
“จนกระทั่่�งเป็็น มสช. ในวัันนี้้�”

20

ความรูจ
้ ากความหลัง

บทที่ 3

“รีแบรนด์”
(พ.ศ. 2530-2536)

30 ปี มสช.
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“

จากคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ มาเป็็น มสช.
สิ่่�งที่่�สำ�
ำ คััญไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ชื่่�อ

ถ้้าเปรีียบเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์อย่่างหนึ่่�ง

ชื่่�อก็็คืือ แบรนด์์ (brand) บางช่่วงตลาดซื้้�อชื่่�อนี้้�
เมื่่�อตลาดเปลี่่�ยน คุุณก็็ต้้องเปลี่่�ยนแปลง...
ต้้องรีีแบรนด์์ดิ้้�ง (rebranding)

”

ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริย
ิ ะวงศ์์ไพศาล
22
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คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ และ มสช. เริ่่�ม   
ก่่อตั้้�งไล่่เลี่่�ยกััน และมีีภารกิิจใกล้้เคีียงกัันอย่่างมาก
	สิ่่�งที่่�แตกต่่างอย่่างสำำ�คัญ
ั ก็็คืือ “สถานภาพ” ขององค์์กร
การ “ยุุบ” คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ยืืนยััน
ความรู้้�ของกลุ่่�มคณะผู้้�ก่่อตั้้�ง ที่่�ตระหนัักตั้้�งแต่่แรกว่่า การฝัังตััวอยู่่�
ในระบบราชการมีีโอกาสถููกแทรกแซง และทำำ�ให้้ขาดความต่่อเนื่่�อง
ได้้ตลอดเวลา
	ด้้วยความรู้้�และวิิสัยั ทััศน์์ของกลุ่่�มแกนนำำ� การก่่อตั้้�งองค์์กร
ลัักษณะเดีียวกััน แต่่ต่า่ งสถานะ จึึงดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปพร้้อม ๆ กััน
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันถึึงความยั่่�งยืืน
และส่่งผลให้้สานต่่อภารกิิจของคณะกรรมการระบาด
วิิทยาแห่่งชาติิได้้แบบไม่่ขาดตอน

30 ปี มสช.
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สถานภาพใหม่่

เพื่่อ
� อิิสระและความมั่่น
� คง
ในวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2531 คณะผู้้�ก่่อตั้้�งได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�
“ตราสาร” หรืือข้้อบัังคัับขององค์์กร เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับ
ขออนุุญาตดำำ�เนิินการจััดตั้้�งมููลนิิธิิฯ ต่่อคณะกรรมการวััฒนธรรม
แห่่งชาติิ และขออนุุญาตจดทะเบีียนกัับกรุุงเทพมหานคร จากนั้้�น
ใช้้เวลานานกว่่า 3 ปีี “มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ” จึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น
ตามกฎหมาย
“คณะผู้้�ก่่อตั้้ง� ” ประกอบด้้วย 11 คน ได้้แก่่ (1) นพ.ไพโรจน์์
นิิงสานนท์์ (2) ศ.นพ.ประเวศ วะสีี (3) ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี
(4) ดร.ทวีีทอง หงษ์์วิิวััฒน์์ (5) นพ.ดำำ�รงค์์ บุุญยืืน (6) นพ.สุุวิิทย์์
วิิบุุลผลประเสริิฐ (7) นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� (8) นพ.สุุรเกีียรติิ
อาชานานุุ ภ าพ (9) นพ.สมชัั ย (รวิิ นัั น ท์์ ) ศิิ ริิ ก นกวิิ ไ ล
(10) นพ.โกมาตรจึึงเสถีียรทรััพย์์ (11) นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์
	คุุณหมอสุุวิิทย์์ หนึ่่�งในคณะผู้้�ก่่อตั้้�งได้้เล่่าเกร็็ดเบื้้�องหลััง
การจดทะเบีียน มสช. ที่่�ใช้้เวลานานถึึง 3 ปีี ว่่า หากประธานมููลนิิธิิ
ไม่่ได้้มีชื่่�ี อว่่า นพ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ ที่่�มีีตำำ�แหน่่งเป็็นปลััดกระทรวง
สาธารณสุุขในช่่วงเวลานั้้�น การลงท้้ายชื่่�อองค์์กรด้้วยคำำ�ว่่า “แห่่ง
ชาติิ” คงเป็็นไปได้้ยากยิ่่�ง
แนวความคิิดที่่�จะจััดตั้้�ง มสช. ขึ้้�น มุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “กลไก
สร้้างความมั่่�นคงและต่่อเนื่่�องในการพััฒนาระบบสุุขภาพบนฐาน
ความรู้้�” เพื่่�อเติิมเต็็มสิ่่�งที่่�ขาดหายไปในกระบวนการพััฒนานโยบาย
สาธารณะที่่�ดีีให้้กัับสัังคมไทย
	ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�เล่่าว่่า
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“

“ตอนตั้้�ง มสช. แนวคิิดหนึ่่�งที่่�อาจารย์์ประเวศให้้ไว้้

ก็็คืือ การเป็็นองค์์กรสาธารณประโยชน์์ที่�ดูู
่ แลเรื่่�อง
การพััฒนานโยบายและระบบสาธารณสุุข

โดยทำำ�งานคู่่�ขนานกัับรััฐและช่่วยกลไกทางการ

”

“วิิธีีคิิดของอาจารย์์ประเวศในเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญมาก และเป็็น
วิิ ธีีคิิดที่่� มสช. ยึึดถืือในการทำำ�งานมาจนถึึงทุุ กวัั นนี้้� นั่่� นคืือ
กลไกทางการที่่�มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดทิิศทางนโยบายประเทศเป็็นหลััก
แต่่กลไกทางการมีีจุุดอ่่อนสำำ�คััญ คืือไม่่มีีความต่่อเนื่่�องทางปััญญา
(continuity of wisdom) ผู้้�มีีอำำ�นาจก็็เปลี่่ย� นไปเรื่่อ� ย วิิธีคิี ดก็
ิ เ็ ปลี่่ย� น
ไปเรื่่�อย ทิิศทางประเทศก็็อาจจะถููกเปลี่่�ยนไปด้้วยเป็็นระยะ ๆ
“ถ้้ามีีกลไกที่่�ไม่่เป็็นทางการ แต่่มีใี จทำำ�งานคู่่�ขนานหรืือจะ
ใช้้คำำ�ว่่าเป็็น “เพื่่�อนคู่่�คิิด” ของกลไกทางการ ก็็อาจจะสร้้างความ
ต่่อเนื่่�องทางปััญญาได้้ดีขึ้้ี �น
“จากวิิธีีคิิดนี้้� จึึงนำำ�มาสู่่�ความคิิดให้้ตั้้�ง มสช.”
ในกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ในคณะผู้้�ก่่อตั้้�ง คุุณหมอสงวน ซึ่่�งต่่อมา
เป็็นเลขาธิิการ มสช. คนแรก น่่าจะถืือได้้ว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ
ในช่่วงกำำ�เนิิด มสช. เพราะนอกจากมีีฐานะเป็็นเลขาธิิการของคณะ
ผู้้�ก่่อตั้้�งนัับตั้้�งแต่่เริ่่�มรวมตััวกัันมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2530 แล้้ว ยัังเป็็น
1 ใน 2 คน นอกเหนืือจากคุุณหมอสมศัักดิ์์�เป็็นผู้้�ไปเจรจากัับ
ดร.ฮอลสเตท เพื่่�อขอให้้ปรัับเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขการให้้ทุุนจััดตั้้�งหน่่วย
งานสร้้างความรู้้�เพื่่�อผลัักดัันนโยบายด้้านสาธารณสุุข
30 ปี มสช.
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แม้้การเจรจาครั้้�งนั้้�นไม่่ประสบความ
สำำ�เร็็จ และคณะผู้้�ก่่อตั้้�งตััดสิินใจ “ถอยหนึ่่�งก้้าว”
ด้้วยการเดิินหน้้าภารกิิจสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อ
พัั ฒ นานโยบายสาธารณสุุ ข ผ่่ า นกลไก
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ที่่�กำำ�กับั ดููแล
โดยรััฐ แต่่ขณะเดีียวกัันก็็ไม่่ได้้หยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่� ดััง
เห็็นได้้จากการเดิินเรื่่�องขอจดทะเบีียนจััดตั้้�ง มสช.
โดยมีีคุุณหมอสงวนรัับเป็็นหััวเรี่่�ยวหััวแรงสำำ�คััญ
ในการเดิินเรื่่�องตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนบรรลุุผล อีีกทั้้�งยััง
รัับทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขาธิิการ มสช. คนแรก โดย
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2534 จนถึึงปีี พ.ศ.
2536
ในช่่วงที่่� มสช. ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นอย่่างเป็็น
ทางการในวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2534 นั้้�น คณะ
กรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิยัังอยู่่�ในช่่วง
“ขาขึ้้�น” กล่่าวคืือ สามารถทำำ�งานได้้อย่่างเข้้มข้้น
ในขณะที่่� มสช. ยัังไม่่เป็็นที่่�รู้้�จักั อีีกทั้้�งยัังไม่่มีแี หล่่ง
ทุุนสนัับสนุุนจากที่่�ใดนอกจากเงิินประเดิิม จำำ�นวน
200,000 บาท ที่่�ได้้รัับบริิจาคจากผู้้�มีีจิิตศรััทธา
คืือ ศ.พญ.จิินดาภา สีีบุุญเรืือง สายััณหวิิกสิิต
หัั ว หน้้ า ภาควิิ ช าอนามัั ย แม่่ แ ละเด็็ ก คณะ
สาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ในฐานะองค์์กรน้้องใหม่่ กิิจกรรมของ
มสช. ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งจนถึึงปีี พ.ศ 2536 จึึงเน้้น
ไปที่่�การร่่วมทำำ�งาน ร่่วมวิิจััย และจััดประชุุมที่่�มีี
ความสำำ�คัญ
ั กัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ อย่่างเช่่น การจััด
26
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ประชุุมสมััชชาสาธารณสุุขไทยครั้้�งที่่� 1 (จััดโดย
กระทรวงสาธารณสุุข ในโอกาสที่่�องค์์การอนามััย
โลกครบ 40 ปีี ในปีี พ.ศ. 2531) เป็็นต้้น
	คุุณหมอสงวน เคยเล่่าถึึงบทบาทของ
มสช. ในช่่วงเริ่่�มต้้นไว้้ว่่า
“ไปร่่วมกิิจกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการแก้้ไข
นโยบาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กิิจกรรมของ
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ เช่่น นโยบาย
เรื่่�องสมองไหล นโยบายเรื่่�องว่่าควรจะมีีวััคซีีน
ไวรััสตัับอัักเสบบีีหรืือไม่่ เนื่่�องจากตอนนั้้�นไวรััส
ตัับอัักเสบบีียังั ไม่่ได้้เข้้ามาอยู่่�ในโปรแกรมการฉีีด
วััคซีีนของประเทศ และการควบคุุมโรคไข้้เลืือด
ออก
“งานช่่วงแรกจึึงเป็็นไปในลัักษณะไป
ร่่วมมืือกัับฝ่่ายอื่่�น ๆ ทำำ�ในเรื่่�องของการระดม
สมองเป็็นหลััก ...”
จนกระทั่่�ง วัันที่่� 29 มีีนาคม พ.ศ. 2536
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ถููกสั่่�งยุุบจึึง
มีีการโอนทั้้�งบุุคลากรแผนการดำำ�เนิินงานและ
งบประมาณมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ มสช.
	คุุณหมอสมศัักดิ์์� ซึ่่�งในเวลานั้้�นเพิ่่�งไป
รัับตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการคนแรกของ สถาบัันวิิจัยั
ระบบสาธารณสุุข (สวรส.) ที่่�ก่่อตั้้�งเมื่่�อ วัันที่่� 21
ธัันวาคม 2535 กล่่าวว่่า
“ถ้้าเราไม่่ไปจดทะเบีียนตั้้�งมููลนิิธิิ
มาถึึงจุุดนี้้�ก็็คงไม่่รู้้�ว่่าจะทำำ�อย่่างไรกัันต่่อ...”

ในช่่วงของการถ่่ายโอน
งานจากคณะกรรมการระบาด
วิิทยาแห่่งชาติิไปที่่� มสช. มีีสิ่่�งที่่�น่่า
สนใจอยู่่�หลายเรื่่�อง
เรื่่�องแรกคืือ วิิธีีคิิดใน
การออกแบบองค์์กร ที่่�กระจาย
ออกเป็็นหน่่วยย่่อยตามภารกิิจที่่�
มุ่่�งเน้้น

“

หลัังจากการยุุบคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ

เพีียง 2 เดืือน มสช. ได้้จััดตั้้�ง สถาบัันวิิจััยสาธารณสุุขไทย หรืือ
สวสทธ. (Thailand Health Research Institute - THRI)
เป็็นองค์์กรในกำำ�กัับ เพื่�อ
่ ทำำ�งานสำำ�คััญที่่�ต่่อเนื่่�องจาก
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ไม่่ให้้การสร้้าง
และใช้้ปัญ
ั ญาผลัักดัันนโยบายเกิิดการขาดตอน
สมดัังเจตนารมณ์์ที่�จ
่ ะทำำ�ให้้เกิิด

“continuity of wisdom” ในประเทศไทย

”

30 ปี มสช.
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สวสทธ. มีีคุณ
ุ หมอประเวศเป็็นประธาน
เรื่่�องที่่�สอง คืือ การจััดวางแกนนำำ�
คนแรก และคุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ 	คุุณหมอสงวน เคยเล่่าถึึงเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
อดีีตเลขานุุการคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่ง
“พอยุุบคณะกรรมการระบาดวิิทยา
ชาติิ เป็็นหลัักในการดููแลงานของสถาบัันฯ ซึ่่�งรวม ส่่วนของคณะกรรมการไม่่ได้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ไปถึึงการดููแลงานของ มสช. ในภาพรวมอีีกด้้วย ของมููลนิิธิิฯ แต่่มายุุบเป็็น THRI ขณะเดีียวกัันก็็
มีีผู้้�ที่่�เกษีียณอายุุ 2 ท่่าน คืือ อาจารย์์หทััยและ
เกืือบขวบปีีหลัังจากการจััดตั้้�ง สวสธ. อาจารย์์มรกต
ก็็ได้้มีีการจััดตั้้�งอีีก 2 สถาบััน คืือ
“อาจารย์์ประเวศมีีแนวคิิดในการทำำ�งาน
สถาบัันส่่งเสริิมสุุขภาพไทย หรืือ สสท. ว่่า ต้้องมีีผู้้�ใหญ่่ 1 คน คนหนุ่่�ม 1 คน ทำำ�งาน
(Thailand Health Promotion Institute - ประกบกัันในทุุกเรื่่�อง จึึงเกิิดเป็็น 3 สถาบััน คืือ
THPI) มีีคุณ
ุ หมอหทััย ชิิตานนท์์ เป็็นประธาน โดย ของอาจารย์์หทัยั ชื่่อ� สถาบัันส่่งเสริิมสุุขภาพไทย
ขณะนั้้�น คุุณสุุพััตรา จุุลวรรณา เป็็นเลขานุุการ ของ อาจารย์์มรกต คืือ สถาบัันคุ้้�มครองผู้้�
อีีกทั้้�งมีี อาจารย์์ลักั ขณา เติิมศิิริกุิ ลุ ชััย ร่่วมทำำ�งาน บริิโภค...”
อย่่างเข้้มแข็็ง ปััจจุุบััน สสท. ภายใต้้การนำำ�ของ
ในปีี พ.ศ. 2535 หลัังจากกระทรวง
คุุณหมอหทััย ยัังคงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา สาธารณสุุขเกิิดการปฏิิรููปโครงสร้้างองค์์กรครั้้�ง
นโยบายควบคุุมยาสููบของประเทศไทย และผลัักดััน ใหญ่่ ทำำ�ให้้เกิิดสำำ�นัักนโยบายและแผน (สนผ.)
ให้้เกิิดนโยบายและข้้อเสนอเชิิงนโยบายในเรื่่�อง กระทรวงสาธารณสุุข คุุณหมอสงวน ได้้รัับ
สำำ�คััญตลอดมา
ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ สนผ. คนแรก ทำำ�ให้้มีเี วลา
สถาบัันวิิชาการเพื่่�อการคุ้้�มครองผู้้� ทำำ�งานที่่� มสช. น้้อยลง
บริิโภคด้้านสุุขภาพ หรืือ สวคบส. (Institute of
เมื่่�อ มสช. ปรัับโครงสร้้างใหม่่ในปีี พ.ศ.
Health Consumer Protection - IHCP) โดยมีี 2536 คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ อดีีตเลขานุุการของ
คุุณหมอมรกต กรเกษม เป็็นประธาน และ คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ จึึงเข้้ามา
คุุณหมอสุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ เป็็นเลขานุุการ “รัับไม้้ต่่อ” ในฐานะเลขาธิิการ มสช. คนที่่�สอง
และเป็็นผู้้�หญิิงคนแรกและคนเดีียวที่่�
เคยรัับบทบาทหน้้าที่่�นี้้�
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บทที่ 4

มิติใหม่

(พ.ศ. 2536-2539)

30 ปี มสช.
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“

ถ้้าเรามีีคนที่่�ปัก
ั หลัักทำำ�งานจริิงจััง
อะไร ๆ มัันก็็เกิิดขึ้้�นได้้
อย่่าไปท้้อเสีียก่่อน

”

พญ.จัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ
30
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พญ.จัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ เป็็นผู้้�ร่่วมบุุกเบิิก มสช.
คนสำำ�คััญอีีกคนหนึ่่�ง ทั้้�งในฐานะเลขานุุการของคณะกรรมการ
ระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ และ เลขาธิิการ มสช. คนที่่�สอง (พ.ศ.
2536-2539)
แม้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ มสช. เพีียง 3 ปีี แต่่อาจ
กล่่าวได้้ว่่า ผลงานที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญริิเริ่่�มไว้้มีีส่่วนนำำ�พางาน
สาธารณสุุขไทยก้้าวไปข้้างหน้้าหลายสิิบปีี
	ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�เคยกล่่าวถึึงไว้้ว่่า
“หมอจัันทร์์เพ็็ญริิเริ่่ม� งาน 2 ชิ้้น� ที่่�สำำ�คัญ
ั มากสำำ�หรับั เมืือง
ไทย ชิ้้�นแรกคืือ การสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่่างกาย ซึ่่ง� เกิิดตั้้ง� แต่่สมัยั คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ และ
ยัังดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบัันนี้้� ชิ้้�นที่่�สอง คืือ โครงการวิิจััย
ระยะยาวในเด็็กไทย ซึ่่ง� เริ่่ม� ต้้นที่่� มสช. ชิ้้น� นี้้�ถึึงจะหยุุดชะงััก แต่่ความ
ฝัันยัังไม่่หยุุด...ยัังมีีคนกล่่าวขวััญถึึงเสมอ
“และที่่�แน่่ ๆ คนกล้้าคนแรก คืือ จัันทร์์เพ็็ญ”

30 ปี มสช.
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แบบไหน “ไปถึึงดวงดาว”
งานสำำ�คัญ
ั ชิ้้�นแรก ที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญริิเริ่่�มบุุกเบิิกตั้้�งแต่่
ยุุค “คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ” ก็็คืือ โครงการสำำ�รวจ
สุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย
โครงการนี้้�มีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาระบบสาธารณสุุข
อย่่างยิ่่�ง เพราะการสำำ�รวจภาวะสุุขภาพประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยการตรวจร่่างกายเป็็นกระบวนการที่่�สำำ�คัญ
ั ในการติิดตามปััญหา
ทางสุุขภาพที่่�มีีอยู่่�และที่่�เกิิดใหม่่ โดยเป็็นการเก็็บข้้อมููลจากตััวอย่่าง
บุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของประชาชนทั่่�วประเทศ ประกอบด้้วยข้้อมููล
ภาวะสุุขภาพ พฤติิกรรม และปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ เพื่่�อทราบ
ความชุุกของโรค ปััจจััยกำำ�หนดโรค ภาวะโภชนาการ และการเข้้ารัับ
บริิการทางสุุขภาพ เป็็นต้้น
	ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไม่่เคยปรากฏในระบบรายงานโรคทางสุุขภาพ
และเมื่่�อมีีแล้้วจะช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพในการส่่งเสริิม
ป้้องกัันควบคุุมโรคในระดัับประเทศ ระดัับพื้้�นที่่� และกลุ่่�มบุุคคล รวม
ไปถึึงสะท้้อนคุุณภาพของระบบบริิการทางสุุขภาพ และช่่วยประเมิิน
แนวโน้้มสถานการณ์์ทางสุุขภาพว่่าเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไรเพื่่�อวางแผน
ป้้องกัันไว้้ล่่วงหน้้า1

1.
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ที่่�มา ที่่�มาและความสำำ�คััญของโครงการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย เว็็บไซต์์
คณะแพทย์์ศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล สืืบค้้นจาก https://www.rama.mahidol.
ac.th/policy/th/sdgs17-p007

	คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญเล่่าถึึงที่่�มาของโครงการว่่า ได้้รัับแรงบัันดาลใจจากสมััยไปเรีียนต่่อด้้าน
ระบาดวิิทยาที่่� ประเทศสหรััฐอเมริิกา
“ตอนนั้้�นไปเรีียนที่่�จอนส์์ ฮอปกิินส์์ (Johns Hopkins University) 1 ปีี แล้้วต่่อด้้วยการ
ดููงานอีีกประมาณ 4 เดืือน ทำำ�ให้้ได้้เห็็นงานระบาดวิิทยาที่่�สหรััฐอเมริิกา สิ่่�งที่่�สนใจเป็็นหลัักเลยก็็คืือ
เรื่่�องที่่�เขาผลัักดัันให้้มีีการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพของประชาชน ทั้้�งด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์และตรวจ
ร่่างกาย โดยเขามีีสำำ�นัักงานที่่�ทำำ�เรื่่�องนี้้�โดยตรงเลย”
ในระบบสาธารณสุุขของประเทศไทยสมััยนั้้�น เรามีีเฉพาะข้้อมููลจากระบบรายงานของ
โรงพยาบาล ที่่�บัันทึึกตามกิิจกรรมว่่าโรงพยาบาลตรวจคนไข้้ไปกี่่�ครั้้�ง นอกจากนี้้� การเจ็็บป่่วยที่่�ไม่่ได้้
เข้้าโรงพยาบาลก็็ไม่่ได้้ถููกบัันทึึกไว้้ ขณะที่่�ข้้อมููลการสำำ�รวจสุุขภาพจากสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
ก็็เป็็นการสำำ�รวจจากความทรงจำำ�ของผู้้�ตอบจึึงมีีโอกาสคลาดเคลื่่�อนสููง ทำำ�ให้้ขาดข้้อมููลที่่�จะทำำ�ให้้
มองเห็็น “อุุบััติิการณ์์” นั่่�นคืือ จำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นจริิง ๆ ในแต่่ละปีี

“

บ้้านเรายัังไม่่มีีการสำำ�รวจแบบเข้้าถึึงประชาชน

ข้้อมููลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุที่�ไ่ ม่่ได้้เข้้าโรงพยาบาล
หรืือคนไข้้ที่�พิิ
่ การติิดเตีียง

เหล่่านี้้�จะไม่่ถูก
ู เก็็บเข้้าไปอยู่่�ในระบบเลย
แต่่ที่�อ
่ เมริิกาทำำ�ทุุก 5-10 ปีี

”
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โดยออกไปตรวจแบบ complete
ด้้วยการสุ่่�มตััวอย่่างประชาชน เขามีีรถเคลื่่�อนที่่�
ออกไปเลย มีีทั้้�งนัักเทคนิิคการแพทย์์ มีีหมอ
มีีพยาบาล ไปทำำ�แล็็บ เอกซเรย์์ อััลตราซาวด์์ ฯลฯ
จน complete คืือ ได้้ข้อ้ มููลออกมาว่่า อุุบัติั กิ ารณ์์
ของโรคต่่าง ๆ อย่่างเช่่น เบาหวานเกิิดขึ้้�นเท่่าไร
แล้้วก็็เอาข้้อมููลนี้้�มาวางแผน ตอนนั้้�นได้้ไปดููตอน
ที่่�เขาลงพื้้�นที่่�สำ�ำ รวจด้้วยนะ ไปดููแล้้วก็็ประทัับใจ
มัันน่่าตื่่�นเต้้นมาก”
เมื่่�อมองเห็็น “ช่่องว่่าง” เกิิดแรงบัันดาล
ใจ และมองเห็็นแนวทางที่่�จะเติิมเต็็มระบบข้้อมููล
สาธารณสุุขของไทย เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนพอที่่�
จะกำำ�หนดนโยบายให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
จริิงเช่่นนี้้� คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญจึึงนำำ�โครงการนี้้�มา
เสนอในที่่�ประชุุมคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่ง
ชาติิ และได้้รับั การสนัับสนุุนให้้ทดลองดำำ�เนิินการ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายประมาณ 9,000 คน
“คิิดว่า่ มัันเป็็นสิ่่ง� ที่่�เป็็นไปได้้ก็เ็ ลยเสนอ
โครงการนี้้�ใช้้งบฯ เยอะนะ กระทรวงก็็พยายาม
จััดสรรงบประมาณให้้ ครั้้�งแรกยัังทำำ�ไม่่ได้้มาก
ประมาณ 9 พัันกว่่าคน ใช้้เวลาทำำ�ค่่อนข้้างนาน
ต้้องลงสำำ�รวจทุุกอายุุ และแต่่ละอายุุนี้้� วิิธีีการ
ตรวจก็็ไม่่เหมืือนกััน อย่่างเด็็ก ก็็ตรวจดููพัฒ
ั นาการ
ซึ่่ง� ต้้องใช้้เวลาทั้้�งนั้้�น ไปดููพัฒ
ั นาการเด็็ก ถ้้าจะให้้
ละเอีียด อย่่างน้้อยเป็็นชั่่�วโมงต่่อคน

34

ความรูจ
้ ากความหลัง

“ตอนนั้้�นเราก็็ลุุยงานกัันสนุุกสนาน
เพราะการวิิจัยั เรื่่อ� งตรวจร่่างกายเป็็นเรื่่อ� งใหม่่ของ
สัังคมเรา เราไม่่ได้้มีแี ล็็บกลาง (center lab) แบบ
ที่่�อเมริิกา คืือเขามีีรถออกไปเลย ไล่่ทำำ�ไปทั้้�งปีี
แต่่ของเราใช้้วิธีิ แี บ่่งทีีมตามจัังหวััดต่า่ ง ๆ บางจัังหวััด
ใช้้ทีีมมหาวิิทยาลััย ต้้องใช้้แล็็บที่่�มีีในจัังหวััด
หรืือบางแห่่งใช้้แล็็บในศููนย์์ระดัับภููมิภิ าค เลยเป็็น
มาตรฐานเดีียวกัันไม่่ได้้ เพราะต้้องไปอิิงอาศััยคน
อื่่�น
“การสำำ�รวจครั้้�งแรกนี้้� คุุณหมอวิิโรจน์์
ตั้้� ง เจริิ ญ เสถีี ย ร มาช่่ ว ยทำำ�ด้้ า นเกี่่� ย วกัั บ
เศรษฐศาสตร์์ด้้วย หมายถึึงว่่า สำำ�รวจเรื่่�องภาวะ
สุุขภาพและมีีมิิติิความสููญเสีียรายได้้เข้้าไปอีีก
ก็็ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลชุุดนี้้�ออกมา”
แม้้เป็็นงานใหม่่ ใหญ่่ และ ยาก แต่่การ
สำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย
ครั้้�งแรกของประเทศไทยก็็สำำ�เร็็จลุุล่่วง และส่่ง
มอบข้้อมููลให้้กับั กระทรวงสาธารณสุุขได้้เรีียบร้้อย
นัับจากนั้้�น โครงการนี้้�ก็็ได้้ดำำ�เนิิน     
สืืบเนื่่อ� งมาจนถึึงปััจจุุบันั รวม 6 ครั้้ง� โดยข้้อมููล
ที่่�ได้้จากการสำำ�รวจแต่่ละครั้้�งได้้ถููกนำำ�มาใช้้ใน
การกำำ�หนดนโยบายและวางแผนงานด้้าน
สาธารณสุุขตลอดหลายสิิบปีีที่่�ผ่่านมา

แบบไหน “ไม่่ถึึงฝั่่�ง”
งานสำำ�คัญ
ั ชิ้้�นที่่�สอง ได้้แก่่ โครงการวิิจัยั ระยะยาวในเด็็ก
ไทย ที่่�ตั้้�งเป้้าหมายการติิดตามศึึกษาเด็็กไทยทุุกภููมิิภาค ตั้้�งแต่่แรก
เกิิดต่่อเนื่่�อง 25 ปีี ถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�ได้้รัับความสนใจอย่่างมาก
เพราะไม่่เคยมีีการวิิจัยั ต่่อเนื่่�องยาวนานเช่่นนี้้�มาก่่อนในประเทศไทย
โครงการนี้้�มีีชนวนสำำ�คััญจาก 2 ส่่วน
ส่่วนแรก มาจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างดำำ�เนิิน
โครงการแรกและการเรีียนรู้้�จากต่่างประเทศ
“ตอนทำำ�โครงการแรก เรามีีการลงไปตรวจในกลุ่่�มเด็็กที่่�
น่่าสนใจ อย่่างเช่่นในกลุ่่�มเด็็กที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีี นำำ�มาซึ่่ง� ความสนใจ
ที่่�จะทำำ�โครงการวิิจััยระยะยาวในเด็็กไทยเมื่่�อมาทำำ�งานที่่� มสช.
“ได้้ความคิิดมาจากการทำำ�งานระบาดวิิทยาร่่วมกัับหลาย
ประเทศ พบว่่าที่่�สหรัฐั อเมริิกา นิิวซีีแลนด์์ และบางประเทศในทวีีป
ยุุโรป เขาทำำ�การวิิจัยั ระยะยาวในมนุุษย์์ นิิวซีีแลนด์์เป็็นหนึ่่ง� ในต้้นแบบ
เขาทำำ�ได้้ค่่อนข้้างนานทีีเดีียว ตอนนี้้�รู้้�สึึกอาจจะยัังทำำ�อยู่่� อเมริิกา
เขาก็็มีีของเขา ติิดตามตั้้�งแต่่เกิิดไปจนอายุุ 40-50 ปีี แล้้วดููว่่าตาย
เมื่่อ� ไร เพื่่อ� ที่่�จะบอกได้้ว่า่ ช่่วงอายุุของคนนี้้� คนเราต้้องผ่่านความเจ็็บ
ป่่วยอะไรบ้้าง แล้้วก็็ตายด้้วยอะไร” คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ เล่่าถึึงแนวคิิด
หลัักและที่่�มาของโครงการ
อีีกส่่วนหนึ่่�ง มาจากคำำ�ชัักชวนของ ศ.นพ.วิิจารณ์์        
พานิิช อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่ที่่�ชาว มสช. เคารพรัักอีีกท่่านหนึ่่�ง
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ในปีี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยเกิิดองค์์กร
โฉมใหม่่ ที่่�เป็็นองค์์การอิิสระขนาดเล็็ก ทำำ�หน้้าที่่�
สนัับสนุุนการวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
สัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ การวิิจััยเชิิงนโยบาย
และการวิิจัยั ประยุุกต์์ต่า่ ง ๆ เพื่่�อประโยชน์์ในการ
พััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และวิิชาการของประเทศ
มีีชื่่�อว่่า สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.)
“อาจารย์์วิิจารณ์์มีีแนวคิิดว่่า เรื่่�องเด็็ก
ประเทศเรายัังไม่่มีีข้อ้ มููลจริิงจัังชััดเจน อาจารย์์ก็็
เลยมาให้้ มสช. ช่่วยรีีวิิวข้้อมููล โดยทำำ�เป็็น
โครงการการศึึกษาสภาวะสุุขภาพของเด็็กไทย
เราสำำ� รวจข้้ อ มูู ล ที่่� มีี อ ยู่่�หมดทุุ ก อย่่ า งที่่� มีี ใ น
ประเทศไทย จนได้้ออกมาว่่า งานวิิจััยเมืืองไทย
ทำำ�เรื่่อ� งนั้้�น เรื่่อ� งนี้้� เรื่่อ� งโน้้น เป็็นแบบผู้้�เชี่่ย� วชาญ
บอกว่่าขณะนี้้�เป็็นอย่่างนี้้� ๆ จากนั้้�นก็็มีคำี ำ�ถามว่่า
แล้้วมัันบอกได้้ไหมว่่า ต่่อไปเด็็กไทยจะเป็็นอย่่างไร
“จากคำำ�ถามนี้้�เลยทำำ�ให้้เกิิดโครงการนี้้�
ขึ้้น� มา คำำ�ถามที่่�เราต้้องการคำำ�ตอบ คืือ ไอคิิวของ
เด็็กไทยคืือเท่่าไหร่่ เรื่่อ� งนี้้�ยังั ไม่่มีกี ารวิิจัยั ในระดัับ
ประเทศมาก่่อน จึึงศึึกษาเรื่่�องนี้้� โดยมีี คุุณหมอ
นิิชรา เรืืองดารกานนท์์ กัับ คุุณหมอลััดดา
เหมาะสุุวรรณ เป็็นผู้้�วิิจััยหลััก มีีการออกแบบ
เครื่่�องมืือวััดไอคิิว จากนั้้�นก็็ลงพื้้�นที่่�วััด จนได้้
ตััวเลขของประเทศไทยออกมา
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“

เราพบว่่าเด็็กไทยนั้้�น
ไอคิิวต่ำำ�กว่่าเกณฑ์์

อยู่่�ในสภาพที่่�เรีียกว่่า
เด็็กไทยเราส่่วนใหญ่่
เป็็นเด็็กปััญญาทึึบ

”
	ข้้อมููลนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดความตื่่�นตััวจากสัังคม

และมองเห็็นว่่าเรื่่�องของการพััฒนาเด็็กมีีความ
สำำ�คััญ จนสามารถผลัักดัันให้้รััฐบาลมีีมาตรการ
สนัับสนุุนเรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจัังในเวลาต่่อมา รููปธรรม
ที่่�หลายคนยัังจำำ�ได้้ดีก็ี คื็ อื การแจก “ถุุงของขวััญ”
ที่่�บรรจุุอุปุ กรณ์์เสริิมพััฒนาการเด็็ก 3 ขวบปีีแรก
ให้้กัับเด็็กไทยตั้้�งแต่่แรกเกิิดทุุกคน

“พอทำำ�งานไปได้้สััก 2 ปีี โครงการก็็เริ่่�มสื่่�อสารให้้สัังคม
มองเห็็นช่่องว่่างว่่า ในช่่วงที่่�เด็็กยัังอยู่่�ในท้้องแม่่จนถึึงแรกเกิิดนี้้� ไม่่
ค่่อยมีีใครเข้้าไปทำำ�งานกัับแม่่ที่่�อุ้้�มท้้อง ยิ่่�งทารกแรกเกิิดแล้้วยิ่่�งแย่่
ใหญ่่ มีีแต่่เลี้้�ยงดููกัันเรื่่�องให้้นม ให้้อาหาร ให้้ข้้าว ให้้อะไร แต่่ไม่่มีี
เรื่่�องของการกระตุ้้�นพััฒนาการทางสติิปััญญา
“เด็็กขวบแรกของเราช่่วง 6 เดืือนแรก ถืือว่่าดีีมาก เพราะ
ว่่าเด็็กยัังอยู่่�กัับแม่่ ถึึงจะไม่่มีีพ่่อก็็ตาม คืือเราพบข้้อมููลชััดเจนว่่า
ลููกอยู่่�ในท้้องแม่่พ่อ่ ก็็ทิ้้ง� กัันไปแล้้ว แม่่จำำ�นวนมากก็็ต้อ้ งเป็็นแม่่เลี้้ย� ง
เดี่่ย� วตั้้ง� แต่่ลูกู ยัังไม่่คลอดเลย 6 เดืือนแรกแม่่ก็ยั็ งั ดููแลใกล้้ชิดิ แต่่พอ
หลัังจากนั้้�น จะแย่่ลง
“เราก็็เลยออกแบบถุุงของขวััญ ที่่�เก็็บอุุปกรณ์์ที่่�จะช่่วย
ด้้านพััฒนาการเด็็กไว้้ได้้จนอย่่างน้้อย 2-3 ขวบ มีีทั้้ง� หนัังสืือและของ
เล่่น ออกแบบกัันแบบ...โอ้้โห สุุดใจเลย ว่่าทำำ�อย่่างไรให้้เด็็กที่่�ไม่่มีี
คนเลี้้ย� งดูู แต่่มีถุี งุ ของขวััญให้้เขาเล่่นเองได้้ เพราะยัังดีีกว่่าไม่่มีอี ะไร
เลย หรืือดีีกว่่าให้้เขาไปซื้้�อปืืนเด็็กเล่่น หรืืออะไรที่่�เป็็นพลาสติิก
ที่่�มัันเป็็นพิิษกัับเด็็ก เราไม่่อยากให้้เขาไปซื้้�อของแบบนั้้�นเล่่น
เพราะว่่ามัันไม่่ได้้ควบคุุมคุุณภาพ...”
“รััฐบาลยุุคนั้้�นรัับเป็็นนโยบาย นำำ�ถุงุ ของขวััญไปแจกทารก
แรกเกิิดทั่่�วประเทศ...แต่่ก็็อย่่างว่่า การเมืืองมัันเยอะ เพราะว่่าเงิิน
มัันเยอะ มัันก็็เป็็นประเด็็นให้้มีีการโจมตีีกัันทางการเมืือง...นี่่�แหละ
งานระดัับประเทศ ในที่่�สุุดก็็เลยระงัับไป”
หลัังจาก สกว. สนัับสนุุนโครงการต่่อเนื่่อ� ง 2 ระยะผ่่าน
มสช. จากนั้้�น สวรส. ให้้การสนัับสนุุนต่่ออีีกระยะหนึ่่�ง สุุดท้้าย
โครงการนี้้�ก็็ยุุติิลง

30 ปี มสช.
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มุุมมองจากผู้้�ริิเริ่่�ม
ในฐานะผู้้�ริิเริ่่�มโครงการ คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญแบ่่งปัันข้้อคิิด
ที่่�ได้้จากงานสำำ�คััญที่่�มีีบทสรุุปแตกต่่างกัันนี้้�ไว้้ 2 ประเด็็น
ประเด็็นแรก คืือ อุุปสรรคของการทำำ�โครงการวิิจัยั ระยะ
ยาวในประเทศไทย

“

เมืืองไทยทำำ�งานระยะยาวยาก

ถ้้าไม่่อยู่่�ในระบบราชการ งานเก็็บข้้อมููล
ระยะยาวนี้้�มัันต้้องเก็็บทุุกวัันนะ

ข้้อมููลเก็็บทุุกวััน แล้้วก็็ต้้องเอาข้้อมููลนั้้�น

มาวิเิ คราะห์์ เพื่�อ
่ จะอธิิบายปรากฏการณ์์
ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเด็็กที่่�โตขึ้้�น ๆ
ซึ่�ง
่ มัันยากสำำ�หรัับคนไทย

เพราะไม่่เข้้าใจว่่าทำำ�ไปทำำ�ไม

”
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“คำำ�ถามสำำ�คััญที่่�เราพบตลอดมาในการทำำ�โครงการวิิจัยั ระยะยาวในเด็็กไทย คืือ ทำำ�ไมไม่่มีี
การเข้้าไปแทรกแซงปััญหาที่่�พบ (intervention) คำำ�ตอบของเราคืือ นี่่�คืือการออกแบบของเรา ถ้้าเรา
ไปแทรกแซงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น เราก็็ไม่่ได้้ความรู้้�ที่่�เป็็นความจริิงอย่่างต่่อเนื่่�อง เรีียกว่่ามัันยากตั้้�งแต่่วิิธีีคิิด
แบบทำำ�งานยาว เพราะมัันไม่่ค่่อยมีีในเมืืองไทย”
“นอกจากนี้้� โครงการวิิจััยระยะยาวต้้องใช้้เงิินจำำ�นวนมาก หากต้้องไปอยู่่�ในระบบราชการ
มัันจะบรรลุุเป้้าหมายของการวิิจััยหรืือเปล่่า งานแบบนี้้�ไม่่ใช่่งานแบบเสมีียนที่่�เขาสั่่�งมาอัันนี้้�ปุ๊๊�บก็็ทำำ�
ไปเรื่่�อย ๆ แต่่ต้้องคิิดของใหม่่ทุุกวััน ๆ หรืือแม้้แต่่วิิธีีวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ข้้อเสนอที่่�จะ
ช่่วยพััฒนาปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิติ มัันต้้องทำำ�แบบเกาะติิด ระบบราชการเราพอเปลี่่ย� นรััฐบาลมัันก็็ยาก
แล้้ว เปลี่่�ยนแค่่เจ้้ากระทรวงก็็ลำำ�บากแล้้ว ถ้้ามัันต้้องไปอิิงกัับกระทรวงนะ
“หรืือไม่่ถ้้าทำำ�โดยองค์์กรนอกภาครััฐแบบ มสช. เราก็็ต้้องไปหาทุุน ซึ่่�งตอนหลััง ๆ ไม่่ได้้
หาเงิินง่่ายสำำ�หรัับงานวิิจััยขนาดใหญ่่ขนาดนี้้� ต้้องได้้จากหลายแหล่่ง คงไม่่ได้้ทำำ�กัันง่่าย ๆ”
ประเด็็นที่่�สอง คืือ กุุญแจสำำ�คััญในการริิเริ่่�มสิ่่�งใหม่่ ที่่�ใหญ่่ และยาก
	คุุณหมอกล่่าวไว้้สั้้�น ๆ ว่่า
“ถ้้าเรามีีคนที่่�ปัักหลัักทำำ�งานจริิงจััง อะไร ๆ มัันก็็เกิิดขึ้้�นได้้...อย่่าไปท้้อเสีียก่่อน”
ด้้วยน้ำำ��เสีียงที่่�ฟัังไม่่เหมืือนคำำ�ปลอบใจ ประโยคสุุดท้้ายนี้้�จึึงน่่าจะถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
“มรดกทางปััญญา” จากผู้้�กล้้าตััวจริิง ที่่�ฝากไว้้ให้้คนที่่�อยากนำำ�พาสัังคมไทยไปสู่่�จุุดที่่�ไกลกว่่าเดิิม
ได้้รู้้�สึึกใจชื้้�นขึ้้�นบ้้าง

30 ปี มสช.
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บทที่ 5

ในยาม “ยาก”
(พ.ศ. 2539-2542)

30 ปี มสช.
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“

ระบบภายในของสำำ�นัักงานนี่่�สำ�
ำ คััญสุุด ๆ เลยนะ
ถ้้า engine ยััง broken

องค์์กรก็็ก้้าวต่่อไปไม่่ได้้เลย

”

นพ.อััคริินทร์์ นิิมมานนิิตย์์
42
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การดำำ�รงอยู่่�ขององค์์กรก็็ไม่่ต่่างจากสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งหลาย 
ที่่�มีีทั้้�งช่่วงดีีและร้้าย
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ มสช. ระหว่่างปีี พ.ศ. 2539-2542
ถืือเป็็นช่่วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อสำำ�คััญช่่วงหนึ่่�ง แต่่ในยามเผชิิญ “โจทย์์
ยาก ๆ” เช่่นนี้้� นัับเป็็นช่่วงเวลาที่่�ได้้พิสูิ จู น์์ถึงึ น้ำำ��ใจและท้้าทายทั้้�งสติิ
และปััญญา เพื่่�อคลี่่�คลายปััญหาและอุุปสรรคทั้้�งจากภายนอกภายใน
ให้้ลุุล่่วง
บทบาทของคณะผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง มสช. ในช่่วงเวลาเช่่นนี้้�
อาจทำำ�ให้้หลายคนนึึกถึึงคำำ�ปฏิิญาณที่่�ว่่า
“จะอยู่่�เคีียงข้้าง ทั้้ง� ในยามสุุขและยามยาก ในยามป่่วยไข้้
และสบายดีี”

30 ปี มสช.
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ช่่วยจััดระบบใหม่่ เพื่่อ
� ลดภััยเสี่่ย
� ง
3 ปีีแรกที่่� มสช. กำำ�เนิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ การทำำ�หน้้าที่่�
“สร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา” เดิินหน้้าไปอย่่างเข้้มแข็็ง
โดยมุ่่�งเน้้นถ่่ายโอนงานสำำ�คััญ ๆ จากคณะกรรมการระบาดวิิทยา
แห่่งชาติิที่่�ถููกสั่่�งยุุบ
เมื่่�อผ่่านพ้้นจุุดนี้้�ไป ก็็ถึงึ เวลาที่่�จะต้้องมีีการจััดระบบองค์์กร
ให้้พร้้อมสำำ�หรัับการรุุกต่่อไปข้้างหน้้า พร้้อม ๆ กัับเสริิมสร้้างความ
มั่่�นคงให้้สามารถรัับแรงเสีียดทานจากภายนอก
เพราะแน่่นอนว่่า ยิ่่�งองค์์กรมีีศักั ยภาพในการผลัักดัันให้้
เกิิดนโยบายใหม่่ ๆ ได้้สููงขึ้้�น แรงต้้านจากกลุ่่�มผู้้�เสีียผลประโยชน์์
ที่่�ต้อ้ งการปกป้้องอำำ�นาจและผลกำำ�ไรที่่�เคยได้้รับั เอาไว้้ให้้นานที่่�สุดุ
ย่่อมพุ่่�งตรงมาที่่� มสช. ได้้ตลอดเวลา
ในปีี พ.ศ. 2539 นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ หนึ่่�งใน
คณะผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง มสช. รัับตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ มสช. คนที่่�สาม
โดยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเพีียง 6 เดืือน
	คุุณหมอสุุวิิทย์์ กล่่าวถึึงเหตุุผลในเรื่่�องนี้้�ว่่าเป็็นเพราะมา
เพื่่�อช่่วยวางระบบการบริิหารงานเป็็นสำำ�คััญ เมื่่�อภารกิิจเรีียบร้้อยก็็
ส่่งไม้้ต่่อให้้เลขาธิิการคนต่่อไป
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“

ตอนคุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ
เข้้ามาบริิหาร มสช.

ก็็ทำ�
ำ งานได้้ดีีมาก ต้้องถืือว่่า
เป็็นผู้้�บุุกเบิิก วางรากฐาน
ของมููลนิิธิิฯ เป็็นอย่่างดีี

ผมเองเข้้ามาเพื่�อ
่ แก้้ปัญ
ั หา
และผมก็็ไม่่ได้้ทำ�
ำ อะไรเลย

นอกจากการวางระบบงาน

ให้้เรีียบร้้อย เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดช่่องโหว่่ในด้้านต่่าง ๆ ซึ่�ง
่
จะทำำ�ให้้มููลนิิธิิฯ เสีียชื่่�อเสีียง

”

“ผมพาคน 2-3 คน ที่่�เป็็นมืือฉมัังใน
งานนี้้�มาช่่วย จนงานเป็็นไปด้้วยดีี หนึ่่ง� วางระบบ
บริิหาร เช่่น งานสารบรรณ งานติิดต่อ่ สื่่อ� สาร งาน
พััสดุุ งานการเงิิน บััญชีี อะไรต่่าง ๆ พวกนี้้� คนที่่�
ช่่วยผมพอสมควรคืือ คุุณดวงพร เฮงบุุณยพัันธ์์
“อีีกส่่วนหนึ่่�งคืือ การวางแผนพััฒนา
มููลนิิธิิฯ ในด้้านต่่าง ๆ อย่่างเช่่น แผนงานด้้าน
พััฒนากำำ�ลังั คน มีีการระดมสมองคุุยกันั หลายฝ่่าย
“ตั้้ง� ใจแต่่แรกว่่าจะอยู่่� 6 เดืือน พอครบ
เวลา เสร็็จภารกิิจก็็ลาออก เพราะมููลนิิธิฯิ ได้้ระบบ
การทำำ�งานบริิหารงาน และได้้แผนงานมาแล้้ว
ไม่่รัับเงิินเดืือนอะไรทั้้�งสิ้้�น เพราะตั้้�งใจมาทำำ�งาน
ตามที่่�อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่มอบหมาย”
	นี่่� จึึ งเป็็ น ช่่ ว งของการตั้้� ง หลัั ก เพื่่� อ
“จััดบ้า้ น” ให้้เรีียบร้้อย เพื่่อ� ยืืนหยััดและก้้าวต่่อไป
ได้้อย่่างมั่่�นคงและมั่่�นใจ

30 ปี มสช.
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ช่่วยประคององค์์กร

ท่่ามกลางความฝืืดเคืือง
ในปีี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีีชื่่�อเสีียงโด่่งดัังไปทั่่�วโลก
ในฐานะจุุดเริ่่�มต้้นของวิิกฤตการณ์์การเงิินในเอเชีีย ที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อ
“วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง”
	วิิกฤตการณ์์ทางการเงิินครั้้�งสำำ�คัญ
ั นี้้�ส่่งผลกระทบถึึงหลาย
ประเทศในทวีีปเอเชีียเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่่อให้้
เกิิดความกลััวว่่าจะเกิิดการล่่มสลายทางเศรษฐกิิจทั่่�วโลก จนกระทั่่�ง
ปีี พ.ศ. 2542 จึึงเริ่่�มส่่งสััญญาณฟื้้�นตััว
ณ ช่่วงเวลานั้้�น สถานการณ์์ภายในองค์์กรสาธารณประโยชน์์
ที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้ไม่่กี่่�ปีีอย่่าง มสช. ก็็ได้้รัับอิิทธิิพลจากความเป็็นไป
ภายนอกอย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้
นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล เลขาธิิการ มสช. คนที่่�สี่่�
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2540-2542 อัันเป็็นช่่วงเดีียวกัับวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
เริ่่�มต้้นเรื่่�องราวแบบตรงไปตรงมาว่่า
“เป้้าหมายของผม แค่่ไปรัักษา (maintain) องค์์กร ไม่่ให้้
ล้้มหายตายจาก หลัังจากทุุนใหญ่่ออกไป และเงิินก้้อนใหญ่่ก็็ยัังไม่่
มา”
	คำำ�ว่่า “ทุุนใหญ่่” หมายถึึง การสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิ
ร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ ซึ่่�งเป็็นแหล่่งงบประมาณสนัับสนุุนหลัักในการทำำ�งาน
นัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิได้้ยุุติิลงไปนาน
หลายปีี ขณะที่่�แหล่่งทุุนที่่�สอดคล้้องกัับภารกิิจของ มสช. โดยตรงก็็
ยัังมีีจำำ�กััด
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ในช่่วงเวลาเช่่นนี้้� มสช. เลืือกดำำ�เนิินบทบาทในฐานะ “องค์์กรบริิหารจััดการงานวิิจัยั ” โดย
ทำำ�หน้้าที่่�รัับทุุนโครงการวิิจััยด้้านสาธารณสุุขมาบริิหารจััดการจนเกิิดผลงานส่่งมอบให้้แก่่แหล่่งทุุน
ทำำ�ให้้นักั วิิจัยั รุ่่�นใหม่่ไฟแรงจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยที่่�สนใจทำำ�งานวิิชาการมีีโอกาสได้้ทำำ�งานในสาขาที่่�ถนััดและ
เติิบโตอย่่างเป็็นอิิสระ โดยไม่่ต้้องผููกติิดกัับระบบราชการ

“

ในช่่วงเวลานั้้�น เราต้้องพึ่่�งพาแหล่่งทุุนในประเทศเป็็นหลััก
แม้้ว่า
่ มสช. มีีเงิินตกทอดมาตั้้�งแต่่ถ่่ายโอนงานจากคณะ

กรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ แต่่เราก็็ไม่่มีีนโยบายนำำ�เงิิน
ก้้อนนี้้�มาใช้้ ตั้้�งใจที่่�จะรัักษาไว้้...

”

“ขณะเดีียวกััน ในความฝืืดเคืืองเช่่นนี้้�
ผมเองก็็ทำำ�ธุุรกิิจไม่่เป็็น เป็็นได้้แต่่นัักวิิชาการ
อย่่างไรก็็ตาม หากผมเป็็นเลขาธิิการ นโยบายการ
รัับทุุนทุุกก้้อนมาที่่� มสช. ต้้องไม่่ใช่่เงิินสีีเทา ”
	ด้้วยความเชี่่�ยวชาญ ศัักยภาพการวิิจััย
ด้้านสาธารณสุุขของคุุณหมอไพบููลย์์ รวมทั้้�งความ
น่่าเชื่่�อถืือที่่�สั่่�งสมมายาวนาน นัับตั้้�งแต่่ยัังทำำ�งาน
ร่่วมกัับคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ทำำ�ให้้
โครงการวิิจััยที่่� มสช. รัับมาบริิหารจััดการในช่่วง
นั้้�นมีีจำำ�นวนมากพอที่่�จะทำำ�ให้้ มสช. ผ่่านพ้้นช่่วง
เวลาแห่่งความฝืืดเคืืองมาได้้

พร้้อมกัับฝากบทเรีียนสำำ�คัญ
ั ในฐานะ
“หน่่วยบริิหารจััดการวิิจััย” ที่่�ต้้องหาวิิธีีเก็็บ
เกี่่ย� วผลงานมาส่่งมอบแหล่่งทุุนให้้ได้้ตามสััญญา
ทุุกชิ้้�น ให้้ได้้เรีียนรู้้�ในภาคปฏิิบััติิว่่า จะต้้องทำำ�
อย่่างไร

30 ปี มสช.
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ปููฐาน สร้้างคน สร้้างงาน
สร้้างความรู้้�

ในภาพที่่�ดููเหมืือน “รัักษาเนื้้�อรัักษาตััว” ให้้อยู่่�รอดไปได้้
เมื่่�อมองภาพที่่�ลึึกเข้้าไปในองค์์กร ช่่วงเวลา 3 ปีีนี้้� กลัับเป็็นช่่วงแห่่ง
การ “สร้้างเนื้้�อสร้้างตััว” ควบคู่่�กัันไปด้้วยอย่่างเงีียบ ๆ
	คุุณหมอไพบููลย์์ ผู้้�ซึ่่�งร่่วมขบวนการทำำ�งานกัับ มสช.
มาตลอด ตั้้�งแต่่สมััยยัังมีีคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ได้้นำำ�
วิิธีคิี ดิ วิิธีกี ารทำำ�งาน ที่่�ได้้เรีียนรู้้�และได้้รับั การหล่่อหลอมมายาวนาน
นัับสิิบปีีในสภาพแวดล้้อม (ecosystem) ของการสร้้างและใช้้ความ
รู้้�เพื่่�อผลัักดัันนโยบายอย่่างมีีคุุณภาพ มาถ่่ายทอดในองค์์กรแห่่งนี้้�
	ทั้้�งนี้้� สิ่่�งที่่�คุุณหมอได้้ถ่่ายทอดให้้ฟัังต่่อไปนี้้� ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น
ในช่่วงสั้้�น ๆ ระหว่่าง ปีี พ.ศ. 2540-2542 แต่่เป็็นการประมวลภาพ
ที่่�สั่่�งสมเรื่่�อยมา เพื่่�อถ่่ายทอดให้้เห็็นถึึง “สภาพแวดล้้อม หรืือ ecosystem แบบ มสช.” ในช่่วงที่่�คุุณหมอได้้มีีส่่วนรัับรู้้�และร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�ง
“คำำ�พููดหนึ่่�งที่่�ผมยัังติิดตราตรึึงใจ และยัังเอามาถ่่ายทอด
กัับคนรุ่่�นหลัังจนวัันนี้้� คืือ การทำำ�งานวิิชาการ แท้้ที่่�จริิงแล้้ว มัันจะ
มีีผลยั่่�งยืืนก็็ต่อ่ เมื่่�อมัันทำำ�ได้้ 3 อย่่างคู่่�ขนานกัันไป คืือ สร้้างคน สร้้าง
งาน สร้้างความรู้้�”
คุุณหมอไพบููลย์์ อธิิบายถึึงหลัักการจััดสภาพแวดล้้อม
องค์์กรให้้เอื้้อ� ต่่อการทำำ�งานวิิชาการ เพื่่อ� สร้้างการนำำ�ไปใช้้ผลัักดััน
นโยบายได้้อย่่างมีีคุุณภาพ โดยยกตััวอย่่างแรกจากการทำำ�งาน
สมััยทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ

48

ความรูจ
้ ากความหลัง

“

ในยุุคที่ยัั
�่ งอยู่่�ในโครงสร้้างคณะกรรมการระบาดวิิทยา
มีีบรรยากาศอย่่างหนึ่่�งที่่�เป็็นความท้้าทายสำำ�หรัับ

ผู้้�ประสานงานวิช
ิ าการในเวลานั้้�น ก็็คืือ ทำำ�อย่่างไรจะ
บัันทึึกการประชุุมและสรุุปให้้ได้้เร็็วที่�สุ
่ ด
ุ แม่่นที่่สุ
� ด
ุ
ละเอีียดที่่�สุด
ุ แต่่กระชัับที่่�สุด
ุ

เรีียกว่่า เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�คนทำำ�งานตั้้�งกัันขึ้้�นมาเอง

”

“ปกติิเขาจะวางไว้้ให้้ผู้้�ช่่วยเป็็นคนทำำ�หน้้าที่่�นี้้� แล้้วผู้้�ประสานงานมานั่่�งตรวจอีีกทีีหนึ่่�ง
ผมไม่่ทำำ�อย่่างนั้้�นตั้้�งแต่่วัันแรก เพราะอยากพััฒนาตััวเอง แล้้วก็็พบว่่าเมื่่�อเวลาผ่่านไป สามารถออก
รายงานได้้ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจบการประชุุม นั่่�นคืือ วัันถััดมาก็็ออกรายงานได้้เลย
“ผมคิิดว่่าการปฏิิบััติิ (practice) นี้้� มัันกลายเป็็นวััฒนธรรม (culture) ขององค์์กรไปใน
ที่่�สุุด
เรื่่�องที่่�สอง ก็็คืือ การสร้้างกลไกกลั่่�นกรองงานวิิชาการที่่�เข้้มข้้น และเปิิดใจรัับฟััง
“กลไกหนึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดคุณ
ุ ภาพทางวิิชาการ ก็็คืือ นัักวิิชาการต้้องใจกว้้างพอที่่�จะรัับฟัังการ
วิิพากษ์์วิิจารณ์์
“สภาพแวดล้้อมที่่�ผมเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องในนาม มสช. ในเวลานั้้�น ให้้ความสำำ�คััญมากกัับการ
สร้้าง peer review ทุุกงานวิิชาการไม่่ว่่าจะเป็็น primary research เป็็น documentary review
และอื่่น� ๆ จะต้้องผ่่านการกลั่่น� กรองโดยกลไกเหล่่านี้้� ตั้้ง� แต่่ day one คืือ ตั้้ง� แต่่เป็็นข้้อเสนอโครงการ
วิิจััย จนไปถึึงวัันที่่�ปิิดผลงานวิิจััย แถลงผล
30 ปี มสช.
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“คนที่่�กลั่่น� กรองงานวิิชาการให้้แก่่ มสช.
ในช่่วงเวลานั้้�นเป็็นผู้้�ที่่�มีีผลงานระดัับโลก เช่่น
นพ.จิิตร สิิทธีีอมร, นพ.วิิโรจน์์ ตั้้�งเจริิญเสถีียร,
นพ.ธาดา ยิิบอิินซอย รวมทั้้�ง คุุณหมอสมศัักดิ์์�
เป็็นต้้น คนเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้คนที่่�เป็็นนัักวิิชาการ
ต้้องตระหนัักว่่า จะทำำ�งานแบบโหลยโท่่ยไม่่ได้้
เพราะคุุณจะเจอคำำ�ถามที่่�ยากมาก ไม่่เพีียงแต่่ใน
บทบาทของนัักวิิชาการ แม้้แต่่บทบาทของผู้้�
ประสานงานอย่่างผม ซึ่่�งสวมหมวก 2 ใบ คืือ
หมวกนัักวิิชาการทำำ�งานวิิจััยสร้้างความรู้้� และ
หมวกผู้้�ประสานงาน ก็็เป็็นการใช้้ความรู้้�อีีกแบบ
หนึ่่�ง เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างความรู้้�
“บรรยากาศหนึ่่ง� ผมยัังจำำ�ได้้ คืือ ทุุก ๆ
2 สััปดาห์์ ผมจะต้้องไปรายงานผลความก้้าวหน้้า
ในฐานะผู้้�ประสานโครงการวิิจััย ผมจะถููกบุุคคล
ที่่ผ� มเอ่่ยนามเหล่่านี้้� มาคอยตั้้�งคำำ�ถาม...ผมอาจจะ
เป็็นคนที่่เ� อาจริิงเอาจัังกัับชีีวิติ มาก...คำำ�ถามเหล่่านั้้น�
ทำำ�ให้้ผมนอนไม่่หลับั (หััวเราะ) ผมต้้องไปคิิดแล้้ว
ก็็หาทางตอบคำำ�ถามให้้ได้้ในรอบหน้้า มัันสร้้าง
แรงกดดัันให้้อย่่างมาก
“แต่่ถามว่่าดีีไหม...ในระยะยาวก็็ทำำ�ให้้
ผมเป็็นคนที่่�ผมเป็็นอย่่างทุุกวัันนี้้� แม้้จะเป็็นคนที่่�
มีีเจตคติิดั้้ง� เดิิมแล้้ว คืือพวก critical แต่่แค่่นั้้น� ยััง
ไม่่พอ คุุณมีีเจตคติิแล้้วมัันไม่่ทำำ�ให้้คุณ
ุ smart ได้้
หรอก แต่่คุุณต้้อง critical แบบมีีเหตุุมีีผล ใช้้
ความรู้้� ใจกว้้าง อัันนั้้�นคืือสิ่่ง� ที่่�ผมคิิดว่า่ เป็็นสภาพ
แวดล้้อมที่่�มีีอยู่่�ใน มสช. ยุุคนั้้�น”
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“ผมกำำ�ลัั ง จะบอกว่่ า นี่่� ไ งคืือ
สิ่่� งแวดล้้อม หรืือ ecosystem ที่่� มสช.
สร้้างขึ้้�นเพื่่�อสร้้างคน
“การัันตีีไม่่ได้้หรอกว่่าเมล็็ดพัันธุ์์�ทุุก
ชนิิดตกลงไปในเนื้้�อดิิน ผืืนดิิน ผืืนป่่า อย่่างนี้้�แล้้ว
จะต้้องเจริิญงอกงามได้้เร็็วเท่่ากััน อาจจะมีีเมล็็ด
พัันธุ์์�ที่่�ไม่่อยากงอกงามแลยก็็ได้้
“ผมใช้้คำำ�ว่่าไม่่อยากเพราะจะบอกว่่า
เวลาคนเราเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมหนึ่่�ง ๆ
นี้้� มัันมีี ระบบคุุณค่่าที่่�เราต้้องเลืือก คนที่่�ไม่่อยาก
ได้้สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างหนึ่่�งก็็เพราะว่่าเขาไม่่แชร์์
คุุณค่่า ไม่่ได้้แปลว่่าเขาไม่่เก่่ง”
	คุุณหมอไพบููลย์์ ที่่�ก้้าวเข้้ามารัับไม้้ต่่อ
ดููแล มสช. ในยามฝืืดเคืืองที่่�สุุด อีีกทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�ง
ในผู้้�ก่่อร่่างสร้้างความสืืบเนื่่�องทางปััญญาร่่วมกัับ
องค์์กรแห่่งนี้้�ตลอดมา ได้้กลั่่�นคุุณค่่าที่่�ได้้รัับจาก
“สภาพแวดล้้อมแบบ มสช.” ฝากไว้้สั้้�น ๆ ว่่า
“คนอย่่างผม...เติิบโตในวัันที่่�เม็็ดเงิิน
น้้อย แต่่สิ่่�งที่่�ผมได้้ก็็คืือ มรดกทางปััญญา เพราะ
ผมได้้เข้้าถึึงคนเก่่ง ๆ ในช่่วงเวลาหนึ่่ง� แม้้หลังั จาก
นั้้�นเขาไม่่อยู่่�กัับผม เพราะเขาบิินไปที่่�อื่่�นแล้้ว
“แต่่พอถึึงวัันนั้้�นผมก็็พร้้อมแล้้วที่่�จะ
ต่่อยอดได้้ด้้วยตััวเอง”

บทที่ 6

่
ความต่อเนือง
ทางสติปัญญา
(พ.ศ. 2542-2557)

30 ปี มสช.
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“

คนไทยจะต้้องตระหนัักรู้้ �ว่า
่

ใช้้แต่่ความเห็็นแก้้ปัญ
ั หาของประเทศไม่่ได้้

ต้้องใช้้ความรู้้� การจััดการให้้มีีการสร้้างความรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับปััญหา
ทำำ�ความรู้้�ให้้อยู่่�ในรููปที่่�ใช้้งานได้้ ใช้้ความรู้้�ให้้ถูก
ู ต้้อง
ประเมิินผลการใช้้ความรู้้� และนำำ�ผลไปปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการนี้้�จำำ�เป็็นต้้องมีีบุุคคลและหน่่วยงาน
ที่่�ทำ�
ำ งานความรู้้�เชื่่�อมโยงกัันเป็็นเครืือข่่ายเต็็มสัังคม

เหมืือนโครงสร้้างสมอง หรืือประดุุจมีีดวงดาวเต็็มท้้องฟ้้า

”

ศ.นพ.ประเวศ วะสีี
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มสช. ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากอุุดมการณ์์และเป้้าหมายที่่�ชััดเจนว่่า
“จะเป็็นหน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ระดมสมองของฝ่่าย
ต่่าง ๆ โดยเน้้นหนัักที่่�การพััฒนาส่่วนที่่�เป็็นนโยบาย เพื่่�อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�นในระบบสาธารณสุุขของไทย”2
เกืือบ 10 ปีีแรก นัับตั้้�งแต่่ถือื กำำ�เนิิดในปีี พ.ศ. 2534 มสช.
ก้้าวเดิินตรงตามอุุดมการณ์์ที่่�ปัักหลัักไว้้ และสั่่�งสมผลงานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่า
ไว้้จำำ�นวนไม่่น้้อย อย่่างไรก็็ตาม กล่่าวได้้ว่่า นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2542
เป็็นต้้นมา ได้้ทวีีความเข้้มข้้นและครบเครื่่�อง เกิิดผลงานที่่�สร้้าง
ผลกระทบอย่่างสููงต่่อสัังคม และที่่�สำำ�คััญคืือ มีี “พัันธมิิตร” อยู่่�ใน
ทุุกภาคส่่วน
ด้้วยสาเหตุุสำำ�คััญจาก “วิิธีีคิิดและวิิธีีทำำ�งาน” ในช่่วง
เวลานี้้�

2.	ที่่�มา “กว่่าจะเป็็นมููลนิิธิสิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ” หน้้า 9
30 ปี มสช.
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15 ปีีแห่่ง

“ความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา”
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2542-2557 นพ.สมศัักดิ์์� ชุณ
ุ หรััศมิ์์� ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ มสช. ความต่่อเนื่่�องของผู้้�นำำ�ในช่่วงเวลานี้้� ทำำ�ให้้
ประวััติิศาสตร์์ของ มสช. พลิิกโฉมหน้้าในหลายด้้าน
และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือเอื้้�อให้้เกิิด “ความต่่อเนื่่อ� งทางสติิปัญ
ั ญา”
แก่่ มสช. เอง ในการทำำ�หน้้าที่่�กลไกสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อผลัักดััน
ให้้เกิิดนโยบายที่่�ดีี และคลี่่�คลายโจทย์์สำำ�คััญหลาย ๆ เรื่่�องของการ
ทำำ�หน้้าที่่�กลไกในลัักษณะนี้้� รวมถึึง การสั่่�งสม “กระบวนท่่า” ในการ
ขัับเคลื่่�อนงานให้้เกิิดความสมดุุลและเฉีียบคม
	สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ไม่่น้้อยกว่่ากัันก็็คืือ การที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�ร่่วม
เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัับ มสช. มาตั้้�งแต่่ยุุคบุุกเบิิก นัับตั้้�งแต่่ร่่วมใน
คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง มสช. ในปีี พ.ศ. 2530 การเป็็นผู้้�ร่่วมเจรจากัับผู้้�แทน
ของมููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ เพื่่�อขอให้้สนัับสนุุนทุุนจััดตั้้�ง มสช.
จนกระทั่่�ง เป็็นเลขานุุการให้้กัับคณะกรรมการย่่อย 1 จาก 4 คณะ
ของคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ
ในปีี พ.ศ. 2535 หลัังจากมีีการก่่อตั้้�ง สถาบัันวิิจััยระบบ
สาธารณสุุข (สวรส.) ตาม พ.ร.บ.สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข
พ.ศ. 2535 คุุณหมอสมศัักดิ์์� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำ�ำ นวยการ สวรส. คนแรก
โดยดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 2 วาระ รวม 6 ปีี (วาระละ 3 ปีี) จากนั้้�นจึึงรัับ
ตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ มสช. ในปีี พ.ศ. 2542
ประสบการณ์์และความรู้้�ที่่�สั่่�งสมจากการทำำ�งานที่่� สวรส.
จึึงได้้รัับการถ่่ายโอนมาเสริิมสร้้างการทำำ�งานของ มสช. ภายใต้้
ปณิิธาน “ส่่งเสริิมการสร้้างสัังคมบนฐานความรู้้�เพื่่�อสุุขภาพ”
(Knowledge Based Society for Health) ได้้เป็็นอย่่างดีี
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	ปััจจััยแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนกัับพััฒนาการของ มสช. ในช่่วงเวลานี้้�ยัังมีีอีกี หลายเรื่่�อง ที่่�สำำ�คัญ
ั
คืือ กำำ�เนิิดและการเติิบโตขององค์์กรที่่�ทำำ�งานด้้านการสร้้างและใช้้ความรู้้� รวมทั้้�ง องค์์กรสนัับสนุุน
ทุุนวิิจัยั และการขัับเคลื่่�อนงานสุุขภาพใหม่่ ๆ ในประเทศไทย เช่่น สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั
(สกว.), สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.), ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีี
ชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) ฯลฯ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแบ่่งปัันประสบการณ์์และความรู้้�ในการทำำ�งานใน
ลัักษณะคล้้าย ๆ กััน และเกิิดแหล่่งทุุนสนัับสนุุนภายในประเทศที่่�มั่่�นคงกว่่าช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา
แต่่ปััจจััยสำำ�คััญที่่�อยู่่�เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด น่่าจะเป็็น “ความสมััครใจ” ของคุุณหมอสมศัักดิ์์� ที่่�จะ
อยู่่� “ร่่วมหััวจมท้้าย” กัับ มสช. ยาวนานถึึง 15 ปีี ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นไปที่่�การนำำ�อุุดมการณ์์ในการ
ก่่อตั้้�ง มสช. ไปสู่่�การปฏิิบััติิจริิง
ในช่่วงเวลานี้้� มสช. ริิเริ่่�มผลงานไว้้จำำ�นวนมาก จุุดร่่วมที่่�สำำ�คััญคืือเป็็นการแปลงแก่่นสาระ
“สร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อผลัักดัันสู่่�นโยบาย” ไปสู่่�กระบวนการและพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการที่่�หลากหลาย
อย่่างเช่่น เครืือข่่ายวิิจััยสุุขภาพ (HRN) สนัับสนุุนโดย สกว., แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่่�อคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี (Healthy Public Policy Program) ที่่�สนัับสนุุนโดย สสส., แผนงานชีีวจริิยธรรม
(Bioethics) ที่่�ทำำ�ร่ว่ มกัับ ไบโอเทค, โครงการสร้้างงานวิิจัยั จากงานประจำำ� (Routine to Research-R2R)
ที่่�ทำำ�ร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล เป็็นต้้น
แต่่สิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อ มสช. เองมากที่่�สุุดก็็คืือ ตลอดช่่วงเวลาของการทำำ�งานอัันเข้้มข้้น
ช่่วงนี้้� คุุณหมอสมศัักดิ์์� พยายามสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้ มสช. เป็็น “องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�” (learning
organization) จนทำำ�ให้้แนวคิิดและแนวทางการทำำ�งานของ มสช. เกิิดการตกผลึึกในหลาย ๆ เรื่่�อง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนรู้้�ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพัันธกิิจหลัักขององค์์กร นั่่�นคืือ
“การพััฒนาระบบสุุขภาพบนฐานความรู้้�” (Building knowledge-based health system)
ในช่่วงเวลานี้้� มสช. ได้้คลี่่�คลาย “โจทย์์” ทั้้�ง 2 ข้้อด้้วยความเอาใจใส่่ มุ่่�งมั่่�น และนำำ�ความ
รู้้�ที่่�ได้้นั้้�นมาแบ่่งปัันไว้้ในโอกาสต่่าง ๆ ดัังนี้้�

30 ปี มสช.
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การพััฒนาระบบ

สุุขภาพบนฐานความรู้้�
ประเด็็นสำำ�คััญที่่� มสช. เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบ
สุุขภาพบนฐานความรู้้� มีีดัังนี้้�
ประเด็็นแรก ระบบการสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่� 
“การพััฒนาระบบสุุขภาพ”
กระบวนการสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การผลัักดัันให้้
เกิิดนโยบายสาธารณสุุขที่่�ตอบสนองต่่อคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
และสัังคมอย่่างแท้้จริิงนั้้�น ได้้มีีการวางรากฐานที่่�ดีีไว้้โดยคณะ
กรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ และหลัังจากเกิิด สวรส. และ สกว.
ในปีี พ.ศ. 2535 รวมถึึงองค์์การอิิสระด้้านการพััฒนาสุุขภาพและ
สัังคมอื่่�น ๆ ที่่�ค่่อย ๆ เกิิดตามมา เช่่น สำำ�นักั งานปฏิิรูปู ระบบสุุขภาพ
(สปรส.) สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) ฯลฯ จึึงมีีการสานต่่อและทำำ�ให้้เกิิด
ความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ
เมื่่�อคุุณหมอสมศัักดิ์์� มาเป็็นเลขาธิิการ มสช. ก็็ได้้นำำ�
ความรู้้�นี้้�มาต่่อยอดในการทำำ�งานขององค์์กรด้้วย ดัังที่่�คุุณหมอเล่่า
ว่่า
“เมื่่อ� เกิิด สวรส. และ สกว. ที่่�ต่า่ งก็็พยายามทำำ�ให้้เกิิดการ
สร้้างและการใช้้ความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ โดยมีีฐานมาจากประสบการณ์์
สมััยคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ
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“จากนั้้�นก็็เริ่่ม� มีีสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่า การบริิหาร
จััดการการวิิจััยที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ นั่่�นคืือ
เป็็นการบริิหารจััดการวิิจััยเชิิงระบบที่่�มีีขั้้�นตอน
หรืือเป้้ าหมายมากกว่่ าการบริิ หารแผนงาน
โครงการวิิจัยั ให้้เสร็็จสิ้้น� แต่่เพีียงอย่่างเดีียว เพราะ
ส่่วนสำำ�คัญ
ั มุ่่�งที่่�การบริิหารจััดการเพื่่อ� ให้้งานวิิจัยั
ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเป็็นระบบ
“เรื่่อ� งนี้้�เป็็นสิ่่ง� ที่่�ประเทศต่่าง ๆ ต้้องการ
เป็็นอย่่างยิ่่ง� แต่่ขณะเดีียวกััน ผู้้�เกี่่ย� วข้้องก็็มักั มอง
ไม่่เห็็นแง่่มุุมและความจำำ�เป็็นเชิิงจััดการ เพราะ
เชื่่อ� แบบนัักวิิชาการว่่า งานวิิจัยที่่
ั ดี� มีี คุี ณ
ุ ภาพเดี๋๋ย� ว
ก็็มีคี นเอาไปใช้้ประโยชน์์เอง ถ้้าพยายามมากเกิิน
ไปเพื่่�อให้้คนเอามาใช้้ประโยชน์์อาจเข้้าข่่าย
นัักวิิชาการไปอวดอ้้างสรรพคุุณหรืือโฆษณา
ผลงานตััวเองมากเกิินไป

ในช่่วงเวลานี้้� มสช. ยัังสรุุปบทเรีียนออก
มาเป็็น “ทางสายกลางของการบริิหารจััดการ
การวิิจัยั ” เพื่่�อให้้มีบี ทบาทเป็็นนัักบริิหารจััดการ
งานวิิจััยแบบ “มืืออาชีีพ” ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�นี้้�ได้้อย่่าง
สมดุุลและมั่่�นใจ
“มาถึึงในช่่วงเวลานี้้� มสช. กล้้าสรุุปเป็็น
หลัักการสำำ�คััญ ที่่�เป็็นเสมืือนทางสายกลางของ
การบริิหารจััดการการวิิจัยั ได้้ว่า่ การจะให้้งานวิิจัยั
โดยเฉพาะส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็นความรู้้�วิิทยาศาสตร์์
พื้้�นฐานหรืือเป็็นเทคโนโลยีี ต้้องอาศััยการจััดการ
ที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�และเอาไปใช้้ประโยชน์์
โดยต้้องเป็็นการจััดการแบบการสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมและต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้กลายเป็็นการโฆษณา
หรืืออวดอ้้างเกิินกว่่าเหตุุ

	คุุณหมอสมศัักดิ์์� อธิิบายว่่า การบริิหาร
จััดการงานวิิจััยจากมุุมมองเชิิงระบบนั้้�นเป็็นการ
จััดการงานวิิจััยในขอบเขตกว้้างกว่่าการจััดการ
ตามข้้อเสนอโครงการวิิจัยั และการจััดการเพื่่�อให้้
ทำำ� โครงการวิิ จัั ย เสร็็ จ สิ้้�นอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพ
ประสิิทธิิภาพ แต่่ยังั รวมถึึงการจััดการเพื่่�อให้้เกิิด
การใช้้งานวิิจััยให้้เป็็นประโยชน์์ด้้วย ดัังนั้้�น เรื่่�อง
ของ “การจััดการความรู้้�” (knowledge management) จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อ มสช. และทำำ�ให้้
เกิิดการจััดการการวิิจััยไปพััวพัันกัับการบริิหาร
จััดการองค์์กรอีีกต่่อหนึ่่�ง

ด้้วยเหตุุนี้้�การจััดการวิิจััย
จึึงต้้องอยู่่�บนฐานของวิช
ิ าการ
และคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพงาน
รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ
ของความรู้้ �ที่�เ่ กิิดขึ้้�น
และมีีการให้้ความรู้้โ� ดยครบถ้้วน
แก่่ผู้้�ที่�นำ
่ ำ�ไปใช้้ตััดสิินใจ ไม่่ใช่่แค่่
บอกว่่าเขาควรตััดสิินใจอย่่างไร

“

”
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ประเด็็นที่่�สอง การพััฒนาระบบสุุขภาพ “บนฐานความรู้้�”
	นี่่�เป็็นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการจััดการความรู้้� ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในห่่วงโซ่่ส่่วน
ปลายของภารกิิจการบริิหารจััดการงานวิิจััย ดัังที่่�กล่่าวไว้้ในประเด็็นแรก
“เมื่่อ� ยุ่่�งกัับสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่าระบบสุุขภาพบนฐานความรู้้�และกำำ�หนดภารกิิจเบื้้�องต้้นว่่าการจััดการ
ความรู้้� ในช่่วงแรก ๆ ก็็ยัังไม่่ค่่อยแน่่ใจว่่าเราควรต้้องทำำ�งานอย่่างไร หรืือทำำ�งานแค่่ไหน ส่่วนใหญ่่ก็็
ยัังใช้้วิิธีีการสร้้างงานวิิจััยแล้้วหาทางเอาผลวิิจััยไปให้้กลุ่่�มเป้้าหมายต่่าง ๆ ได้้ใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งที่่�เห็็น
ชััดขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ว่่างานวิิจััยหนึ่่�งชิ้้�น น่่าจะใช้้ประโยชน์์ได้้น้้อย และในทางตรงกัันข้้าม คนที่่�ตััดสิินใจใช้้
ความรู้้�ในเรื่่อ� งต่่าง ๆ มัักจะต้้องการรู้้�มากกว่่าผลการวิิจัยั จากงานวิิจัยั เพีียงชิ้้น� เดีียว” คุุณหมอสมศัักดิ์์�
เล่่าถึึงแนวคิิดในขณะนั้้�น
ในช่่วงเวลาแห่่งความลัังเลสงสััยนี้้� “แนวคิิดสามเหลี่่�ยมเขยื้้�อนภููเขา” ก็็มาให้้แนวทาง
ค้้นหาคำำ�ตอบ
ในช่่วงหลัังปีี พ.ศ. 2542 แนวคิิด “สามเหลี่่�ยมเขยื้้�อนภููเขา” เริ่่�มเป็็นที่่�รู้้�จัักแพร่่หลายและ
มีีการนำำ�มาใช้้นำำ�ทางการพััฒนางานด้้านสาธารณสุุขในองค์์การอิิสระต่่าง ๆ รวมทั้้�ง มสช. โดยแนวคิิด
นี้้� อาจารย์์ประเวศ วะสีี กลั่่�นออกมาจากประสบการณ์์การทำำ�งานในเรื่่�องการจััดทำำ�รัฐั ธรรมนููญ “ฉบัับ
ประชาชน” ในปีี พ.ศ. 2540 ร่่วมกัับการเคลื่่�อนงานควบคุุมยาสููบในช่่วงแรก ร่่วมกัับมููลนิิธิิรณรงค์์
เพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่� และมููลนิิธิิหมอชาวบ้้าน

	คุุณหมอสมศัักดิ์์� เล่่าถึึงการเชื่่�อมโยง
แนวคิิดนี้้�เข้้ามาใช้้กัับงานของ มสช. ว่่า
“ในฐานะที่่� เ ป็็ น องค์์ ก รเอกชนไม่่
แสวงหากำำ�ไร เรามีีสถานะเป็็นเพีียงกลไกเล็็ก ๆ
ในระบบที่่�ใหญ่่และซัับซ้้อนของกระบวนการ
พััฒนานโยบายสาธารณะ เมื่่อ� อาจารย์์ประเวศพููด
ถึึง ‘สามเหลี่่�ยมเขยื้้�อนภููเขา’ ก็็ทำำ�ให้้เกิิดแรง
บัันดาลใจ
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ความรูจ
้ ากความหลัง

“อาจารย์์ประเวศชี้้�ให้้เห็็นว่่า ความรู้้�
เป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญ ในกระบวนการ
สามเหลี่่� ย มดัั ง กล่่ า ว บางคนอาจใช้้ คำ�ว่
ำ ่า
‘หลัักฐาน’ (evidence) แต่่ที่่�นี่่�เราเห็็นว่่า การใช้้
คำำ�ว่า่ ‘ความรู้้�’ (knowledge) น่่าจะมีีความหมาย
ที่่ลึึ� กซึ้้ง� กว่่า และยัังกว้้างกว่่าเพราะรวมถึึงสิ่่ง� อื่่น� ๆ
นอกเหนืือจากหลัักฐานจากการวิิจััย แต่่ที่่�สำำ�คััญ
กว่่านั้้�นคืือเราเชื่่�อว่่าการเรีียนรู้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและ
สร้้างประโยชน์์มากกว่่าเพีียงการเผยแพร่่ความรู้้�

“แนวคิิดเรื่่�องสามเหลี่่�ยมเขยื้้�อนภููเขา
ทำำ�ให้้มองเห็็นการทำำ�งานที่่�แตกต่่างไปจากเดิิมใน
หลายแง่่ แต่่แง่่มุุมที่่�อยากพููดถึึงคืือ ความสำำ�คััญ
ของการทบทวนรวบรวมความรู้้�ในเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้อง
มากกว่่าการมารอใช้้ผลการวิิจััยเพีียงเรื่่�องเดีียว
ซึ่่ง� อาจจะกลัับเป็็นข้้อจำำ�กัดั เพราะบ่่อยครั้้ง� ใช้้เวลา
นานกว่่าจะเสร็็จสิ้้�นจนได้้ผล แถมบางครั้้�งได้้ผล
วิิจััยแล้้วยัังสรุุปไม่่ได้้หรืือกลัับทำำ�ให้้เกิิดเรื่่�อง
ใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่รู้้�ตามมาอีีกมากมาย”
สิ่่ง� ที่่� มสช. ให้้ความสนใจมากที่่�สุดุ ใน
สามเหลี่่�ยมเขยื้้อ� นภููเขา ก็็คืือ เหลี่่�ยม “ความรู้้�”
ซึ่่�งมีีแง่่มุุมที่่�ลึึกซึ้้�งกว่่าที่่�มองเห็็นกัันอยู่่�โดยทั่่�วไป
“แนวคิิ ดนี้้� ทำำ� ให้้ เ ห็็ น ว่่ า คำำ�พูู ดที่่� ว่่ า
‘ข้้อมููลข่่าวสารคืือพลัังอำำ�นาจ’ หรืือ ‘Information
is power’ นั้้�นไม่่จริิงเสมอไป ถ้้าจะพููดให้้เข้้าข้้าง
คนที่่�คิิดคำำ�พููดนี้้�ก็็ต้้องบอกว่่า ‘ความรู้้�ซึ่่�งสร้้างให้้
เกิิดความรู้้�ด้้วยถึึงจะมีีพลััง’ หรืือ ‘Information
(which is made to be informative) is power’
เพราะบ่่อยครั้้ง� information is not informative
คืือมัันไม่่มีคี วามหมายเท่่าที่่�ควร รัับรู้้�แล้้วก็็แล้้วไป
ไม่่สามารถกระตุ้้�นความสนใจหรืือจิินตนาการ
ที่่�จะให้้คิิดตามได้้
“ถ้้าเป็็นแบบนี้้� ความรู้้�จากการวิิจัยหรืื
ั อ
ถููกรวบรวมมาจากฐานข้้อมููลความรู้้�ที่่�มีีคุุณค่่ามีี
คุุณภาพทางวิิชาการมากมายเพีียงไรก็็อาจไม่่มีี
ความหมาย”

	คุุณหมอสมศัักดิ์์� ได้้สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
จากความรู้้�ว่า่ ด้้วย “ความรู้้�” ที่่�มีีความเท่่าทัันมาก
ยิ่่�งขึ้้�นนี้้� ส่่งผลให้้ มสช. สนใจพััฒนาวิิธีีทำำ�งานใน
การสร้้างพลัังให้้กัับความรู้้�
“อาจารย์์ประเวศมัักพููดถึึงเรื่่�องนี้้�โดย
ใช้้คำำ�ว่า่ knowledge empowerment โดยบอก
ว่่าพวกเราจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงเรื่อ�่ งการ empower
knowledge ให้้มาก ๆ
“ตอนแรกที่่�ได้้ยิินคำำ�นี้้� พวกเราตีีความ
ว่่า อาจารย์์หมายถึึงการที่่�เราจะต้้องตระหนัักถึึง
ความจำำ�เป็็นในการเอา knowledge ไป empower
สัังคม แต่่พอได้้มีกี ารพููดคุยกั
ุ บั อาจารย์์โดยละเอีียด
จึึงได้้ทราบว่่า อาจารย์์หมายถึึงความจำำ�เป็็นที่่�เรา
จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจกัับความรู้้�ในลัักษณะต่่าง ๆ
และหาทางให้้ความรู้้�กลายเป็็นของที่่�มีีพลััง

“

พููดง่่าย ๆ คืืออาจารย์์ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
knowledge is not

necessarily powerful

ถ้้ามัันไม่่ถูก
ู ทำำ�ให้้มีี power...เพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงที่่ดีีขึ้้
� �น

”
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การพััฒนานโยบายที่่ดีี
� แบบ
“มีียุุทธศาสตร์์”

การทำำ�งานในช่่วงเวลานี้้� ทำำ�ให้้ มสช. เกิิดความรู้้�ในการ
ทำำ�งานพััฒนาและผลัักดัันนโยบายที่่�ลึึกซึ้้�งมากขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน
“สนามการทำำ�งาน” ที่่�สำำ�คััญก็็คืือ “แผนงานนโยบาย
สาธารณะเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี” ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก สสส.
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2547-2550
	คุุณหมอสมศัักดิ์์� กล่่าวว่่า แผนงานนี้้�ทำำ�ให้้ มสช. ได้้บท
เรีียนของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “การทำำ�งานเชิิงยุุทธศาสตร์์” ชััดเจนขึ้้�น
“มาถึึงจุุดนี้้� เราพบว่่า การผลัักดัันนโยบายมาได้้จาก 2
แบบ แบบแรก คืือ การไปผลัักดัันผ่่านผู้้�มีีอำำ�นาจโดยตรง แบบที่่ส� อง
คืือ การไปทำำ�งานกัับสัังคมวงกว้้าง ถ้้าถามว่่าแบบไหนดีีกว่่ากััน ก็็คง
ตอบง่่าย ๆ ว่่า ดีีทั้้�งคู่่� แต่่ดีีคนละแบบ แล้้วถ้้าถามต่่อว่่า แบบไหน
จะได้้ผลดีีกว่่ากััน ก็็ต้้องตอบว่่า ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าอยากได้้ผลอะไร
“ถ้้าอยากให้้มีีนโยบายใหม่่เกิิดขึ้้�น การไปทำำ�งานกัับผู้้�มีี
อำำ�นาจโดยตรง โดยเฉพาะเมื่่�อเขาอยากได้้ข้้อมููลข้้อเสนอแนะจาก
นัักวิิชาการก็็น่่าจะได้้ผลดีีกว่่า แต่่ถ้้าอยากได้้สัังคมที่่�มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจในเรื่อ�่ งนโยบายสาธารณะหรืือเรีียกให้้ทันั สมััยว่า่ สัังคมที่่รู้้�� เท่่าทััน
เรื่่อ� งนโยบายสาธารณะ การทำำ�งานแบบที่่�สองก็็น่า่ จะได้้ผลมากกว่่า
แม้้ว่า่ อาจจะไม่่ได้้นโยบายที่่�อยากได้้ เพราะการเชื่่อ� มต่่อกัับผู้้�มีีอำำ�นาจ
โดยตรงอาจจะหย่่อนไปบ้้าง...”
แผนงานนี้้�ผสมผสานทั้้�ง 2 แบบแต่่เน้้นไปในแบบที่่�สอง
โดยนำำ�ทิิศทางหลัักของ มสช. นั่่�นคืือ การพััฒนาระบบสุุขภาพบน
ฐานความรู้้�มาเป็็นสาระสำำ�คััญ
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“แผนงานนี้้�มีีการคุุยกัันแต่่แรกว่่าจะมุ่่�ง
เน้้นการทำำ�งานกัับหน่่วยราชการเป็็นหลััก โดย
หวัังให้้เขามีีความรู้้�ความสามารถในการพััฒนา
นโยบายสาธารณะที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบเพื่่�อให้้
มีีผลดีีต่่อสุุขภาพหรืือมีีผลเสีียน้้อยที่่�สุุด โดยเน้้น
การสร้้างเครืือข่่ายวิิชาการ แต่่ยัังไม่่ถึึงหน่่วย
ราชการ หากเพิ่่�มองค์์ประกอบของผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับ
นโยบายสาธารณะให้้ครบถ้้วนขึ้้�น กัับการสร้้าง
กระบวนการนโยบายสาธารณะที่่�มุ่่�งให้้ทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้มาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และตััดสิินใจร่่วม
กัันภายใต้้การทำำ�งานวิิชาการเพื่่�อหาข้้อมููลและ
วิิเคราะห์์รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะอย่่างเป็็นระบบ
“คำำ�ถามคืือ แผนงานนโยบายสาธารณะ
ที่่�เริ่่ม� จากการพััฒนาศัักยภาพหน่่วยราชการนี้้�ถูกู
ทิิศทางหรืือไม่่ เนื่่�องจากคนตััดสิินใจเชิิงนโยบาย
ตอนนี้้�เป็็นนัักการเมืือง ไม่่ใช่่นักั วิิชาการในหน่่วย
ราชการ นอกจากนี้้�ข้า้ ราชการเองหรืือไม่่เว้้นแม้้แต่่
นัักวิิชาการก็็มีีหน้้าที่่�หลัักในการทำำ�ตามนโยบาย
หรืือมาตรการที่่�กำำ�หนดมาล่่วงหน้้าแล้้ว ไม่่มีเี วลา
จะมาวิิเคราะห์์หรืือปรัับแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น
“พอฟัังความเห็็นจากผู้้�อยู่่�ในวงการ
พััฒนานโยบายแต่่ไม่่ได้้เป็็นข้้าราชการก็็เห็็นตรง
กัันว่่า ในหลัักการแล้้วยัังไงก็็ต้อ้ งช่่วยกัันทำำ�ให้้เกิิด
การวิิเคราะห์์นโยบายต่่าง ๆ อย่่างรอบด้้าน
ไม่่ควรปล่่อยให้้เป็็นหน้้าที่่ข� องฝ่่ายการเมืืองแต่่เพีียง

ฝ่่ายเดีียว และว่่าไปแล้้วการวิิเคราะห์์เพื่่�อให้้ได้้
นโยบายสาธารณะที่่� มีี ผ ลดีี ต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ประชาชน ก็็น่า่ จะเป็็นสิ่่ง� ที่่�ฝ่า่ ยการเมืืองต้้องการ
ด้้วยเช่่นกััน ยิ่่�งถ้้ามีีการวิิเคราะห์์และเสนอทาง
เลืือกอย่่างเป็็นระบบและเป็็นวิิชาการก็็ยิ่่�งดีี”
	ยุุทธศาสตร์์การทำำ�งานเพื่่�อสร้้างนโยบาย
สาธารณะในแผนงานนี้้�จึึงเป็็นการสร้้างภาคีี
ระหว่่างภาครััฐกัับฝ่่ายวิิชาการ แล้้วทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันระหว่่างการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์
หาทางเลืือกเชิิงนโยบายในเรื่่�องสำำ�คััญ ๆ
หากเชื่่�อมโยงกลัับไปยัังประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ที่่� มสช. ค้้นพบอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง นั่่�นคืือ empower
knowledge แผนงานนี้้�ก็็คืือพััฒนาวิิธีีทำำ�งานใน
การ “สร้้างพลัังให้้กัับความรู้้�” นั่่�นเอง และได้้
ขยายกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�กำำ�หนดนโยบาย นัักวิิชาการ
ไปสู่่�ประชาชนด้้วย
“เมื่่�อลงมืือทำำ�จริิง ๆ แผนงานก็็ยัังได้้
ความคิิดเพิ่่�มเติิมจาก อ.ประเวศว่่า ควรสร้้างให้้
เกิิดกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่่างมีีส่่วน
ร่่วมด้้วย เพราะเรื่่�องนโยบายไม่่ใช่่เรื่่�องของนััก
วิิชาการกัับข้้าราชการเท่่านั้้�น แต่่ประชาชนหรืือ
ผู้้�คนในสัังคมก็็น่า่ จะเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนา
นโยบายด้้วย และเมื่่�อเป็็นเช่่นนั้้�น การทำำ�งานกัับ
สื่่� อ มวลชนเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การสื่่� อ สารนโยบาย
สาธารณะกัับสัังคมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพก็็เป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน”
30 ปี มสช.
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เมื่่�อความรู้้�ความเข้้าใจต่่อกระบวนการเชื่่�อมโยงความรู้้�เข้้ากัับการพััฒนาให้้เกิิดนโยบายที่่�ดีี
คมชััดยิ่่�งขึ้้�นจนมาถึึงจุุดนี้้� แผนงานนี้้�จึึงออกแบบให้้มีี “3 ขาหลััก”
“ขา” แรก เป็็นการสร้้างเครืือข่่ายวิิชาการ ที่่�เน้้นเรื่่�องการสร้้างความรู้้�วิเิ คราะห์์และสัังเคราะห์์
นโยบายแต่่ละเรื่่�องกัับการสร้้างภาคีีทำำ�งานร่่วมกััน
“ขา” ที่่�สอง คืือการสร้้างกระบวนการนโยบายที่่�มีีส่่วนร่่วมอย่่างกว้้างขวาง ซึ่่�งเป็็นการ
ขยายขอบเขตจากการทำำ�งานของเครืือข่่ายวิิชาการ
“ขา” ที่่�สาม คืือการทำำ�งานกัับสื่่�อมวลชนเพื่่�อให้้เกิิดการสื่่�อสารอย่่างเป็็นระบบมากขึ้้�น
	อุุดมการณ์์และเป้้าหมายในการก่่อตั้้�ง มสช. ที่่�มั่่�นคงไม่่คลอนแคลน ทำำ�ให้้วันั เวลาหลายสิิบปีี
ที่่�ผ่่านมาไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั แค่่เกิิดผลงานชิ้้�นแล้้วชิ้้�นเล่่า แต่่ยังั ทำำ�ให้้เกิิด “มรดก” อัันทรงคุุณค่่า นั่่�นคืือความรู้้�
ว่่าด้้วย “การสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่อ� ผลัักดัันนโยบาย” ที่่�กลั่่�นตััวจากการใคร่่ครวญสิ่่�งที่่�เกิิดในความเป็็นจริิง
สำำ�หรัับนำำ�ไปพััฒนาการทำำ�งานให้้เชี่่�ยวชาญยิ่่�งขึ้้�นตามวัันเวลา
	ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�สรุุปสาระสำำ�คััญไว้้ว่่า

“

รููปแบบการทำำ�งานของ มสช. ปรัับเปลี่่�ยนและปรัับปรุุง

มาเป็็นลำำ�ดัับในช่่วงหลายสิิบปีีที่�ผ่
่ า
่ นมา แต่่หลัักการและ
เป้้าหมายสุุดท้้ายไม่่เคยเปลี่่�ยนแปลง นั่่�นคืือ การทำำ�งาน
เพื่่�อประโยชน์์ของส่่วนรวม การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
การสร้้างเครืือข่่าย การยืืนหยััดทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถูก
ู ต้้อง
และการเรีียนรู้้อ
� ย่่างต่่อเนื่่�อง

”
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บทที่ 7

สืบสาน รักษา
(พ.ศ. 2557-2559)

30 ปี มสช.
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“

แนวความคิิดของคนทำำ�งาน มสช. ตั้้�งแต่่ยุุคบุุกเบิิก

มาจนถึึงปััจจุุบััน ก็็คืือมองปััญหาสุุขภาพในลัักษณะ

ของภาพกว้้างหลายมิิติิผสมผสานกััน ไม่่ได้้แยกว่่าสุข
ุ ภาพ
ก็็สุข
ุ ภาพอย่่างเดีียว ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจหรืือสัังคม
มองเห็็นความเกี่่�ยวข้้องกัันทั้้�งหมด

”

นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุท
ุ ธิิวัฒ
ั น์์
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ต่่อ มสช.

ปีี พ.ศ. 2557 มีีเหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั 2 เรื่่อ� ง ที่่�ส่ง่ ผลกระทบ  

เรื่่�องแรก เป็็นผลกระทบจากการที่่� สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ซึ่่�งเป็็นแหล่่งสนัับสนุุนทุุน
แหล่่งหนึ่่�งของ มสช. เผชิิญมรสุุมครั้้�งสำำ�คัญ
ั อีีกครั้้�งหนึ่่�ง ด้้วยการถููก
ตั้้�งข้้อกล่่าวหาว่่า ดำำ�เนิินการให้้ทุุนแบบไม่่โปร่่งใส
	สิ่่�งที่่�เกิิดตามมาคืือ การชะลอเบิิกจ่่ายเงิินตามสััญญาให้้แก่่
องค์์กรผู้้�รัับทุุนของ สสส. อยู่่�นานหลายเดืือน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังส่่งผล
ถึึงภาคีีเครืือข่่ายที่่�รัับทุุนจาก สสส. ที่่�หลายแห่่งพลอยถููกเข้้าตรวจ
สอบจากภาครััฐ
แม้้ว่า่ ในที่่�สุุด ไม่่พบว่่า สสส. หรืือภาคีีองค์์กรใดมีีความผิิด
ตามข้้อกล่่าวหา แต่่ช่่วงเวลานั้้�นก็็ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่องานของ
ภาคีีเครืือข่่าย ซึ่่�งรวมถึึง มสช. ต้้องสะดุุดหยุุดลง และจำำ�เป็็นต้้อง
เดิินหน้้าด้้วยความระมััดระวััง
	อีีกเรื่่�องหนึ่่�ง คืือ คุุณหมอสมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ มสช. มายาวนานถึึง 15 ปีี ได้้รัับเชิิญให้้ไปรัับ
ตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
ในช่่วงเวลานี้้� มสช. ได้้ปรัับตััวสู่่�ลีีลาสงบนิ่่�ง และเน้้น
การสืืบสานรัักษาองค์์กรให้้มั่่�นคงอีีกครั้้�ง

30 ปี มสช.
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สืืบสานบนรอยต่่อ
นพ.ศุุภมิติ ร ชุุณห์์สุทุ ธิิวัฒ
ั น์์ คืือผู้้�ที่่�มาสานต่่องาน ในฐานะ
เลขาธิิการ มสช. คนที่่�หก
	คุุณหมอศุุภมิิตร ใกล้้ชิิดกัับคณะกรรมการระบาดวิิทยา
แห่่งชาติิ และ มสช. มานานเกืือบ 30 ปีี โดยเป็็นผู้้�สร้้างความรู้้�ชิ้้�น
สำำ�คััญให้้แก่่คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ นั่่�นคืือ งานวิิจััย
เกี่่�ยวกัับรููปแบบการให้้วััคซีีนไวรััสตัับอัักเสบบีี ซึ่่�งถููกนำำ�ไปใช้้ในการ
ตััดสิินใจเชิิงนโยบายระดัับชาติิ
ในปีี พ.ศ. 2557 คุุณหมอศุุภมิิตร เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
ระบาดวิิทยาระดัับแถวหน้้าของประเทศไทย มีีตำำ�แหน่่งเป็็น
นายแพทย์์ทรงคุุณวุุฒิิ ของกระทรวงสาธารณสุุข กำำ�ลัังจะเกษีียณ
อายุุราชการในปีีถััดไป

“

ตั้้�งใจแต่่แรกว่่าขอรัับตำำ�แหน่่งชั่่�วคราว

เพื่�อ
่ ให้้กลไกนี้้�เดิินต่่อไปได้้ เพราะว่่าผม

รู้้ �สึก
ึ ว่่าขอบเขตของงาน มสช. กว้้างมาก

ส่่วนผมมีีประสบการณ์์กัับความคุ้้�นเคยมา
ในด้้านการควบคุุมโรคติิดต่่อ ก็็คิิดว่่าต้้อง
อาศัย
ั อาจารย์์ด้้านต่่าง ๆ ช่่วยกััน

ให้้คำำ�แนะนำำ� และช่่วยกัันผลัักดัันต่่อ

”
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	ช่่วงเวลา 2 ปีี ที่่�คุุณหมอศุุภมิิตรดููแลนโยบายของ มสช.
จึึงเป็็นช่่วงของการธำำ�รงรัักษาองค์์กร เพื่่�อให้้ มสช. คงระดัับการ
ทำำ�งานให้้เดิินหน้้าต่่อไป ไม่่เน้้นที่่�การขยายงาน
“ตอนนั้้�นเป็็นจัังหวะเดีียวกัับที่่�แหล่่งทุุนใหญ่่คืือ สสส. ถููก
เพ่่งเล็็ง มีีความระแวงจากทางฝ่่ายปกครอง และเข้้ามาตรวจสอบทั้้�ง
สสส. และเครืือข่่ายที่่�เป็็นองค์์กรพััฒนาเอกชน มีีการใช้้ข้้อระเบีียบ
อะไรต่่าง ๆ มากมาย จนทำำ�ให้้ สสส. ชะงัักเกืือบตลอดช่่วงนั้้�นเลย
จนปีีถัดั มาจึึงค่่อย ๆ ผ่่อนคลายมากขึ้้�น
“ฉะนั้้�นกิิจกรรมต่่าง ๆ ในช่่วงนั้้�นทำำ�ไม่่มาก เน้้นการสาน
ต่่ อ ชุุ ด งานเดิิ ม เอาไว้้ เ ป็็ น หลัั ก ทั้้� ง ด้้ ว ยความติิ ดขัั ด เรื่่� อ งทุุ น
และบรรยากาศไม่่ค่่อยดึึงดููดให้้คนใหม่่ ๆ เข้้ามา”
	คุุณหมอศุุภมิิตร สรุุปโครงการหลัักในเวลานั้้�นว่่ามีี 3 ชุุด
โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม แต่่มีแี กน
กลางที่่�เรื่่�องสุุขภาพ โดยคุุณหมออธิิบายความคิิดเบื้้�องหลัังว่่า
“แนวความคิิดของคนทำำ�งาน มสช. ตั้้�งแต่่ยุุคบุุกเบิิกมา
จนถึึงปััจจุุบััน ก็็คืือ มองปััญหาสุุขภาพในลัักษณะของภาพกว้้าง
หลายมิิติิผสมผสานกััน ไม่่ได้้แยกว่่าสุุขภาพก็็สุุขภาพอย่่างเดีียว
ไม่่เกี่่ย� วกัับเศรษฐกิิจหรืือสัังคม มองเห็็นความเกี่่ย� วข้้องกัันทั้้�งหมด”

30 ปี มสช.

67

สาระสำำ�คััญของ 3 โครงการดัังกล่่าว มีีดัังนี้้�
ชุุดโครงการแรก คืือ เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
“ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน นัักศึึกษา สนใจสิ่่�งแวดล้้อมในท้้องถิ่่�นของตนเอง โดยจััดกระบวนการ
ให้้เข้้าไปศึึกษาว่่ามัันเกิิดอะไรขึ้้�น โดยเฉพาะในเรื่่�องของมลภาวะ รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงสัังคมที่่�
กระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม แล้้วทำำ�รายงานและจััดทำำ�สื่อ่� ถึึงประชาชนเพื่่อ� ให้้ร่ว่ มกัันมาแก้้ปัญ
ั หาสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยผสมผสานกัับเรื่่�องสุุขภาพด้้วย”
ชุุดโครงการที่่� 2 คืือ การคุ้้�มครองเด็็กที่่�ได้้รัับการทารุุณกรรม
“เด็็กที่่�อยู่่�ในครอบครััวที่่�ใช้้ความรุุนแรงมีีอยู่่�เยอะมาก แต่่ไม่่ปรากฏชััดเจน ถ้้าไม่่เข้้าไปดูู
ก็็ไม่่พบ กิิจกรรมชุุดนี้้มุ่่�� งศึึกษาปััญหาที่่�ซ่อ่ นเร้้นนี้้� และค้้นหารููปแบบของการทำำ�งาน โดยความร่่วมมืือ
ระหว่่างหน่่วยงานและชุุมชนเข้้าไปช่่วยเหลืือ
“งานชุุดนี้้�ก็็ทำำ�ต่่อเนื่่�องหลายปีี พอทำำ�ไปคนทำำ�ก็็สนุุก และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็มองเห็็น
ประโยชน์์ และกลายเป็็นเครืือข่่ายกัันต่่อมา มีีหลายหน่่วยงานที่่�ร่ว่ มมืือกััน เช่่น กระทรวงสาธารณสุุข
กระทรวงพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ (พม.) ตำำ�รวจ ศาล ฯลฯ กลายเป็็นชุุดงานที่่�มีีหลายฝ่่ายร่่วมมืือกััน
“งานแบบนี้้�ถ้า้ ไม่่มีใี ครประสานจะทำำ�ยาก เพราะในระบบราชการ ต่่างคนต่่างทำำ�หน้า้ ที่่�ของ
ตััวเอง แต่่เวลาเกิิดปััญหาที่่�ซัับซ้้อนจะต้้องสานความร่่วมมืือ เพราะฉะนั้้�น model development
package นี้้� จึึงทำำ�ให้้เกิิดเครื่่อ� งมืือให้้คนได้้เข้้ามาจััดการปััญหาร่่วมกััน ตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการเฝ้้าระวัังเด็็ก
ตั้้ง� แต่่ก่อ่ นหน้้าที่่�จะเกิิดปัญ
ั หา ไปจนถึึงแนวทางการช่่วยเหลืือเยีียวยา และคุ้้�มครองเด็็กที่่�ได้้รับั ปััญหา
แล้้ว”
ชุุดโครงการที่่� 3 คืือ การคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนจากการพนััน
“เป็็นชุุดโครงการที่่�ทำำ�ต่่อเนื่่�องพอสมควร 7-8 ปีี ทำำ�มาตั้้�งแต่่ก่่อนผมจะเข้้ามาสััก 2 ปีี
พอผมออกจากการเป็็นเลขาธิิการแล้้วก็็ยัังช่่วยเป็็นที่่�ปรึึกษาอีีกหลายปีี
“ชุุดโครงการนี้้มี� ขี นาดใหญ่่ และทำำ�งานในลัักษณะของการจััดการความรู้้� โดยประมวลความรู้้�
สภาพปััญหาออกมาให้้ชััดเจนเพื่่�อให้้สื่่�อสารออกไปได้้ ช่่วงแรกยัังสำำ�รวจไปทั่่�ว ๆ เพราะการพนััน
มีีหลายประเภทมาก ทั้้�งเล่่นไพ่่ บ่่อน ฟุุตบอล ฯลฯ แต่่ตอนหลัังก็็มาจัับจุุดเน้้นที่่�เรื่่�องพนัันออนไลน์์
เพราะอัันตรายมากที่่�สุุดและจะขยายตััวได้้มาก รวมทั้้�งมีีการจััดเวทีีเพื่่�อให้้คนและหน่่วยงาน
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ที่่�ขัับเคลื่่�อนเรื่่�องนี้้� ทั้้�งอย่่างทางการและอย่่าง
ไม่่ทางการได้้มาดููข้้อมููลด้้วยกััน และปรึึกษา
หารืือกััน เพื่่�อไห้้ได้้ข้้อสรุุปว่่าจะทำำ�อะไรด้้วยกััน
ต่่อ แล้้วก็็ร่ว่ มมืือกัันทำำ� โดยมุ่่�งเรื่่อ� งของการพััฒนา
นโยบาย”
คุุณหมอศุุภมิิตร มองว่่า บทเรีียน
สำำ�คัญ
ั จากชุุดโครงการเหล่่านี้้�ก็คืื็ อ เมื่่อ� ได้้เครื่่อ� ง
มืือที่่�ดีใี นการเริ่่ม� แก้้ปัญ
ั หาที่่�มีผี ลกระทบสููงแล้้ว
ต้้องหาทางสานต่่อ
“เสีียดายชุุดที่่� 2 คืือ เรื่่�องของการ
ปกป้้องเด็็กที่่�ได้้รับั การกระทำำ�รุนุ แรงในครอบครััว
ตรงที่่�ว่า่ บางอย่่างที่่�คิิดไว้้ว่า่ อยากจะทำำ�แล้้วไม่่ได้้
ทำำ�ต่อ่ นั่่�นคืือ ต้้นแบบเครื่่อ� งมืือที่่�เอามาใช้้ในการ
ค้้นหาและช่่วยเหลืือเด็็กในชุุมชนที่่�ถููกกระทำำ�
รุุนแรงที่่�ได้้ออกแบบไว้้แล้้ว แต่่ไม่่ได้้ต่่อยอด
แม้้อาจจะใช้้กัันอยู่่�ในบางท้้องถิ่่�น แต่่ถ้้าได้้รัับ
การพััฒนาและนำำ�ไปใช้้ต่่อก็็จะช่่วยเหลืือเด็็ก
ได้้อีีกมาก
“ยกตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องมืือที่่�จะใช้้ใน
การพััฒนาบุุคลากรที่่�จะเข้้าไปช่่วยเหลืือเด็็ก
ว่่าพวกเขาจะทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างไร ยกตััวอย่่าง
ครููพบเด็็กที่่�มีปัี ญ
ั หาอยู่่�ตลอด แต่่ครููจะต้้องไปร่่วม
มืือกัับคนอื่่น� จึึงจะช่่วยเด็็กได้้สำำ�เร็็จ พยาบาลหรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ซึ่่ง� ดููแลเด็็กที่่�ปลายทางเมื่่อ�
ได้้รับั บาดเจ็็บแล้้วก็็อยากร่่วมมืือกัับตำำ�รวจ กัับครูู
เพื่่อ� สามารถป้้องกัันหรืือแก้้ปัญ
ั หาได้้ตั้้ง� แต่่เนิ่่�น ๆ

เป็็นต้้น พอโครงการเดิินมาถึึงจุุดนี้้� หลายฝ่่ายก็็
เห็็นตรงกัันและตั้้�งใจว่่า จะต้้องมีีหลัักสููตรฝึึก
อบรมแบบระยะสั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องนี้้�
มาเรีียนรู้้�ด้้วยกััน แล้้วไปพััฒนาให้้เกิิดเครืือข่่าย
การทำำ�งานในแต่่ละท้้องถิ่่�น แต่่พอชุุดโครงการ
จบลง ก็็ยังั ไม่่รู้้�ว่า่ จะมีีใครเอาไปทำำ�ต่อ่ หรืือเปล่่า”
บทเรีียนนี้้�สะท้้อนถึึงความตระหนัักว่่า
การสร้้างความต่่อเนื่่อ� งทางสติิปัญ
ั ญา “continuity of wisdom” ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจห้้องหนึ่่�ง
ของงาน มสช. นั้้�น ควรนำำ�มาใช้้เป็็นหลัักในการ
“สืืบสาน” โดยบริิหารจััดการผลที่่�เกิิดจาก
โครงการให้้งอกงาม สมกัับที่่�ได้้ทุ่่�มเททรััพยากร
ทุุกด้้านด้้วย
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บทที่ 8

ข้ามรุน
่ ข้ามประเด็น
ข้ามพรมแดน
(พ.ศ. 2560-2562)
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“

มสช. มีีจุุดเด่่นตรงที่่�มีีอาจารย์์ผู้ใ�้ หญ่่ที่�มีีควา
่
มเมตตา

มีีความกรุุณา มีีกััลยาณมิิตรเยอะ หลายท่่านเป็็นคนที่่�ช่ว
่ ย
บ่่มเพาะให้้มีีความคิิดเพื่�อ
่ สัังคม และทำำ�งานแบบมืืออาชีีพ
สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือคุุณค่่าที่�เ่ ป็็นเหมืือนแม่่เหล็็ก
ที่่�ดึึงดููดให้้คนอยากมาทำำ�งานด้้วย

”

ดร.นพ.ยศ ตีีระวััฒนานนท์์
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หลัังปีี พ.ศ. 2559 ได้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�น่่าจัับตา
อย่่างยิ่่�งใน มสช.
เพราะนัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 เป็็นต้้นมา เลขาธิิการ มสช.
ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม “คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง” ที่่�ร่่วมสืืบสานภารกิิจและเป็็น
กำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั อย่่างเข้้มแข็็งมาตั้้�งแต่่ยุคุ คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่ง
ชาติิอีีกต่่อไป แต่่กลายเป็็นกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีอุุดมการณ์์สอดคล้้อง
กัับการทำำ�งานในองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร และที่่�สั่่�งสมประสบการณ์์
การทำำ�งานพััฒนาระบบสุุขภาพมาไม่่น้้อยกว่่า 20 ปีี
เริ่่�มต้้นจาก นพ.อััคริินทร์์ นิิมมานนิิตย์์ ในปีี พ.ศ. 2560
สานต่่อด้้วย ดร.นพ.ยศ ตีีระวััฒนานนท์์ ในปีี พ.ศ. 2560-2561
และ ดร.นพ.ปิิยะ หาญวรวงศ์์ชััย ในปีี พ.ศ. 2562 จนถึึงปััจจุุบััน
“ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่” ของ มสช. ได้้ช่ว่ ยกัันเปิิด “หน้้าต่่างแห่่ง
โอกาส” บานใหม่่ ๆ ให้้กับั มสช. บนวิิสัยทั
ั ศั น์์และความถนััดของ
ตนอย่่างเต็็มที่่�
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งานมีีพลััง...หลัังบ้้านต้้องแข็็งแรง
ตอนที่่� คุุณหมออััคริินทร์์ตอบรัับทำำ�หน้้าที่่�เลขาธิิการคนที่่�
เจ็็ดของ มสช. ในปีี พ.ศ. 2560 นั้้�น เป็็นช่่วงเวลาที่่� มสช. กำำ�ลังั เผชิิญ
กัับปััญหาระบบการบริิหารภายใน ไม่่ต่่างจากองค์์กรทั่่�วไปที่่�หนีีไม่่
พ้้นต้้องพบกัับสภาพเช่่นนี้้�เป็็นระยะ ๆ จนกล่่าวได้้ว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิ
เพีียงแต่่จะจััดการได้้ตรงจุุดและพาให้้ผ่า่ นพ้้นไปได้้หรืือไม่่เป็็นสำำ�คัญ
ั
“ช่่วงที่่�ผมเข้้าไปนั้้�น คุุณหมอสมศัักดิ์์� ซึ่่ง� เป็็นประธาน มสช.
มีีภารกิิจต้้องไปสอนหนัังสืือที่่�มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด สหรััฐอเมริิกา
เลยโดดเดี่่�ยวหน่่อย (หััวเราะ)
“วัันที่่รั� บั งานจากอาจารย์์ศุภุ มิิตร โครงการที่่� มสช. ตอนนั้้น�
มีีอยู่่� 2 เรื่่�องเท่่านั้้�น ไม่่รู้้�ว่่าจะเรีียกว่่าเป็็นเรื่่�องสุุขภาพได้้ตาม
เป้้าหมายเดิิมของมููลนิิธิิหรืือไม่่ เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองเด็็ก
จากการพนััน และก็็มีเี รื่่อ� งการคุ้้�มครองสวััสดิภิ าพเด็็กที่่�ได้้รับั การทำำ�
ทารุุณกรรม
“ในด้้านสำำ�นัักงาน ผมเข้้าไปในช่่วงที่่�กำำ�ลัังขาดคนทำำ�งาน
พอดีี ทำำ�ให้้การบริิหารงานขาดตอนไปมาก โชคดีีที่่ต่� อ่ มาเรามีีผู้้�บริิหาร
สำำ�นักั งานที่่�เข้้มแข็็งร่่วมเข้้ามาช่่วยประคัับประคองจึึงทำำ�ให้้การบริิหาร
งานเริ่่�มประติิดประต่่อและเดิินหน้้าต่่อไปได้้
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“

ระบบภายในของสำำ�นัักงานนี่่�สำ�
ำ คััญสุุด ๆ เลยนะ

ถ้้า engine ยััง broken องค์์กรก็็ก้้าวต่่อไปไม่่ได้้เลย

	คุุณหมออััคริินทร์์สรุุป

”

	คุุณหมออััคริินทร์์ทำำ�งานร่่วมกัับ มสช. มาก่่อนหน้้านั้้�นหลายปีีแล้้ว ในฐานะผู้้�บริิหารโครงการ
สำำ�คััญที่่� มสช. ภาคภููมิิใจโครงการหนึ่่�ง นั่่�นคืือ โครงการสร้้างงานวิิจััยจากงานประจำำ� หรืือ R2R ที่่�ทำำ�
ร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล โดยมุ่่�งให้้คนทำำ�งานสามารถสร้้างงานวิิจัยั ควบคู่่�ไปกัับงาน
ประจำำ�ได้้ โดยมีีสมมุุติิฐานว่่า ถ้้ามีีการจััดการดีี ๆ มีีประสิิทธิิภาพย่่อมเป็็นไปได้้
	ผู้้�ที่่�บุุกเบิิกและร่่วมเป็็น “มัันสมอง” สำำ�คััญให้้กัับโครงการนี้้� ได้้แก่่ คุุณหมอวิิจารณ์์ พานิิช
คุุณหมอธาดา ยิิบอิินซอย คุุณหมอปิิยะสกล สกลสััตยาทร คุุณหมอปรีีดา มาลาสิิทธิ์์� และ คุุณหมอ
สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� โดยคุุณหมออััคริินทร์์ มาร่่วมสานต่่อหลัังเรีียนจบกลัับมาจากต่่างประเทศ
	คุุณหมออััคริินทร์์ สรุุปถึึงประโยชน์์จากการทำำ� R2R ไว้้อย่่างกระชัับว่่า
“คุุณค่่าของ R2R ผมว่่ามีี 3 ด้้าน ด้้านแรก คืือ การเปลี่่�ยนจากความเห็็นเป็็นความรู้้�
เอาความรู้้�มาทำำ�งาน ความรู้้�ของ R2R อาจจะไม่่ใช่่ความรู้้�ใหม่่ของโลก แต่่เป็็นช่่วงสุุดท้า้ ยที่่�ทำ�ำ ให้้ความรู้้�
ที่่�ผ่่านการพิิสููจน์์มาแล้้วระดัับหนึ่่�งนี้้�มีี application ให้้เกิิดเป็็น benefit of mankind ด้้านที่่�สอง
ทำำ�ให้้คนทำำ�งานเกิิดการเรีียนรู้้� อาจารย์์วิจิ ารณ์์ใช้้คำ�ว่
ำ า่ คนทำำ�งานเขาไม่่ใช่่ nobody เขาเป็็น somebody
ขึ้้น� มา เขามีีสิทธิ์์
ิ ที่่� จ� ะ speak up ว่่า สิ่่ง� ที่่เ� ขาคิิดว่า่ มัันดีีกว่่าคืืออะไร แล้้ว challenge ระบบ ซึ่่ง� แปลว่่า
ระบบต้้องเปิิดให้้ challenge ได้้ด้้วย จากสมััยโบราณ พี่่�บอกยัังไงน้้องก็็ต้้องเชื่่�อ ระบบยอมรัับ
เดี๋๋�ยวนี้้�พี่่�ยุุคใหม่่ เขาจะบอกว่่า ไม่่รู้้�อะไรก็็มาทำำ�วิิจััยกัันไหม ด้้วยกระบวนการแบบนี้้�เราก็็จะได้้
คนที่่�คุุณภาพดีีขึ้้�นด้้วย ด้้านที่่�สาม องค์์กรจะได้้คนที่่�เป็็น analytic รู้้�สึึกว่่า engage กัับงาน
และ engagement เขาเป็็นคน design เองได้้ด้้วย
30 ปี มสช.
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“สิ่่ง� ที่่�ผมพููดนั้้น� คืือประโยชน์์ขององค์์กร
แต่่จากนั้้�นองค์์กรก็็คงจะไปส่่งมอบคุุณค่่าที่่�เกิิด
ขึ้้น� นี้้�ให้้กับั ผู้้�รับั บริิการหรืือผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับองค์์กร
ต่่อไปอีีกทอดหนึ่่�ง”
	พื้้�นฐานความเชี่่�ยวชาญและมุุมมองจาก
เรื่่�อง R2R ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคนเพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรโดยใช้้ความรู้้�ของคุุณ
หมออััคริินทร์์ จึึงเป็็นจุุดแข็็งที่่�ช่่วยเติิมเต็็มระบบ
หลัังบ้้านของ มสช. ให้้แข็็งแรงได้้อย่่างลงตััว
“จากพื้้�นฐาน R2R ผมให้้ความสำำ�คััญ
กัับการสร้้างทีีมก่่อน เพราะเชื่่�ออย่่างหนึ่่�งว่่า
ถ้้าทีีมดีีอะไรมาก็็รัับได้้ องค์์กรจะขัับเคลื่่�อน
เรื่่�องใดต่่อก็็ย่่อมทำำ�ได้้”
ในช่่วงเวลานั้้�นยัังเป็็นช่่วงเดีียวกัันกัับที่่�
ท่่านคณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
มอบหมายให้้ คุุณหมออััคริินทร์์ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
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ผู้้�จััดการ เพื่่�อก่่อตั้้�งหน่่วยงานบริิหารจััดการการ
วิิจััยใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Siriraj Center of Research
Excellence Management Unit (SiCORE-M)
ที่่�ทำำ�งานบริิหารจััดการศููนย์์วิจัิ ัยต่่าง ๆ ที่่�มีีความ
ก้้าวหน้้าในระดัับนานาชาติิของคณะฯ ให้้สามารถ
สร้้างผลการวิิจััยที่่�แข่่งขัันได้้ในเวทีีระดัับโลก
ในการนี้้�ท่่านคณบดีีศิิริิราชจึึงได้้เรีียนเชิิญท่่าน
อาจารย์์วิจิ ารณ์์และอาจารย์์สมศัักดิ์์�เป็็นที่่�ปรึึกษา
โดยในเบื้้�องต้้นการเชิิญเป็็นที่่�ปรึึกษาสำำ�หรัับ
ศิิริริ าชจะดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นทางการในนามของ
มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ดัังนั้้�นเพื่่�อเป็็นการ
ป้้องกััน การขััดกัันของผลประโยชน์์ คุุณหมอ
อััคริินทร์์จึงึ จำำ�เป็็นต้้องส่่งมอบตำำ�แหน่่งเลขาธิิการ
มสช. ต่่อไป
นั่่�นคืือจุุดเน้้นของการทำำ�งานในช่่วง
6 เดืือนดัังกล่่าว

ก้้าวสู่่�พื้้น
� ที่่� ประเด็็น

และช่่วงวััยที่่ท้
� า
้ ทาย
จากนั้้�น คุุณหมอยศก็็มารัับตำำ�แหน่่งเลขาธิิการคนที่่�แปด
โดยทำำ�หน้้าที่่�นี้้� 2 ปีี ระหว่่าง ปีี พ.ศ. 2561-2562
	คุุณหมอยศ เล่่าว่่า ก้้าวเข้้ามาพร้้อมกัับข้้อกัังวลใจ เพราะ
ภารกิิจที่่�เป็็นงานหลััก คืือ หััวหน้้าโครงการประเมิินเทคโนโลยีีและ
นโยบายด้้านสุุขภาพ (HITAP) ซึ่่�งคุุณหมอเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งขึ้้�นมายัังอยู่่�ใน
ช่่วงลงหลัักปัักฐาน แต่่เพราะรู้้�จักั มสช. มายาวนานในฐานะนัักวิิจัยั
และเป็็นบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�สนใจเรื่่�องนโยบายและระบบสุุขภาพ
เคยมีีโอกาสได้้ทำำ�งานร่่วมกัับเลขาธิิการ มสช. ในอดีีตหลายท่่าน
จึึงรู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิ และตกลงใจมาช่่วยสานต่่องาน
“ผมมองว่่า มสช. อยากได้้มุุมมองใหม่่ ๆ ได้้คนรุ่่�นใหม่่ ๆ
เข้้ามาทำำ�งานประเภทใหม่่ ๆ เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้องค์์กรได้้ทดลองและ
เรีียนรู้้� ก็็เลยคุุยกัับผู้้�บริิหารที่่�นี่่�ว่่า อยากเอาคนเป็็นตััวตั้้�ง เพราะ
จากประสบการณ์์ของผม ซึ่่�งก็็ไม่่ได้้กว้้างขวางมาก แต่่จากที่่�ทำำ�อยู่่�
อีีกองค์์กรหนึ่่ง� ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ต้้นต่่อเนื่่อ� งมาเป็็นสิิบปีี ทำำ�ให้้มีคี วามมั่่น� ใจว่่า
ถ้้าเราหาคนที่่�ดีี ๆ มาร่่วมทีีมได้้ งานดีี ๆ จะตามมาเอง เชื่่อ� ว่่าคนจะ
นำำ�มาซึ่่�งงาน เลยไม่่อยากให้้บริิหารในลัักษณะว่่า งานนำำ�มาซึ่่�งคน
คืือ พอมีีงานแล้้วค่่อยหาคนมาทำำ�งาน มัันจะยาก มัันจะติิดขััด”

30 ปี มสช.
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จากแนวคิิดหลัักนี้้�รวมทั้้�งประสบการณ์์
โครงการที่่�สอง เข้้าร่่วมเครืือขาย     
และเครืือข่่ายการทำำ�งานที่่�สั่่ง� สมมา คุุณหมอยศ international Decision Support Initiative
จึึงได้้ริิเริ่่�มโครงการใหม่่ ๆ ที่่� มสช. ในช่่วง 2 ปีี (iDSI) เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถในด้้านการ
นี้้� หลายโครงการ
วิิจััยเพื่่�อพััฒนาระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วน
หน้้ า ในประเทศกำำ�ลัั ง พัั ฒ นาในเอเชีี ย และ
โครงการแรก ได้้แก่่ โปรแกรมพััฒนา แอฟริิกา
ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงในระบบสาธารณสุุข
“มองว่่าการทำำ�งานกัับต่่างชาติิมัันก็็มีี
“โครงการนี้้� เ กิิ ด จากแนวคิิ ดที่่� ว่่ า ข้้อดีีหลายอย่่าง สำำ�หรับั มสช. ผมว่่าถ้้า มสช. จะ
เราต้้องพยายามดึึงดููดคนที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาสู่่� เข้้มแข็็งในประเทศไทย ก็็ต้อ้ งเห็็นบทเรีียนในบาง
องค์์กรเยอะ ๆ ในช่่วงที่่�ผมดููแลเป็็นช่่วงเริ่่�มต้้น ประเทศด้้วย และต้้องไม่่พึ่ง่� พิิงแหล่่งทุุนในประเทศ
ผลัั ก ดัั น แต่่ ม าสำำ� เร็็ จ ในสมัั ยคุุ ณ หมอปิิ ย ะ อย่่างเดีียว เพื่่อ� ความมั่่น� คงความมีีเสถีียรภาพของ
(เลขาธิิการคนปััจจุุบันั ) แนวคิิดหลักั คืือ เราดึึงดููด องค์์กร เพราะอาจเกิิดความเสี่่�ยง และความรู้้�สึึก
คนข้้างนอกที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับ มสช. แล้้วมีีแรงใจ ไม่่มั่่�นคงอาจทำำ�ให้้เราทำำ�งานแบบมืืออาชีีพน้้อย
อยากจะให้้ที่่�นี่่�เป็็นฐานที่่�มั่่�นในการทำำ�งาน
ลง เพราะไม่่กล้้าไปแตะอะไรมาก ขณะเดีียวกััน
“เข้้าใจว่่าในปีี พ.ศ. 2564 มสช. มีี แหล่่งทุุนจากภายนอกมีีข้้อดีีหลายอย่่าง เช่่น
fellowship 2 รุ่่�นแล้้ว เห็็นงานที่่�เกิิดขึ้้�นก็็ดีีใจ ความยืืดหยุ่่�น ทำำ�ไห้้เราทำำ�งานได้้คล่่องตััว
ต้้องขอบคุุณคุุณหมอสมศัักดิ์์�และคุุณหมอปิิยะที่่�
“โครงการนี้้� เ ปิิ ด โอกาสให้้ เรานำำ�
ทำำ� ให้้ โ ครงการสำำ� เร็็ จ และดำำ� เนิิ น การอย่่ า ง ประสบการณ์์ของเราไปช่่วยประเทศที่่�ยัังยาก
ต่่อเนื่่�อง”
ลำำ�บากในเรื่่�องที่่�เรามีีขีีดความสามารถที่่�จะทำำ�ได้้
อย่่างประสบการณ์์การปฏิิรููประบบสาธารณสุุข
ซึ่่ง� บางประเทศเขาไม่่มีปี ระสบการณ์์ เขานึึกภาพ
ไม่่ออก ก็็เลยคิิดว่า่ มัันได้้ win-win เพราะประเทศ
ที่่�ต้อ้ งทำำ�งานเขาก็็ได้้ประโยชน์์จากประสบการณ์์
และความสามารถของเรา ส่่วนเราก็็ได้้ประโยชน์์
จากการทำำ�งานกัับต่่างประเทศ”
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โครงการที่่�สาม ชุุดโครงการวิิจัยสั
ั งั เคราะห์์และทบทวนเพื่่อ� พััฒนามาตรการนำำ�สารสกััด
กััญชาใช้้ในทางการแพทย์์สำ�ำ หรัับประเทศไทย
“ช่่วงราว ๆ ปีี พ.ศ. 2561 เป็็นยุุคที่่�ผู้้�บริิหารสาธารณสุุขอยากผลัักดัันเรื่่�องกััญชา ซึ่่�งเป็็น
เรื่่�อง controversy คืือมองว่่ามัันดีีก็็ดีี ไม่่ดีีก็็ไม่่ดีี เหมืือนเหรีียญมีีสองด้้าน มาแรงมาก จนกระทั่่�งเรา
กลััวว่่ามัันจะไปผิิดทิิศผิิดทาง เลยคิิดว่่าต้้องการความเป็็นวิิชาการมาช่่วยกระตุุกให้้เห็็นจุุดที่่�ควร
ตระหนัักและช่่วยชี้้�ประเด็็นที่่�จะนำำ�ทาง ขณะเดีียวกััน การที่่� มสช. ทำำ�งานพััฒนานโยบายบนฐานความ
รู้้�มานานเกืือบ 30 ปีี จึึงน่่าจะมีีบารมีีพอที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องรัับฟััง
“จากแนวคิิดนี้้� จึึงชัักชวนผู้้�บริิหาร มสช. มาทำำ�เรื่่�องนี้้� และโชคดีีที่่�ได้้ คุุณหมอบััณฑิิต
ศรไพศาล ที่่�เคยเป็็นผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั ด้้านการควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งหลััก ที่่� สสส. แล้้วไปทำำ�งานวิิชาการ
ที่่�แคนาดามาช่่วยเป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลัักของโครงการนี้้�
“ปีีแรกเลยทำำ�วิเิ คราะห์์เชิิงนโยบาย ปีีต่อ่ มาทำำ�วิจัิ ยั เรื่่อ� งทางคลิินิกิ เอากััญชารููปแบบต่่าง ๆ
มาทดลองดููว่า่ มัันดีีจริิงหรืือเปล่่า เพราะเป็็นความรู้้�ที่่เ� รายัังขาดอยู่่� ข้้อมููลที่่�ได้้บอกเราว่่า กััญชาดีีบาง
เรื่่อ� ง ไม่่ได้้ดีทุี กุ เรื่่อ� ง และถููกเอาไปใช้้ในทางที่่�ผิดก็
ิ เ็ ยอะ นอกจากนี้้�ยังั พบช่่องว่่างในเรื่่อ� งนโยบายหลาย
ประเด็็น เป็็นข้้อมููลและความรู้้�ที่่ช่� ว่ ยกระตุุกสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� คนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการออกนโยบาย
ให้้ทำำ�อย่่างมีีทิิศทาง ทำำ�ด้้วยสติิและปััญญา”
กล่่าวได้้ว่า่ โครงการเหล่่านี้้ไ� ด้้นำ�ำ พา มสช. ก้้าวไปสู่่�พรมแดนใหม่่ ๆ ทั้้�งในด้้านกลุ่่�มเป้้าหมาย 
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ และประเด็็นผลัักดัันนโยบาย
เพื่่�อการเติิบโต จากการทดลองทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่เคยให้้คุ้้�น...และเติิมสิ่่�งที่่�ไม่่รู้้�ให้้ได้้รู้้�

30 ปี มสช.
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บทที่ 9

้
่
วันนีที มสช.
(พ.ศ. 2562-2564)

30 ปี มสช.
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“

ภาพจำำ�ของ มสช. ที่่�สำ�
ำ คััญอัันหนึ่่�งก็็คืือ ห้้องประชุุม

ผมคุุยกัับหลาย ๆ คน เวลาเขาพููดถึึง มสช. เขาก็็จะพููดถึึง
ห้้องประชุุมนี้้� เพราะเป็็นทรงกลม...เป็็นโต๊๊ะกลม

ซึ่่�งมัันสะท้้อนถึึงวััฒนธรรมการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม
ของ มสช. เป็็นบรรยากาศที่่�เอื้้�อให้้ทุก
ุ คนสััมผััสได้้ว่า
่
สามารถจะแลกเปลี่่�ยนกัันได้้...ทุุกคนเท่่ากััน

”

ดร.นพ.ปิิยะ หาญวรวงศ์์ชัย
ั
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ปีี พ.ศ. 2562 มสช. มีีเลขาธิิการคนที่่�เก้้า ที่่�เป็็น “คนรุ่่�นใหม่่”   
ณ ช่่วงรอยต่่อของการก้้าวไปสู่่�ทศวรรษที่่�สี่่�
ดร.นพ.ปิิยะ หาญวรวงศ์์ชััย ก้้าวเข้้ามาที่่� มสช. ครั้้�งแรก
ในฐานะ “ภาคีีเครืือข่่าย” เช่่นเดีียวกัับคุุณหมออััคริินทร์์และ
คุุณหมอยศ แต่่ไม่่ได้้เกี่่�ยวโยงกัันด้้วยการเป็็นผู้้�ร่ว่ มขัับเคลื่่�อนโครงการ
หรืือได้้รู้้�จัักคุ้้�นเคยกัับคณะผู้้�ก่่อตั้้�ง มสช. มาก่่อน
	คุุณหมอปิิยะเป็็นภาคีีที่่�เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งกัับ มสช.
ในฐานะผู้้�ร่ว่ มประชุุมในโอกาสต่่าง ๆ ด้้วยความสนใจที่่�จะเรีียนรู้้�สิ่่�ง
ใหม่่ ๆ ควบคู่่�ไปกัับเห็็นคุุณค่่ากัับการนำำ�ความรู้้�ความสามารถไปใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการพััฒนาระบบสุุขภาพและสัังคม
นี่่�จึึงเป็็นเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ตกลงใจสานต่่อรัับหน้้าที่่�
เลขาธิิการคนที่่�เก้้า ในช่่วงเริ่่�มต้้นของวิิกฤติิ  โควิิด-19

30 ปี มสช.
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“โต๊๊ะกลม” บ่่มเพาะผู้้�นำำ�
ในฐานะเลขาธิิการ มสช. คนแรกที่่�พััฒนาความสััมพัันธ์์มา
จากภาคีีเครืือข่่ายที่่�เข้้าร่่วมกระบวนการทำำ�งานกัับ มสช. คุุณหมอ
ปิิยะ เล่่าถึึงจุุดเริ่่�มต้้นไว้้ว่่า
“ตั้้ง� แต่่ก่อ่ นที่่�จะมารัับบทบาทเลขาธิิการ ผมก็็อยู่่�ในฐานะ
คนมาเข้้าร่่วมกระบวนการที่่จั� ดั โดย มสช. เป็็นครั้้ง� คราว... สมััยแรก ๆ
ก็็ยัังไม่่ค่่อยเข้้าใจ แต่่ก็็มาเพราะหััวข้้อน่่าสนใจและคนที่่�มาร่่วม
น่่าสนใจ ผมคิิดว่่าจากกระบวนการนี้้� ทำำ�ให้้หลาย ๆ คนเกิิดความ
ประทัับใจต่่ออาจารย์์ผู้้�ใหญ่่หลาย ๆ ท่่านที่่�มาเป็็นผู้้�นำำ�หรืือ
จััดกระบวนการตรงนั้้�น
“จนกระทั่่� งมีี อยู่่�ครั้้� งหนึ่่� ง คุุ ยกัันเรื่่� อง collective
leadership ผมก็็สงสััยว่า่ มาคุุยกันั เรื่่อ� งนี้้�ทำำ�ไม ก็็มีหี ลายคนมาคุุย...
สุุดท้้ายถึึงรู้้�ว่่า เขามาหาเลขาธิิการด้้วยส่่วนหนึ่่�ง (หััวเราะ) บัังเอิิญ
ผมก็็อาจจะคุุย ๆ แลกเปลี่่�ยนอยู่่�ตรงนั้้�นด้้วยจึึงได้้รัับการเชิิญชวน
มา...
“ตอนแรกก็็ไม่่แน่่ใจหรอก เพราะผมก็็ไม่่ได้้คิิดว่่าผมมีี
ศัักยภาพในการบริิหารจััดการ เรื่่อ� งของ execution ไม่่ใช่่ความถนััด
ส่่วนใหญ่่ทำำ�ในเชิิงวิิชาการ แต่่ก็็อยากเรีียนรู้้�...อยากมีีส่่วนร่่วม...ผม
คิิดว่่านั่่�นเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ และคิิดว่่าองค์์กรนี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีโอกาส
ได้้รู้้�จักั ได้้เรีียนรู้้� และได้้ทำำ�งานกัับคนอื่่น� ทำำ�ให้้อยากมามีีส่ว่ นร่่วม”
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การทำำ�หน้้าที่่�เลขาธิิการในจัังหวะที่่�เกิิดวิิกฤติิโควิิด-19
พอดีี เป็็นทั้้�งโอกาสและข้้อจำำ�กััดในบางเรื่่�อง
“ภาพจำำ�ของ มสช. ที่่�สำำ�คััญอัันหนึ่่�งก็็คืือ ห้้องประชุุม
ผมคุุยกับั หลาย ๆ คน เวลาเขาพููดถึึง มสช. เขาก็็จะพููดถึึงห้้องประชุุม
นี้้� เพราะเป็็นทรงกลม...เป็็นโต๊๊ะกลม เป็็นบรรยากาศที่่�เอื้้อ� ให้้ทุกุ คน
สััมผััสได้้ว่า่ สามารถจะแลกเปลี่่ย� นกัันได้้ ซึ่่ง� มัันสะท้้อนถึึงวััฒนธรรม
ของ มสช. ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม
“แต่่หลังั โควิิด-19 การประชุุมแบบนั้้�นทำำ�ไม่่ได้้ ต้้องประชุุม
ผ่่าน ZOOM…เป็็นจอเหลี่่�ยม ๆ เห็็นเป็็นบางคน เห็็นบางครั้้�ง
ออน ๆ ออฟ ๆ attention ก็็หายไป ทำำ�ให้้ประสิิทธิิผลของการจััด
กระบวนการแบบมีีส่่วนร่่วมน้้อยลง แรงจููงใจในการมาทำำ�อะไรร่่วม
กัันมัันก็็น้้อยลงด้้วย ทำำ�ให้้งานบางอย่่างชะงัักไป
“แต่่ว่า่ ข้้อดีีส่ว่ นหนึ่่ง� ...เป็็นในแง่่ส่ว่ นตััว คืือผมเองก็็มีหี ลาย
“หมวก” หมวกหนึ่่�งทำำ�กัับ มสช. อีีกหมวกหนึ่่�งเป็็นงานที่่�ทำำ�ให้้ต้้อง
เดิินทางไปต่่างประเทศเยอะ แต่่พอเกิิดโควิิด-19 ระบาด ที่่�ผ่่านมา
ปีีกว่่า ๆ นี้้�ไม่่ต้้องไปไหนเลย ทำำ�ให้้ได้้ทำำ�งาน มสช. เยอะหน่่อย
(หัั ว เราะ) และอีี ก ส่่ ว นหนึ่่� ง ก็็ ไ ด้้ โ อกาสมามองภายใน กลไก
กระบวนการ ระบบภายในองค์์กร ว่่ามีีอะไรที่่�ทำำ�ออนไลน์์เพื่่อ� จะปรัับ
ลดขั้้�นตอนได้้บ้้าง ซึ่่�งต่่อไปน่่าจะมีีบทบาทสำำ�คััญที่่�ช่่วย support
เครืือข่่าย และถ้้าโควิิด-19 อยู่่�นานหน่่อยก็็อาจเป็็นโอกาสพััฒนา
platform ที่่�จะเชื่่อ� มประเทศอื่่น� ...ก็็เป็็นโอกาสตรงนั้้�น ไม่่รู้้�ถ้า้ โควิิด
อยู่่�นานหน่่อยนี้้�เราอาจจะทำำ�ให้้ มสช. เป็็น platform เชื่่�อมกัับ
นานาชาติิให้้กว้้างออกไปด้้วย”

30 ปี มสช.
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ก้้าวใหม่่ ๆ ในโลกพลิิกผััน
เกืือบ 2 ปีีที่่�ผ่่านมา คุุณหมอปิิยะมีีบทบาทสำำ�คััญในการ
บุุกเบิิกงานใหม่่ ๆ กัับ มสช. หลายด้้าน
เรื่่�องแรก คืือ โปรแกรมพััฒนาผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงใน
ระบบสุุขภาพ (Positive Health Disruptor) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�
สืืบเนื่่�องจากช่่วงที่่�คุุณหมอยศเป็็นเลขาธิิการ จากนั้้�นได้้มาทำำ�งาน
ร่่วมกัับทีีมคนรุ่่�นใหม่่ไฟแรง คืือ กลุ่่�ม Rise Impact เพื่่�อออกแบบ
ให้้เกิิดระบบและกระบวนการที่่�ชััดเจน จนสามารถเริ่่�มต้้นขัับเคลื่่�อน
ในปีี พ.ศ. 2562
โปรแกรมนี้้�เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับพััฒนาผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ในระบบสุุขภาพ โดยการพััฒนาทัักษะผู้้�นำำ� การคิิดเชิิงระบบ สร้้าง
กลยุุทธ์์การพััฒนาระบบสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง และการทำำ�งานร่่วม
กัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย เน้้นการทำำ�งานจริิงกัับภาคีีเครืือข่่ายและเรีียน
รู้้�จากที่่�ปรึึกษา (mentor) ที่่�มีีประสบการณ์์หลากหลายด้้านเพื่่�อการ
พััฒนาระบบสุุขภาพ และทำำ�งานร่่วมกัันกัับ มสช. ระยะยาว (ภายหลััง
โปรแกรมสิ้้�นสุุดลง) เพื่่�อเป็็นพัันธมิิตรในการพััฒนาระบบสุุขภาพ
ร่่วมกัันต่่อไป

“

โปรแกรมนี้้� มสช. ริิเริ่่ม
� ในช่่วงปีีกว่่า ๆ

ที่่�ผ่า
่ นมา และทำำ�ให้้ได้้รู้้ �ว่ามีีค
่
นที่่�สนใจ
อยากสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง

อยู่่�ในระบบสุุขภาพจำำ�นวนมาก
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”

“โครงการนี้้�มุ่่�งที่่�การจััดการให้้มีีคนรุ่่�น
ใหม่่ หรืือที่่�จริิงหลายคนก็็ไม่่ได้้รุ่่�นใหม่่ เป็็นคนที่่�
ทำำ�อยู่่�แล้้ว แต่่มุ่่�งทำำ�ให้้คนเหล่่านี้้�เกิิดความเชื่่�อม
โยง เกิิดความมุ่่�งมั่่น� และความเชื่่อ� มั่่น� มีีความกล้้า
ในการจััดการระบบสุุขภาพในภาพใหญ่่ เพื่่�อให้้
สามารถเป็็นผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงระบบ
“การเปลี่่ย� นแปลงนี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ หรืือทำำ�ครั้้�งเดีียว
เสร็็จ เป็็นการมองถึึงระบบว่่ามีีพลวััต มีีการเรีียน
รู้้� และปรัับตััวไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
“การเปลี่่�ยนแปลงโดยไปทำำ�ให้้ผู้้�มีี
อำำ�นาจสนใจและทำำ�ตามก็็เป็็นมุุมมองหนึ่่ง� แต่่ผม
มองว่่าอาจจะเป็็นมุุมมองในอดีีต ที่่�ทำำ�งานวิิชาการ
เพื่่อ� ไปให้้ผู้้�มีอำี ำ�นาจตััดสินิ ใจไปตามข้้อมููลวิิชาการ

นั้้�น แต่่จากสิ่่�งที่่� มสช. ทำำ�มา ผมเข้้าใจว่่าการ
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบาย
สุุขภาพไม่่ใช่่การขัับเคลื่่�อนของคนใดคนหนึ่่�ง
แต่่มีีกระบวนการ มีีระบบ มีีวิิธีีการหลากหลาย
และก็็ต้้องขัับเคลื่่�อนหลายด้้าน
“สิ่่ง� เหล่่านี้้�เป็็นส่่วนที่่�เราจะสามารถช่่วย
เสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ในเรื่่�องของกระบวนการ
สร้้างการเปลี่่ย� นแปลง ในแง่่ของวิิธีคิี ดิ วิิธีเี คลื่่อ� น...
อาจารย์์หลายท่่าน ทั้้�งอาจารย์์อาวุุโส เลขาธิิการ
หลายท่่าน รวมทั้้�งบุุคลากรของ มสช. เอง ต่่างก็็
มีีประสบการณ์์ มีีบทบาทตรงนี้้เ� ยอะ ถืือเป็็นจุุดแข็็ง
ของเราอีีกจุุดหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มาช่่วยถ่่ายทอดเรื่่�องนี้้�
ไปสู่่�ผู้้�สนใจสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงรุ่่�นต่่อ ๆ ไป
ผ่่านโปรแกรมนี้้�ได้้

เรื่่อ� งที่่�สอง คืือ การจััดการกัับปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง (NCDs) จากการประสานบทบาท
ทุุกภาคส่่วน
“ในอดีีต เมื่่�อมีีคำำ�ถามว่่า เราจะป้้องกััน ดููแล รัักษาโรคอย่่างไร เราก็็คิิดว่่าสาธารณสุุขต้้อง
ทำำ�อะไรบ้้าง แต่่สิ่่�งที่่� มสช. สนใจในขณะนี้้�คืือ จะทำำ�อย่่างไรให้้ภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคน
ทำำ�งานเข้้ามามีีบทบาท
“ยกตััวอย่่างเช่่น สถานประกอบการ ก็็คืือทำำ�ให้้นายจ้้างหรืือฝ่่ายทรััพยากรบุุคลล (HR)
หัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสุุขภาพโดยไม่่ต้้องรอไปถึึงตอนเขาป่่วยแล้้ว เป็็นเรื่่�องของโรงพยาบาล
หรืือประกัันสัังคม...
“ค่่อย ๆ ขยายว่่า จะทำำ�อย่่างไรให้้แต่่ละภาคส่่วนเข้้ามาทำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�ได้้อย่่างสะดวกขึ้้�น
ง่่ายขึ้้�น โดยมีีระบบที่่�เอื้้�อให้้ทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มากขึ้้�น โดยนำำ�ความรู้้�หลาย ๆ สาขาเข้้ามาช่่วย
อย่่างเช่่น เศรษฐศาสตร์์พฤติิกรรม (behavioral economics) รวมทั้้�งการทำำ�งานเชิิงนโยบาย
ทั้้�งในส่่วนของภาครััฐและเอกชน”
30 ปี มสช.
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“ซอฟต์์แวร์์ใหม่่”

ในโลกหลอมรวม
2 กรณีีตััวอย่่างของ “โครงการใหม่่ ๆ” ของ มสช. ในยุุค
ปััจจุุบััน สะท้้อนให้้เห็็นวิิธีีคิิดที่่�เคลื่่�อนไหวไปพร้้อมกัับโลกยุุคใหม่่
ควบคู่่�กัันไป
	คุุณหมอปิิยะ คลี่่�ความคิิดเบื้้�องหลัังของการสานต่่อ
พัันธกิิจ มสช. ท่่ามกลางโลกปััจจุุบัันที่่�น่่าสนใจไว้้ 2 เรื่่�องสำำ�คััญ
หนึ่่�ง “ร่่วมเป็็นเจ้้าของ”
“สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เป็็นความท้้าทาย ก็็คืือ การทำำ�ให้้ทุุกคนทำำ�งาน
ร่่วมกัันแบบที่่�ไม่่ต้อ้ งห่่วงว่่างานนี้้�จะเป็็นผลงานของใคร งานนั้้�นเป็็น
ของใคร ซึ่่ง� เป็็นกรอบความคิิดและวิิธีบี ริิหารแบบไซโล ที่่�ตั้้ง� เป้้าความ
สำำ�เร็็จหรืือตััวชี้้�วัดั ผลงานโดยดููว่่าใครทำำ�อะไร ไป contribute เท่่า
ไหร่่ แล้้วก็็พยายามจะทำำ�ให้้ทุุกคนต้้องพยายามหวงในส่่วนของตน
มััวแต่่มองของตนเอง
“วิิธีคิี ดวิ
ิ ธีิ เี คลื่่อ� นงานรุ่่�นใหม่่นี้้คืื� อ การสร้้างภาคีี ทุุกคนมา
เป็็นเจ้้าของร่่วมกััน มาทำำ�งานร่่วมกััน contribute ร่่วมกััน ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งที่่�ผมคิิดว่่า คุุณหมอสมศัักดิ์์�เอง และหลาย ๆ ท่่านที่่�นี่่�ทำำ�กัันใน
ระยะหลััง แม้้กระทั่่�งกัับคนที่่�เราไม่่ชอบ ก็็ต้้องหาวิิธีีคิิดวิิธีีการที่่�จะ
ทำำ�งานด้้วยกัันให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ โดยไม่่เอาความแตกต่่างมาเป็็นตััว
กำำ�หนด แต่่พยายามหาความสนใจร่่วม หรืือสิ่่�งที่่�จะนำำ�ไปสู่่� vision
ร่่วม ผมเองก็็พยายามที่่�จะกระตุ้้�นให้้เกิิดกระบวนการไปในทิิศทาง
แบบนั้้�น ทางตรงทางอ้้อมก็็แล้้วแต่่ ด้้วยศัักยภาพเราที่่�มีี”
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สอง “ร่่วมขัับเคลื่่�อน”
“สิ่่�งหนึ่่�งตั้้�งใจอยากจะทำำ�ก็็คืือ ทำำ�ให้้
มสช. เป็็นองค์์กรของสัังคม...ของประเทศ เพราะ
การที่่� มสช. จะอยู่่�ต่่อไปในอนาคต ไม่่น่่าจะเป็็น
ของใครคนเดีียว หรืือแค่่ไม่่กี่่�คน
“ทำำ�อย่่างไรให้้องค์์กรนี้้�เป็็นที่่�ยอมรัับใน
ฐานะองค์์กรของชาติิ เพราะชื่่�อ มสช. (มููลนิิธิิ
สาธารณสุุขแห่่งชาติิ) มีีคำำ�ว่า่ “ชาติิ” อยู่่�ในนั้้�น...
ต้้องค่่อย ๆ มองดููลู่่�ทางและหากระบวนการที่่�
เหมาะสมเพื่่อ� สร้้าง platform ที่่�เอื้้อ� ให้้ทุกุ คนมา
ร่่วมกััน built health intelligence ของชาติิ
ด้้วยกััน โดยที่่� มสช. เป็็นคนกระตุ้้�นในส่่วนนี้้�
เป็็นต้้น”
นอกจากมิิติิของการขัับเคลื่่�อนสู่่�โลก
ภายนอก คุุณหมอปิิยะยัังมีี “ซอฟต์์แวร์์” อีีกชุุด
หนึ่่�งสำำ�หรัับการจััดการกัับโลกภายในองค์์กร
ชุุดแรกคืือ การเรีียนรู้้�และปรัับตััว รู้้�จััก
ยืืดหยุ่่�นอย่่างเหมาะสม
“ถามว่่า ในโลกที่่พ� ลิิกผัันรวดเร็็วแบบนี้้�
ในฐานะเลขาธิิการจะอยู่่�กัับมัันอย่่างไร...ผมตอบ

ไม่่ได้้...ไม่่รู้้� ...ยัังเรีียนรู้้�อยู่่� แต่่สิ่่ง� ที่่�คิดว่
ิ า่ สำำ�คัญ
ั คืือ
ทุุกคนต้้องเรีียนรู้้�ไปด้้วยกััน และรู้้�ว่า่ ต้้องไม่่ยึึดติดิ
องค์์กรต้้องเป็็น learning organization
“สิ่่�งสำำ�คััญคืือ ต้้องมีีระบบและช่่อง
ทางการ feedback ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดการ
ปรัับตััวทั้้�งในระดัับองค์์กร ในระดัับบุุคคล ในระดัับ
วััฒนธรรมองค์์กร”
และชุุดสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ  ก็็คืือ ตั้้�งมั่่�นในการ
สร้้างประโยชน์์ตามพัันธกิิจ  โดยไม่่ “ยึึดติิด”
กัับความสำำ�เร็็จที่่�ผ่่านพ้้นไปแล้้ว
“ที่่�จริิงแล้้วความสำำ�เร็็จขององค์์กรไม่่
ได้้เป็็นโจทย์์สำำ�คััญของการทำำ�งาน มีีช่่วงหนึ่่�งผม
ก็็ถามกัับบอร์์ดว่่า มสช. จะ 30 ปีี แล้้ว...จะต้้อง
อยู่่�อีีกกี่่�ปีี (หััวเราะ) เพราะ มสช. คงไม่่มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�เพื่่อ� อยู่่�ใช่่ไหม เราอยู่่�เพื่่อ� สร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลง
“เป็็นคำำ�ถามที่่�ไม่่ได้้ต้้องการคำำ�ตอบ
แต่่ต้้องถามตััวเองเป็็นระยะ ๆ เพื่่อ� จะได้้กระตุ้้น�
ให้้ มสช. เข้้าไปถึึงสาเหตุุที่�ต้้่ องดำำ�รงอยู่่�”

30 ปี มสช.

89

90

ความรูจ
้ ากความหลัง

บทที่ 10

ถอดรหัส “ความหลัง”

30 ปี มสช.
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“ความหลััง” ขององค์์กรที่่�ดำำ�รงสืืบเนื่่�องมานาน 30 ปีี
นอกจากจะเป็็นข้้อมููลบอกเล่่าถึึงความเป็็นมาฝากไว้้ให้้สมาชิิกรุ่่�น
ใหม่่และผู้้�สนใจได้้รัับรู้้�แล้้ว จะนำำ�มาต่่อยอดเป็็น “ความรู้้�”          
ได้้อย่่างไรบ้้าง
	คำำ�ถามนี้้�คงไม่่แตกต่่างจากสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในบางจัังหวะชีีวิิต
ของคนเรา เพราะการหยุุดทบทวนและใคร่่ครวญถึึงเรื่่�องราวที่่�ก้้าว
ผ่่านมาเป็็นโอกาสสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ความเข้้าใจและรู้้�จักั ตนเอง ซึ่่�งเป็็น
ความรู้้�ที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสะสมสติิและปััญญาเพื่่�อก้้าวเดิินต่่อ
ไป
จากเรื่่�องราวของ มสช. นัับแต่่แรกกำำ�เนิิดจนถึึงวัันนี้้�
ที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องรุ่่�นต่่อรุ่่�นช่่วยกััน “ต่่อภาพ” เข้้าด้้วยกัันจนเป็็นเนื้้�อเดีียว
ในภาคแรก ในบทนี้้�ความหลัังจะได้้ถููกถอดรหััสไปสู่่�ความรู้้� สำำ�หรัับ
ก้้าวไปสู่่�อนาคต อัันเป็็นพรมแดนที่่�เต็็มไปด้้วยสิ่่�งที่่�ยัังไม่่รู้้�
	อีีกทั้้�งยัังถืือเป็็นโอกาสในการบอกเล่่าถึึงที่่�ได้้เรีียนรู้้� ซึ่่�งอาจ
เป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจว่่า การดำำ�รงอยู่่�ขององค์์กร
สาธารณประโยชน์์แห่่งหนึ่่�ง ที่่�มีีความใฝ่่ฝันั ว่่าจะมีีส่ว่ นร่่วมยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิติ และความน่่าอยู่่�ให้้เกิิดขึ้้�นกัับสัังคมไทยนั้้�น มีีปัจั จััยอะไร
บ้้างที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดความก้้าวหน้้า และแต่่ละปััจจััยนั้้�นมีี
ความท้้าทายอย่่างไร

92

ความรูจ
้ ากความหลัง

ปััจจััยที่่สนั
� ับสนุุนการดำำ�รงสืืบเนื่่�อง
ขององค์์กรใน 3 ทศวรรษแรก
2.

ผู้้�สืบ
ื สาน
ต้้องเตรีียมการบ่่มเพาะ

3.

ภาคีีเครืือข่่าย
เป็็นผู้้�ชี้้�ขาดความสำำ�เร็็จ

1.

4.

ผู้้�นำำ�ที่่�ดีีคืือ
แรงดึึงดููดที่่�ทรงพลััง

เติิมเต็็ม “ช่่องว่่าง”
ที่่�สัังคมต้้องการ

5.

เรีียนรู้้แ
� ละใช้้ความรู้้ �
อย่่างเท่่าทััน

7.

ดำำ�รงตนอยู่่�ในจุุด
ที่่�สมดุุล

6.

อยู่่�ใน“สถานะ”
ที่่�เอื้้�อให้้บรรลุุภารกิิจ
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1. ผู้้�นำำ�ที่ดีีคืื
่� อแรงดึึงดููดที่่ท
� รงพลััง
งาน “ใหม่่ ใหญ่่ และยาก” ที่่� มสช. มุ่่�งมั่่�นผลัักดัันให้้เกิิดเป็็นจริิงนั้้�นไม่่อาจทำำ�ได้้โดยลำำ�พััง
ผลงานทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้ชื่่�อ “มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ” เป็็นผลจากความร่่วมแรงร่่วมใจของ
ภาคีีเครืือข่่าย และบุุคลากรสืืบทอดกัันมารุ่่�นแล้้วรุ่่�นเล่่าอย่่างไม่่ขาดตอน โดยมีีจุุดยึึดโยงกัับกลุ่่�มผู้้�
ขัับเคลื่่�อนหลััก
เมื่่�อทบทวนเรื่่�องราวที่่�ผ่่านมาขององค์์กรแห่่งนี้้� กล่่าวได้้ว่า่ คุุณสมบััติขิ องกลุ่่�มผู้้�นำำ�และคณะ
ผู้้�ก่่อตั้้�ง ซึ่่�งมีีคุุณค่่าเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สัังคม ถืือเป็็น “ทุุน” ที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสร้้างความเชื่่�อถืือ
จนนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
ครั้้�งหนึ่่�ง คุุณหมอประเวศเคยตั้้�งข้้อสัังเกตที่่�ช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นคุุณลัักษณะสำำ�คัญ
ั ที่่�สนัับสนุุน
ให้้ มสช. สามารถทำำ�งานที่่�ใหญ่่และยากได้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงในช่่วงที่่�ผ่่านมาไว้้ว่่า
“นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� เป็็นผู้้�อำำ�นวยการคนแรกของ สวรส. มีีความเชี่่ย� วชาญเกี่่ย� วกัับการ
จััดการวิิจัยั มาก ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือก่่อให้้เกิิดความศรััทธาและความร่่วมมืือจากคนที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในการวิิจัยสุ
ั ขุ ภาพ
อย่่าง ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี นพ.จรััส สุุวรรณเวลา นพ.ธาดา ยิิบอิินซอย นพ.วิิจารณ์์ พานิิช เป็็นต้้น
กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิมีีฐานะพิิเศษอย่่างหนึ่่�ง”3
	คุุณหมอสุุวิิทย์์ ขยายความเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
“คนเหล่่านี้้�มีทุี นุ สัังคม ทุุนปััญญาสููง ถืือเป็็นจุุดแข็็งสำำ�คัญ
ั ของมููลนิิธิฯิ เพราะ มสช. ทำำ�งาน
โดยอาศััยทุุนสัังคมและทุุนปััญญาเป็็นหลััก และด้้วยทุุนสัังคมทุุนปััญญานี้้�ก็็ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุน
เกิิดความเชื่่�อใจและเชื่่�อมั่่�น”

3

ใน สารจากประธานมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งขาติิ ใน “กว่่าจะเป็็นวัันนี้้� มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งขาติิ” มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งขาติิ, 2546.
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แรงดึึงดููดในอีีกมิิติหิ นึ่่�งนอกเหนืือจากพลัังทางสัังคมและ
ปััญญา ก็็คืือ ความเป็็น “กััลยาณมิิตร” ดัังที่่�คุุณหมอยศเสริิมจาก
มุุมมองของคนรุ่่�นใหม่่ที่่�เข้้ามาร่่วมขัับเคลื่่�อนองค์์กรว่่า
“ที่่�นี่่มี� พี่่ี � มีีอาจารย์์ที่่เ� ป็็นคนที่่�มีคี วามเมตตา มีีความกรุุณา
มีีความเป็็นกััลยาณมิิตรอยู่่�เยอะ ทำำ�ให้้คนอยากจะมาทำำ�งานด้้วย
และทำำ�ให้้คนอยากจะสนัับสนุุน ในวัันนี้้� มสช. น่่าจะไปถึึงจุุด ๆ หนึ่่ง�
ที่่�คนทำำ�งานรุ่่�นพี่่�กลายเป็็นแม่่เหล็็กดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามาทำำ�งาน...
ทำำ�ให้้คนเห็็นคุุณค่่าขององค์์กร และรู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิที่่ไ� ด้้เข้้ามาทำำ�งาน
ด้้วย”
	ตััวอย่่างบุุคคลที่่�คุุณหมอประเวศเอ่่ยถึึง รวมทั้้�งคำำ�อธิิบาย
ขยายความข้้างต้้น สะท้้อนให้้เห็็นว่่า “ผู้้�นำำ�” สำำ�หรัับองค์์กร
สาธารณประโยชน์์ ซึ่่�งสามารถระดมความร่่วมมืือสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างได้้จริิงนั้้�น ไม่่ใช่่ผู้้�ที่่�มีี “อำำ�นาจ” ในแบบ
ฉบัับทั่่�วไป แต่่เป็็นผู้้�ที่่�สามารถสร้้างแรงดึึงดููดอัันทรงพลัังในลัักษณะ
ที่่�เรีียกกัันในยุุคนี้้�ว่่า “ซอฟต์์ พาวเวอร์์” (soft power) นั่่�นเอง
อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้จุุดแข็็งนี้้�ก็็มีีการตั้้�งข้้อสัังเกตไว้้ว่่า
อาจกลายเป็็นจุุดอ่่อนได้้เช่่นกััน
	นั่่�นเป็็นเพราะการที่่�สัังคมภายนอกติิดภาพบุุคคลหรืือกลุ่่�ม
คนใดว่่าเป็็นภาพตััวแทนขององค์์กร อาจทำำ�ให้้เกิิดอคติิ หรืือทำำ�ให้้
องค์์กรตกเป็็นเป้้าของการเพ่่งเล็็งวิิพากษ์์วิิจารณ์์ หรืือถููกโยงใยเข้้า
กัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ แบบเกิินเลยไปกว่่าความเป็็นจริิง รวมทั้้�งอาจ
ทำำ� ให้้ เ ป็็ น อุุ ป สรรคต่่ อ การทำำ� ให้้ ภ าคีี เ ครืื อ ข่่ า ยเกิิ ด ความรู้้�สึึ ก
“ร่่วมเป็็นเจ้้าของ” ก็็เป็็นได้้
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2. ผู้้�สืืบสาน ต้้องเตรีียมการบ่่มเพาะ
นัับตั้้�งแต่่ยุคุ แรกก่่อตั้้�ง มสช. มีีกลยุุทธ์์ในการสร้้างผู้้�สืืบทอดงาน (successor) ที่่�ชััดเจนและ
แยบยล ด้้วยการจัับคู่่� (matching) คนรุ่่�นใหม่่ไฟแรงกัับผู้้�นำำ�ที่่�มีีความสำำ�เร็็จเป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้ว
(champion) ให้้ได้้ร่่วมงานกัันอย่่างใกล้้ชิิดพอที่่�จะเกิิดกระบวนการบ่่มเพาะคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ
สููงและสนใจงานลัักษณะนี้้�
	ดัังเห็็นได้้ตั้้�งแต่่ช่่วงก่่อตั้้�ง มสช. ที่่� “คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง” 11 คน ที่่�ประกอบด้้วยคน 2 รุ่่�นดัังกล่่าว
ได้้แก่่
1. นพ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์
7. นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
2. ศ.นพ.ประเวศ วะสีี
8. นพ.สุุรเกีียรติิ อาชานานุุภาพ
3. ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี
9. นพ.สมชััย (รวิินัันท์์) ศิิริิกนกวิิไล
4. ศ.ดร.ทวีีทอง หงษ์์วิิวััฒน์์
10. ดร.นพ.โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์
5. นพ.ดำำ�รงค์์ บุุญยืืน
11. นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์
6. นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
	ก็็สะท้้อนให้้เห็็นถึึงกลยุุทธ์์นี้้�
ความสืืบเนื่่�องของกลยุุทธ์์นี้้�ยัังปรากฏให้้เห็็นเป็็นลำำ�ดัับตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
ยุุคคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ที่่�ประกอบด้้วยคณะกรรมการย่่อย 4 ชุุด ประธาน
คณะกรรมการย่่อยประกอบด้้วย “อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่” 4 ท่่าน ได้้แก่่ ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี นพ.วิิจารณ์์
พานิิช นพ.ประยููร กุุนาศล และ ดร.นพ.หทััย ชิิตานนท์์ แต่่ละชุุดมีีเลขานุุการที่่�เป็็น “คนรุ่่�นใหม่่ไฟ
แรง” ประกบประธานของแต่่ละชุุด ประกอบด้้วย นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์, ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะ
วงศ์์ไพศาล, นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� และ นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์
ยุุคก่่อตั้้�ง มสช. คุุณหมอสงวน เลขาธิิการคนแรกของ มสช. เคยเล่่าถึึงการนำำ�กลยุุทธ์์นี้้�มา
ใช้้ในยุุคที่่� มสช. เริ่่�มเดิินหน้้าอย่่างเต็็มที่่�หลัังคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิถููก “สั่่�งยุุบ” ในปีี
พ.ศ. 2537 ไว้้ว่่า
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“แนวคิิดของอาจารย์์ประเวศ (วะสีี) ก็็คืือ พอยุุบคณะ
กรรมการระบาดวิิทยา ส่่วนของคณะกรรมการไม่่ได้้เข้้ามาเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของมููลนิิธิิฯ แต่่มายุุบเป็็น THRI ขณะเดีียวกัันก็็มีีผู้้�ที่่�เกษีียณ
อายุุ 2 ท่่าน คืือ อาจารย์์หทััย และ อาจารย์์มรกต

“

อาจารย์์ประเวศมีีแนวคิิด

ในการทำำ�งานว่่า ต้้องมีีผู้้ใ� หญ่่ 1 คน
คนหนุ่่�ม 1 คน ทำำ�งานประกบกััน

ในทุุกเรื่่�อง จึึงเกิิดเป็็น 3 สถาบััน คืือ

ของอาจารย์์หทััย ชื่่�อ สถาบัันส่่งเสริิม
สุุขภาพไทย ของ อาจารย์์มรกต คืือ
สถาบัันคุ้้�มครองผู้้บ
� ริิโภค...

”
ในส่่วนของเลขาธิิการ มสช. ก็็ปรากฏให้้เห็็นการคลี่่ค� ลาย

และสะท้้อนบทเรีียนที่่�น่่าสนใจในเรื่่�องนี้้�
เลขาธิิการ มสช. 9 คนในช่่วง 30 ปีี มีี 6 คน ที่่�เป็็น
“แกนนำำ� ” ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งโดยตรงกัั บ การก่่ อ ตั้้�ง มสช. ได้้ แ ก่่
(1) นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ (2) นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
(3) นพ.สมศัั ก ดิ์์� ชุุ ณ หรัั ศ มิ์์� และเป็็ น ผู้้�ร่่ ว มขัั บ เคลื่่�อนงาน
สำำ�นัักงานระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ (4) พญ.จัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ
(5) ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล (6) นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์
30 ปี มสช.
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สิ่่ง� นี้้�ถืือเป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกจุุดหนึ่่�ง
ของ มสช. เนื่่�องจากภารกิิจของ มสช. ตั้้�งแต่่
แรกก่่อตั้้�งมุ่่�งทำำ�ในสิ่่�งที่่�ยัังไม่่เคยมีีในสัังคมไทย
มาก่่อน
	ดัังที่่�คุุณหมอประเวศ กล่่าวไว้้ว่่า “มีีผู้้�
เสนอว่่า มสช. ควรทำำ�ในสิ่่ง� ที่่ค� นอื่่น� ทำำ�ไม่่ได้้ นั่่น� คืือ
ประสานความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันให้้ทำำ�งาน
ในเรื่่�องยาก ๆ แต่่สำำ�คััญยิ่่�งสำำ�หรัับประเทศ”4
	ดัังนั้้�น เลขาธิิการ มสช. ที่่�สามารถนำำ�พา
องค์์กรให้้สร้้างผลงานที่่� “ใหม่่ ใหญ่่ และยาก” ได้้
จึึงมีีคุุณสมบััติิค่่อนข้้างเฉพาะเจาะจง กล่่าวคืือ
ต้้องประกอบด้้วยประสบการณ์์และมีีสมรรถนะ
ที่่�จำำ�เป็็น ทั้้�งด้้านการบริิการงานวิิชาการ การมีี
เครืือข่่ายกว้้างขวาง ความสามารถในการผลัักดััน
นโยบายบนฐานความรู้้�และข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
การนำำ�มุุมมองด้้านระบาดวิิทยามาใช้้เป็็นเครื่่�อง
มืือขัับเคลื่่�อนงาน เป็็นต้้น
ขณะเดีี ย วกัั น ผู้้�นำำ�ก็็ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี
คุุณสมบััติิสำำ�คััญที่่�สุุด นั่่�นคืือ ตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของพัันธกิิจในการพััฒนาระบบสุุขภาพ
บนฐานความรู้้� ซึ่่�งเป็็นหััวใจขององค์์กร และมีี
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นจริิง
	ช่่วงประมาณ 25 ปีีแรกของ มสช. กลุ่่�ม
แกนนำำ�ที่่�ร่ว่ มก่่อตั้้�งและเรีียนรู้้�อย่่างเข้้มข้้นบนเส้้น
ทางพััฒนาการของ มสช. และสำำ�นัักงานระบาด
วิิ ท ยาแห่่ ง ชาติิ จึึ ง รัั บ ช่่ ว งสืื บ ทอดการเป็็ น
4
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เลขาธิิการ ก่่อนที่่�ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่จะปรากฏให้้เห็็น
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 เป็็นต้้นมา หลัังจากที่่�องค์์กร
ได้้สั่่�งสมความมั่่�นคงทางอุุดมการณ์์ องค์์ความรู้้�
และประสบการณ์์มายาวนานระยะหนึ่่�งจนเป็็นที่่�
ประจัักษ์์พอที่่�จะให้้ศึึกษาและเรีียนรู้้�ได้้
และที่่�น่่าสนใจคืือ องค์์กรได้้สร้้าง “ช่่อง
ทาง” (platform) สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นสำำ�คัญั
ในการบ่่มเพาะผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ที่่�เติิบโตจากภายนอก
องค์์กร ทั้้�งช่่องทางจัับต้้องได้้อย่่างเช่่น การผลิิต
สื่่�อรููปแบบต่่าง ๆ และช่่องทางของกระบวนการ
พบปะแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ที่่�เอื้้�อให้้พููดคุุยโต้้ตอบ
และสานสร้้างสััมพัันธภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
	ดัังที่่�ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่อย่่างเช่่นคุุณหมอยศ
เล่่าว่่า
“ผมเป็็นนัักวิิจััย เป็็นบุุคลากรทางการ
แพทย์์ที่่�สนใจเรื่่�องนโยบายและระบบสุุขภาพ
มีีโอกาสได้้ทำำ�งานร่่วมกัับพี่่� ๆ ที่่�เป็็นเลขาธิิการ
ในอดีีต และที่่เ� ป็็นกรรมการมููลนิิธิฯิ ได้้อ่า่ นผลงาน
ที่่�ตีพิี มิ พ์์สนับั สนุุนโดย มสช. มาเป็็นระยะ ๆ ทำำ�ให้้
ได้้เรีียนรู้้�และชื่่�นชมงานของพี่่� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
มสช. รวมทั้้�งได้้มีีโอกาสร่่วมประชุุมกัับ มสช. อยู่่�
เป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอ เหล่่านี้้�คืือเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้เห็็น
ประโยชน์์ขององค์์กรนี้้�”
ขณะที่่�คุุณหมอปิิยะ เลขาธิิการคน
ปััจจุุบััน ได้้รู้้�จัักและซึึมซัับคุุณค่่าขององค์์กรด้้วย
ช่่องทางแบบหลััง

“ตั้้�งแต่่ก่่อนที่่�จะมารัับบทบาทเลขาธิิการ ผมก็็อยู่่�ในฐานะ
คนมาเข้้าร่่วมกระบวนการที่่�จัดั โดย มสช. เป็็นครั้้ง� คราว...คิิดว่า่ องค์์กร
นี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� โี อกาสได้้รู้้�จักั ได้้เรีียนรู้้� และได้้ทำำ�งานกัับคนอื่่น� ทำำ�ให้้
อยากมามีีส่่วนร่่วม”
	อีีกช่่องทางหนึ่่�ง ได้้แก่่ การออกแบบให้้การขัับเคลื่่�อน
โครงการใหญ่่ที่่�มีีความสำำ�คััญเป็็นกระบวนการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างนัักวิิชาการระดัับอาวุุโสกัับคนรุ่่�นใหม่่ไฟแรงที่่�มีี “ฉัันทะ”
ในการทำำ�งานพััฒนาระบบสุุขภาพในลัักษณะของการ “โค้้ช”
(coach) ไปด้้วยในตััว
	ดัังเช่่นกรณีีของการบุุกเบิิกการสร้้างงานวิิจัยั จากงานประจำำ�
(R2R) ที่่� มสช. ร่่วมมืือกัับคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล โดย
คุุณหมออััคริินทร์์ ซึ่่�งสวม “หมวก” อีีกใบหนึ่่�ง ในฐานะผู้้�จััดการ
โครงการพััฒนางานประจำำ�สู่่�งานวิิจััย เล่่าว่่า
“ตอนนั้้�นผมเพิ่่�งกลัับจากเรีียนต่่อ...อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่ของคณะ
ที่่�ดููแลโครงการมีีภารกิิจต้้องไปเป็็นรองคณบดีี เลยชวนมาบริิหาร
หน่่วย R2R ที่่�เพิ่่�งตั้้�งมาเพีียงประมาณ 1 ปีี โชคดีีที่่�อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่
2 ท่่าน คืือ อาจารย์์วิิจารณ์์ พานิิช และ คุุณหมอสมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
ให้้ความกรุุณา ตอนนั้้�นอาจารย์์วิิจารณ์์เป็็นนายกสภามหาวิิทยาลััย
มหิิดลอยู่่�ด้้วย แต่่ผมเคยได้้ยิินแต่่ชื่่�อท่่าน พอมาเจอตััว ก็็พบว่่า
อาจารย์์ยังั ดููฟิติ มาก และยัังมีีไฟอยู่่�เยอะมาก ทั้้�ง 2 ท่่านช่่วย coach
ให้้ทีีมงานมาตลอด
“ช่่วงแรก ๆ อาจารย์์ขอประชุุมเกืือบทุุกอาทิิตย์์...เหมืือน
สอบไล่่ทุุกอาทิิตย์์ (หััวเราะ) ทำำ�ให้้ได้้เห็็นมุุมมอง วิิธีีคิิด วิิธีีทำำ�งาน
ของอาจารย์์ อีีกท่่านหนึ่่ง� คืือ อาจารย์์ธาดา ยิิบอิินซอย และอาจารย์์
วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วิิวััฒน์์วงศ์์ อาจารย์์เหล่่านี้้�ท่่านอ่่านหนัังสืือเยอะมาก
และย่่อยทั้้�งความรู้้�และประสบการณ์์ของท่่านมาให้้ฟััง และ
empower ให้้พวกเราที่่�นี่่�
30 ปี มสช.
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“

ฐานคิิด วิิธีีมองของอาจารย์์ ผมว่่าทำำ�ให้้เรามุ่่�งเป้้า
ไปที่่�ประโยชน์์ของบ้้านเมืืองจริิง ๆ

และตอนช่่วงนั้้�นเองที่่�ทำ�
ำ ให้้ผมได้้รู้้ �จััก มสช.

”

กล่่าวได้้ว่่า การบ่่มเพาะอุุดมการณ์์
ถ่่ายทอดประสบการณ์์ ความรู้้� การถ่่ายทอดความ
เชี่่�ยวชาญและสืืบทอดผู้้�นำำ�ได้้ฝัังอยู่่�ในโครงสร้้าง
และวิิธีีขัับเคลื่่�อนงานของ มสช. เพื่่�อให้้ไปสู่่�
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งใจไว้้ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น นั่่�นคืือ การทำำ�ให้้
เกิิด “ความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา”
	คุุณหมอศุุภมิิตร ที่่�อยู่่�ร่ว่ มในกระบวนการนี้้�
ตลอด 30 ปีีที่่�ผ่่านมา ได้้สรุุปเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
“ความสืืบเนื่่อ� งของ มสช. ผมเข้้าใจว่่าที่่�
เป็็นสายสััมพัันธ์์ สิ่่�งที่่�เป็็นแกนก็็เป็็นในเรื่่�องของ
ความคิิด และความคิิดก็็อยู่่�ในตััวคน คนในที่่�นี้้�
หมายถึึง คนที่่�เป็็นคนให้้คำำ�แนะนำำ�กัับคนที่่�เป็็น
ตััวหลัักในการทำำ�งาน นั่่�นคืือ คณะกรรมการ
(board) และภายในคณะกรรมการก็็คืืออาจารย์์
บางท่่าน ที่่เ� ป็็นนัักกิิจกรรม (activist) และมีีความคิิด
ที่่�ชัดั เจน ถ่่ายทอดอยู่่�ในคนทำำ�งานต่่อเนื่่อ� งกัันมา
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“รุ่่�นอาจารย์์คืือคนที่่�อยู่่�ใน board แต่่
รุ่่�นปฏิิบัติั นี้้ิ ถ้� า้ เทีียบไปก็็เหมืือนอาจารย์์กับั ลููกศิิษย์์
เป็็นลููกศิิษย์์ที่่รั� บั ช่่วงความคิิด เห็็นด้้วยกัับแนวคิิด
นี้้� ก็็เลยทำำ�ต่่อ ผลััดรุ่่�นกัันไปเรื่่�อย ๆ จากลููกศิิษย์์
ก็็ไปเป็็นอาจารย์์ แล้้วก็็มีีรุ่่�นใหม่่เข้้ามาต่่อ
“เพราะฉะนั้้�นความต่่อเนื่่�องของแนว
ความคิิดในตััวคนนี้้� ที่่�ยัังคงร่่วมมืือกััน รัับช่่วงกััน
มาเรื่่�อย ๆ นี้้� ยัังคงทำำ�ให้้ มสช. มีีเอกลัักษณ์์ หรืือ
มีีลัักษณะของงานเป็็นอย่่างนี้้�”
ในยุุคหลัังปีี 2560 เป็็นต้้นมา เรายััง
ได้้เห็็นความตั้้ง� ใจสร้้าง “กระบวนการบ่่มเพาะ”
อุุดมการณ์์และผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ที่่เ� ท่่าทัันยุุคสมััยและ
เปิิดกว้้างออกไปสู่่�ทุุกภาคส่่วน

อย่่างเช่่นการริิเริ่่�ม โปรแกรมพััฒนาผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ในระบบสาธารณสุุข (Positive Health Disruptor Fellows)
ที่่�เปิิดพื้้�นที่่�สำำ�หรัับพััฒนาผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงในระบบสุุขภาพจาก
แวดวงต่่าง ๆ ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญของ
มสช. โดยตั้้�งเป้้าหมายว่่าทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ ภาพเหล่่านี้้�จะทำำ�งาน
ร่่วมกัับ มสช. ในระยะยาว เพื่่�อเป็็นพัันธมิิตรในการพััฒนาระบบ
สุุขภาพร่่วมกัันต่่อไป โดยคุุณหมอปิิยะเสริิมข้้อมููลในเรื่่�องนี้้�ว่่า
“ในโครงการ Fellowship program ของ มสช. เราใช้้คำำ�
ว่่า positive disruptor เพื่่�อสื่่�อความหมายแง่่บวก เพราะในบาง
กรณีีการโดน disrupt อาจก่่อให้้เกิิดความวุ่่�นวายหรืือเกิิดความเสีีย
หายด้้วยซ้ำำ��…
“ในที่่�นี้้�เราพููดถึึงเรื่่�องสุุขภาพ ทั้้�งใน health sector
และนอก health sector ที่่�มองจาก health”

30 ปี มสช.
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3. ภาคีีเครืือข่่าย เป็็นผู้้�ชี้้ข
� าดความสำำ�เร็็จ

ภาคีีเครืือข่่ายของ มสช. ที่่�กลุ่่�มหลัักเป็็นคนในระบบสาธารณสุุข มีีคุุณลัักษณะเด่่นคืือ
มีีความสนใจเรื่่�องนวััตกรรมและการเปลี่่�ยนแปลง
เรื่่�องนี้้�ได้้มีีส่่วนสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดผลงานและความก้้าวหน้้าตลอดมา โดยคุุณหมอ
สมศัักดิ์์�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงประเด็็นนี้้�ไว้้ว่่า

“

ระบบสาธารณสุุขไทยมีีความน่่าสนใจมากอยู่่�ประเด็็นหนี่่�ง

ก็็คืือคนในระบบนี้้�เป็็นคนที่่� innovate สนใจการเปลี่่�ยนแปลง
และพยายามที่่�จะสร้้างความรู้้แ
� ละใช้้ความรู้้ใ� นการ

สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง เป็็น tacit knowledge บ้้าง
เป็็นอะไรต่่อมิิอะไรบ้้าง...

”
“สิ่่�งที่่�เรีียกว่่าการพััฒนาระบบบนฐานความรู้้�และหลัักฐานทางวิิชาการเกิิดขึ้้�นมาได้้อย่่าง

ต่่อเนื่่�อง เพราะการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เล่่นเหล่่านี้้�ในระบบสุุขภาพ
“ธรรมชาติิของระบบสาธารณสุุขของเราดีีตรงนี้้� คืือ คนที่่อ� ยู่่�ในระบบไม่่ได้้รอให้้คนข้้าง
บนสั่่�งอย่่างเดีียว แต่่คิิดด้้วย ถ้า้ เกิิดใครเข้้าไปยุุ ไปช่่วยเขาทำำ�งาน ก็็ทำำ�ให้้เกิิดอะไรที่่�น่่าสนใจได้้”
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4. เติิมเต็็ม “ช่่องว่่าง” ที่่สั
� ง
ั คมต้้องการ

การมองเห็็น “ช่่องว่่าง” ในเรื่่�องสำำ�คััญ และจััดวางองค์์กรไว้้ในตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�เพื่่�อเติิม
เต็็มคุุณค่่าที่่�ขาดหายไป ทำำ�ให้้สัังคมมองเห็็นคุุณค่่าขององค์์กร
เมื่่�อย้้อนมองกลัับไปตั้้�งแต่่ก่อ่ นกำำ�เนิิดองค์์กรจนมีีชีวิี ติ ยืืนยาวมาจนถึึงวัันนี้้� สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�ปลุุก
เร้้าพลัังความร่่วมมืือร่่วมใจให้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนก็็คือื การที่่� มสช. นำำ�เสนอคุุณค่่าที่่�ช่่วย
เติิมเต็็มสิ่่�งที่่�ขาดหายไปจากสัังคมไทย โดยในยุุคแรก สิ่่�งที่่�องค์์กรถืือเป็็นเข็็มมุ่่�งก็็คือื การทำำ�งานวิิชาการ
เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนานโยบาย ซึ่่�งเป็็นช่่องว่่างที่่�สำำ�คััญของประเทศไทยในยุุคนั้้�น
	ดัังที่่�คุุณหมอสุุวิิทย์์สะท้้อนจุุดแข็็งในเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
“จุุดแข็็งของ มสช. ตอนที่่�ตั้้�งใหม่่ ๆ คืือ ทำำ�ในสิ่่�งที่่�คนอื่่�นเขาไม่่ทำำ� คนอื่่�นเขาทำำ�วิิจััยทำำ�
วิิชาการเชิิงลึึก แต่่ มสช. ทำำ�วิิชาการเชิิงระบบ เชิิงนโยบาย ไม่่ใช่่วิิชาการเชิิงลึึกเป็็นเรื่่�อง ๆ...งานหลััก
ของ มสช. ปััจจุุบันั ยัังคงต่่อเนื่่อ� งมาตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ก่่อตั้้ง� คืือ การสร้้างและจััดการความรู้้�เพื่่อ� สนัับสนุุนการ
กำำ�หนดนโยบาย และการ implement นโยบายสุุขภาพ...”
	จุุดแข็็งนี้้�เป็็นพลัังที่่�ดึึงดููดให้้คนที่่�มีีอุุดมการณ์์ใกล้้เคีียงกัันเข้้ามาร่่วมขัับเคลื่่�อนงาน
โดยคุุณหมอปิิยะเล่่าถึึงในเรื่่�องนี้้�จากมุุมมองส่่วนตััวว่่า
“สาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ผมมาร่่วมทำำ�งานที่่�นี่่� ผมคิิดว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ‘passion’ ที่่�คนที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับ มสช. ทั้้�งคนในองค์์กรเอง และคนที่่�มาทำำ�งานร่่วมด้้วย ต่่างก็็เห็็นตรงกัันว่่าเราอยากสร้้าง
สิ่่�งดีี ๆ สิ่่�งนี้้�ล่่ะที่่�อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็น ‘จุุดขาย’ ที่่�ทำำ�ให้้ผมตััดสิินใจมาร่่วมงาน ...เพราะอาจารย์์ที่่�นี่่�พููด
ว่่ามาทำำ�เรื่่�องนี้้�กััน โดยไม่่ได้้พููดว่่าจะได้้อะไร แต่่พููดว่่าจะสร้้างให้้เกิิดประโยชน์์อะไร...ผมคิิดว่่าอัันนี้้�
มาก่่อนเลย...”
ความท้้าทายในเรื่่�องนี้้�อยู่่�ตรงที่่�การไม่่ยึึดติิด หมั่่�นค้้นหา “ช่่องว่่าง” ที่่�ช่่วยเติิมเต็็มสิ่่�ง
จำำ�เป็็นที่่�ยังั ขาดหายไปในแต่่ละช่่วงเวลาได้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและสภาพบริิบทของสัังคม
30 ปี มสช.
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5. เรีียนรู้้�และใช้้ความรู้้�อย่่างเท่่าทััน
องค์์กรที่่�มุ่่�งหวัังจะสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงบนฐานความรู้้� ย่่อมหนีีไม่่พ้้นที่่�ต้้องเริ่่�มต้้น
จากการสร้้างระบบการทำำ�งานและบรรยากาศที่่�กระตุ้้�นให้้สมาชิิกเอาใจใส่่ต่อ่ การแสวงหาความรู้้�
และเรีียนรู้้�อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
	ดัังที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญชี้้�ให้้เห็็นความสำำ�คััญของเรื่่�องนี้้�ไว้้อย่่างตรงไปตรงมาว่่า

“

ถ้้าเราจะยัังธำำ�รงความเป็็นสมองให้้สัังคม
สิ่่�งที่่�เราควรมีีก็็คืือต้้องมีีสมองก่่อน...
ถ้้าเราจะไปเป็็นสมองให้้คนอื่่�น

เราก็็ต้้องมีีสมองของเราก่่อนใช่่ไหม...

”
เช่่นเดีียวกัับที่่�คุุณหมอไพบููลย์์กล่่าวไว้้ในประเด็็นเดีียวกัันว่่า “สำำ�หรับั องค์์กรที่่�ทำำ�เรื่่อ� งการ

สร้้างความรู้้� ไม่่ว่่าคุุณจะคิิดอะไร คุุณจะทำำ�อะไร สิ่่�งเหล่่านั้้�นจะปรากฏต่่อแวดวงของคนที่่�เป็็นผู้้�รู้้�
ที่่ไ� ม่่น้อ้ ยหรืืออาจจะมากกว่่าคุุณ และเขาก็็กลั่่น� กรอง ตั้้ง� คำำ�ถามกัับคุุณ ว่่าทำำ�ไมคุุณคิิดและทำำ�อย่่างนั้้น� ”
จากจุุดนี้้� การ “สร้้างคน สร้้างงาน สร้้างความรู้้”�  จึึงเป็็นแนวคิิดหลัักของสำำ�นักั งาน ทั้้�ง
ด้้วยการจััดระบบและสภาพแวดล้้อมภายในองค์์กร ควบคู่่�ไปกัับการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้คนในได้้พบปะ
แลกเปลี่่�ยนอย่่างต่่อเนื่่�องกัับภาคีีเครืือข่่าย
	ดัังที่่�คุุณหมอปิิยะเล่่าว่่า
“ตั้้�งแต่่คุุณหมอสมศัักดิ์์�เป็็นเลขาธิิการตั้้�งแต่่ช่่วงแรก ๆ ก็็มีีความคิิดริิเริ่่�มชวนคนมาคุุยกััน...
ผมว่่าหลาย ๆ คนที่่�เข้้ามามีีฉัันทะในการเรีียนรู้้� ทั้้�งเรีียนรู้้�แบบส่่วนตััว และยัังทำำ�ให้้เกิิด collective
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learning...ทุุกคนมาต่่อยอดกััน มีีกระบวนการตั้้�งคำำ�ถามในมุุมมอง
ที่่�ไม่่คิิดว่่าจะมีีคนถาม”
นอกจากมีีวิิชาการที่่� “แน่่น” แล้้ว เรื่่�องของความ “นิ่่�ง”
โดยการสร้้างความรู้้�อย่่างมีีวุุฒิิภาวะก็็เป็็นอีีกโจทย์์หนึ่่�งที่่�ท้้าทาย
สำำ�หรัับองค์์กรที่่�มีีภารกิิจในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง
บนฐานความรู้้�อีีกด้้วย
	คุุณหมอไพบููลย์์ได้้ชี้้�ถึึงความสำำ�คััญของเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า

“

เส้้นแบ่่งระหว่่าง การสร้้างความรู้้ �

กัับการทำำ�ให้้ความรู้้เ� กิิดการเปลี่่�ยนแปลง
นั้้�นมัันบาง...และเส้้นแบ่่งนี้้�มัันมีีทั้้�งข้้อดีี
และข้้อเสีีย

”
“อาจารย์์ประเวศ ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นปููชนียบุ
ี คุ คลของกระบวนการ

นี้้� ท่่านก็็เตืือนคนที่่�เป็็นรุ่่�นหลััง ว่่าให้้ระวัังระหว่่างการทำำ�ตััวเป็็น
“ผู้้�สร้้างความรู้้�” กัับ “ผู้้�ผลัักดัันความรู้้�ให้้ไปสู่่�ความเปลี่่�ยนแปลง”
“ในประเทศไทยช่่วงที่่�ผ่่านมาก็็เคยเกิิดกรณีีที่่�สะท้้อนว่่า
อาจารย์์บางท่่านล้ำำ��เส้้นนี้้� ลืืมว่่าตััวเองเป็็นผู้้�สร้้างความรู้้� ไปทิ้้�ง
น้ำำ��หนักั การสร้้างการเปลี่่ย� นแปลง พอให้้น้ำำ��หนักั ตรงนั้้�นมากเกิินมััน
กลายเป็็นเอา value ของตััวเองมากกว่่าความรู้้� ไปใช้้เพื่่อ� ให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลง...จุุดท้า้ ทายหนึ่่ง� ของ มสช. จึึงอยู่่�ที่่ค� วามเป็็นวิิชาการ”
30 ปี มสช.
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ขณะที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญได้้ชี้้�ให้้เห็็นเงื่่�อนไขที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการนำำ�เสนอ “ความรู้้�ที่่�สัังคมยอมรัับ” ไว้้ด้้วยว่่า
“การมีีสมองนั้้�นต้้องเป็็นอิิสระ...ต้้องโปร่่ง หมายถึึงว่่า เรา
ต้้องไม่่ยึึดติิดกัับอะไร โดยเฉพาะวิิธีีคิิดของเราเอง และบางทีีวิิธีีคิิด
ของเราอาจจะก้้าวหน้้าเกิินกว่่าที่่�คนอื่่�นจะเข้้าใจ เราก็็ต้้องยอมรัับ
และหาวิิธีว่ี า่ จะทำำ�อย่่างไรถึึงจะสื่่อ� สารให้้เขาเข้้าใจ และค่่อย ๆ ทำำ�งาน
ไปด้้วยกััน
“ถ้้าเรามีีสมองเท่่าสัังคม เราก็็ไปเป็็นสมองให้้เขาไม่่ได้้ เรา
ก็็ต้้องก้้าวหน้้ากว่่าเขาหน่่อยหนึ่่�ง แต่่ถ้้าก้้าวหน้้าเกิินไป สัังคมก็็ไม่่
ยอมรัับ หาว่่าเราบ้้าหรืือเปล่่า เพราะเราไปเสนออะไรที่่�เขาไม่่เข้้าใจ
ก็็ต้้องเดิินสายกลาง”
ประเด็็นนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่� มสช. ให้้ความสำำ�คััญและสนใจที่่�จะ
“กลั่่�น” ประสบการณ์์ให้้ได้้แนวปฏิิบัติั ที่่�ชั
ิ ดั เจน ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�
สรุุปบทเรีียนออกมาว่่า
“การจะให้้งานวิิจััยโดยเฉพาะส่่วนที่่�ไม่่ได้้เป็็นความรู้้�
วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานหรืือเป็็นเทคโนโลยีี ต้้องอาศััยการจััดการที่่�ดีี
เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�และเอาไปใช้้ประโยชน์์ โดยต้้องเป็็นการจััดการ
แบบการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมและต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้กลายเป็็นการ
โฆษณาหรืืออวดอ้้างเกิินกว่่าเหตุุ...
“การจััดการวิิจััยต้้องอยู่่�บนฐานของวิิชาการและคำำ�นึึงถึึง
คุุณภาพงาน รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ ของความรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีการ
ให้้ความรู้้�โดยครบถ้้วนแก่่ผู้้�ที่่�นำำ�ไปใช้้ตััดสิินใจ ไม่่ใช่่แค่่บอกว่่าเขา
ควรตััดสิินใจอย่่างไร”
นั่่�นคืือบทสรุุปอย่่างกระชัับว่่าด้้วย “ทางสายกลางของ
การบริิหารจััดการการวิิจัยั ” ฝากไว้้เป็็นแนวทางสำำ�หรัับการบริิหาร
จััดการงานวิิจััยอย่่างสมดุุล
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6. เลืือกอยู่่ใ� น “สถานะ”
ที่่เ� อื้้�อให้้บรรลุุภารกิิจ

จากความตระหนัักว่่า “การสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา” เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับ
องค์์กรแห่่งนี้้� “มููลนิิธิิ” จึึงเป็็นสถานะที่่�เอื้้�อให้้บรรลุุภารกิิจ
บทเรีียนจากเมื่่�อครั้้�งที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาคราชการสะท้้อนให้้เห็็นถึึง “ความเสี่่ย� งจากการ
เข้้าไปอยู่่�ใกล้้ชิิดอำำ�นาจ” แม้้ว่่าความใกล้้ชิิดเป็็นปััจจััยที่่�เอื้้�อต่่อการผลัักดัันนโยบาย แต่่สถานะของ
คณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกองระบาดวิิทยาในกระทรวงสาธารณสุุขก็็มีี
ความเสี่่�ยงหลายด้้าน อย่่างที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญเล่่าไว้้ว่่า
“พอทำำ�ไประยะหนึ่่�ง...การตั้้�งอยู่่�ในกระทรวงฯ อยู่่�ในระบบราชการนี้้� ก็็มีีโอกาสจะถููก
แทรกแซง...มัันก็็ต้้องแน่่นอนว่่า ไปอยู่่�กัับเขา เขาก็็ต้้องบอก..ช่่วยทำำ�นั่่�นหน่่อย ช่่วยทำำ�นี่่�หน่่อย
มัันลำำ�บากที่่�จะเป็็นอิิสระ...”
องค์์กรที่่�มีีภารกิิจสร้้างความรู้้�เพื่่�อผลัักดัันนโยบายจำำ�เป็็นต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติสำิ ำ�คัญ
ั บางประการ
คืือมีีความเป็็นอิิสระจากการถููกแทรกแซง และสามารถสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญาได้้ นั่่�นคืือ
ความรู้้�ที่่�คณะผู้้�ก่่อตั้้�ง มสช. ได้้ตระหนัักตั้้�งแต่่ก่่อนก่่อตั้้�งองค์์กร โดยคุุณหมอสมศัักดิ์์�ให้้เหตุุผลว่่า
“กลไกรััฐนั้้�นหาความต่่อเนื่่�องได้้ยาก เนื่่�องจากผู้้�คนที่่�เกี่่�ยวข้้องมัักต้้องโยกย้้ายไปทำำ�หน้้าที่่�
ใหม่่ ๆ ตามระบบราชการ และกลไกทางวิิชาการเองก็็ยังั มีีความอ่่อนแอมากในยุุคนั้้�น...จากจุุดนั้้น� เอง
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดแนวความคิิดที่่�จะจััดตั้้�ง มสช. ขึ้้�น เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�อย่่างที่่�กล่่าวมา”
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ ที่่�แม้้จะสร้้างผลงานที่่�โดดเด่่น
และสร้้างคุุณููปการต่่อประเทศในการผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณสุุขและสุุขภาพที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�น
ฐานประโยชน์์ของประชาชนและสัังคม สะท้้อนแนวคิิดที่่� “ก้้าวหน้้า” ไว้้จำำ�นวนมาก แต่่สุุดท้้ายก็็ถููก
“ยุุบ” ไปกลางคััน เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ว่่าสิ่่�งที่่�คาดการณ์์ไว้้เป็็นจริิง
และหลัังจาก “รีีแบรนด์์” จากหน่่วยงานภายใต้้ภาครััฐมาเป็็นมููลนิิธิินาน 3 ทศวรรษ
ก็็ทำำ�ให้้เห็็นว่่า การขยัับห่่างออกมาจากศููนย์์กลางอำำ�นาจ ทำำ�ให้้ มสช. ทำำ�งานตอบสนองต่่อเจตนารมณ์์
ของการก่่อตั้้�ง ทั้้�งความเป็็นอิิสระและสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญาได้้อย่่างที่่�มุ่่�งหวััง
อย่่างไรก็็ตาม สถานะขององค์์กรสาธารณประโยชน์์ก็็มีีจุุดท้้าทายอยู่่�ในตััวเองในเรื่่�อง
สำำ�คััญ นั่่�นคืือการที่่�ต้้องแสวงหางบประมาณและทรััพยากรด้้วยตนเอง ดัังจะได้้กล่่าวในข้้อต่่อไป
30 ปี มสช.
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7. ดำำ�รงตนอยู่่ใ� นจุุดที่่ส
� มดุุล
สถานะ “มููลนิิธิิ” แม้้ทำำ�ให้้ มสช. เป็็นอิิสระ แต่่มีีราคาที่่�ต้้องแลก นั่่�นคืือ การที่่�ต้้อง
แสวงหางบประมาณและทรััพยากรด้้วยตนเอง
เรื่่�องนี้้�ทุุกคนย่่อมเข้้าใจได้้ดีี และมีีความสำำ�คััญอยู่่�มาก เพราะเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยชี้้�ขาดว่่าจะ
ทำำ�ให้้ความมุ่่�งมั่่�นเป็็นองค์์กรที่่�สามารถสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญาเกิิดเป็็นจริิงได้้หรืือไม่่
“ความหลััง” ของ มสช. ได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่า การแสวงหาจุุดสมดุุลใน “การดำำ�รงอยู่่�” เป็็นทั้้�ง
ศาสตร์์และศิิลป์์ที่่�ต้้องบริิหารให้้สอดคล้้องกัับความเป็็นจริิงในแต่่ละช่่วงเวลา พร้้อมกัับฝากข้้อคิิดไว้้
ให้้หลายประการ
ดัังที่่�เรื่่�องราวในช่่วงวิิกฤติิ “ต้้มยำำ�กุ้้�ง” ระหว่่างปีี 2540-2542 อัันเป็็นช่่วงหลัังจาก
กำำ�เนิิด มสช. ได้้ไม่่นาน
สถานการณ์์วิิกฤติิเศรษฐกิิจจากภายนอกส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรสาธารณประโยชน์์เล็็ก ๆ
เช่่น มสช. ที่่�ไม่่ได้้รัับงบประมาณตรงจากหน่่วยงานใด ๆ มากพอสมควร
	ดัังที่่�คุุณหมอไพบููลย์์เล่่าไว้้ว่า่ ตั้้�งเป้้าความสำำ�เร็็จในฐานะเลขาธิิการช่่วงนี้้�ไว้้แค่่ “ไม่่ให้้องค์์กร
ล้้มหายตายจาก หลัังจากทุุนใหญ่่ออกไป และเงิินก้้อนใหญ่่ก็็ยัังไม่่มา”
	คำำ�ว่า่ “ทุุนใหญ่่” หมายถึึง การสนัับสนุุนจากมููลนิิธิร็ิ อ็ กกี้้�เฟลเลอร์์ ซึ่่�งเป็็นแหล่่งงบประมาณ
สนัับสนุุนหลัักในการทำำ�งาน นัับตั้้�งแต่่ก่อ่ ตั้้�งคณะกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิได้้ยุติุ ลิ งไปนานหลาย
ปีี ขณะที่่�แหล่่งทุุนที่่�สอดคล้้องกัับภารกิิจของ มสช. โดยตรงก็็ยัังมีีจำำ�กััด
ในช่่วงเวลาเช่่นนี้้� มสช. เลืือกดำำ�เนิินบทบาทในฐานะ “องค์์กรบริิหารจััดการงานวิิจััย”
โดยทำำ�หน้้าที่่�รับั ทุุนโครงการวิิจัยั ด้้านสาธารณสุุขมาบริิหารจััดการจนเกิิดผลงานส่่งมอบให้้แก่่แหล่่งทุุน
อาศััยความเชี่่�ยวชาญ ศัักยภาพการวิิจัยั ด้้านสาธารณสุุข รวมทั้้�ง “เครดิิต” ของผู้้�บริิหาร ทำำ�ให้้โครงการ
วิิจััยที่่�รัับมาบริิหารจััดการในช่่วงนั้้�นมีีจำำ�นวนมากพอที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรผ่่านพ้้นช่่วงเวลานั้้�นมาได้้
ในช่่วงหลัังจากนั้้�น ประเทศไทยเกิิดองค์์กรของรััฐที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นแหล่่งทุุนวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนา
นโยบายด้้านสุุขภาพขึ้้�นอีีกหลายแห่่ง ในภููมิิทััศน์์ใหม่่นี้้�ได้้เปิิดทางให้้องค์์กรสาธารณประโยชน์์อย่่าง
มสช. มีีโอกาสเข้้าถึึงแหล่่งทรััพยากรที่่�มั่่�นคงมากขึ้้�น
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กระนั้้�นก็็พบความเสี่่ย� งหรืือสิ่่ง� ที่่�ยากจะปฏิิบัติั ไิ ด้้จริงิ ใน
บางครั้้�ง บางเรื่่�อง
	ตััวอย่่างครั้้�งสำำ�คััญเช่่นที่่�เกิิดในปีี 2557 เมื่่�อสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ซึ่่�งเป็็นแหล่่งสนัับสนุุน
ทุุนแหล่่งหนึ่่�งของ มสช. ถููกตั้้�งข้้อกล่่าวหาว่่า “ดำำ�เนิินการให้้ทุนุ แบบ
ไม่่โปร่่งใส” นำำ�มาซึ่่�งคำำ�สั่่�งจากรััฐให้้ชะลอเบิิกจ่่ายเงิินตามสััญญาให้้
แก่่องค์์กรผู้้�รับั ทุุนของ สสส. อยู่่�นานหลายเดืือน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังส่่งผล
ถึึงภาคีีเครืือข่่ายที่่�รับั ทุุนจาก สสส. ที่่�หลายแห่่งพลอยถููกเข้้าตรวจสอบ
จากภาครััฐ ส่่งผลสะเทืือนถึึงหน่่วยงานที่่�รัับทุุนอย่่าง มสช. ให้้งาน
ชะงัักงัันและติิดร่่างแหในการร่่วมพิิสููจน์์ความบริิสุุทธิ์์�ไปด้้วยโดย
ปริิยาย
	ดัังที่่�คุุณหมอศุุภมิิตรเล่่าว่่า
“กิิจกรรมต่่าง ๆ ในช่่วงนั้้�นทำำ�ไม่่มาก เน้้นการสานต่่อชุุด
งานเดิิมเอาไว้้เป็็นหลััก ทั้้�งด้้วยความติิดขัดั เรื่่�องทุุน และบรรยากาศ
ไม่่ค่่อยดึึงดููดให้้คนใหม่่ ๆ เข้้ามา”
	ส่่วนเรื่่�องที่่�ฝากไว้้เป็็นบทเรีียนสำำ�คััญมีี 2 เรื่่�องด้้วยกััน
เรื่่�องแรก การดำำ�เนิินโครงการด้้วยงบประมาณจาก
แหล่่งทุุนในประเทศ ซึ่่�งทั้้�งหมดเป็็นหน่่วยงานภาครััฐ ได้้ฝากบทเรีียน
ให้้ต้้องขบคิิดในเรื่่�องของกรอบงบประมาณ ที่่�มัักไม่่สอดคล้้องกัับ
ความเป็็นจริิง
ประเด็็นสำำ�คััญคืือ ในการดำำ�เนิินโครงการที่่�ต้้องใช้้ความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญเป็็นหลััก ซึ่่�งเป็็นจุุดเน้้นของ มสช. โดยคุุณหมอศุุภมิิตร
อธิิบายถึึงเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
“งบประมาณที่่�จะเอามาเป็็นค่่าจ้้าง หรืือค่่าตอบแทนคน
ที่่�จััดการ หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ ทั้้�งหมดนี้้�จะถููกกำำ�หนดไว้้เป็็นเปอร์์เซ็็นต์์
ไม่่มาก ร้้อยละ 8-10 แต่่ในขณะที่่�งานของ มสช. ส่่วนใหญ่่เป็็นงาน
จััดการความรู้้�ทั้้�งวงจร ใช้้คนในด้้านสมองกัับเวลาเยอะ แต่่ทุุนที่่�ให้้
30 ปี มสช.
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กัับการใช้้จ่า่ ยเกี่่ย� วกัับการจััดการความรู้้�มีีไม่่มาก
ให้้เท่่า ๆ กัับ project อื่่�น ๆ ที่่�มีีการซื้้�อของ
การก่่อสร้้าง การให้้บริิการ ซี่่ง� มีีสัดส่
ั ว่ นของการใช้้คน
ที่่�ต้อ้ งให้้เวลาในการคิิด และก็็กระบวนการเอาคน
มาคิิดร่่วมกัันไม่่มากนััก
“ตรงนี้้�รู้้�สึึกว่่าเป็็นอุุปสรรคเหมืือนกััน
และไปผููกกัับทััศนคติิของหน่่วยงานให้้ทุนุ รวมทั้้�ง
เรื่่�องของระเบีียบ กฎหมายที่่�ไปบัังคัับอยู่่�ด้้วย...
ทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััดอยู่่�มาก”
เรื่่อ� งที่่�สอง การบริิหารโอกาสกัับความ
เสี่่�ยงให้้สมดุุล
หมายถึึงว่่า การมีีโอกาสเข้้าถึึงแหล่่ง
งบประมาณสนัับสนุุนจำำ�นวนมากก็็ต้อ้ งตระหนััก
ว่่ามีีความเสี่่�ยงหรืือภััยคุุกคามตามมาด้้วยเช่่นกััน
ดัังที่่�คุุณหมอไพบููลย์์สะท้้อนมุุมมองเรื่่�องไว้้ว่่า
“เงิินเป็็นโอกาส คุุณจะใช้้มัันเพื่่�อสร้้าง
อะไรก็็ได้้ ขณะเดีียวกัันใช้้ทำำ�ลายได้้ด้้วย เหมืือน
เครื่่�องมืือที่่�เป็็นของกลาง ๆ เช่่น มีีดในครััว
คุุณจะไปฟัันคนก็็ได้้ หรืือจะเอาไปหั่่�นเนื้้�อทำำ�สเต็็ก
อร่่อย ๆ มาให้้กิินก็็ได้้
“วัันที่่�คุุณมีีเงิินเยอะแล้้วอยากจะทำำ�
อะไรเยอะ ๆ สิ่่ง� ที่่�ตามมาก็็คืือคุุณอาจฉีีกขาตััวเอง
จนเกิิดสภาพที่่�ฝรั่่�งเรีียกว่่า spread too thin
คืือ เห็็นโอกาสไปหมดจนไม่่เห็็นภาวะคุุกคาม
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“จากประสบการณ์์ที่่ผ่� า่ นมา ของ มสช.
ในวัันที่่�มีเี ม็็ดเงิินไหลเข้้ามาอยู่่�ในความดููแลจำำ�นวน
มาก แต่่การไหลของเม็็ดเงิินนั้้�นมัันคู่่�ขนานมากัับ
อีีกกระแสหนึ่่�ง คืือกระแสซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดผลงาน
วิิชาการที่่�ไปสร้้างนโยบายที่่�กระทบกลุ่่�มผล
ประโยชน์์...กลุ่่�มผลประโยชน์์เหล่่านั้้�นก็็ดิ้้น� รนเป็็น
ธรรมดาตามธรรมชาติิ เขาดิ้้�นรนทำำ�ให้้นโยบาย
เปลี่่ย� นกลัับมากระทบต่่อทั้้�งหน่่วยงานสร้้างความ
รู้้�และแหล่่งทุุนที่่�ให้้การสนัับสนุุน ดัังเช่่น กรณีีของ
สสส. ก็็เป็็นตััวอย่่างที่่�ชััดเจนมากว่่า ความเป็็น
อิิสระของ สสส. ลดน้้อยลงเรื่่อ� ย ๆ แม้้แต่่องค์์การ
อนามััยโลกเองก็็เป็็นตััวอย่่างขององค์์กรระดัับ
นานาชาติิ ที่่�เผชิิญสภาพคล้้ายคลึึงกััน”
	สำำ�หรัับ มสช. แม้้กล่่าวได้้ว่่า 30 ปีีที่่�
ผ่่านมา ได้้ “ตอบโจทย์์” ในการรัักษาสมดุุลเรื่่�อง
นี้้�ลุุล่่วงมาได้้ด้้วยดีีพอสมควร
แต่่ตราบเท่่าที่่�องค์์กรยัังต้้องแสวงหา
ทรััพยากรสนัับสนุุนจากภายนอก เรื่่อ� งนี้้�ก็จ็ ะยััง
เป็็นจุุดท้้าทายไปอีีกยาวนาน

บทที่ 11

่
่
ก้าวไปสู่สงที
ิ ยังไม่รู ้

30 ปี มสช.
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	ท่่ามกลางอนาคตที่่�เต็็มไปด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงที่่�คาดหมาย
ได้้ยาก (volatile, uncertain, complex, ambiguous - VUCA)
และแรงกระทบจากเทคโนโลยีีที่่�พลิิกผัันทุุกมิิติขิ องชีีวิติ จนไม่่อาจทำำ�
แบบเดิิมได้้อีีกต่่อไป (disruptive technology) จะมีีความรู้้�อะไร
บ้้างที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการก้้าวไปท่่ามกลาง “ความไม่่รู้้�” ที่่�รออยู่่�
ข้้างหน้้า
ในบทสุุดท้้ายนี้้�จะนำำ�เสนอมุุมมองที่่�ต่่อยอดความรู้้�จาก
อดีีตและปััจจุุบันั เพื่่�อค้้นหาจุุดที่่�สามารถสร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าขององค์์กร
ให้้สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลง ด้้วยความหวัังว่่าอาจช่่วย
จุุดประกายความคิิดและเปิิดทางเลืือกสำำ�หรัับการออกแบบอนาคต
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มุุมมองเพื่่อ
� เปิิดทางเลืือก

สำำ�หรับ
ั การออกแบบอนาคต
1. หาโอกาสใหม่่ “ไว” ต่่อความเปลี่่�ยนแปลง

2. พร้้อมที่่�จะเป็็น “สมอง” ของสัังคม

3. รุุกในจัังหวะที่่�เหมาะสม

4. เท่่าทัันโลกอัันซัับซ้้อน
5. รัักษาความสามารถในการเรีียนรู้้ �
และปรัับตััว
6. ดำำ�รงอยู่่�อย่่างสมดุุล

7. อยู่่�กัับปััจจุุบััน
30 ปี มสช.
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1. หาโอกาสใหม่่ “ไว” ต่่อความเปลี่่�ยนแปลง

	คุุณหมอสมศัักดิ์์� เปิิดประเด็็นด้้วยการชวนให้้มองหาโอกาสใหม่่ ๆ ด้้วยการสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วม เรีียนรู้้�ไปด้้วยกัันกัับภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน และก้้าวไปอย่่างมีีวิิสััยทััศน์์
“ต้้องไวต่่อสิ่่�งท้้าทาย และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้องมอง
ไปข้้างหน้้าและปรัับตััวเพื่่อ� ให้้ทันั หรืือนำำ�หน้า้ การเปลี่่ย� นแปลง ทำำ�ให้้ภาคีีนโยบายสาธารณะและการ
พััฒนาระบบสุุขภาพสามารถมีีส่่วนร่่วมและเรีียนรู้้�ร่่วมกัันได้้ โดยมองความท้้าทายและปััญหาสำำ�คััญ
ที่่�รอเราอยู่่�ข้้างหน้้า... ไม่่ใช่่เพีียงแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า”
	คุุณหมอปิิยะก็็ให้้ความสนใจกัับเรื่่�องนี้้�เช่่นกััน
"disruption คืือการปรัับเปลี่่ย� น...ไม่่เชิิงปฏิิรูปู ในที่่�นี้้คืื� อการปรัับวิิธีคิี ดิ ปรัับวิิธีทำี ำ�งาน ปรัับ
ความสััมพัันธ์์เพื่่อ� ให้้มันั เกิิดสิ่่ง� ดีี ๆ หรืือเกิิดประโยชน์์มากขึ้้น� โดยที่่�ไม่่ได้้อิงิ แต่่สิ่่ง� ที่่�ทำำ�มาในอดีีตอย่่าง
เดีียว
“หลาย ๆ เรื่่�องเราก็็ไม่่รู้้� ว่่าอะไรจะมา disrupt อะไร และอะไรจะถููก disrupt แต่่มีีคนบอก
ว่่าด้้านสุุขภาพนี้้�คืือ หลาย ๆ อย่่างก็็ทำำ�แบบที่่�เคยทำำ� เคยชิินมานาน หลาย ๆ แวดวงตอนนี้้�ก็็ค่่อย ๆ
ถููก disrupt ไปเรื่่�อย ๆ สุุขภาพในอนาคต 20-30 ปีี ก็็คงจะเปลี่่�ยนเยอะ ยกตััวอย่่างเช่่น แทนที่่�จะ
เป็็น hospital based ก็็คืือทุุกอย่่างอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลเป็็นหลััก ตอนนี้้�ก็็จะพููดถึึง personal based
ก็็คืือคนมาจััดการสุุขภาพเป็็นหลััก...
“ที่่�ผ่่านมาหมอเป็็นผู้้�รู้้�หลััก หมอบอกให้้ทำำ�อะไร หรืือรััฐสั่่�งให้้ทำ�ำ อะไร ปััจจุุบััน โดยเฉพาะ
ในช่่วงโควิิดนี้้�ผมว่่ามีีคนตั้้�งคำำ�ถามกััน paradigm นี้้�เยอะว่่า จริิง ๆ แล้้วมัันใช่่หรืือเปล่่า
“ต่่อไปมัันจะต้้องเป็็น democratizing approach มากขึ้้�นไหม...นี่่�อาจจะเป็็น
scenario หนึ่่�งที่่�เป็็นไปได้้ในอนาคต”
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2. พร้้อมที่่จ
� ะเป็็น “สมอง” ของสัังคม

	คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ เห็็นว่่า มสช. ควรรัักษาคุุณค่่าในการเป็็น “สมอง” ให้้สัังคม
“สิ่่ง� ที่่�ควรจะดำำ�รงไว้้ก็คืื็ อ แนวคิิดดั้้ง� เดิิมที่่�ว่า่ เราจะเป็็นมัันสมองให้้กับั สัังคม ทั้้�งภาครััฐ หรืือ
แม้้แต่่ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านสุุขภาวะ และไม่่ใช่่แค่่สุุขภาพทางกายอย่่างเดีียว แต่่เป็็น
องค์์รวมของความเป็็นสุุขภาวะ...ดำำ�รงจุุดแข็็งที่่�ใช้้ศาสตร์์หลายอย่่างร่่วมกัันในการทำำ�งาน”
ขณะที่่�คุุณหมอยศมีีมุุมมองเสริิมในเรื่่�องนี้้� โดยชี้้�ถึึงคุุณค่่าของการเป็็นสมองที่่�มองจาก
มุุมที่่�กว้้างไกลโดยนำำ�ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�แล้้วมาใช้้ประโยชน์์หรืือต่่อยอดอย่่างรู้้�คุุณค่่า
“Google scholar มีี motto หนึ่่�งคืือ “ยืืนบนไหล่่ยัักษ์์” เป็็นการเปรีียบเทีียบว่่า คนใน
ฐานะนัักวิิชาการนี้้�จะเก่่งจะเห็็นวิิสัยทั
ั ศั น์์ที่่ไ� กลต้้องไปยืืนบนไหล่่ยักั ษ์์...ยัักษ์์คืืออะไร ยัักษ์์คืือองค์์ความ
รู้้�ที่่�สั่่�งสมมาจากบรรพบุุรุุษ...เราไม่่ใช่่คนแรกที่่�คิิดโจทย์์วิิจััยนี้้�ในโลก เราไม่่ใช่่คนแรกที่่�สงสััยเรื่่�องนี้้�
เราไม่่ใช่่คนแรกที่่�เจอปััญหานี้้� มีีคนอื่่�น ๆ ที่่�เจอปััญหาเดีียวกัันนี้้�มาก่่อน
“สมััยก่่อนนั้้�นต้้องใช้้แรงอย่่างมากในการไปหาความรู้้�อะไรสัักอย่่าง พอได้้มาแล้้วเหมืือนกัับ
ได้้ทอง... สมััยนี้้�ทองหรืือความรู้้�มัันเกลื่่�อนกลาดหล่่นเต็็มถนนไปหมด”
สำำ�หรัับการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสมอง “ความเป็็นกลาง” คืือคุุณลัักษณะที่่�จำ�ำ เป็็นอย่่างยิ่่�ง
	ดัังที่่�คุุณหมอจัันทร์์เพ็็ญ ชี้้�ถึึงความสำำ�คััญไว้้ว่่า
“ต้้องเดิินสายกลาง ถ้้าเรามีีอคติิเชื่่�อมั่่�นอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งมากเกิินไป เวลาคิิดอะไรจะไม่่
เป็็นกลาง พอไม่่เป็็นกลางก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีทั้้�งคนชอบและคนชัังเรา ทำำ�ให้้ทำ�ำ งานลำำ�บาก”
	คุุณหมอไพบููลย์์เสริิมในเรื่่�องนี้้�ว่่า
“ต้้องเป็็นกลางมากพอที่่�ฝ่่ายอื่่�น ๆ เขาจะไว้้วางใจพอที่่�เขาจะให้้ข้้อมููล ไม่่ว่่าคุุณจะเก่่งแค่่
ไหนในฐานะนัักวิิชาการ แต่่ถ้้าคนที่่�เป็็นแหล่่งข้้อมููลเขาไม่่ trust คุุณ คุุณก็็จบ เพราะความรู้้�ข้้อมููลที่่�
ได้้จะเป็็นแบบกระท่่อนกระแท่่นหรืือเอีียงกระเท่่เร่่”
30 ปี มสช.
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3. รุุกในจัังหวะที่่เ� หมาะสม

ความสำำ�เร็็จในการใช้้ความรู้้�เป็็นฐานในการผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายนั้้�น มิิได้้
ชี้้�ขาดด้้วยความแหลมคมและคุุณภาพของข้้อมููลเท่่านั้้�น แต่่ยังั ต้้องอาศััยการนำำ�เสนอในจัังหวะที่่�เหมาะ
สมด้้วย
	คุุณหมอไพบููลย์์ที่่�ผ่า่ นประสบการณ์์การผลัักดัันนโยบายเพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงสุุขภาพมายาวนาน
สะท้้อนมุุมมองในเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า
“หลาย ๆ เรื่่�องในเรื่่�องในโลกนี้้�ต้้องการเวลาฟููมฟััก ต้้องมองให้้ออกในทางวิิชาการว่่า
ขณะนี้้�เราเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องในส่่วนไหนของ ‘S-curve’
“ถ้้าเราอยู่่�ด้้านล่่าง ถึึงคุุณมีีความรู้้� เอาไปตีีฆ้้องร้้องป่่าวมาก อาจทำำ�ให้้วงแตก และจะไม่่มีี
อนาคต แต่่ถึึงวัันที่่�มัันเริ่่�มขึ้้�นแล้้ว คืือองคาพยพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงเรื่่�องนั้้�นตกผลึึกแล้้ว
มัันต้้องการที่่�จะพุ่่�งไปข้้างหน้้า ถ้้ายัังทำำ�งานแบบเรื่่�อย ๆ มาเรีียง ๆ เช้้าชามเย็็นชาม รัักษาเนื้้�อรัักษา
ตััว ก็็เสีียโอกาส
“และเมื่่�อถึึงวัันที่่�มัันชนเพดานแล้้วก็็ต้้องรู้้�ว่่าจะทำำ�ตััวอย่่างไร ถ้า้ ยัังทำำ�ตััวเหมืือนอยู่่�ใน
จุุดเดิิมก็็ไปไม่่รอดอีีกเช่่นกััน”
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4. เท่่าทัันโลกอัันซัับซ้้อน

ในโลกที่่�ซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เรีียกร้้องให้้การดำำ�รงอยู่่�ขององค์์กรแบบ มสช. เรีียนรู้้�และ
ปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับปรากฏการณ์์ความเป็็นไป ดัังที่่�คุุณหมอไพบููลย์์หยิิบยกเรื่่�องนี้้�มากล่่าวถึึงว่่า
“การทำำ�ตััวเป็็นทศกััณฑ์์ มีีหลายหน้้า เป็็นประเด็็นที่่�น่่าพิิจารณา...โลกมัันซัับซ้้อน แต่่ถ้้าเรา
ทำำ�ตััวซัับซ้้อนน้้อยกว่่าที่่�โลกต้้องการ นั่่�นคืือการโดดเดี่่�ยวตััวเอง”
ขณะที่่�คุุณหมอปิิยะให้้ความสำำ�คััญกัับการขยายความเป็็น “มสช.” ให้้สอดคล้้องกัับความ
ซัับซ้้อนของโลกยุุคใหม่่

“

มสช. ย่่อมาจาก มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ...

คำำ�ว่่าชาติิคืืออะไร?...เมื่่�อก่่อนนี้้�ชาติิคืือ รััฐ คืือ รััฐบาล

กระทรวงสาธารณสุุข อะไรอย่่างนี้้� แต่่ผมว่่ายุุคนี้้�ไม่่ใช่่แล้้ว...
ชาติิคืือประชาชน ชาติิคืือการมีีส่่วนร่่วม

การมีีความหลากหลาย ที่่�ผ่า
่ นมาผมว่่าความหมาย
มัันค่่อย ๆ shift มาเรื่่�อย ๆ

”

30 ปี มสช.
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“ผมเห็็นด้้วยกัับที่่�หลาย ๆ ท่่านพููดว่่า จุุดเด่่นของ มสช.
ในระยะหลััง เป็็นเรื่่�องของการทำำ�งานกัับภาคีีเครืือข่่ายหลากหลาย
ภาคส่่วน และเห็็นว่่าเรื่่�องนี้้�น่่าจะเป็็น strategic action ในอนาคต
ได้้ นั่่�นคืือ ทำำ�อย่่างไรให้้เรื่่�องสุุขภาพไปอยู่่�หรืือทำำ�โดยภาคส่่วน
ต่่าง ๆ โดยไม่่เน้้นแค่่เฉพาะภาคสุุขภาพ แต่่เน้้นว่่าธุุรกิิจทำำ�อะไร
การศึึกษาทำำ�อะไร เรื่่�องของคมนาคมทำำ�อะไรเกี่่�ยวกัับสุุขภาพบ้้าง
หรืือมีีอะไรที่่�เขาทำำ�แล้้วจะกระทบกัับสุุขภาพบ้้าง
“การจะอยู่่�ไปในอนาคต ไม่่น่่าจะเป็็นคนคนเดีียว หรืือแค่่
ไม่่กี่่�คน...ทำำ�อย่่างไรให้้ มสช. เป็็นที่่�ยอมรัับในฐานะองค์์กรของชาติิ
เพราะเราพููดถึึงชาติิในแง่่ที่่ว่� า่ ไม่่ใช่่รัฐั อย่่างเดีียว แต่่หมายถึึงประชาชน
เอ็็นจีีโอ ฯลฯ ด้้วย
“ต้้องอาศััยหลาย ๆ คนมาทำำ� หรืือว่่าสุุดท้้ายไปช่่วยเขา
ทำำ�มากกว่่า หาคนที่่�มีคี วามสามารถตรงนั้้�นมาร่่วมกััน built health
intelligence ของชาติิด้ว้ ยกััน โดยที่่� มสช.เป็็นคนกระตุ้้�นในส่่วนนี้้�”
	คุุณหมอสมศัักดิ์์เ� สริิมว่่า เทคโนโลยีียุคุ ดิิจิทัิ ลั จะเป็็นเครื่่อ� ง
มืือที่่�ช่่วยให้้เรื่่�องนี้้�เกิิดพลััง
“การเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั จะมีีผลอย่่างมากมาย
ต่่ออนาคตของระบบสุุขภาพไทย เป็็นทั้้�งตััวช่่วยให้้ทำำ�งานแบบใหม่่
และสร้้างความสััมพัันธ์์ใหม่่ระหว่่างประชาชนกัับระบบบริิการ
สาธารณสุุข หรืือแม้้กระทั่่�งความสััมพัันธ์์ในระบบบริิการด้้วยกัันเอง
ผ่่านพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั้้�งพื้้�นที่่�จริิงและพื้้�นที่่�เสมืือน...
“ประชาสัังคม นัักวิิชาการ และผู้้�กำำ�หนดนโยบายจะสามารถ
มาคิิดและทำำ�งานร่่วมกัันได้้มากขึ้้�น คู่่�ขนานไปกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ไปตามธรรมชาติิของระบบธุุรกิิจ ระบบการเมืือง และระบบเศรษฐกิิจ
สัังคม”
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5. รัักษาความสามารถในการเรีียนรู้้�และปรัับตััว

แม้้ว่า่ การเรีียนรู้้�และปรัับตััวเป็็นเหมืือน “คาถา” ของการพััฒนาองค์์กรทุุกแห่่ง แต่่สำำ�หรัับ
การเผชิิญความไม่่รู้้�ในยุุค VUCA คุุณหมอไพบููลย์์เน้้นย้ำำ��ถึงึ ขีีดความสามารถสำำ�คัญ
ั ที่่�ชี้้�ขาดความสำำ�เร็็จ
ของเรื่่�องนี้้�ว่่า อยู่่�ที่่�การอยู่่�รอดและเติิบโต
“ไม่่มีชุี ดสำ
ุ ำ�เร็็จว่่าอะไรดีีไม่่ดีี มัันเป็็นเรื่่อ� งของยุุคสมััย คำำ�ที่่อ� าจจะเหมาะสมที่่�สุดคืื
ุ อ ขีีดความ
สามารถในการเรีียนรู้้�และปรัับตััว
“คำำ�ว่่าเรีียนรู้้�ที่่�มัักได้้ยิินในแวดวงของเรามีี 2 ความหมาย แบบแรก คืือ เข้้าไปห้้องเรีียน
หรืือมีีกระดาษออกมาปึึกหนึ่่�ง ก็็นึึกว่่าเรีียนรู้้� แต่่ความจริิงไม่่ใช่่...การเรีียนรู้้�แบบที่่� 2 คืือ ถ้้าคุุณเรีียน
คุุณต้้องอยู่่�รอดและเติิบโตได้้

“

ถ้้า learn but not survive, not growth
สำำ�หรัับผมเอง ไม่่ถืือว่่าเรีียนรู้้ �

”

30 ปี มสช.

119

6. ดำำ�รงอยู่่อ
� ย่่างสมดุุล

การมีีแหล่่งทรััพยากรที่่�มั่่�นคงและเพีียงพอสำำ�หรัับการทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จจากจุุดแข็็งของการ
เป็็นองค์์กรที่่�สามารถสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา นำำ�ไปสู่่�การมองหาทางเลืือกใหม่่ ๆ อย่่างเช่่น
การทำำ� วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (Social Enterprise – SE) โดยดึึงจุุดแข็็งหรืือคุุณค่่าขององค์์กรมาเป็็น
แก่่นในการต่่อยอด โดยคุุณหมอปิิยะสะท้้อนมุุมมองในเรื่่�องนี้้�ว่่า
“SE แบบไหนที่่�มันั work … ผมคิิดว่า่ มัันควรจะมีีอะไรที่่�เราทำำ�ได้้ดีี สมมติิยกตััวอย่่างว่่าเรา
เป็็น SE ที่่�เป็็นคนรวบรวมข้้อมููล จััดการองค์์ความรู้้� สร้้างความฉลาดในเชิิงนโยบายสุุขภาพ แล้้วก็็ให้้
บริิการกัับกระทรวงสาธารณสุุข ให้้กับั ธุุรกิิจ ให้้กับั สถาบัันการศึึกษา มีีรายได้้จากการ subscription
และใช้้บริิการ อย่่างนั้้�นคิิดว่่าตรงกัับจุุดแข็็งของ มสช.”
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7. อยู่่�กัับปััจจุุบัน
ั

ในโลกยุุคใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างก้้าวกระโดด สิ่่�งต่่าง ๆ ถููกถอดรื้้�อเพื่่�อพิิจารณาคุุณค่่า
อยู่่�ตลอดเวลาเช่่นทุุกวัันนี้้� การดำำ�รงอยู่่�ของ มสช. ก็็เป็็นไปภายใต้้ปรากฏการณ์์นี้้�เช่่นกััน
	จุุดกำำ�เนิิดของ มสช. เมื่่�อ 30 ปีีก่่อน ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นในวาระที่่�ตั้้�งใจไว้้ ทั้้�งในวาระแรกเริ่่�ม
ที่่�ตั้้�งใจจะก่่อตั้้�งมููลนิิธิิเมื่่�อคราวไปเจรจากัับผู้้�แทนมููลนิิธิิร็็อกกี้้�เฟลเลอร์์ในปีี 2530 แต่่ไม่่ประสบผล
จนต้้องขัับเคลื่่�อนงานภายใต้้หน่่วยงานภาครััฐ
และต่่อมา เมื่่�อ “คณะกรรมกรรมการระบาดวิิทยาแห่่งชาติิ” ถููกสั่่�งยุุบแบบปััจจุุบันั ทัันด่่วน
ในปีี 2536 มสช. ที่่�จััดตั้้�งรอไว้้ตั้้�งแต่่ปีี 2534 จึึงกลายเป็็นฐานที่่�มั่่�นในการขัับเคลื่่�อนงานตามที่่�มุ่่�งหวััง
ไว้้ได้้แบบไร้้รอยต่่อ ดัังที่่�คุุณหมอสมศัักดิ์์�กล่่าวไว้้ในบทแรก ๆ ว่่า
“ถ้้าเราไม่่ไปจดทะเบีียนตั้้�งมููลนิิธิิ มาถึึงจุุดนี้้�ก็็คงไม่่รู้้�ว่่าจะทำำ�อย่่างไรกัันต่่อ...”
ความเป็็นไปทั้้�งในอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั ของ มสช. เป็็นบทพิิสูจู น์์ถึงึ อานุุภาพของความไม่่แน่่นอน
อัันเป็็นกฎธรรมดาที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงในโลกที่่�ผัันแปรไปตามเหตุุปััจจััยมากมาย และย้ำำ��เตืือนให้้คน
ทำำ�งานไม่่ตกอยู่่�ในความประมาท เพื่่�อพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับตััวให้้ดำำ�รงอยู่่�อย่่างเท่่าทัันปััจจุุบัันเสมอ
โดยไม่่ยึึดติิดกัับสิ่่�งที่่�เคยมีีเคยเป็็น ตลอดจนความสำำ�เร็็จที่่�ผ่่านพ้้นไปแล้้ว แต่่มุ่่�งไปที่่�คุุณค่่าอัันเป็็น
แก่่นสารแห่่งกำำ�เนิิดและการดำำ�รงอยู่่�
	วิิธีีการหนึ่่�งที่่�ช่่วยได้้ อาจเป็็นการหมั่่�นทบทวนตั้้�งคำำ�ถามที่่�ท้้าทายกัับตนเอง ดัังที่่�คุุณหมอ
ปิิยะเล่่าไว้้ว่่า
“มีีช่่วงหนึ่่�งผมก็็ถามกัับบอร์์ดว่่า มสช. จะ 30 ปีีแล้้ว...เราจะต้้องอยู่่�อีีกกี่่�ปีี...เพราะ มสช.
คงไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องอยู่่�เพื่่�ออยู่่�ใช่่ไหม...เราอยู่่�เพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง”
“เป็็นคำำ�ถามที่่�ไม่่ได้้ต้้องการคำำ�ตอบ แค่่ต้้องถามตััวเองเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อจะได้้กระตุ้้�นให้้
มสช. เข้้าไปถึึงสาเหตุุที่�ต้้่ องดำำ�รงอยู่่�”
30 ปี มสช.
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ในฐานะองค์์กรที่่�ตระหนัักต่่อความสำำ�คััญของการสร้้างความต่่อเนื่่�องทางสติิปััญญา
“ความหลััง” จาก 30 ปีีที่่�ผ่่านมาของ มสช. ได้้ส่่งมอบ “ความรู้้�” ไว้้ให้้เป็็นทุุนสะสมสำำ�หรัับเดิินทาง
ไปสู่่�ทศวรรษต่่อไปไม่่น้้อย
เรื่่อ� งราวการเผชิิญกัับสิ่่ง� ที่่� “ยัังไม่่รู้้”�  นัับจากนี้้� เชื่่อ� ว่่าจะถููกต่่อยอดสู่่�ปัญ
ั ญาที่่�สืืบเนื่่อ� งจาก
30 ปีีแรก เพื่่�อนำำ�มาแลกเปลี่่�ยนแบ่่งปัันร่่วมกัับกััลยาณมิิตรต่่อไปในวัันข้้างหน้้า
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“

ในช่่วงที่่�ผ่า
่ นมา รููปแบบการทำำ�งานของ มสช.
ปรัับเปลี่่�ยนและปรัับปรุุงมาเป็็นลำำ�ดัับ

แต่่หลัักการและเป้้าหมายสุุดท้้ายไม่่เคยเปลี่่�ยนแปลง
นั่่�นคืือการทำำ�เพื่�อ
่ ประโยชน์์ของส่่วนรวม

การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม การสร้้างเครืือข่่าย

การยืืนหยััดทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถูก
ู ต้้อง และการเรีียนรู้้อ
� ย่่างต่่อเนื่่�อง
เราจะยัังคงเล่่นบทในฐานะส่่วนประกอบเล็็ก ๆ

ส่่วนหนึ่่�งของระบบสุุขภาพไทยและทำำ�ตััวเป็็นตััวช่่วยที่่�สำ�
ำ คััญ
…

เราจะมุ่่�งมั่่�น ไม่่อยู่่�กัับที่่� ปรัับเปลี่่�ยน และหาวิิธีีทำำ�งาน

ที่่�เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม โดยตระหนัักว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
ของภาวะผู้้�นำำ�ในระดัับสููง รวมทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อม

ทั้้�งในและต่่างประเทศ ย่่อมเป็็นอนิิจจัังและเป็็นธรรมชาติิ

”

นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�

คณะผู้้ร่� ว่ มก่่อตั้้�ง และ ประธาน มสช. คนปััจจุุบัน
ั
30 ปี มสช.
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ภาคผนวก

กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม หรือ P4
(Participatory Public Policy Process)
จุดคานงัดประเทศไทย

โดย
ประเวศ วะสีี
มููลนิิธิส
ิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ – มููลนิิธิส
ิ ดศรีี-สฤษดิ์์�วงศ์์

30 ปี มสช.
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“

ถ้้าถามว่่า จุุดคานงััดของประเทศไทยคืืออะไร
ที่่�ถ้้างััด ณ จุุดนี้้� แล้้วจะมีีผลไปสู่่�ทุก
ุ เรื่่�อง ทั้้�ง
เศรษฐกิิจ จิิตใจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม

วััฒนธรรม สุุขภาพ การศึึกษา และประชาธิิปไตย
คำำ�ตอบคืือ P4 (Participatory Public Policy Process)
กระบวนการนโยบายสาธารณสุุขแบบมีีส่่วนร่่วม

”
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1

เครืือข่่ายองค์์กรตระกููล ส. มีีความพร้้อมมากที่่สุ
� ด
ุ
ที่่จ
� ะเริ่่�มต้้นการขัับเคลื่่�อน P4
เครืือข่่ายองค์์กรตระกููล ส. หมายถึึง
1. สช. (สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ)
2. สวรส. (สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข)
3. สสส. (สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ)
4. สปสช. (สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ)
5. สรพ. (สถาบัันรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล)
6. มสช. (มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ)
(อาจจะเพิ่่�มองค์์กรอื่่�นอีีกก็็ได้้ ที่่�ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการเริ่่�มต้้น)
	ทั้้�ง 6 องค์์กรตระกููล ส. ดัังกล่่าว มีีความเป็็นอิิสระ มีีความคล่่องตััว มีีงบประมาณ พอสมควร
ทำำ�งานทางปััญญา เพื่่�อสุุขภาวะของคนทั้้�งมวล
และโดยที่่� “สุุขภาพคืือทั้้�งหมด” (Health is the Whole) และนโยบายสาธารณะมีีผลต่่อ
ทั้้�งหมด (Public Policy is the Whole) จึึงมีีความชอบธรรม หรืือเป็็นหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องขัับเคลื่่�อน P4

30 ปี มสช.
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2

แนวทางการปฏิิบัติ
ั ิ

โดยย่่อมีีดัังนี้้�
1.	ร่่วมกำำ�หนดประเด็็นใหญ่่ของประเทศไทย (Thailand Big Issues) โดยทุุกภาคส่่วน
ของสัังคม รวมทั้้�งพรรคการเมืือง สมมุุติว่ิ า่ ได้้ 25 ประเด็็น ซึ่่�งถ้้าทำำ�แล้้วจะแก้้ปัญ
ั หา
ได้้ทั้้�งหมด ทำำ�ให้้ประเทศหลุุดจากสภาวะวิิกฤตอย่่างเรื้้�อรััง พร้้อมที่่�จะเกิิดความ
เจริิญอย่่างแท้้จริิง 25 ประเด็็นใหญ่่นี้้� คืือ ประเด็็นนโยบายสาธารณะแห่่งชาติิ
ที่่�คนไทยร่่วมกำำ�หนด ไม่่ใช่่ของใคร หรืือของกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
2.	จััดการพิิมพ์์ “25 ประเด็็นนโยบาย” แห่่งประเทศไทย” ให้้เป็็นสมุุดปกขาว
ที่่�สวยงาม แล้้วเผยแพร่่ทั่่�วประเทศ ทำำ�ให้้คนไทยเกิิดความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกััน คนไทย
ไม่่เคยมีีความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกััน ความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันที่่�จะเป็็นพลัังประดุุจการรวม
แสงเลเซอร์์ เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนนโยบาย
3.	จััดการให้้มีีกลุ่่�มขัับเคลื่่�อนนโยบาย 25 กลุ่่�ม
4. กลุ่่�มขัับเคลื่่�อนนโยบายศึึกษาวิิจััยขัับเคลื่่�อนนโยบายครบวงจร 12 ขั้้�นตอนความ
สำำ�เร็็จ5 แล้้วทำำ�การขัับเคลื่่�อนจาก 1 ถึึง 12

5.
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ขั้นตอน

ระบบนโยบาย

ลักษณะงาน

1. สังเคราะห์นโยบาย

วิชาการ

1-4

2. การตัดสินใจนโยบาย

การเมือง

5

3. การบริหารนโยบายสู่ความสำ�เร็จ

การบริหารจัดการ

6-12

รวม 12 ขั้นตอน

	ถ้้าทำำ�ครบทั้้�ง 12 ขั้้�นตอน ไม่่มีีทางไม่่สำำ�เร็็จ จึึงเรีียกวิิธีีการนี้้�ว่่า “สััมฤทธิิศาสตร์์”
	ที่่�ผ่่านมา ที่่�ไม่่ค่อ่ ยทำำ�อะไรสำำ�เร็็จเพราะทำำ�เป็็นส่่วน ๆ หรืือบางส่่วนไม่่ครบวงจร วงจรไฟฟ้้า
ที่่�ไม่่ครบวงจรไฟเดิินไม่่ได้้ฉัันใด เรื่่�องนโยบายก็็เช่่นเดีียวกัันเมื่่�อทำำ�อะไรไม่่สำำ�เร็็จก็็จะกล่่าวโทษกััน
ไปมา ทะเลาะ และขััดแย้้งกัันมากขึ้้�น “กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม” หรืือ P4
จะนำำ�คนไทยทั้้�งชาติิเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดนโยบาย มีีส่ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อน และมีีส่ว่ นร่่วม
ในการได้้รัับผลจากนโยบายสาธารณะที่่�ดีี นี่่�คืือประชาธิิปไตยที่่�แท้้จริิง

30 ปี มสช.
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3

“การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการปฏิิบัติ
ั ิ”
(Interactive learning through action)
“กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม” หรืือ P4 ดัังกล่่าว ใช้้เครื่่�องมืือขัับเคลื่่�อน
คืือ “การเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันในการปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์จริิง” อัันเป็็นกระบวนการทางปััญญาที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของ
คนไทยทั้้�งชาติิ กระบวนการนี้้� ยิ่่�งทำำ�
	ยิ่่�งรัักกัันมากขึ้้�น
	ยิ่่�งเชื่่�อถืือไว้้วางใจกัันมากขึ้้�น
	ยิ่่�งฉลาดขึ้้�น และฉลาดร่่วมกััน เกิิดอััจฉริิยะกลุ่่�ม นวััตกรรม ปััญญาร่่วม
(Collective wisdom)
	ทั้้�งหมดเป็็นพลัังที่่�ฝ่่าความยากไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
	ทุุกคนมีีความสุุข ประดุุจบรรลุุนิิพพาน
ในสัังคมที่่�ซัับซ้้อน การใช้้อำ�ำ นาจและการแบ่่งขั้้�วแบ่่งข้้างเข้้าปะทะกัันไม่่มีีพลัังที่่�จะฝ่่าออก
ไปได้้ ดัังที่่�เป็็นมา แต่่กระบวนการทางปััญญาของคนไทยทั้้�งชาติิ มีีพลัังที่่�จะก้้าวข้้ามอุุปสรรคทั้้�งปวง

•
•
•
•
•
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4

กระบวนการนโยบายสาธารณะจะทำำ�ให้้การเมืืองลงตััว

	วิิกฤตการเมืืองเรื้้�อรัังของไทยดำำ�เนิินมากว่่า 100 ปีี ถ้้านัับตั้้�งแต่่กบฏหมอเหล็็งในต้้นรััชกาล
ที่่� 6 ทำำ�อย่่างไร ๆ การเมืืองก็็ไม่่ลงตััว ทำำ�ให้้เสีียโอกาส และประเทศก้้าวไปข้้างหน้้าไม่่ได้้
การเมืืองเป็็นส่่วนหนึ่่�งหรืือขั้้�นตอนหนึ่่�งของระบบนโยบาย คืือขั้้�นตอนที่่� 5 ระบบนโยบาย
ยัังมีีอีีก 11 ขั้้�นตอน ในเมื่่�อพยายามพััฒนาการเมืืองอย่่างแยกส่่วน และเป็็นการเมืืองเชิิงอำำ�นาจ
จึึงไม่่สำำ�เร็็จ การเมืืองต้้องเป็็นการเมืืองเชิิงปััญญา และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนโยบาย 12 ขั้้�นตอน
ก็็จะเกิิดความสำำ�เร็็จ เมื่่�อนโยบายเป็็นระบบครบวงจรโดยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนไทยทั้้�งประเทศ การเมืือง
ก็็จะมีีคุุณภาพนำำ�ไปสู่่�ผลสััมฤทธิ์์� นัักการเมืืองทุุกคนจะกลายเป็็นคนเก่่ง คนดีี เพราะระบบดีี
พรรคการเมืืองจะกลายเป็็นสถาบัันพััฒนานโยบาย นัักการเมืืองจะกลายเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการ
ขัับเคลื่่�อนนโยบาย
P4 จึึง ทำำ�ให้้การเมืืองลงตััว และบ้้านเมืืองลงตััว
	ต่่อไปพรรคการเมืืองใดมาเป็็นรััฐบาลก็็จะสบายมาก โดยประกาศว่่านโยบายของพรรคใน
การบริิหารประเทศ ก็็คืือนโยบาย 25 ประการ ที่่�ประชาชนร่่วมสร้้างกัันมานั่่�นแหละ เพราะเป็็น
ของกลางที่่�คนไทยทั้้�งชาติิร่่วมสร้้าง รััฐบาลที่่�ตามหลัังประชาชนจะง่่ายและสะดวกสบาย ประชาชน
รัักด้้วย และร่่วมขัับเคลื่่�อนนโยบาย 25 ประเด็็นที่่�เขาร่่วมสร้้าง

30 ปี มสช.
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5

P4 ให้้คำำ�ตอบเกี่่�ยวกัับคนรุ่่�นใหม่่
และการพััฒนาศัักยภาพคนไทย
เพราะระบบการศึึกษาไม่่ให้้คำำ�ตอบ คนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีพี ลัังอุุดมการณ์์ และต้้องการสร้้างสรรค์์
จึึงต้้องลงถนน และประเทศก็็ไม่่มีีคำำ�ตอบให้้เขา นอกจากศาลตััดสิินจำำ�คุุกคนหนุ่่�มสาว
P4 เป็็นกระบวนการประชาธิิปไตย และกระบวนการทางปััญญาที่่�คนรุ่่�นใหม่่สามารถเข้้าร่่วม
ขัับเคลื่่�อน ณ จุุดต่่าง ๆ เขาจะเข้้าใจความเป็็นจริิงของประเทศ สามารถมีีความฝัันได้้เต็็มที่่� และเข้้า
ร่่วมทำำ�ความฝัันให้้เป็็นจริิงด้้วยสััมฤทธิิศาสตร์์
	อุุดมการณ์์ที่่�ไม่่มีกี ารจััดการ ไม่่นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ แต่่อาจมีีอันั ตรายทั้้�งต่่อตััวเอง และผู้้�อื่่�น
P4 เป็็นกระบวนการจััดการอุุดมการณ์์ให้้เป็็นความจริิง โดยการมีีส่ว่ นร่่วมของคนทั้้�งประเทศ
จึึงให้้คำำ�ตอบเรื่่�องคนรุ่่�นใหม่่ได้้ และคนรุ่่�นใหม่่จะเป็็นพลัังสร้้างสรรค์์อนาคตประเทศไทย

132

ความรูจ
้ ากความหลัง

6

นโยบายสาธารณะที่่ดีี
� เป็็นปััจจััยสุุขภาพ
ตาม Ottawa Charter
ตาม Ottawa Charter ปััจจััยใหญ่่ ๆ เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของประชาชน มีี 5 อย่่างคืือ
1. พฤติิกรรมสุุขภาพ
2.	สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
3.	ชุุมชนเข้้มแข็็ง
4. ระบบบริิการสุุขภาพดีี
5. นโยบายสาธารณะที่่�ดีี (Healthy Public Policies)
เพราะฉะนั้้�นจึึงมีีความชอบธรรม และหน้้าที่่�ตระกููล ส. ที่่�จะริิเริ่่�มและประสานการขัับเคลื่่�อน
นโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม P4 เป็็นจุุดคานงััดประเทศไทย ไปสู่่�สัังคมสัันติิสุุข ประเทศไทย
จะเข้้มแข็็งและเป็็นตััวอย่่างแก่่โลกว่่า ประชาธิิปไตยที่่�สมบููรณ์์ที่่�ก่่ออััตถประโยชน์์นั้้�นคืืออย่่างไร

30 ปี มสช.
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แหล่งข้อมูล
เอกสาร
“กว่่าจะเป็็นมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ” โดย มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ, ไม่่ปรากฏปีีที่่�เผยแพร่่
บัันทึึก “องค์์กรเรีียนรู้้� (ได้้หรืือเปล่่า)” โดย มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ, 2548
สารจากประธานมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ โดย นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� ใน เว็็บไซต์์ มสช.
สััมภาษณ์์
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
พญ.จัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ
นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์
นพ.อััคริินทร์์ นิิมมานนิิตย์์
ดร.นพ.ยศ ตีีระวััฒนานนท์์
ดร.นพ.ปิิยะ หาญวรวงศ์์ชััย
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่
ขอขอบคุณผู้เกียวข้
องทุกฝ่ าย
้
ทังในส่
วนของสำ�นักงาน อันประกอบด้วย
บุคลากรและผู้บริหารทุกท่านของ
์
มูลนิธส
ิ าธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธส
ิ ดศรี-สฤษดิวงศ์
มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
่ งคม จำ�กัด
่
บริษัท คิดเปลียนเรี
ยนรูวิ
้ สาหกิจเพือสั
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้ ในประเทศไทย
่
และภาคีเครือข่ายจากทุกพืนที
ทีร่่ วมมือ และทุ่มเท แรงกาย แรงใจ
สติและปั ญญาจนก่อเกิดเป็ นผลจาก
่ านมา ในนาม
การดำ�เนินงานตลอด 30 ปีทีผ่

“มูลนิธส
ิ าธารณสุขแห่งชาติ”

30 ปี มสช.
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คณะกรรมการมููลนิิธิส
ิ าธารณสุุขแห่่งชาติิชุุดปััจจุุบัน
ั
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รายนามเลขาธิิการมููลนิิธิส
ิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ
(อดีีต-ปััจจุุบัน
ั )

30 ปี มสช.
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รายนามอดีีตคณะกรรมการมููลนิิธิส
ิ าธารณสุุขแห่่งชาติิ

คณะกรรมการ มสช. (ชุุดแรก) แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 28 ตุุลาคม 2534		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นพ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์ 		
ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.ประเวศ วะสีี
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
ดร.ทวีีทอง หงษ์์วิิวััฒน์์		
นพ.ดำำ�รงค์์ บุุญยืืน		
นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 16 ธัันวาคม 2542

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.ประเวศ วะสีี
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		
ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�		
นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์		
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		
นพ.วิิพุุธ พููลเจริิญ		
พญ.จัันทร์์เพ็็ญ ชููประภาวรรณ
ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริิ		
น.ส.ลัักขณา เติิมศิิริิกุุลชััย		
นายอำำ�นวย ทวีีศิิลป์์		
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

1.
2.
3.
4.
5.

ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.ประเวศ วะสีี
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
นพ.ไพโรจน์์ นิิงสานนท์์		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 17 มีีนาคม 2546		
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศ.นพ.ธาดา ยิิบอิินซอย		
ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		
นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์		
นพ.วิิพุุธ พููลเจริิญ		
ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริิ		
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
น.ส.ชููสะอาด กัันธรส		
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.ประเวศ วะสีี
ศ.นพ.อารีี วลยะเสวีี		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		
ศ.นพ.ธาดา ยิิบอิินซอย		
ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		
ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริิ		
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
น.ส.ชููสะอาด กัันธรส		
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.ประเวศ วะสีี
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		
ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 9 พฤษภาคม 2549		

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 12 พฤศจิิกายน 2557		
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8.
9.
10.
11.

ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริ		
ิ
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
น.ส.ชููสะอาด กัันธรส		
นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�		
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		
ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริิ		
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์
น.ส.ชููสะอาด กัันธรส		
นพ.อััคริินทร์์ นิิมมานนิิตย์์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�		
ศ.นพ.วิิจารณ์์ พานิิช		
น.ส.นวลอนัันต์์ ตัันติิเกตุุ		
ศ.นพ.อารีี วััลยะเสวีี		
นพ.หทััย ชิิตานนท์์		
นพ.มรกต กรเกษม		
นพ.สุุวิิทย์์ วิิบุุลผลประเสริิฐ
นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์		
ดร.สุุทธิิลัักษณ์์ สมิิตะสิิริ		
ิ
ศ.นพ.ไพบููลย์์ สุุริิยะวงศ์์ไพศาล
นพ.ศุุภมิิตร ชุุณห์์สุุทธิิวััฒน์์
น.ส.ชููสะอาด กัันธรส		
ดร.นพ.ยศ ตีีระวััฒนานนท์์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการฝ่่ายบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรััญญิิก
กรรมการและเลขาธิิการ

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 3 กุุมภาพัันธ์์ 2560		

คณะกรรมการ มสช. แต่่งตั้้�งเมื่่�อ 21 พฤษภาคม 2561		
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“
มสช. ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากอุุดมการณ์์และเป้้าหมายที่่�ชััดเจนว่่า

“จะเป็็นหน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ระดมสมองของฝ่่ายต่่าง ๆ โดยเน้้นหนัักที่่�การพััฒนา
ส่่วนที่่�เป็็นนโยบาย เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�นในระบบสาธารณสุุขของไทย”
เกืือบ 10 ปีีแรก นัับตั้้�งแต่่ถืือกำำ�เนิิดในปีี พ.ศ. 2534 มสช. ก้้าวเดิินตรงตามอุุดมการณ์์ที่่�
ปัักหลัักไว้้ และสั่่�งสมผลงานที่่�มีีคุุณค่่าไว้้จำำ�นวนไม่่น้้อย อย่่างไรก็็ตาม กล่่าวได้้ว่่า นัับตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2542 เป็็นต้้นมา ได้้ทวีคี วามเข้้มข้้นและครบเครื่่อ� ง เกิิดผลงานที่่�สร้า้ งผลกระทบอย่่างสููงต่่อสัังคม
และที่่�สำำ�คััญคืือ มีี “พัันธมิิตร” อยู่่�ในทุุกภาคส่่วน

”
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