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 หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยสงขลา เมื ่อ
ตนป ๒๕๒๕  ผมกับเพื ่อนอีก ๓  คน ก็ไปเปน
หมออินเทิรน ที่โรงพยาบาลสวนดอก (โรงพยาบาล
มหาราชเชียงใหม) อยู ๑ ป แลวไปใชทุนแพทยอยู
บนดอย เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลแมลานอย
และโรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน อยูอีก 
๔ ป กอนจะกลับใตมาเปนผูอำนวยการโรงพยาบาล
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา อีก ๔ ป 

 ตลอดเวลาที่ผมทำงานอยู โรงพยาบาลชุมชน
มา ๑๐ กวาป ไดมีโอกาสไดทำงานเปนหมอในชนบท 
เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลที่ตองสนับสนุน และ
ทำงานรวมกับหมออนามัย ในสถานีอนามัยตางๆ 
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ไดลงไปพูดคุย ทำงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary 
Health Care) กับ อสม. กับประชาชนในหมูบาน 
นับวาเปนชวงที่ดีที่สุดในชีวิตชวงหนึ่ง 

 หลังจากนั้น ไดมีโอกาสเปนรองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด (ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อยูประมาณ 
๖ ป แลวไดรับโอกาสใหทำหนาที่เปนนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดที่ปตตานี ทำงานอยูที่นั่นอยาง
สนุกสนานและมีความสุข เลยอยู ยาวถึง ๗ ป 
กอนจะกลับมาเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา อีก ๔ ป ซึ่งก็ยังมีโอกาสไปชวยสนับสนุน
ไปชวยงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ในฐานะ
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รักษาในตำแหนงสาธารณสุขนิเทศก สำนักตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข และผูอำนวยการ 
ศบ.สต. (ศูนยบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต) คนแรก เพราะไดชวยกันกอตั ้ง
ขึ้นมากับนองๆ และทีมงาน เพื่อรวมแกไขปญหา 
และพัฒนาการสาธารณสุขเขตชายแดนจังหวัด
ภาคใต โดยการสนับสนุนของผู ใหญในกระทรวง 
จนมีการดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

 การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือการตัด
สินใจเขาไปทำงานที่สวนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) 

ซึ่งผมไดตัดสินใจไปทำงานที่สวนกลางเต็มตัวเมื่อ
ป ๒๕๕๔ จากการชักชวนของพี่ที ่ผมรูจักและให
ความนับถือ ดวยคำชวนที่วา “ไปชวยกันทำงาน
ใหกระทรวง” ผมจึงไดเขาไปทำงานในตำแหนง 
สาธารณสุขนิเทศก ซึ่งตองดูแลพื้นที่ตามการแบง
เขตของกระทรวง ซึ่งปจจุบันมี ๑๒ เขต ตามแนวคิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่จะใหมี
การจัดบริการรวม (Service Plan) โดยมีการบริการ
รวมในระดับเขตสุขภาพ เพื่อจะไดดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ชวงที่ทำหนาที่สาธารณสุขนิเทศกก็เปนชวง
เวลาที่ดีของชีวิตอีกชวงหนึ่งครับ เพราะไดมีโอกาส
ไปดูแลพื้นที่ตางจังหวัดหลายๆ เขต ทั้งภาคเหนือ
ตอนบน แถบเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน แพร 
นาน พะเยา ลำปาง ลำพูน หรือภาคเหนือตอนลาง 
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พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี มาจนถึงชัยนาท ทำใหไดมี
โอกาสเห็น เรียนรู ทำความเขาใจกับการทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ 
และมีบริบทที่แตกตางกัน 

 “ผมเขาใจ และคลี่คลายปญหาหลายๆ อยางที่เคยสงสัย 
และคางคาใจมาเปนเวลานาน ไดมีโอกาสพบเห็นการทำงานที่ดี...
สิ่งดีดี ในแตละพื้นที่ ตลอดจนปญหา อุปสรรค ซึ่งถาอยูแต
สวนกลาง คงไมสามารถกำหนดนโยบายที่ดี หรือเหมาะสมได”

 แตชีวิตผมกลับหักเหครับ...เพราะไดรับการทาบทามใหไปทำหนาที่
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในชวงการปฏิรูปครั้งสำคัญและมีวิกฤติ
ของประเทศ รวมทั้งวิกฤติครั้งใหญของกระทรวงสาธารณสุข...ก็ดีครับ 
ไดรับรูไดเห็นไดมีสวนรวมในงานที่สำคัญ 

 ทำใหเขาใจชีวิต...ความเปนไปของบานเมือง การเมืองอำนาจ
และพลังของความขัดแยง 
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 หลังจากนั้นผมก็ไดรับการคัดเลือก (ตามขั้น
ตอนการคัดสรร) ใหเปน ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ...แตกวารายชื่อจะไดเสนอจนไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก็โดนเก็บชื่อไวถึง 
๘ เดือน นาจะเพราะโดนขอหาไมใชพวกของเรา 
แตสุดทายก็ไดรับโปรดเกลาฯ เปนผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขในที่สุด 

 ไดร ับมอบหมายใหดูแลเขตสุขภาพที ่ ๕ 
ซึ่งเปนพื้นที่ภาคกลางตอนใต แถบเมืองสมุทรฯ* 
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ลงมาถึงประจวบคิรีขันธ 
และไปทางตะวันตก ตั้งแตสุพรรณฯ จนถึงชายแดน
พมาที่กาญจนบุรี อยูไดไมกี่เดือนก็มีคำสั่งใหมาดูแล
เขต ๑๒ พื้นที่ ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งก็มี
ความสุขครับ เพราะไดกลับถิ่นเดิม พี่ๆ นองๆ อยูกัน
เยอะ ทำงานสนุก และไดรับความรวมมือดวยดี 

ทายสุดกอนเกษียณอายุราชการ ผมไดมารับตำแหนง
อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ซึ่งเปนปสุดทายที่ผมทำงานอยางสนุก 
มีความสุข และไดรับประสบการณดีๆ ประทับอยูใน
ความทรงจำผมไปอีกนาน

 สิ่งที่ผมไดเรียนรูตลอดเสนทางการทำงานกวา 
๓๕ ปที่ผานมา ทำใหผมเขาใจวา  แตละชีวิต คงมี
จุดมุงหวัง เปาหมายในชีวิตตางๆ กันไป ตางก็กาว
เดินไปตามเสนทางที่ตนเองคิดวาดี เหมาะสมกับ
ตนเองที่สุดหรือเทาที่เปนไปได

 หลายครั้ง บางครั้งหรือบอยครั้ง หลายๆ อยาง
ไมไดเปนไปอยางที่เราคิดหรือคาดหวัง ผมไดมีโอกาส
ฟงอาจารยธาดา ยิบอินซอย บรรยายในการประชุม
ครั้งหนึ่งของผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน อาจารย
ใชคำวา
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 ผมไมเคยคาดหวังหรือตั ้งเปาหมายวาจะตองเปนใหญเปนโต ตองเปนปลัด
กระทรวงหรืออธิบดี มุงเพียงแต ทำทุกอยาง งานทุกเรื ่องที่รับผิดชอบใหดีที ่สุด 
ทำปจจุบันใหดี อนาคตเปนเรื่องของกรรม (การกระทำของเรา) หรือวาสนาของเรา 
(โอกาสและจังหวะชีวิต) ที่ผานเขามาในชีวิต 
 ผมยังเชื่อเสมอวา ทำดี ไดดี แตบางคนหรือหลายคน อาจแยง ซึ่งก็เปนจริง
ในมิติหนึ่ง
 ถาเรา ทำดี แลว อยากใหคนอื่นบอกวา เราดี เราอาจจะรูสึกทุกขและคับของใจ 
ที่ไมไดเปนไปเชนนั้น
 แตที่สำคัญอีกมิติหนึ่งคือ เราทำดีแลวไดดี ไดดีจากที่เรารูสึกดี มีความสุขที่ไดทำ
สิ่งที่เราคิดวาดี ดีแทมันอยูที่ใจเรา ไมตองกังวลใจวาใครจะคิดวาเราเปนคนดี หรือไม
 การทำความดี แมไมมีใครเห็น...ก็ยังเปนความดี 
 ขอใหทุกๆ ทาน ไดทำความดีดวยความสุขครับ

“Looking  for the Star ใหเราตั้งความหวัง ความตั้งใจ มุงเดินทาง
ไปสูดวงดาวที่ตั้งใจไปหา ถึงแมวาในชีวิตนี้เราอาจจะไปไมถึงดวงดาว...

แตทุกๆ วันที่เราเดินไป เราก็กาวเขาไปใกลดวงดาวดวงนั้น มากขึ้นทุกๆ ที..”
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