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เข็มทิศยุทธศาสตร์

ปูทางการควบคุมโรคไม่ติดต่อให้เห็นผล
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ในการทำ�ศึกกองทัพ ต้องมีแผนยุทธศาสตร์
ในการรบทีร่ ดั กุม จึงจะสามารถพิชติ ข้าศึกได้อย่าง
ราบคาบ การควบคุมโรคก็เปรียบดังการทำ�สงคราม
หากแต่ขา้ ศึกทีว่ า่ ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่
สามารถคร่าชีวติ ผูค้ นได้ในทุกขณะจิต โดยเฉพาะ
“โรคไม่ตดิ ต่อ” ทีแ่ ม้จะไม่ใช่โรคทีส่ ามารถปลิดชีวติ
ผู้คนได้ในเฉียบพลัน หากแต่การเจ็บป่วยดังกล่าว
กลับกินระยะเวลารักษายาวนาน อีกทั้งจำ�นวน
ผูป้ ว่ ยในแต่ละปียงั ไม่มที ที า่ ว่าจะลดลงอย่างง่ายดาย
ดังนัน้ แผนยุทธศาสตร์จงึ เป็นดังเข็มทิศทีส่ �ำ คัญเพือ่
ต่อกรกับโรคภัยดังกล่าวได้อย่างตรงเป้า
วันนี้แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชัย นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ผู้
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ จึงได้รว่ ม
ถ่ายทอดภูมคิ วามรูท้ น่ี า่ สนใจไว้หลายประเด็น ดังจะกล่าวใน
ลำ�ดับต่อไป
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คุณหมอฉายศรี เริ่มบทบาทชีวิตข้าราชการที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ด้วยการรับตำ�แหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
แผนกอายุรกรรม ซึ่งมีโอกาสได้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
วัณโรคคู่ขนานกันไปด้วย เพราะ ณ เวลานั้น ผู้ป่วยวัณโรค
ในแผนกอายุรกรรมมีจ�ำ นวนทีเ่ ยอะมาก อีกทัง้ มีผปู้ ว่ ยจำ�นวนไม่
น้อยทีม่ อี าการไอเป็นเลือด และพร้อมทีจ่ ะแพร่เชือ้ ได้ตลอดเวลา
หรือผูป้ ว่ ยโคม่าทีไ่ ม่สามารถรักษาได้แล้ว คุณหมอจึงเริม่ มองหา
แผนการที่จะช่วยลดจำ�นวนผู้ป่วย admit ที่มีอาการเหล่านี้ให้
น้อยลง จึงเป็นที่มาของการจัดทำ�โครงการ Integrated TB
Program ขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการควบคุม
วัณโรคได้ และสามารถรักษาควบคูไ่ ปกับการดูแลผูป้ ว่ ย ให้กนิ ยา
อย่างต่อเนือ่ ง ได้มากกว่า 90% ในพืน้ ทีเ่ ขตอำ�เภอเมืองทีค่ ณ
ุ หมอ
รับผิดชอบอยู่ หลังจากนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาประจำ�ที่โรงพยาบาล
เลิศสิน กรุงเทพมหานคร และไม่นาน ก็มีผู้ทาบทามให้มา
ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ในช่วงนั้นผู้ที่มีความ
รู้ด้านนี้ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้นในปีพ.ศ. 2532-2533
คุณหมอจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อเพื่อกลับมาทำ�วิจัย ทำ�ให้เรา
เข้าใจปัญหาของเรื่องโรคไม่ติดต่อ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
รวมทั้ ง ได้ รั บ ความกรุ ณ าจากนายแพทย์ ห ทั ย ชิ ต านนท์
ซึ่ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง รองอธิ บ ดี ก รมการแพทย์ ส มั ย นั้ น ได้ รั บ
มอบหมายให้ ติ ด ตามผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น NCD กระทรวง
จึ ง ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ งานควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ มาก
พอสมควร หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ ม ารั บ ตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการ
ศูนย์ประสานพัฒนาวิชาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ และในปี
พ.ศ. 2546 ก็ ไ ด้ ย้ า ยมาประจำ � อยู่ ที่ ก รมควบคุ ม โรค เป็ น
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ และท้ า ยสุ ด คื อ ตำ � แหน่ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก รมควบคุ ม โรค นั บ เป็ น ระยะเวลา 27 ปี
ทีค่ ณ
ุ หมอทำ�งานจนได้กลายเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านโรคไม่ตดิ ต่อ
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และในช่วงที่ได้รับตำ�แหน่ง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณหมอก็ได้มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการที่
สำ�คัญๆ มากมายเช่น

- ทีป่ รึกษา / ประธานการพัฒนาและประเมินผลภายใต้แผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรค “กลุ่มวัยทำ�งาน”
- ที่ปรึกษา / กรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับแผน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทัง้ ระบบ ด้วยการพัฒนางาน NCD รวมถึงการเป็นตัวแทนประเทศในการ
เข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก ในการปะชุม ASEAN: 2nd ATFNCD MEETING
- ทีป่ รึกษา / คณะกรรมการ วิจยั และงานวิชาการให้กบั กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- วิทยากรบรรยายภายในประเทศ เช่น เรือ่ งการดูแลผูส้ งู วัย และโครงการอืน่ ๆ รวมทัง้ เป็น
วิทยากรบรรยายให้กบั งานประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เช่น เรือ่ ง “NCD Prevention through
Wealth Promotion” ในการประชุม 1st ASEAN Regional Forum on Non-Communication
Disease เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ กรุง Manila ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
นอกจากงานด้านโรคไม่ติดต่อแล้ว คุณหมอยังได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือ การข้าร่วมทีม
ตรวจราชการ ให้กับทางเขตการบริการสุขภาพ 1 ทำ�ให้ได้รับความรู้ด้านการตรวจประเมินเพิ่มขึ้นด้วย
คุณหมอฉายศรี ได้ให้ขอ้ คิดทีส่ �ำ คัญว่า ในการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การควบคุมและป้องกันโรคนี้ สิง่ แรก
ที่ต้องทำ�คือ “คิดก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรจากแผนยุทธศาสตร์นี้” โดยสิ่งที่คุณหมอคาดหวังไม่ได้เป็นสิ่งซับซ้อนแต่
อย่างใด หากแต่เป็นเพียงความต้องการอันแสนง่าย ในขณะเดียวกันก็ท้าทายความสามารถถึงขีดสุดด้วยเช่นกันนั่น
คือ

“เราหวังว่าคนไทยจะไม่ตายก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เราหวังว่าแผนยุทธศาสตร์จะช่วยให้คนไทย พ้นจากปัญหานี้ หากเป็นก็ต้อง
เป็นน้อยที่สุด หรือเป็นตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราทำ�เองหรือสังคมทำ� นี่คือจุดมุ่งหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ที่จะควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
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โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีค่ ณ
ุ หมอฉายศรีกล่าวไว้ หมาย
ถึง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
หลอดลมอุดกลัน้ ทางเดินหายใจเรือ้ รัง และโรคมะเร็งซึง่ มี
อัตราการตายของผู้ป่วยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รองลง
มาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามติดมาด้วยโรคไตวาย
และโรคทางจิตเช่นการฆ่าตัวตาย หรือ Variance Autism
เป็นต้น
ด้วยชนิดของโรคและผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังนัน้ มี
จำ�นวนมากกว่าจำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล จึงต้อง
มีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ จึงมุ่งลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมาย
ให้ประชาชนมีสุขภาพพื้นฐานที่ดี มีสุขนิสัยที่จะกิน อยู่
เคลื่อนไหว นอนหลับพักผ่อน ได้ถูกสัดส่วนและเพียงพอ
ตามยุทธศาสตร์ "สุขภาพดีวิถีไทย" คือการกิน "อิ่มแรก"
ในสัดส่วนของอาหาร 1 จานก็คือ ผัก 1/2 จาน ข้าว 1/4
เนื้อ 1/4 โดยประมาณ และควรลดอาหารที่มีรสจัด
“บางคนบอกว่าอาหารทีกินนั้นต้องอร่อย แต่ความ
จริงแล้วเราเข้าใจผิด เราไม่ควรกินอาหารที่เค็มจัด
หรือโซเดียมเยอะเกินไป เช่น ผงชูรสก็ไม่ตอ้ งใส่เยอะ
เกินไป ควรใช้เครือ่ งปรุงรสสดๆ ทีเ่ ป็นสมุนไพร หรือ
เครื่องเทศสดจะดีที่สุด ซึ่งเมืองไทยเรามีทรัพยากร
พวกนีอ้ ยูม่ ากมาย การกิน พืชผักทีม่ ใี ยอาหารทีเ่ พียง
พอ ก็เป็นสิ่งจำ�เป็น ซึ่งตอนนี้คนไทยที่กินผักมีเพียง
20% เพราะฉะนั้นอีก 80% ก็คือเสี่ยงต่อการเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหมดค่ะ”
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เมื่อประชากรไทยเกือบ 80% มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สูบบุหรี่ ไม่ออกกำ�ลังกาย ตลอดจนการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัยส่งผลให้เกิดภาวะน้ำ�หนักเกิน และโรคอ้วนใน
ทีส่ ดุ ซึง่ คนอ้วนจะมีภมู ติ า้ นทานต�่ำ เมือ่ มีโรคระบาดต่างๆ เข้ามาในพืน้ ที่ คนเหล่านีก้ จ็ ะมีโอกาสติดโรคได้งา่ ยกว่าคน
ปกติทวั่ ไป ดังนัน้ แผนยุทธศาสตร์ของการควบคุมโรคจึงมุง่ เน้นไปที่ “การเตือนภัย” ให้คนตระหนักถึงพฤติกรรมสุม่
เสี่ยง และหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้น ให้เหมาะสมเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ดังที่กล่าวมา
หากต้องการให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเส้นทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดี ตามวิถีไทย จึงแบ่งเป็น 3 ระยะมีดังนี้
แผนระยะสั้น 1-3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) :
เป็นการบูรณาการความคิด สร้างความเชือ่ มัน่ และการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นภาคีเครือข่ายร่วม
ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) :
ปฏิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ
ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) :
สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างและระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
โดยเส้นทางที่วางไว้นั้น ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นโยบายสร้างสุข (Healthy Public Policy)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลือ่ นทางสังคมและสือ่ สารสาธารณะ (Social Mobilization
			
& Public Communication)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care
			
System)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity
			
Building)
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โดยสิ่งที่จะทำ�ให้สามารถกำ�หนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายนั้น คุณหมอฉายศรีได้กล่าวไว้ว่า
สิ่งสำ�คัญคือ

1.

		ต้องรู้จักปัญหาของประเทศไทยอย่างดี ว่ามีการระบาดอย่างไร ปัจจัยที่ท�ำให้เพิ่มการ

ตัดสินใจในเชิงสุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ไปสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการตนเอง ทั้งบุคคล
ที่ป่วยและไม่ป่วย ทั้งความคิดการ balance กันระหว่างการปรับวิถีชีวิตกับยา อันนี้คือจุดที่เราจะต้อง
ท�ำในเชิงของสภาพแวดล้อมในเชิงของนโยบายและทางกายภาพ การปรับวิถีชีวิต ในสถานที่ท�ำงาน ใน
ชุมชนและในโรงเรียน 3 แห่งซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญ

2.

		
ระบบบริการ ที่เป็น 3 เป้าหมาย Intervention ที่ต้องท�ำเพื่อลด specific หรือปัจจัย
เสี่ยงส�ำคัญๆ ที่กล่าวถึงแล้ว รวมทั้งเพิ่มปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพ ทางเลือกทางสุขภาพที่
เพิ่มขึ้น ระบบเฝ้าระวังและการสื่อสารสนับสนุนทางนโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่จริงกฎหมายจะไม่
ส�ำคัญเลยถ้าชุมชนส่วนใหญ่ เห็นและสนับสนุนทางเลือกทางสุขภาพมากขึ้น และพวกเราที่เป็นผู้บริโภค
ก็นิยมมากขึ้น ถ้าเขาหารายได้ เขาก็จะมาเองไม่อย่างนั้นเขาก็จะขายแต่ของเสี่ยงให้เรา

3.

		
สร้างบุคลิกของ Problem Solving Girl ให้กับตัวเอง คือ ไม่ยึดติดกับเครื่องมือมาก
จนเกินไป โดยยึดหลักของอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยต้องระบุให้ได้ว่าโรคและภัยที่เป็น
ทุกข์อยู่นั้นคืออะไร มาจากไหน เกิดขึ้นเมื่อไหร่ กระจายตัวอย่างไร มีใครควบคุมได้บ้าง เครื่องมือเดิมๆ
ช่วยแก้ปัญหาโรคนี้ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งข้อดีของ Problem Solving Girl คือ การไม่ยึดติดกับเครื่อง
มือ เพราะไม่อย่างนั้น ถ้าเราจบมาทางระบาดวิทยา เราก็จะใช้เครื่องมือทางด้านระบาดวิทยาอย่างเดียว
ท�ำให้ออกแบบกระบวนการไม่ได้ เช่น จากการสืบหาข้อมูลท�ำให้พบว่าการท�ำงานด้านระบาดวิทยา
ต้องมีความรู้ด้านพฤติกรรมและสังคมเข้ามาช่วยด้วย จึงจะสามารถควบคุมโรคได้ หากใช้ความรู้ด้าน
พฤติกรรมและสังคมโดดๆ จะไม่สามารถช่วยควบคุมและแก้ปัญหาได้
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“คนทีท่ �ำ งานในกรมฯ จะมองออกว่ากระบวนการ
หลักของกรมควบคุมโรค จะเป็นเหมือนกระบวนการของ
นักสืบ แต่เป็นนักสืบในระบบสุขภาพ ที่ต้องสืบให้ได้ว่า
โรคนั้นคืออะไร การสร้างความเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติ
เข้าใจปัญหา แล้วนำ�ความเข้าใจนั้นมากำ�หนดเป็นเป้า
หมาย แล้วก็ดูว่ามีใครแก้ปัญหานี้มาก่อนหรือไม่ เช่น
เดียวกับการพิจารณาคดีความทางกฎหมายที่ต้องมีคดี
เป็นตัวอย่าง เป็นต้น เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุและธรรมชาติ
ของการเกิดโรคแล้ว ลำ�ดับต่อมาจึงเป็นเรือ่ งของการแจ้ง
ข่าวสาร การสื่อสาร การเตือนภัย ที่จะเข้ามามีบทบาท
สำ�คัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ การจัดการ และการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย”
ในการกำ�หนดยุทธศาสตร์นั้น อุปสรรคที่ทำ�ให้
การวางแผนยากขึ้น นั่นคือ ทิศทางที่ไม่ชัดเจน เช่น การ
วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มคนวัยทำ�งานนั้น กว่าจะ
เป็นแผนพัฒนานีไ้ ด้ ต้องมีการลองผิดลองถูกว่าระหว่าง วัย
เด็ก วัยทำ�งาน และวัยสูงอายุนน้ั วัยไหน ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เจ็บป่วยมากที่สุด เมื่อสรุปได้ว่าเป็น “วัยทำ�งาน” เพราะ
มีอ�ำ นาจในการตัดสินใจสูง จากนัน้ ทิศทางของแผนก็จะนิง่
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเจ็บป่วยก็
จะง่ายขึ้น
นอกจากนี้บางครั้งอุปสรรคในการทำ�งานเช่น
เมื่ อ มี โ ปรเจคใหญ่ ๆ ลู ก ที ม อาจจะเกิ ด ความเหนื่ อ ย
ล้ า คุ ณ หมอได้ แ ก้ ไขด้ ว ยการปลุ ก กำ � ลั ง ใจและหลั ก
การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดโดย
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สิง่ แรกก็คอื ต้องคิดถึงตอนทีเ่ ราตัดสิน
ใจรับงานมา เราอาจจะใช้ความพยายาม
และอดทนทำ�งานให้มากขึ้น เพราะว่าใน
เชิงควบคุมโรค มันเห็นผลเฉพาะจุด มันไม่
สามารถเห็นผลกระทบในวงกว้างได้ แต่ถ้า
เราทำ�ให้มันกว้างพอ มันจะเห็นผลกระทบ
ใหญ่จนคนส่วนใหญ่มองเห็นและรับรู้ได้ อัน
นี้ก็เป็นประเด็นที่ทำ�ให้ตัดสนใจว่าเอาไงเอา
กัน สิ่งที่พยายามที่สุดในเชิงบริหารก็คือว่า
การที่เราจะทำ�โปรแกรมหนึ่ง มันจะต้องมี
การวางแผนรายละเอียดในการปฏิบัติการ
ก็พยายามแจกงานน้องๆ ร่วมทีม เท่าที่เขา
ทำ�ได้ให้ได้มากที่สุด ที่เหลือเราก็พยายาม
หาทีมนอก จ้างทีมนอกเข้ามาช่วย พร้อมไป
กับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของทีมนอก
กับทีมใน ที่เขารู้บริบทพื้นที่ลึกๆ และตัว
ดิฉันเองก็เป็นดีไซน์เนอร์เองร่วมกับทีมด้วย
จึงทำ�ให้การดำ�เนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ความประทับใจตลอดชีวติ การทำ�งานของคุณหมอ
มีหลายเรื่อง ได้แก่
เรื่องที่1 การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุม
ป้องกันโรควัณโรคในจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงปลายปีแรก
ที่ได้เข้ารับราชการและโครงการนั้นสามารถดำ�เนินการได้
อย่างเห็นผลได้ประสบความสำ�เร็จมากกว่า 90% ในเขต
พื้นที่อำ�เภอเมือง ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่และสนุกมาก
กับการทำ�งานครั้งนั้น และยิ่งได้รับคำ�ชมจากผู้ที่ให้ทุนใน
การดำ�เนินงานโครงการด้วย ทำ�ให้รู้สึกดีใจและประทับใจ
เป็นอย่างมาก
เรือ่ งที2่ คือเรือ่ งทีไ่ ด้เห็นว่าปัญหาเรือ่ งโรคไม่ตดิ ต่อ

มีลดน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องของโรคหลอดเลือด ที่
สามารถลดอัตราการตายลง ซึ่งเกิดจากทีมและผู้
สนับสนุนทั้งหลาย ที่ช่วยตะลุมบอนทำ�ด้วยกันมา
และสนุกกับการเรียนรู้ แต่ถ้าถามว่าเหนื่อยหรือไม่
ก็เหนื่อยนะคะ มีทั้งเหนื่อยบ้าง เซ็งบ้าง เครียดบ้าง
แต่พอเราได้เห็นผลเหล่านี้แล้วจะชื่นใจ
เรื่ อ งที่ 3 คื อ การได้ มี โ อกาสขึ้ น ไปพู ด นำ �
เสนอผลงานวิจัย ด้าน Primary Health บนเวทีงาน
AGA KHAN ประเทศปากี ส ถาน ซึ่ ง ในช่ ว งนั้ น ก็
ประทับใจมากที่อายุยังน้อยมาก แต่สามารถขึ้นไป
ยืนพูด บนเวทีระดับนานาชาติและได้รับการต้อนรับ
เป็นอย่างดี”

สุดท้ายนี้สิ่งที่คุณหมออยากฝากเป็นกำ�ลังใจให้ชาวกรมควบคุมโรคทุกคนว่า

ปัญหามีไว้แก้ อยากให้สนุกกับการแก้ปัญหา คนที่ทำ�งาน
ที่กรมควบควมโรคทุกคนเป็นนักสืบ เพียงแต่ท่านลืมตั้งคำ�ถาม
และไม่สนุกกับการแก้ปญ
ั หา ขอให้สนุกกับมัน และปัญหาอืน่ ๆ ก็
จะเล็กลง เพราะเรามี “ฉันทะ” หรือใจทีอ่ ยากจะเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ งานก็จะมีประสิทธิผล แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในวงจรของ
ความสุข ว่าเราได้เคยช่วยคิดและลงมือทำ�สิ่งนั้น
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