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ากความชำ � นาญด้ า นสั ต วบาล ของ
สัตวแพทย์หญิงดาริกา กิง่ เนตร สูก่ ารดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค หากฟังจากชื่อหลายคนคงรู้สึก
สงสัยว่าสัตวแพทย์กบั งานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมาบรรจบกันได้อย่างไร และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ กับการควบคุมโรคเกีย่ วข้องกันได้
อย่างไร คำ�ตอบเหล่านีค้ ณ
ุ หมอจะเป็นผูไ้ ขข้อสงสัย
เองค่ะ
เริ่มจากการเป็นสัตวแพทย์ประจำ�ฟาร์ม ที่อำ�เภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการดูแลสุกรหลายพัน
ตัว จนกระทัง่ สามารถสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญา
โท ของ กพ. ได้ไปศึกษาต่อในด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข
ที่รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสำ�เร็จการ
ศึกษาจึงมีโอกาสรับราชการที่กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นช่วง
ที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคติดต่ออุบัติใหม่
ได้แก่ โรคพิษสุนขั บ้า และโรค Anthrax เป็น Emerging
Disease ทีต่ อ้ งควบคุมอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุทม่ี คี วามรูเ้ รือ่ ง
สัตวบาล ประกอบกับความรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุข
คุณหมอจึงได้รบั เชิญให้มาเป็นหัวหน้าโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อุบตั ซิ �ำ้ ตลอดมา
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ในช่ ว งแรกเริ่ ม ของการรั บ ราชการ คุ ณ หมอ
ดาริกาได้มีโอกาสเป็นทีมกองบรรณาธิการในการเขียนจัดทำ� 
"ชุดคู่มือโรคติดต่ออุบัติใหม่" ที่มีทั้งหมด 7 เล่ม โดยเรื่องที่
คุณหมอเป็นผูร้ บั ผิดชอบคือเรือ่ ง "โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทตี่ ดิ ต่อ
ระหว่างคนและสัตว์"
ในช่วงปีพ.ศ. 2537 เป็นปีทมี่ กี าฬโรคระบาดทีป่ ระเทศ
อินเดีย และต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการคัดกรอง
ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางมาจากประเทศอินเดีย หลังจาก
นั้นในปีพ.ศ. 2541 ประเทศไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับโรคระบาดที่เรียกว่า “อีโบล่า” ซึ่งได้กลับมาระบาด
อีกครัง้ ต่อเนือ่ งมาในปีพ.ศ. 2545 ก็มกี ารเตรียมรับมือกับเชือ้
Anthrax ที่มากับการทดลองใช้อาวุธชีวภาพ พ.ศ. 2546
ก็ต้องเตรียมรับมือกับโรค SARS: Severe Acute Respiratory
Syndrome และถัดมาในปีพ.ศ. 2547 ประเทศไทยก็ต้องเต
รียมการเพื่อรับมือกับโรคไข้หวัดนก ที่ต้องต่อสู้กันยาวนาน
กว่า 2 ปีจนกระทั่งสามารถควบคุมไว้ได้ในปีพ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552 ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และมาปิด
ท้ายในปีพ.ศ. 2557 ขณะนี้ยังมีการระบาดของไวรัสอีโบล่า
ในทวีปอัฟริกา
ซึ่ ง หากย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาให้ ถี่ ถ้ ว นแล้ ว การ
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม รั บ มื อ กั บ โร ค ร ะ บ า ด แ ต่ ล ะ โร ค ที่ มี
ความร้ า ยแรง ขนาดสามารถคร่ า ชี วิ ต คนได้ ห ลายร้ อ ย
หลายพั น คนเป็ น เวลาต่ อ เนื่ อ งกั น เช่ น นี้ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
ง่ า ยดายเลยแม้ แ ต่ น้ อ ย หากแต่ คุ ณ หมอกลั บ มองว่ า
"แม้ เรื่ อ งการควบคุ ม โรคจะเป็ น เรื่ อ งที่ ย ากแล้ ว แต่ ก าร
สื่ อ สารความเสี่ ย ง เพื่ อ แจ้ ง ข่ า วสารให้ ป ระชาชน
รับทราบและเข้าใจตรงกันนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ กว่าหลายเท่า
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เพราะการแจ้งข่าวสารเรือ่ งโรคระบาดในแต่ละครัง้ สิง่ ทีเ่ ราได้มาคือความ ตระหนก แต่ความจริงแล้วสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
คือสร้างให้ประชาชนตระหนัก และเข้าใจในธรรมชาติของโรคนั้นๆ เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวตลอด
จนคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี โดยที่เราจะทำ�หน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งอีกชั้นหนึ่ง"
จากการทำ�งานด้วยความมุง่ มัน่ เสมอมา จนกระทัง่ ในปีพ.ศ. 2554 ซึง่ เป็นปีทกี่ รมควบคุมโรคได้ตงั้ สำ�นักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.) ขึ้น ด้วยการสนับสนุนของบุคคลสำ�คัญดังนี้

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (อดีตอธิบดีพศ.2552-2554)
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (รองอธิบดี-ขณะนั้น)
นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ-ปัจจุบัน)
เพื่อให้สำ�นักฯ ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและเพื่อให้การดำ�เนินงานของกรมเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์ระดับนานาชาติที่สังคมให้การยอมรับ
เชื่อถือ และไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี พ.ศ. 2563”
โดยภารกิจหลักของสำ�นักงานความร่วมมือระหว่างประเทศมีดังนี้

ส่วนที่ 1: คือการกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ

ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรือ่ งของการป้องกันควบคุมโรค
ส่วนที่ 2: คือดูแลเรื่องวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งหลักๆ จะเป็นเรื่อง
ของการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การไปศึกษาต่อ สัมมนา
ตลอดจนการไปเป็นวิทยากรในเวทีระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก

ส่ ว นที่ 3: เป็ น การร่ ว มมื อ กั น โดยตรงกั บ กลุ่ ม ประเทศ

ภาคี ใ นระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและระดั บ โลก
ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำ�โขงกำ�ลัง
เป็ น ที่ ส นใจเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากการเดิ น ทางไปมาหาสู่ กั น
ง่ า ย ทำ � ให้ ก ารที่ จ ะติ ด เชื้ อ โรคจากการประกอบอาชี พ เกิ ด ได้
ง่ายขึ้น จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และเพื่อความชัดเจนในการ
ดำ�เนินงานด้านความร่วมมือระดับต่างๆ ยังได้แยกระดับออกไปอีก
เป็น 3 ระดับคือ
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ระดับทวิภาคี: ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ เป็นการทำ�บันทึกข้อตกลงกับประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่อง
ของการป้องกันและควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์หรือพัฒนาบุคลากรของเราเอง โดยกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศจีน เป็นต้น
โดยสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือไทย ในเรือ่ งโรคเอดส์
ผ่านทางองค์การ USCDC : United States Centers for Disease
Control and Prevention หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง
ชาติของสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ
ด้านสาธารณสุข (TUC) ขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การ
วางแผนยุทธศาสตร์และและการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุม 5
ด้านสำ�คัญดังนี้

1. โรคเอดส์			
3. โรคติดต่ออุบัติใหม่
5. สุขภาวะชายแดน

2. โรควัณโรค
4. โรคไม่ติดต่อ

ในด้านความร่วมมือกับประเทศจีนก็ได้มีการทำ� MOU เพื่อส่งบุคคลากรของกรมควบคุมโรค ไปสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มณฑลกวางตุ้งปีละ 7 คน และในช่วงที่มีโรค SARS ระบาดประเทศจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรม
เรื่องการเฝ้าระวังในงานระบาดวิทยากับไทย
ในส่วนของสหราชอาณาจักร ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยผ่านหน่วยงาน Public Health
England ด้วยการให้ความรู้ด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรง
พยาบาล และการควบคุมโรคติดต่อในเรือนจำ� อันได้แก่วณ
ั โรค และ
เอดส์ เป็นต้น
ซึ่งการร่วมมือกันกับทั้ง 3 ประเทศนี้ นับว่ามีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก สำ�หรับการนำ�เทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนา
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้
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ส่วนที่ 2 คือการร่วมมือกับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยถือว่า
เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ควบคุมโรคติดต่อมายาวนานที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วย
การดำ�เนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ประเทศไทยจึงวางนโยบายเพือ่ เข้าไปช่วยประเทศเพือ่ นบ้าน เริม่ ตัง้ แต่ปี
2555 เป็นต้นมา ซึ่งทางกรมฯ ก็ได้จัดเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวนหนึง่ สำ�หรับทำ�เป็นโครงใหญ่ (Mega Project) โดยมอบหมายให้ส�ำ นักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
ผูป้ ระสานร่วมกับกองแผนงาน สำ�นักโรคติดต่อทัว่ ไปทีด่ แู ลเรือ่ งด่านตรวจคนเข้าเมือง และสำ�นักระบาดวิทยาซึง่ ดูแล
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค ซึง่ ในตอนนีไ้ ด้มกี ารพัฒนาทีมสืบสวนโรคเคลือ่ นทีเ่ ร็วหรือ SRRT (Surveillance and
Rapid Response Team) ร่วมกับ สำ�นักงานป้องกันโรคเขตทั้ง 12 เขต ที่แบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมที่ 1 ไปประจำ�ที่ที่
พื้นที่ชายแดน และทีมที่ 2 คือ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางด้วยการบูรณาการงานกัน เพื่อลดการซ้ำ�ซ้อนในการปฏิบัติ
หน้าที่และปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น
ระดับพหุภาคี: เช่นการเข้าร่วมกับกลุม่ ประเทศ APEC (AsiaPacific Economic Cooperation) และโครงการ Roll Back
Malaria (RBM) เน้นการแก้ไขปัญหาและควบคุมเชือ้ มาลาเรีย
โดยเฉพาะเชื้อดื้อยา
ระดับภูมิภาค: มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานในอาเซียน ที่จะมี
ทีมเข้าไปเป็นผู้ประสานงานแบ่งเป็น 5 คณะคือ
1. ทีมประสานงานโรคเอดส์ ที่ตอนนี้กำ�ลังอยู่ในช่วงร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ (Getting to
Zero) ลดการตาย ลดการรังเกียจเดียดฉันท์เป็นต้น
2. ทีมประสานงานเรื่องการบริโภคยาสูบ
3. เรื่องการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามที่สำ�คัญมาก และทำ�ให้รัฐ
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำ�นวนมาก
4. ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของอาเซียน
5. คณะทำ � งานด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มและตอบโต้ ก ารระบาดใหญ่ ข องโรค ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของไข้ ห วั ด ใหญ่ แ ละโรคไข้ ห วั ด นก ซึ่ ง รวมไปถึ ง โรคที่ มี ปั ญ หาระบาดรุ น แรง เช่ น
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โรคทางเดินหายใจ MERS - CoV จากการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ที่มาจากทางตะวันออกกลาง
และอีโบล่า ที่จะเน้นการสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอาเซียน
ประเทศไทยเราเป็นผูร้ เิ ริม่ เมือ่ ปีพ.ศ. 2555 ในความดูแลของสำ�นักระบาดวิทยา ทีม่ กี ารตัง้ สำ�นักงานเลขานุการหรือ
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ 10 ประเทศ ที่ท�ำ หน้าที่ขบั เคลือ่ นให้ความช่วยเหลือในเรื่องวิชาการเรื่องของระบาด
วิทยาภาคสนามเป็นหลัก เพราะไทยมีประสบการณ์มากกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

1.

สมรรถนะของบุคลากร สรป.

ต้องมีความชอบและทักษะในการประสานงานทั้งในด้านการพูด และการเขียน ไม่ต้องถึงขั้นมองโลก
สวย แต่ต้องมองเชิงบวกเอาไว้ก่อน เพราะในบางครั้งการประสานงานอาจจะพบกับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่
สร้างความร�ำคาญใจบ้าง การคิดบวกจะสามารถท�ำให้เราตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้

2.

ต้องมี Service Mind มีการอุทิศตนให้กับการบริการ เช่น หากมีการเร่งเอกสารส่งตัวเจ้าหน้าที่ไป
ประชุมที่ต่างประเทศอย่างด่วนที่สุด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ เราต้องพยายามท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จให้ได้
เป็นต้น

3.

ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการประสาน
งานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวิภาคี พหุภาคี ไปจนถึงระดับโลก ซึ่งในส่วนนี้ทางกรมก็มีการส่งเสริมให้มีการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วในรูปแบบของ e-learning นอกจากนี้ในสคร. ที่ติด
ชายแดน ยังมีการจัดให้อบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

4.

ทักษะของการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งก็มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแนวทางการฟันฝ่า
อุปสรรคด้วยการท�ำงานเป็นทีม สามารถท�ำได้อย่างไรบ้างเพื่อให้แต่ละคนสามารถใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิด
ประโยชน์ และแก้ไขจุดอ่อนหรือหรือการลดการกระทบกระทั่งกันขณะท�ำงาน
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นอกจากบุคคลากรที่จะสามารถขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำ�เร็จได้แล้ว คุณหมอยังได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ทำ�ให้การทำ�งานประสานงานระหว่างประเทศลุล่วงไปได้ด้วยดี มีดังนี้

1.
2.

การทำ�งานเป็นทีม เพราะในการทำ�งานในโครงการใหญ่เพียงลำ�พังนั้น อาจจะทำ�ให้งานเสียหายได้

นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำ�ให้การติดต่อประสานงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ตามแผนงานที่วางไว้ เช่น กรมควบคุมโรคจะวางยุทธศาสตร์ในการทำ�งานระหว่างประเทศไว้อย่างชัดเจน คือ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคทุกระดับ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ Boarder Health ที่มี
อาเซียนเป็นจุดยืน และขยายผลไปจนถึงระดับ Global Health 		
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การทำ�งานแบบบูรณาการ โดยใช้ IHR 2005 ขององค์การอนามัยโลก ทีก่ รมควบคุมโรคและ
สำ�นักระบาดวิทยา มอบให้เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับช่วยในการพัฒนาความเข็มแข็งของจังหวัดชายแดนทัง้ หมด 31 จังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดคูข่ นานหรือ Twins Cities 18 จังหวัดทีเ่ ราเพิม่ เติมขึน้ มา เช่น การควบคุมโรคคอตีบในพืน้ ทีช่ ายแดน
ทีป่ จั จุบนั พบผูป้ ว่ ยน้อยมาก แต่กย็ งั ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมืออยูต่ ลอดเวลา มีการร่วมมือกับ สปสช. เพือ่ จัดหา
A n t i t o x i n สำ � ห รั บ รั ก ษ า โร ค ดั ง ก ล่ า ว ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ชุ ด P P E ( p e r s o n a l p r o t e c t i v e
equipment) สำ�หรับเจ้าหน้าทีใ่ ส่เข้าตรวจผูป้ ว่ ยอีโบล่า แม้วา่ จะยังไม่มรี ายงานว่าพบผูป้ ว่ ยในไทย แต่กต็ อ้ งมีการเต
รียมการไว้ในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
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ที่ ผ่ า นมา การทำ � งานในสำ � นั ก งานความร่ ว ม
มื อ ระหว่ า งประเทศ สิ่ ง ที่ มั ก มี ข้ อ สงสั ย และเกิ ด การ
ขัดข้องในการประสานงานมากที่สุดคือ การจัดการด้าน
เอกสารสำ�คัญของแต่ละบุคคล ดังนั้น คุณหมอจึงได้
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการจัด
ทำ� Work Manual หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มอบให้กับ
ทุกสำ�นักเพื่อให้กระบวนการทำ�งานราบรื่นขึ้น และเจ้า
หน้าที่ในสำ�นักประสานงานระหว่างประเทศก็สามารถ
ทำ�งานแทนกันได้ในทุกตำ�แหน่งเพราะทุกคนรู้ขอบข่าย
เนื้องานเท่ากันหมด จากการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน
การประสานงานกั บ คนในองค์ ก รนั้ น อาจใช้
คู่มือปฏิบัติงาน เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาการประสานงาน
ได้ แต่การทำ�งานกับองค์กรจากต่างประเทศ แม้แต่ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง ปัญหาอุปสรรคก็คือ
การรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามที่
ตกลงกันไว้ รายงานผูป้ ว่ ยโรคทีเ่ ฝ้าระวังอยูใ่ นทุกไตรมาส
เราจะต้องติดตามทางโทรศัพท์ ซึง่ บางครัง้ โทรไปก็ไม่เจอ
บุคคลอย่างนี้ เป็นต้น จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการจัด
ทำ� Directory หรือทำ�เนียบของผูท้ เี่ ราจะติดต่อประสาน
งานด้วย ทุกช่องทางทั้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
เป็นต้น แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วย
ให้ทุเลาได้ในระดับหนึ่ง
การประสานงานกับหน่วยงานนอกกรมมีความ
ล่าช้า ก็ยังเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ว่าอาจมีเหตุขัดข้อง
ทางเทคนิคบางประการ แม้แต่ภายในกรมควบคุมโรคเอง
ในบางครัง้ ก็ยงั สามารถทำ�ได้ลา่ ช้า ซึง่ ในส่วนนีค้ ณ
ุ หมอมี
ความเห็นว่าเนื่องจาก อุปกรณ์ IT ของกรมยังมีจำ�นวน
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ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ตัวอย่างการทำ�งานของ
องค์กร WHO เขาจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้
สามารถตอบโต้อีเมลและสื่อสารได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
อาจจะทำ�ให้เราทำ�งานง่ายขึ้น
และปัญหาสุดท้ายที่คุณหมอได้เพิ่มเติมไว้ คือ
“ระบบราชการเราตอนนี้ มีการคุมกำ�เนิดข้าราชการ
แล้วเปลี่ยนมาเสริม ด้วยการให้เป็นพนักงานราชการ
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงาน ทำ�ให้ขา้ ราชการระ
ดับกลางๆ ทีจ่ ะเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่มตี วั
เลือกน้อย ในการเลือกเป็นพีเ่ ลีย้ งหรือเป็นหัวหน้ากลุม่
มีนอ้ ยลง โดยทัง้ หมดนีค้ ณ
ุ หมออยากให้มกี ารปรับปรุง
และพิจารณาเพื่อให้คนทำ�งานในรุ่นถัดมา สามารถ
ทำ�งานได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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จากเรื่องราวที่คุณหมอดาริกาได้ถ่ายทอดมา จะเห็นได้ว่าการทำ�งานในแต่ส่วน มักจะมีอุปสรรคและปัญหา
พร้อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ทุกปัญหานั้นย่อมมาพร้อมกับหนทางแก้ไขและโอกาสที่พัฒนา ขอพียงมีใจรักที่จะพัฒนา
งานนั้นๆ ดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่คุณหมออยากจะฝากถึงชาวกรมควบคุมโรคคือ

เราอย่าไปฝืนใจตัวเอง ถ้าเราชอบอะไร ถนัดอะไร ให้เลือกทำ�อย่าง
นั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แล้วสิ่งอื่นจะตามมา นั่นคือความพยายาม ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ก็จะเกิดขึ้น และการทำ�งานที่ต้องยึดหลักตามที่ในหลวง
ให้แนวทางไว้ อันนัน้ ก็ควรจะยึดมาใช้ในการทำ�งาน ซึง่ ท่านทรงแนะนำ�หลาย
เรื่อง ทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ เรื่องความเอื้ออาทรหรือทำ�งานด้วยความเข้าใจ
กัน และการทำ�งานเป็นทีมนัน้ จะต้องอาศัยสิง่ เหล่านีเ้ พือ่ ลดความขัดแย้ง ลด
ความไม่สบายใจในการทำ�งานกับคนมากมาย ทีม่ อี ปุ นิสยั แตกต่างกัน หรือเมือ่
มีโอกาสได้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อำ�นวยการ บอกกับน้องๆ ตลอดว่า ให้
ยึดทำ�งานเป็นทีม หลักการทำ�งานที่ในหลวงท่านทรงแนะนำ�สั่งสอนไว้ และ
ทำ�งานด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อทำ�งานไปแล้วก็ควรเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ทำ�ดีไว้
เป็นรางวัลกลับมา แม้จะเล็กน้อยแต่กส็ ามารถทำ�ให้เรามีก�ำ ลังใจทีจ่ ะทำ�งาน
ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
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