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	 มีหลายคนเรียกร้องให้ฉันคายตะขาบ…(คงคิดว่าฉันเป็น									
คุณยายวรนาถม้ัง...)	 ให้น้องๆ	 หลานๆ	 ที่จะมารับช่วงท�างานต่อ										
ฉนักพ็ยายามท�าตาม	อยูแ่ต่อาจจะเป็นเพราะฉนัเป็นคนทีไ่ม่ใส่ใจใคร	
ไม่ชอบไปสุงสิงกะชาวบ้านเค้า	สดุท้ายบคุลกิของฉนัเป็นครไูม่ได้หรอื
เป็นครทูีค่่อนข้างด	ุ เสยีงดงั	 แถมประการหลงัแทบจะไม่มใีครคบ	คอื
ปากหมาแพ่มไปเรือ่ย	กไ็ม่รูจ้ะท�าไงดขีองมันตดิตวัมาแต่เกดิ	(นี่ขนาด
ไปพบสตัวแพทย์ให้เค้าเอาหมาออกจากปากแล้วนะเน่ีย...ด้วยบงัเอิญ
หรืออย่างไรก็สุดจะประเมิน)	 ด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่าจะไปจับใครมาเป็น
ทายาท	 หรือพูดตรงๆ	 ไม่มีใครเขาอยากคบก็เลยต้องใช้วิธีเขียน
บรรยายทุกอย่างที่มีอยู่ในสมองออกมาเป็นตัวหนังสือก็หวังว่าจะ					
พอมีประโยชน์กะเขาบ้างคิดได้เช่นนั้นก็มานั่งเอาปากกาจิ้มกระดาษ
อยู่นานจนหมึกแห้งแล้วแห้งอีก	กว่าจะตั้งต้นเขียนออกมาได้มันยาก
มากเหมือนกันนะฉันก็ไม่ใช่นักเขียนนิยายรางวัลซีไรท์เสียด้วยส	ิ									
ไอ้การที่จะเขียนแบบไร้สาระแต่อ่านแล้วได้สาระมีแง่คิดดีๆ	 บวกกะ
ประสบการณ์ที่ได้มาจากการท�างานตลอด	 37	 ปี	 อยากจะเอาไม	้						
หน้าสามตีหัวคนสั่งอ่ะ...(ความจรงิเค้าไม่ได้สัง่แต่ขอร้องให้เขยีน)	ฉนัก็
อยากรูว่้าจะมาคาดหวังอะไรกะคนอย่างฉนั	(อนันีท่้านแม่ชอบว่าฉนัเป็น
คนประเภทสามสลึงเฟื้อง..สรุปคือไม่เต็มบาทจ้า..)	 แต่คิดอีกทีก็
ท้าทายความสามารถดีเหมือนกัน	 จะได้เรื่องหรือไม่ก็ชั่งหัวมันเขียน

ขอคนเขียนบ่นก่อน...
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มันไปเรื่อยๆ...ไม่มีใครอ่านก็เอาไว้อ่านเองเพื่อระลึกถึงหลายๆ	คนที่
ได้ร่วมงานล้มลุกคลุกคลานทุกข์สุขมาด้วยกันในอดีตถึงปัจจุบัน										
จนฉันเกษียณอายุราชการภายใต้ร่มเงาของกรมควบคุมโรค	 (กรม
ควบคมุโรคตดิต่อ)	คดิเอาเองขนาดช่ือเรือ่งยงัไม่รูว่้าจะตัง้ชือ่ว่าอะไร
ดีที่คิดไว้มีหลายชื่อแต่มันไม่โดน...นี่แค่ชื่อเร่ืองนะยังยากแล้วเนื้อหา
ล่ะจะเอาอะไรมาเขยีนสรปุว่าใช้ช่ือ...เขียนไปเรือ่ยๆๆ...	มนัเป็นกรยิา
แบบนั้นจริงๆ	นึกอะไรได้ก็เขียนไป	นึกไม่ออกก็กองเอาไว้	(แล้วชาติ
นี้จะเขียนเสร็จมั้ยเนี่ย..)	 เนื่องจากมันชื่อเขียนไปเรื่อยๆ	 ตามใจฉัน
ฉะนัน้หนงัสอืเล่มนีจ้ะดหีรอืไม่อยูท่ีค่วามคิดและจรติของคนอ่าน	(ฉนั
จะไม่โทษตัวเองว่าเขยีนไม่ดี)	ไม่มีใครบงัคบัความคดิของใครได้ความ
คดิของแต่ละคนมนัมทีัง้คดิบวกและคดิลบขึน้กับปัจจัยแวดล้อมและ
อารมณ์ร่วมขณะอ่านขึ้นชื่อว่าคนมันก็ต้องวุ่นวายเป็นธรรมดา	(ตาม
ความหมายนั้นแหละ)	 ฉันไม่เคยบังคับให้ใครชอบฉัน	 ทุกคนต้องมา
รู้จักฉันมายอมรับฉันเป็นเพื่อน	 ใครอยากคบก็พูดคุยกันถามหากัน
ใคร	ไม่อยากคบกไ็ม่ต้องมามองหน้าไม่ต้องพดูกนั	(ดเีสยีอกีไม่เปลือง
สมองให้คิดถึง)	 แต่เอาเป็นว่าคุณความดีและประโยชน์ของหนังสือ
เล่มนี้ฉันขออุทิศให้กับพ่อ	(อาจารย์วิบูล)	และแม่	(แม่ชีนวลนิตย์)	ที่
ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน	ส่งเสียให้ฉันได้เรียนหนังสือจนได้
เป็นผูเ้ป็นคน	ได้น�าความรูม้าท�ามาหากินเลีย้งปากเลีย้งท้องจนทกุวัน
นี้	รวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ฉันน�ามันมา
ใช้ท�าประโยชน์ให้บ้านเกิดเมืองนอนตอบแทนคุณแผ่นดินแม้ว่าจะ
เป็นเพยีงเส้ียวเล็กๆ	กต็ามและทีลื่มไม่ได้คงเป็นพี่ๆ 	ทกุคนทีอ่ยูใ่นทมี
ไข ้เลือดออกทั้งที่ยังมีชี วิตอยู ่และลาโลกน้ีไปแล้วที่ถ ่ายทอด
ประสบการณ์ท้ังหลายให้แก่ฉนัรวมถงึอาจารย์หนู	(หนูจริงๆ	หนูสีข่า
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นีแ่หละ)	ทกุตวัทีเ่สยีสละเลือดและชีวิตเป็นวทิยาทานจนท�าให้ฉนัได้
กลายเป็นนางมารในวงการควบคุมโรคติดต่อทั่วไปมาจนทุกวันนี้

	 ส่วนนามปากกาเก๋ไก๋ไฉไลที่ใช้อยู ่ความหมายของมันคือ	
“พระจนัทร์ส่องสว่าง”แต่ความต้ังใจจรงิของคนตัง้ชือ่น้ีอาจจะหมาย
ถึงฉันมักให้ความกระจ่างหรือไขข้อข้องใจของบรรดาผู้คนทั่วไป	 คน
ที่ตั้งช่ือนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณหมอกฤษฎา	 มโหทาน	 ผู้ทรงคุณวุฒิกรม
ควบคุมโรค	 หัวหน้าแก๊งค์เม้ามอย	 (ฉายากฤษฎาแอนด์เดอะแก๊งค์)	
อันดับหนึ่งของฉันเดิมคุณหมอจะเรียกฉันว่าสาวยาคูลท์เพราะรู้ไป
หมดทกุเรือ่งไม่ว่าจะข้ึนต้นเรือ่งอะไรมาฉนัต่อได้หมดออกแนวแสนรูน้ะ
ยะหล่อนน่ะ	(ไม่ใช่หมานะยะ)	เลยได้รบัสมญานามต้ังแต่น้ันมาฉนัชอบ
นะมันไพเราะดี	ถ้าไม่เกรงใจหลวงตาเข็มที่วัดสุทัศน์นะเปลี่ยนชื่อไป
แล้ว...กลัวหลวงตามาหลอกอ่ะ...อิอิอิ

        
      ดร.แขไข
	 	 	 	 	 	 		2558 
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	 ถ้าไม่บอกเลยว่าฉนัเป็นใครมาจากไหนมนัคงจะไม่ดเีป็นแน่เอา
เป็นว่าชื่อจริงของฉันคือ	อัญชนา	ประศาสน์วิทย์	นามนี้หลวงตาเข็ม	
(จ�าพรรษาอยู่ที่คณะ	 8	 วัดสุทัศน์ฯ	 หลวงตามรณภาพไปตั้งแต่															
ปี	2535)	เป็นคนตัง้ให้ฉนัและกใ็ช้มาตัง้แต่เกดิไม่คดิจะเปลีย่นเพราะ
ถือว่าพระตั้งให้เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว	 ชื่อนี้ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแปลว่า	“ยาหยอดตา”	แต่พ่อเอามาแปลงว่าเป็น
ดวงตาของพ่อแม่...เก๋ไก๋ซะไม่มี	 ส่วนนามสกุลดั้งเดิมของต้นตระกูล
คือ	“นิลประภา”	ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น	“สนั่นนาม”	นามสกุล
นี้ เป ็นนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่	 6	 เพราะเจ้าคุณปู ่																	
รับราชการอยู่ในต�าแหน่งท่านหมื่นสนั่นราชากรไม่รู้ว่าท�าหน้าที่การ
งานด้านไหน	 แต่ก็มีปัญหาภายในวงศาคณาญาติฉันไม่รู้เพราะยัง									
ไม่เกิดฟังแม่เล่ามาอีกที	 พ่อฉันคงไม่อยากมีปัญหากะญาติๆ	 เลย
เปลีย่นมาใช้	“ประศาสน์วิทย์”	คงจะลองวชิาการจบัยามซึง่เล่าเรียน
จากหลวงตาเข็มและด้วยเหตุผลหลายๆ	 ประการที่ไม่อยากจ�า										
(มันเยอะ)	 แต่ที่แน่ๆ	 คงจะให้เข้ากับอาชีพของพี่น้องในตระกูลที่มี
อาชีพครูก็ลองแปลดูสิมันแปลว่า	 “การให้ความรู้หรือการให้วิชา”								
นี่แค่ชื่อกะนามสกุลนะยังเยอะเลย	

ประวัติคนเขียน
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	 ฉนัถือก�าเนดิทีโ่รงพยาบาลศริริาช	ต�าบลศริริาช	แต่สมยัน้ันยงั
ขึ้นอยู่กับต�าบลบ้านช่างหล่อ	อ�าเภอบางกอกน้อย	จังหวัดธนบุรี	เมื่อ
วันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2497	 เรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่โรงเรียนปิยะ
วทิยา	(ปิดกจิการไปแล้ว)	หลงัจากนัน้กย้็ายถิน่ฐานมาโตทีซ่อยสารภี	
3	วงเวียนใหญ่	ท่านแม่คงกลัวลูกจะโง่	ไม่ทัดเทียมลูกคนอื่นเขาแต่ที่
แน่ๆ	 คงรู ้ด้วยสัญชาติญาณว่ามันแสบไม่เบาเพราะหลวงลุงขาว									
(จ�าพรรษาอยู่วัดสุทัศน์ฯ)	 บอกว่าดวงมันแรงถ้าดีก็จะได้เป็นเจ้าคน
นายคน	(มน่ิาเวลาแม่ไปไหว้พระทีไ่หนจะขอให้ลกูได้เรยีนหนังสอืสงูๆ	
ได้เป็นเจ้าคนนายคน)	แต่ถ้าไม่เรยีนหนงัสือมนัจะเกเรก็สดุๆ	อ่ะง่ายๆ	
ประมาณหัวหน้าโจร	 (สงสัยดวงองคุลีมารแน่ๆ	 เลย)	 และด้วยที่ฉัน
เป็นผู้หญิงท่านแม่เลยอยากจะให้เป็นกุลสตรีจริงๆ	 แม่เลยส่งเข้า
โรงเรียนคอนแวนต์แถวซอยบ้านญวน	 สมัยก่อนถ้าใครถูกส่งเข้า
คอนแวนต์มันเหมือนถกูส่งเข้าโรงเรยีนดัดสนัดานยังไงไม่รู	้(สมยัก่อน
เคยมีโรงเรียนช่ือดัดดรุณี	 ประมาณนั้นแหละ...แต่จ�าไม่ได้ว่าอยู่ที่
จังหวัดไหน)	 ฉันเรียนที่เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ตั้งแต่อนุบาล
จนจบมัธยมต้น	(ม.ศ	3)	หมายเลขประจ�าตัวนักเรียน	3243	(ไม่ใช่จ�า
ได้เองนะด้วยความกรุณาของเพื่อนช่วยจ�าให้)	 ระหว่างที่เรียนอยู่ที่
เซนต์ฟรงัฯ	ซ่าส์มากไม่ได้เพราะมาเซอร์ทกุคนรูห้มดว่าฉนัเป็นหลาน
ของมาเซอร์ออสแตน	นารีโรเบล	ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระ
ราชินีสมัยที่ท่านยังทรงศึกษาที่เซนต์ฟรังฯ	 ด้วยความที่ฉันเป็น												
ลกูหลานมาเซอร์เวลาท�าอะไรผิดจะโดนท�าโทษเป็นสองเท่า	(ซิสเตอร์
แมรีอ่าจารย์ใหญ่สมยันัน้เป็นคนก�าหนดโทษ...ไงล่ะยงัไม่ทนัจะโตเลย
โดนซะแล้ว)	
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	 ตอนเรียนอยู่ที่	 เซนต์ฟรังฯ	ชีวิตก็ธรรมดาเหมือนเพื่อนๆ	กิน
ขนมในห้อง	 อ่านนิยายในห้องลอกการบ้านเพื่อนก็ในห้องอีกแหละ	
ช่างพดูช่างคยุเวลาพกัทีไ่รเสียงดังให้ล่ันห้อง	หวัหน้าห้องก็จะส่งเสยีง	
“ชูว์่.....เงยีบ!!!”	มนักด็งัอกีสดุท้ายวลเีดด็	“เงยีบๆ	มาเซอร์มาแล้ว”…
ทุกคนจะเงียบนั่งกันเรียบร้อยประมาณ	1	 นาทีแล้วก็ดังเหมือนเดิม	
เท่านี้แหละตอนเรียนที่เซนต์ฟรังฯ	 ฉันก็เลยต้องเก็บกดความซ่าส์							
เอาไว้ไม่กล้าทีจ่ะมปีากมเีสยีงกะใครเพราะโทษมนัสองเด้ง	ช่วงทีเ่รียน
อยูป่.5	ท่านพ่อสอบบรรจไุปรบัราชการครทูีโ่รงเรยีนการช่างยะลาชือ่
สมัยนั้น	 แต่ตอนนี้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคยะลาไปแล้ว	 พ่อไป
อยู่ยะลาตั้งแต่ฉันเรียนอยู่ป.5	 พอจบมัธยมต้นฉันก็ตั้งใจจะเรียนต่อ
มัธยมปลายสายสามัญ	 (ม.7-ม.8)	 ตามเพือ่นแต่ไม่รูจ้ะไปทางไหนดี										
ถ้าเรียนสายศลิป์กเ็กลยีดภาษาองักฤษและฝรัง่เศส	 (แต่ความจริงไม่
อยากเจอมาเซอร์ป๊อบอาย...มาเซอร์โคตรดุเลย...มาเซอร์เป็นคน
เยอรมนัหรอืฝร่ังเศสไม่แน่ใจแต่มาอยูเ่มอืงไทยนานแล้วและกเ็สยีชวีติ
ที่ประเทศไทยนี่แหละ)	 แต่มีเพื่อนเรียนต่อที่เซ็นต์ฟรังฯ	 พอสมควร	
ถ้าเลือกเรียนสายอาชีพสมัยนั้นก็พาณิชย์แหละบอกตรงๆ	 รับไม่ได้								
ไม่เข้ากบับุคคลกิ	(ถ้าช่างกลน่าจะเข้ากันได้ดี....ล้อเล่นนะ)	ฉนัมาตัดสนิ
ใจได้เอาตอนครสุูวรรณา	(คณุครเูสียไปหลายปีแล้ว)	มาถามว่าเธอจะ
เรยีนอะไรต่อฉนักต็อบแบบไม่ทนัคดิว่าจะเรยีน	ม.7-ม.8	สายวทิย์ครู
กม็องฉนัอย่างเหยยีดๆๆ	แล้วกพ็ดูว่า	“อย่างเธอเรยีนสายวทิย์ไม่รอด
หรอกไปเรยีนพาณิชย์เถอะ”...ขึน้เลย!!!...ดถููกกันน่ีหว่าฉนัก็สวนกลบั
แบบไม่ต้องคิดอย่างที่ตอบแหละ...“หนูจะเรียนแผนกวิทย์ให้จบ
ภายใน	 2	 ปีเข้ามหาวิทยาลัยได้เมื่อไหร่จะมาหาคุณครูคะ”	 ...ไงล่ะ	
ค�าตอบ...คุณครูสุวรรณายังคงส่งสายตา	 เหยียดๆ	 แล้วก็บอก													
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ลอดไรฟันว่า...ฉันจะคอยดูเธอ...เมื่อลั่นวาจาไปแล้วมันเหมือน									
มรณกรรมจริงๆ	 ฉันต้องท�าให้ได้ตามท่ีพูดเพราะโดยนิสัยเอาเป็นว่า
สันดานดีกว่า	ฉันไม่ชอบให้ใครมาท้าหรือดูถูกมันจะท�าให้ฉันต้องท�า
เพื่อที่จะเอาชนะค�าดูถูกพวกนั้น...	

	 ครัง้แรกตัง้ใจจะไปสอบเข้าเตรยีมอดุมตามเพ่ือนๆ	ความจรงิก็
ไปสอบแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังผล	(จริงๆ	ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเพียงเพราะ
ตามเพื่อนรักเพื่อนเกลอไปสอบ)	 พ่อกะแม่เป็นห่วงเลยมาพาตัวไป
ยะลาฉันจึงต้องไปเรียน	 ม.7-ม.8	 ที่คณะราษฎร์บ�ารุงยะลาซ่ึงเป็น
โรงเรยีนชายอนัดบัหนึง่ของจงัหวดัมตีัง้แต่มธัยมต้น	แต่ชัน้มธัยมปลาย
เป็นสหศึกษาเรียนที่คณะราษฎร์ฯ	 2	 ปีระหว่างเรียนที่ยะลาบอกไม่
ถกูอะไรมนัเปล่ียนไปหมดจากนัง่เรยีนประจ�าทีห้่องถงึเวลาครจูะเดนิ
เข้ามาสอน	แต่นี่ต้องเดินเรียนหมดชั่วโมงนึงก็ต้องเดินไปเข้าเรียนอีก
ห้องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรี	 ในห้องจ�าได้มีผู้หญิงอยู่	 15	คนได้มั้งตอ
นอยูม่.ศ.	4	ฉนัเป็นรองหวัหน้าห้องท่ีโรงเรยีนคณะราษฎร์ฯ	เค้าก็สอน
แปลกๆ	 ครูประจ�าวิชามานั่งอ่านหนังสือให้ฟังไม่เห็นอธิบายหรือ
หาความรูอ้ะไรแปลกๆ	มาสอนเลยฉนัเลยไม่สนใจเรยีนเท่าไหร่เพราะ
คดิว่ากลบัมาอ่านทีบ้่านกไ็ด้ไปเสยีเงนิค่าเทอมท�าไมอ่ะเพยีงเพือ่สอบ
ปลายปีหรอืแค่สอบเลือ่นชัน้	ฉนัเลยคดิว่าจะกลบัมาเรยีนทีก่รงุเทพฯ	
เลยเขียนจดหมายมาบอกเพือ่นให้ซ้ือใบสมคัรเตรยีมฯ	ให้ด้วยจะกลบั
มาเรียนกวดวิชาแล้วสอบเตรียมฯใหม่	 เพื่อนเลยเตือนสติว่านายจะ
ยอมสอบตกซ�้าช้ันเหรอ	 ไม่อายเด็กบ้านนอกหรือไงเรียนคอนแวนต์
แท้ๆ	แต่สอบตกสูเ้ดก็ต่างจงัหวดัไม่ได้เสยีชือ่เดก็คอนแวนต์หมด	อ่าน
จดหมายเพื่อนจบฉันก็ได้คิดจริงอย่างเพื่อนพูดนับจากวันนั้นฉันเริ่ม
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อ่านหนังสือ	เรียนเองท�าความเข้าใจเอง	ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะ
สอบปลายภาคแล้วและทกุคนรวมทัง้ครปูระจ�าชัน้ก็คดิว่าชัน้สอบตก
ซ�้าชั้นแน่นอน	ก็คิดดูซิสอบได้คะแนนต�่าสุดของห้องอ่ะ	จะไม่ให้เค้า
คดิได้ไงผลสอบภาคปลายปรากฎว่าฉนัสอบผ่านไปเรยีน	ม.ศ.	5	เพือ่น
กลุม่เดียวกนัน่าจะสอบตกเกอืบหมด	ยกเว้นนายสรุนิทร์ทีก่อดคอกัน
ข้ึนมาเรยีน	ม.ศ.	5	ด้วยกนั	ฉนัจะกลบัมาเรียนทีก่รงุเทพแต่พ่อไม่ยอม
ให้กลับเพราะไม่มีโรงเรียนไหนรับเด็กกลางภาค	ฉันเลยต้องทนเรียน
ที่คณะราษฎร์ฯ		ต่ออีกปี	เมื่อไปไม่ได้ก็ต้องทน	ฉันใช้วิธีเดิมเรียนเอง
เวลาพ่อขึ้นมาประชุมกรุงเทพฯ	 ก็ฝากพ่อหาซื้อหนังสือคณิตศาสตร์
ประสบการณ์	 แนวข้อสอบกระทรวงปีทีผ่่านๆ	มา	 แนวข้อสอบเข้า
มหาวทิยาลยัมาให้	 อ่านเองท�าความเข้าใจเอง	 อันไหนไม่เข้าใจก็ถาม
พ่อเพราะพ่อสอนคณิตศาสตร์ช่าง	 ฟิสิกส์ช่าง	 ฉันไปโรงเรียนทุกวัน
เพียงเพื่อให้มีสิทธิ์สอบเท่านั้นส่วนเรื่องอ่านหนังสือเรียนฉันเอากลับ
มาอ่านท�าความเข้าใจที่บ้าน	 ช่วงนั้นก็ได้เจ้ากู้	 (อาจารย์เผด็จ	 ลิมป์
ไตรรัตน์)	เพื่อนสนทิช่วยติวคณติศาสตร์ให้	มนัชอบเอาโจทย์แปลกมา
ให้คดิพอคดิ	ไม่ออกมนักจ็ะด่าว่า	“โง่ฉบิ..”	ฉนักส็วนเหมอืนกนั	“กไ็ม่
เก่งเหมือนมงึนี”่	

	 ทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือสอบประจ�าภาคเรียนตก	 ครูทุกคนก็
แทบเอาปูนหมายหน้าฉันว่าสอบข้อสอบกระทรวงจะเหลือก่ี
เปอร์เซนต์เพราะสอบปลายภาคยังได้แค่	40	กว่าเปอร์เซนต์ข้อสอบ
กระทรวงจะได้ถึง	30	เปอร์เซนต์มัย้	สอบปลายภาคเรียนสุดท้ายช่วง
มีนาคม	2516	ปีนั้นเป็นปีสุดท้ายที่สอบข้อสอบกระทรวง	 (ฉันสอบ
รุ่นเดียวกะสมเด็จพระเทพฯ	 ข้อสอบยากสุดๆ	 ทั้งแผนกวิทย์และ
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แผนกศิลป์)	สอบเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นรถไฟกลับมานอนฟังผลสอบเอา
ทีก่รงุเทพด้วยความม่ันใจผุดๆๆว่าไม่ตกแน่	แล้วก็ไม่ตกจรงิๆ	เล่นเอา
ครูที่สอนคณิตศาสตร์	 (อาจารย์สวัสด์ิ	 แซ่ภู ่ )	 คู ่ปรับฉันแทบ													
กระอักเลือด	 แกแช่งฉันเต็มๆๆ	 ชนิดเอาปูนหมายหัวเลยว่า	 “แกไม่
รอดแน่”	 แถมยังมีหยามหน้า	 ยิ้มเยาะตามหลังฝากพ่อมาด้วย														
(จะแค้นอะไรลูกศษิย์หนกัหนา	วะ	กะอแีค่เทเหล้าทิง้หน้าห้องนอนอ่ะ)	
พอวนัประกาศผลสอบอาจารย์วิไลครปูระจ�าชัน้กะอาจารย์สวสัดิเ์รยีก
ว่าไม่หลับไม่นอนทั้งคืนรอลุ้นผลทางวิทยุ	 (สมัยนั้นเค้าประกาศผล
การสอบกันทางวิทยุ	 เรียกว่าอ่านกันทั้งคืน)	อ่านชื่อกันรายโรงเรียน
ทั่วประเทศตามตัวอักษร	 พอคณุครูทั้งสองได้ยินชื่อฉัน	 อาการร่วม
เดียวกันคือแกถึงกับตะลึงไม ่เช่ือหูคิดว ่าหูฝาด	 เช ้าขึ้นไปซื้อ
หนังสือพิมพ์มาตรวจก็ยังมีช่ือไอ้ตัวแสบไม่อยากจะเช่ืออุทานกันว่า	
“ไม่อยากเชือ่มันเป็นไปได้ยงัไง”	เรือ่งนีเ้พ่ือนกะพ่อมาเล่าให้ฟังทีห่ลงั
นะมสีงสยัว่ามันรอดไปได้ยงัไง..อนันีก้ไ็ม่รูส้นิะก็คนมนัเก่งอ่ะ..คณคุรู
วิไลกะครูหวัดรอจนกระทั่ง	 ต.2ก	 มาถึงโรงเรียนท้ังสองครูเปิดดู
คะแนนของฉนัคนแรกด้วยความสงสัยผุดๆๆๆ...ว่ามนัรอดมาได้ยงัไง
จะไม่ให้สงสยัได้ไงขนาดเดก็ทีส่อบได้ที	่1	ของห้องเมือ่ตอนเรยีน	ม.ศ.	
4	 ขึ้นม.ศ.	 5	 สอบข้อสอบกระทรวงตกอ่ะ	 แต่ฉันเกเรสุดๆ	ดันสอบ
ผ่าน	 ฉันเลยกลายเป็นเด็กในต�านานของโรงเรียนคุณครูวิไล	 (ครูเสีย
ชวีติหลงัจากฉนัเรยีนจบจากโรงเรยีนไม่กีปี่)	ครูประจ�าชัน้จะเล่าขาน
เรือ่งนีใ้ห้รุ่นน้องๆ	ฟังตลอดจนครเูสยีชวีติ	ทีฉั่นมัน่ใจว่าสอบได้	เพราะ
ฉันเอาแต่วิชาหลักที่คะแนนเยอะของหมวดวิทยาศาสร์	คณิตศาสตร์	
วิชาไหนที่คะแนนน้อยเช่น	 หน้าที่ศีลธรรมไม่เคยอ่านเลย	 ท�าเท่าที่
ท�าได้	(มิน่าเลยเป็นคนไม่ค่อยมีศลีธรรมแต่ยงัรู้จักหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ
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อยู่นะ)	 ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์	 ภาษาไทย	 ไม่เอาเลยจ�าได้ว่าได้
คะแนนน้อยมาก	 พวกที่ได ้คะแนนเกือบเต็มคือคณิตศาสตร	์																		
วิทยาศาตร์	 สองหมวดนี้คะแนนก็มากกว่า	 50	 เปอร์เซนต์	 ส่วน	
วรรณคดี	ภาษาอังกฤษ	ก็ได้คะแนนดีพอสมควร	รวมๆ	แล้วเลยรอด
มาได้อย่างหวดุหวดิ	เพราะฉนัต้องการเพยีงสอบผ่านไม่อยากได้ทีห่นึง่
ของประเทศเสียหน่อยเพียงแค่ไม่อยากเรียนซ�้าชั้น

	 ฉันเข้ามาสอบเอ็นในกรุงเทพปีแรกไม่ติด	 ความจริงๆ	 สอบ
พยาบาลได้ที่ศิริราช	(ปีสุดท้ายที่จัดสอบเอง)	แต่ไม่ไปสอบสัมภาษณ์	
คิดดูคนอย่างฉันจะเป็นพยาบาลตัวเองยังไม่เคยคิดเลย	ถ้าเป็นจริง
สงสยัหกัคอคนไข้ตายหมดตึกแน่	ไม่เคยเอาใจใครแต่ต้องมาคอยดแูล	
เช็ดข้ีเช็ดฉี่คนอ่ืน..โอ ๊ย..เป ็นไปไม ่ได ้หัวเด็ดตีนขาดไม ่เรียน																															
แน่ๆๆ..พยาบาลต่อให้จบแล้วมงีานท�าเลยก็ไม่เรยีน	(ความจรงิคอืกลวั
ผีครับ..)	 โดยนิสัยฉันเป็นคนใจร้อนสุดๆ	 โมโหง่าย	 เวลาโมโหจะ								
ฟาดงวงฟาดงาแล้วจะให้เป็นพยาบาลคอยเอาใจคนไข้...ตายสิ										

	 หลังจากนั้นเพื่อนที่ยะลา	(เจ้ากู้อีกแหละ)	ก็ตามให้ลงไปสอบ
สมัภาษณ์ที	่ม.สงขลานครนิทร์	เพราะฉนัได้โควต้าเรยีนคณะวทิย์ของ
เด็ก	 3	 จังหวัดภาคใต้	 (คะแนนวิทย์/คณิตศาสตร์เกินร้อยละ	 75)									
เจ้าคณุพ่อไม่โทรมาบอกเพราะไม่อยากให้ไปเรยีนทีห่าดใหญ่ไม่รูก้ลวั
อะไรสงสัยกลัวจะบ้ากิจกรรมเรียนไม่จบ	 เด็กมันก�าลังห้าวช่วงน้ัน			
เป็นช่วง	16	ตุลาด้วยมันส์ล่ะ	คงกลัวว่าฉันจะเข้าป่าไม่ยอมเรียน	แต่
ฉันว่าถ้าเด็กมันจะเสียเรียนที่ไหนก็เสีย	 ฉันเลยเสียเวลาวิจัยฝุ่นไป									
ปีเต็มๆ	 ช่วงท่ีว่างฉันไปเรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนสมถวิล	 บังเอิญเจอ
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เจริญใจเพื่อนเก่าที่เรียนเซนต์ฟรังฯ	(พรสมร	สกุลลีลารัศมี)	มาเรียน
กวดวชิาคงกะจะเอน็ใหม่	ตอนนัน้เขาเรยีนอยูปี่	1	ทีค่ณะศกึษาศาสตร์	
รามค�าแหงฉันก็ความคิดบรรเจิดขึ้นมาทันทีเลยด้วยความที่ขี้เกียจ						
ดูหนังสือสอบโดยนิสัยฉันไม่ชอบการแข่งขันท�าอะไรเรื่อยเฉื่อยตาม
อารมณ์	ฉนัเลยตดัสนิใจไปสมคัรเรยีนทีค่ณะวิทยาศาสตร์	รามค�าแหง
ให้มันรู้แล้วรู้แรดไป	 ปีที่เข้าไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์เป็นปีแรกที่
รามค�าแหงเปิดคณะนี	้รหสัประจ�าตวันกัศกึษาของฉนัคอื	175-50283	
(17	 คือปีที่เข้าเรียน	 5	 คือคณะวิทยาศาสตร์	 5	 อีกตัวคือภาควิชา								
ชวีทิยา	283	คอืเลขประจ�าตวัจรงิๆ)	ฉนัเรยีนทีร่ามฯ	4	ปีจบตามทีต่ัง้ใจ
ไว้เพราะเรยีนช้ากว่าเพือ่นรุน่เดยีวกนัไป	1	ปีความจรงิตัง้ใจจะให้จบ
สามปีครึ่งแต่มีหลายวิชาที่อยากเรียนแต่อาจารย์ไม่เปิด	 ไอ้ที่เปิด												
ก็ไม่ชอบ	(ก็หยิ่งไม่ไปเรียนพยาบาลเอง..อย่าบ่น)	ลืมบอกไปว่าตอน
จบมัธยมปลายฉนักลบัไปเซนต์ฟรงัฯ	ไปหาครสูวุรรณาตามทีล่ัน่วาจา
เอาไว้	พอเจอครูฉันก็บอกว่าหนูเรียนจบสายวิทย์	2	ปีตอนนี้เรียนอยู่
คณะวิทย์ฯ	 สาขาชีววิทยาที่รามค�าแหง	 ด้วยความแสบที่ติดตัวมา
ต้ังแต่เกิดเลยแถมไปว่าเรียนจบได้งานท�าเมื่อไหร่จะมาหาครูใหม	่	
แล้วฉันกท็�าตามสัญญาทกุประการไดท้�างานทีก่รมควบคุมโรคติดตอ่	
ก็ไปหาคุณครูอีกเที่ยวหลังไม่ได้ไปเปล่าพาลูกไปสมัครเรียนอนุบาล
ด้วย..	ไงล่ะบอกแล้วอย่าดถูกูกนัโดยนสัิยฉนั	(เอาตรงๆๆ	คอืสนัดาน)	
ไม่ชอบให้ใครมาท้าทายแล้วลูกสาวครูก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอก											
จบพยาบาล
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	 ฉันท�างานที่กรมควบคุมโรคต้ังแต่ยังใช้ชื่อเดิมคือกรมควบคุม
โรคติดต่อจนเปลี่ยนเป็นกรมควบคุมโรค	 (ยุคปัจจุบัน)	 คิดถึง															
วนัสดุท้ายตอนสอบ	ม.8	ทีค่ณะราษฎร์แล้วก็สอบวิชาสดุท้ายก่อนจบ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่รามค�าแหง	 ฉันยังอ้ึงๆ	 อยู่เลย											
ว่าเรยีนจบมาได้ยงัไงเวลามนัผ่านไปเร็วมากเหมอืนฝันอ่ะ...แล้วแต่ละ
วิชามันไม่ได้ง่ายเลยคนขี้เกียจท่องหนังสือแถมความจ�าอยู่ขนาด							
ปานกลางกระเดียดไปทางความจ�าเสื่อมอย่างฉันผ่านมาได้ยังไง										
แต่ความจรงิข้อนงึทีฉ่นัรูค้อืฉนัชอบวิชาน้ี	แล้วมนัคงเป็นบทพสิจูน์ว่า
ถ้ารักและชอบอะไรก็ท�ามันไปเถอะไม่มีทางเสียมีแต่ได้	 และฉันก็ใช้
บทพิสูจน์นี้สอนลูกและไม่เคยบังคับลูกให้ท�าในสิ่งที่มันไม่ชอบให้
อสิระทางความคดิไม่ต้องไปปิดกัน้จนิตนาการของลกู	(ความจรงิบงัคบั
มันไม่ได้ต่างหาก)	 ส่วนเร่ืองแสบๆๆ	คันๆๆ	ตามประสาคนในตระกูล	
ซม่ีา	(ยาทาแก้คนัสมยัก่อน...ตอนนีก้ย็งัมขีายอยูต่ามท้องตลาดทัว่ไป..
จรงิด.ิ..เออ..)	มีเยอะแต่ไม่อยากเล่ากลัวคนอ่ืนจะเอาอย่าง	(ไงล่ะเป็น
คนดีใช่ป่าว...)	 ปกติฉันเป็นคนง่ายๆๆ	 รักอิสระ	 ไม่ค่อยสุงสิงกะใคร	
คบคนยาก	 (จริงๆๆ	 ไม่มีใครคบหรอก)	 ไม่ง้อ	 ไม่แคร์ใครหน้าไหน								
ทั้งนั้น	โมโหร้าย	ใจร้อน	นี่ขนาดท่านแม่ส่งตัวไปเรียนดนตรีไทยสมัย
ยงัเป็นเดก็หวงัจะให้ใจเยน็ลง	แต่กไ็ม่ประสบความส�าเรจ็	ไม่ว่าจะเป็น
ซออู้	 ซอด้วง	 แม้กระทั่งซอสามสายซึ่งอาอุดมเป็นปรมาจารย์ด้านนี้
โดยเฉพาะ	 ขิม	 จะเข้	 ระนาด	 ฉันก็โดนลุงสิทธิ์	 (ประสิทธิ์	 ถาวร												
พระอาจารย์ระนาดเอกของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ)	 เอาไม้ระนาด														
ตกีะบาลมาแล้วโทษฐานหัวทบึ	 ฉันลืมบอกไปว่าตระกูลข้างท่านพ่อ
เป็นครูดนตรีไทยจ้า	คงมฉีนัคนเดยีวทีน่อกคอกไม่มีดนตรีในหวัใจเลย	
ท่านแม่เลยส่งตัวไปขึ้นกัมฐานกับพระอาจารย์ที่คณะ	5	วัดมหาธาตุ	
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ได้ผลมาส่วนหนึง่คือใจเยน็ลง	รูจ้กัตดั	รูจ้กัสะกดอารมณ์	รูจั้กวิธีท�าให้
จิตใจสงบ	แล้วด้วยนิสัยค่อนข้างเก็บตัว	มีความสุขอยู่กับการท�างาน	
อ่านนิยายสืบสวนและเที่ยวป่าเขาล�าเนาไพร	น�้าตก	ทะเลจริง	ทะเล
หมอก	 นับถือศาสนาพุทธแต่วัดไม่เข้าคะเพราะกลัวตัวเองจะบาป
มากกว่าเดมิ	กนิอยูง่่ายๆ	กนิทกุอย่างทีข่วางหน้ายกเว้นเนือ้ววัเพราะ
แม่สัง่ห้ามเด็ดขาดไม่มีข้อแม้ใดๆ	ทัง้ส้ิน	(อสิลามเค้ายังมข้ีอยกเว้นนะ
แม่...เถียงในใจนะดังไม่ได้เด๋ียวแม่จัดหนักมาเป็นชุด)	 สัตว์ปีกก็เว้น
เครื่องบิน	 สัตว์น�้าก็เว้นเรือด�าน�้า	 สัตว์บกก็ขอเว้นสิงโตหินหน้าวัด
เบญจ	นอกนั้นก็กินหมดหลังๆ	เลยได้ฉายากินไม่เลือกยกเว้นขี้กะยา
กันยุงที่กินไม่ได้เพราะมันแพ้.....จบเถอะนะรู้สึกจะยาวไปแล้ว
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	 สองรูปนี้ถ่ายก่อนสอบปลายภาคมัธยมต้น	 (ม.ศ.3)	 หน้า
ห้องเรยีนตกึแม่พระ	(ตอนน้ีตกึนีก้ย็งัอยู)่	พอสอบไล่เสรจ็ทุกคนก็แยก
ย้ายกันไปตามทางของตัวเอง	 เพื่อนกลุ่มหนึ่งสมัครใจเรียนต่อที่
โรงเรียน	(แผนกศิลป์)	ส่วนเราก็ย้ายตัวเองไปเรียนแผนกวิทย์	ที่คณะ
ราษฎร์บ�ารุง	 ยะลาเพราะความที่เกลียดภาษาอังกฤษตามมาด้วย
ฝรัง่เศส	แต่กห็นไีม่พ้นโดนเข้าเต็มๆ	ตอนเรยีนปรญิญาโทท่ีเขตร้อน...
กรรมของกร.ู..ใครจะช่วยเราล่ะเนีย่...คงต้องช่วยตวัเองแหละ...แต่เรา
ก็โชคดีนะได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นนักรียนรุ่นพี่ที่เซนต์ฟรังฯ	อ่ะ...นี่ก็
เป็นข้อพิสูจน์ว่าโลกกลม...เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย
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		 รปูนีถ่้ายประมาณปี	2515	ในห้องเรยีนทีค่ณะราษฎร์ฯ	ช่วงพัก	
ความจรงิแล้วฉนัไม่ใช่คนตวัด�านะ	สมยันัน้ไม่ม	ีfilm	สมีแีต่	film	ขาวด�า
จ้า	รูปเลยออกมาแบบนี้	ที่คณะราษฎร์ฯ	เขาเดินเรียนกันนะพอหมด
ชั่วโมงก็ย้ายห้องเรียนกันที	 อาจจะเนื้อที่น้อยนักเรียนเยอะก็เป็นได	้
มันเลยง่ายต่อการโดดเรียนแค่มุดเข้าห้องสมุดก็จบ	 เป็นเหตุให้ห้อง
สมุดโรงเรียนนี้ใหญ่เป็นพิเศษ	 มีหลุมให้หลบนอนอยู่ไม่น้อยเชียว
แหละ...ส่วนมากฉนัจะไปสมุหวักนัท่ีบ้านพักครพูละทีอ่ยูท้่ายโรงเรยีน
นั้นแหละ	น้อยครั้งที่จะไปลงหลุมในห้องสมุดเพราะบรรณารักษ์เป็น
น้าของเพื่อน	 แต่เดี๋ยวนี้ห้องสมุดโรงเรียนไม่รู้เป็นไงบ้างนะเพราะ								
ไม่เคยกลับเข้าไปอีกเลยนับต้ังแต่สอบม.ปลายวันสุดท้ายก็ขึ้นรถไฟ
กลับกรุงเทพเหมือนหนีหนี้ยังไงยังงั้น	40	กว่าปีแล้วที่ไม่เคยกลับไป
เยี่ยมโรงเรียนเลย	 เห็นเด็กๆ	 บอกว่าฉลองครบอายุ	 100	 ปีไปแล้ว	
(ตอนนี้ใครจะกล้าไป..กลัวระเบิดอ่ะ...แล้วฉันโจทย์เยอะซะด้วย											
ขืนเดินไม่ดูตาม้าตาเรือมีหวังกลับมาชิ้นส่วนไม่ครบ)	
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	 รูปน้ีถ ่ายเม่ือเดือน
ธันวาคม	 2521	 เป็นรูปที่
หวงมากที่สุดเพราะบุคคล
ทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างๆ	 เป็น
คนที่ท�าให้ฉันมีวันนี้ท�าให้
ฉั น มี ค ่ า ใ น สั ง ค ม เ ป ็ น
ประโยชน์กับบ้านเกิดเมือง
นอนและสิ่งส�าคัญที่สุดใน
ชีวิตคือท�าให้ฉันได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าในหลวงอย่างใกล้ชดิ
แม้เพียงครั้งเดียวในชีวิต			

ซึ่งก็เป็นครั้งแรกและครัง้เดยีวทีฉ่นัได้มรีปูข้างล่างน้ีแม้ว่าเวลามนัจะ
ล่วงเลยมาถงึ	37	ปีแล้ว
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		 จะว่าไปฉนักเ็ป็นคนชอบอ่านหนงัสอืเหมือนกนันะคงได้ยนีมา
จากท่านพ่อที่เป็นหนอนหนังสือ	 เพราะพ่อชอบอ่านวรรณคดี	
ประวัติศาสตร์	นิยายของไม้	เมืองเดิม	ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์	ปราโมทย์	พ่อ
จะท่องกลอนได้เป็นบทๆ	 พอมารุ่นฉันก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน
แต่จะเป็นประเภทการ์ตนู	นยิายแปล	นยิายจักรๆวงค์ๆ	นิยายคอมมาดี	้
คงมีแต่เจ้าลูกสาวฉันที่ชอบอ่าน

		 อันนีเ้ป็นการ์ตูนเรือ่งโปรด	รูจ้กักนัหรอืป่าวโคนันคงุไง...นักสบื
จิ๋วอ่ะทั้งดูหนังทั้งอ่านเสพทุกประเภทจ้า	(ความจริงลูกเป็นคนซื้อมา
อ่านจนฉนัตดิตอนนีซ้ือ้อ่านเอง)	อ่านมาต้ังแต่เล่มแรกจนตอนน้ีน่าถงึ
เล่มที่	 80	 แล้วมั่ง	 หลังๆๆ	 มาเริ่มติดนิยายแปลประเภทสืบสวน
สอบสวนของฮาลาน	โคเบนตวัเอกเป็นนกัสบืสมคัรเล่นไมรอน	โบลทิาร์	
และนยิายชือ่สัน้อย่าง	หลอก	ลวงเฉอืน	อย่าบอกใคร	ประมาณนีแ้หละ	
คนต่อไปก็แดน	 บราวน์ตัวเอกของเรื่องคือ	 โรเบิรต์	 แลงดอน																
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นกัถอดรหสัเป็นอาจารย์สอนหนงัสอืท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเริม่อ่าน
ต้ังแต่เทวากับซานตาน	 แผนลวงสะท้านโลก	 รหัสลับดาวินซี่	 The	
Lost	symbol	และเรื่องล่าสุดน่าจะเป็นสู่นรกภูมิหรือ	Inferno	ลอง
ไปอ่านดเูป็นนกัเขยีนทีเ่ก่งมากเกบ็ข้อมลูรายละเอยีดดมีาก	นักเขียน
อีกคนก็	 Deniel	 Silva	 ตัวเอกเป็นสายลับอิลสราเอลชื่อเกเบรียล					
อัลลอน	 ถ้าใครอ่านก็จะรู้จักเค้าเขียนมานานแล้วเป็นซีรี่ย์เลยแหละ
น่าจะประมาณ	10	เล่มได้แล้ว	ลองไปอ่านดูสนุกได้ความรู้ดี	นี่ก็อีก
คนเขยีนนยิายแนวสบืสวนสอบสวนดีคอื	สตฟี	เบอร์ร	ีตวัเอกของเรือ่ง
เป็นอดีตเป็นสายลบัของหน่วยมาเจลแลนบเิลต็	เกษียณตวัเองมาเป็น
พ่อค้าขายหนังสืออยู่ที่เมืองโคเปนเฮเก็นชื่อ	คอตตอน	มาโลน	อ่าน
แล้วไม่อยากวางเลย	ลองอ่านดูรับรองความมันส์	จะได้เสียเงินซื้อมา
อ่านเหมือนกันไง...จะว่าไปก็แปลก	 สมัยเป็นนักเรียนฉันและบรรดา
เพื่อนจะอ่านนิยายของนักเขียนไทยอย่าง	 โสภาค	 สุวรรณ	 ว.ณ
ประมวลมารค	ทมยนัต	ีกฤษณา	อโศกสนิ	บษุยามาส	ประมาณน้ี	หรอื
นิยายที่ลงในหนังสือสกุลไทยเพราะเพื่อนท่ีโรงเรียนเก่าเป็นคนพิมพ	์
พวกเราก็แอบอ่านกันใต้โต๊ะเรียน	มาหยุดอ่านตอนเรียนหา’ลัย	 เริ่ม
อ่านอีกที่ก็ตอนท�างานแล้วก็กลับมาอ่านการ์ตูนและนิยายสืบสวน	
นิยายแปลอย่างที่เขียนไว้ข้างต้นอ่ะ....	
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	 ส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือเจ้าแมวส้มในต�านาน	Garfield	แมวจอมกวน
ซึ่งตอนหลังมีคนเอามาท�าเป็นหนังฉายมาหลายตอนเหมือนกัน	
หนงัสอืเรือ่งน้ีตอนซือ้มาเป็นภาษาองักฤษน่าจะเป็นเล่มแรกทีอ่่านจบ
ก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเกลียดอังกฤษแต่ความชอบไม่ปรานีใคร	ยอม
อ่านอ่ะ...เห็นหรือป่าวว่าถ้าชอบและรักอะไรก็ดีไปหมด

	 น่ี เ ป ็ นตั ว แทนฉั น
เพ่ือนสมยัเรียนทีเ่ซนต์ฟรงัฯ	
ท�าเป็นทีร่ะลกึกนัใครจบชัน้
ไหนก็ท�าเสื้อแบบนั้น	 อย่า
นึกว่าท�าง่ายนะยะตวัหมน่ีะ
หาง่ายอยู่มันยากก็ตรงตัด
เย็บเสื้อผ ้าน่ีแหละ	 แต่ที่
ประทับใจตรงมันจ�ารหัส
ประจ�าตัวนักเรียนฉันได้อ่ะ
สดุยอด...เลศิผดุๆๆ 	ๆเพือ่นเรา	



23

เพราะต้องไปค้นในสมุดทะเบียนนักเรียนแต่ละรุ่น	 (เพื่อนฉันกลุ่มนี้
เรยีนด้วยกนัมาต้ังแต่ช้ันอนุบาล)	ความชอบส่วนตวัคอื	ชอบถ่ายรปูววิ	
(ไม่กล้าถ่ายรูปตัวเองกลัวรับไม่ได้)	โดยเฉพาะศิลปะฝาท่อระบายน�้า
หรอืศลิปะตามพืน้ถนนของต่างประเทศมนัท�าสวยดไีม่เชือ่ก็ลองดรูปู
พวกนีส้.ิ..ทีน่ีค้งพอเดาได้แล้วนะว่าคนถ่ายสตดิหีรอืสตไิม่ค่อยจะเตม็
เต็งสักเท่าไหร่...ก็ว่าอย่างนั้นแหละ

	 อนันีถ่้ายทีต่รุกเีป็นหนิอ่อนนะ	น่าจะเป็นฝาท่อสมยัพนัปีท่ีผ่าน
มา	 ถ่ายที่เมืองโบราณจ�าชื่อเมืองไม่ได้	 ตกประวัติศาสตร์ตามไปดู					
เอาเองที่ตุรกี
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	 อันนี้ไม่น่าใช่ฝาปิดท่อแต่เป็นป้ายบอกหรือท�าให้เป็นที่สังเกต
ว่าบรเิวณนีเ้คยมปีระวัตคิวามเป็นมาอย่างไร...เท่าทีเ่ดาจากข้อความ
บนแผ่นป้าย	“บริเวณนี้เรียกว่า	Ooshta	 เรียกขานโดยคนจรจัดบน
ถนน	Hay	ประมาณปี	1890	พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่หยุดพักหรือนั่งพัก
ของอูฐ	หรอือกีความหมายน่าจะเป็นพืน้ทีก่องทุน่กูเ้รอื	เป็นบรเิวณมี
เด็กชาว	Afghan	มาว่ิงเล่นส่งเสยีงรบกวน”	เอานะบอกแล้วว่าไม่เก่ง
อังกฤษ	ใครแปลได้ดีกว่านี้ก็หมายถึงอย่างที่แปลแหละ	

		 อันนี้ก็ถ่ายที่ตุรกีเป็นฝาปิดท่อระบายน�้า	 (เดาเอานะ)	 ในยุค
ปัจจุบันน่าจะเป็นที่เมืองทรอยแถวๆ	ที่มีรูปปั้นม้าเมืองทรอยมันอยู่
กลางถนนโชคดีที่หิมะไม่ตกมาคลุมหมด	เสี่ยงชีวิตไปถ่ายเอามาให้ดู
บ้ามั้ยล่ะตั้งกล้องไปหันดูรถไปด้วยได้รูปมาชัดแค่นี้แหละ	
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	 อันนี้น่าจะเป็นฝาปิดท่อระบายน�้าถ่ายที่กรุงปรากหรือที่ไหน
จ�าไม่ได้แต่ที่แน่ๆ	 อยู่เลยสะพานที่มีรูปปั้นนักบุญปีเตอร์ที่เค้าไป							
อธิฐานกัน...ไม่แน่ใจเพราะไปเที่ยวมา	7	ปีแล้ว

	 	 แต่อันนี้จ�าได้แน่ๆ	ถ่ายที่เมือง	Bartislava	สาธารณรัฐ	Cesk	
ทีจ่�าได้ไม่ใช่อะไรหรอกเดนิไม่ได้มองพืน้ก็เกอืบสะดดุหัวตาคนนีห้กล้ม	
เค้ามีประวัติเล่าเหมือนกันแต่จ�าไม่ได้	ไกด์เล่าเป็นภาษาอังกฤษแปล
ไม่ทันจ้า....นี่แหละข้อเสียของการไปเทีย่วตอนแก่
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	 คดิไม่ออก....ว่าจะเขยีนอะไรดแีละจะเริม่ตรงไหนก่อน	อย่าว่าแต่
เริม่เรือ่งเลย	ช่ือหนงัสอืยงัไม่รูว่้าจะใช้ชือ่อะไรดเีอาเป็นว่าฉนัเขยีนไป
เรื่อยๆ	 ก่อนนึกได้	 ค่อยเปล่ียนแล้วกัน	 จะให้ฉันถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา	 บอกมาว่าให้เขียนเรื่องอะไร							
ง่ายกว่า	มนัต้ังต้นไม่ถกูรูไ้ปหมดเสียทกุเรือ่งไม่ได้เก่งนะ	ความจรงิคอื
เอาดีไม่ได้สกัเรือ่งเข้าท�านองความรูท่้วมหัวเอาตวัไม่รอด...ก็เล่นเขยีน
แบบเล่าไปเรื่อยๆ	 ขึ้นต้นก็คิดไม่ออกแล้วจะเอาอะไรเป็นตัวช่วย											
ดล่ีะ...มนัยากมากให้ฉนัเขียนต�าราหรอืบทความวชิาการยงัง่ายกว่าน้ี
เยอะไม่ต้องคิดมากเลย	 วางโครงเรื่องเสร็จก็ตัดต่อหรือตัดโน้นปะนี่
แค่นี้ก็เรียบร้อย...แต่ให้เขียนเล่าประสบการณ์ท�างานมันยาขม									
หม้อใหญ่จริงๆ	นะ	จะเรยีกใครมาช่วยดล่ีะเฮ้ย...ถ้าไม่เขยีนใครจะฆ่า
ตไูม่เนีย่...ค�าตอบคอืไม่มี...แต่ยงัไงฉนัจะให้เสยีชือ่ลกูพ่อขนุรามค�าแหง
ที่เป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยไม่ได้...มันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยแต่ฉัน
ว่าโครงบทนี้มันเกี่ยวแน่	 อภินันทนาการจากเพื่อนสมัยชั้นประถม							
จ�าได้ว่าครูให้ท่องทุกวันถ้าจ�าไม่ได้ก็สอบตกเท่าน้ันไม่มีอะไรมาก		
(ต้องขอบคุณเพื่อนเก่าที่กรุณาส่งมาให้แล้วก็ถามยังจ�ากันได้ไหม...	
เราก็อยากตอบว่าถ้าจ�าไม่ได้ก็สอบตกซิเพื่อน...ถามไม่คิดอ่ะ)

เริ่มเรื่อง
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	 วิชาเหมือนสินค้า	 อันมีค่าอยู่เมืองไกล
	 ต้องยากล�าบากไป	 จึงจะได้สินค้ามา
	 จงตั้งเอากายเจ้า	 เป็นส�าเภาอันโสภา
	 ความเพียรเป็นโยธา	 แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
	 นิ้วเป็นสายระยาง	 สองเท้าต่างสมอใหญ่
	 ปากเป็นนายงานไป	 อัชฌาสัยเป็นสเบียง
	 สติเป็นหางเสือ	 ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
	 ถือไว้อย่าให้เอียง	 ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
	 ปัญญเป็นกล้องแก้ว	 ส่องดูแถวแนวหินผา
	 เจ้าจงเอาหูตา	 เป็นล้าต้าฟังดูลม
	 ขี้เกียจคือปลาร้าย	 จะท�าลายให้เรือจม
	 เอาใจเป็นปืนคม	 ยิงระดมให้จมไป
	 จึงจะได้สินค้ามา	 คือวิชา	อันพิสมัย
	 จงหมั่น	มั่นหมายใจ	 อย่าได้คร้าน	การวิชา
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	 สมัยเป็นนักเรียนประถมก็ท่องเอาเป็นเอาตายเป็นนกแก้ว									
นกขุนทอง	 ยังไม่ได้คิดถึงความหมายของมันเลยว่าคืออะไร	 แต่พอ						
โตข้ึนถึงได้คิดว่าความหมายของมันคืออะไร	 ฉันก็เริ่มท่องให้ลูกฟัง
แล้วกส็อนไปด้วย	เรือ่งโคลงสภุาษติสมัยเรยีนมนัมคีวามหมายลกึซึง้นะ	
ตอนเด็กๆ	 ก็ท่องโดยที่ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรก็อย่างที่บอก
ท่องจ�ากันจนขึ้นใจเพราะกลัวเขียนไม่ได้จะสอบตก	 มารู้ความหมาย
เอาตอนโตแล้วท�ามาหาเงินใช้น่ีแหละถึงได้รู้ความหมายของโครง							
บทนี้	 แล้วก็ยังทันสมัยใช้สอนตัวเองสอนลูกสอนหลานได้	 ขอแสดง
ความนับถือกวีนิพนธ์ท่านนี้...ข้าน้อยขอคารวะ	

	 เริ่มเรื่องจากตรงนี้ล่ะกัน...ความจริงฉันไม่เคยคิดว่าจะได้มา
ท�างานด้านสาธารณสุขหรอกพูดให้ชัดเจนกันไปเลย	 ฉันเกลียด												
ชุดขาวอ่ะ	ผู้คนดูอัตตาสูงส่ง	ยโสอีกต่างหาก	(ติดพยาบาลยังไม่เรียน
เลย..คดิดู)	ท�างานด้วยไม่รูจ้ะวางตวัยงัไงเพราะฉนัเองยอมใครทีไ่หนล่ะ	
แรงมาแรงกลบัครบั	งานท่ีชอบคอืวทิยาศาสตร์ทางทะเลเพราะตวัมัน
ใหญ่ดูง่าย	 แถมยังได้อยู่กับธรรมชาติใต้ทะเลมันเป็นโลกที่สวยงาม	
...ชอบไม่ได้ดตูวัเองเลยว่ายน�า้กไ็ม่เป็นด�าน�า้ก็ไม่ได้อย่างว่าความชอบ
ไม่เคยปราณีใคร...สุดท้ายก็ได้แต่ฝันเพราะช่วงที่จบมาใหม่ๆ												
กรมประมงยงัไม่เปิดรบัสมคัรข้าราชการ	ครัน้จะไปท�างานบรษัิทหรอื
รัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ท่านแม่ไม่ยอมบังคับต้องเป็นข้าราชการอย่าง
เดียว...ชีวิตฉันมันเลยเศร้าต้องทนจมปรักเป็นข้าราชการแก่ๆๆ	 มา
จนทุกวันนี้...เคยคิดจะลาออกไปท�างานกะพวกพี่ๆ	 ที่การไฟฟ้า									
ฝ่ายผลติกลุม่ทีม่าท�าเขือ่นบางลาง	(เขือ่นนีอ้ยูท่ี	่อ.บนันงัสตา	จ.ยะลา)	
พอท่านแม่รู้เข้าบ้านแทบแตกเพราะแม่ยื่นค�าขาดถ้าไปท�างานที	่						
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การไฟฟ้าฝ่ายผลติท่านแม่จะตดัออกจากกองมรดก	(มหีรอืป่าวก็ไม่รู)้	
ฉนัไมอ่ยากให้แม่คดิมากเพราะเค้ากต็ัง้ความหวังไว้กบัฉนัพอสมควร
เนื่องจากเป็นลูกคนโตจะได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆ	 ฉันเลยต้อง										
กลายสภาพเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นข้ารับใช้แผ่นดิน...ฟังดูโก้เนาะ...
สมัยก่อนข้าราชการสอบเข้ายากจะตายเงินเดือนก็น้อยนิดดีตรงที	่
เบกิค่ารกัษาพยาบาลได้มเีงนิบ�านาญกนิตอนแก่กแ็ค่น้ัน	แต่มาถงึยคุ
ฟองสบู่แตก	 (อย่าไปถามหาคนท�าเลยนะเขาไปเฝ้าพระอินทร์สบาย
ไปแล้วทิง้เศษซากความล�าเขญ็เอาไว้ให้พวกเราดูต่างหน้า)	ข้าราชการ
กับเป็นอาชีพท่ีดทีีสุ่ด	เพราะมรีายได้แน่นอนจะท�างานมากน้อยยงัไง
ก็ได้เงินเดือนเป็นภาระของรัฐบาลต้องหาเงินมาจ้างไว้ไม่อย่างงั้น			
พวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมันไม่รู้จะไปสั่งใครให้ท�างาน...แล้วจะ
บ่นท�าไมเนี่ย...เข้าเรื่องเลยดีกว่าเล่ามากกว่านี้เดี๋ยวไม่มีใครอ่านแค่
ชือ่เร่ืองกไ็ม่ชวนอ่านคดิมาแต่ละช่ือก็ชวนโยนทิง้ลงขยะ	ถ้ายงัขนืบ่น
มากมีหวังโดนฉีกไปท�าถุงใส่กล้วยแขกแบบพระพยอมแน่....อิอิอิ										
เริ่มกันตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่รามค�าแหงปี
การศึกษา	2520	

	 ฉนัเข้ามาท�างานทีก่รมควบคมุโรคตดิต่อ	(สมยันัน้นะ)	เมือ่วันที่	
17	ตลุาคม	2521	ในต�าแหน่งนกักฏีวทิยา	3	(เรยีนจบปรญิญาตรพีอดี
ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเลย...โคตรเก่งหรือฟลุคยังหาค�าตอบไม่ได้			
จนทกุวนันี)้	 อย่าถามนะว่าช่ือต�าแหน่งทีไ่ด้บรรจุเข้ามามนัหมายความว่า
อะไร	 เพราะตัวเองยังไม่รู ้ เลยตอนท่ีกรอกใบสมัครเห็นชื่อมัน
ประหลาดดีก็เลยสมัครตอนนั้นกรม	ต.	เปิดรับ	3	ต�าแหน่งหลังสอบ
สัมภาษณ์เสร็จรองานอยู่ประมาณ	3-4	เดือนช่วงระหว่างรอฉันก็ไป
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สิงสถิตย์อยู่ที่ภาคชีววิทยา	ม.รามค�าแหงนั้นแหละบอกตรงๆ	ไม่รู้จะ
ไปไหนชวีติมนัยงัผกูพนัอยูท่ีภ่าคกเ็รียนอยูต่ัง้	4	ปีแถมจบแบบงงๆ...
ไม่รูเ้นือ้รูตั้วกรเูรยีนจบแล้วหรอืเนีย่...ช่วงน้ันอาจารย์ค�านวณ	นกแก้ว	
เห็นว่างก็เลยชวนไปถกหนังกระต่ายท่ีศูนย์ผลิตวัคซีนสัตว์ของ								
กรมปศุสัตว์ที่ปากช่อง	 พอดีอาจารย์ก�าลังท�าวิจัยเกี่ยวกับการ										
ฟอกหนงัหรอือะไรท�านองนีแ้หละสลบักบัไปช่วยเพือ่นเก็บข้อมลูเรือ่ง
กามโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พัทยา	 ตอนไปถกหนังกระต่าย												
พวกเพื่อนของอาจารย์เค้าก็ชวนให้มาท�างานที่ศูนย์วัคซีนฯ	 ..ก็แค่
ลูกจ้างหยิ่ง	ซะด้วย..ไม่เอามองแล้วมันไม่ใช่เราเลยปฏิเสธพี่ๆ	เค้าไป	
ก็อาจารย์ค�านวณอีกแหละถามฉันว่าอยากสอนหนังสือไหมจะฝาก
งานให้เป็นอาจารย์เพราะเพื่อนอาจารย์เป็นผู้อ�านวยการวิทยาลัย
เกษตรที่นราธิวาส	 แล้วช่วงนั้นก�าลังทดลองเลี้ยงแพะและแกะสาย
พนัธุต่์างประเทศ	โอ้โห...อาจารย์โคตรรกัเลยจะให้ฉนัไปกินขีแ้พะซะ
แล้ว...ฉันอยากจะบอกอาจารย์ว่าผู ้อ�านวยการวิทยาลัยเค้ามา
ทาบทามกับพ่อฉันแล้วแต่พ่อฉันปฏิเสธไปกลัวฉันจะเป็นหัวโจกพา
นักเรียนไปรบกะพวกนักเรียนเกษตรวิทยาลัยอื่นหรือว่าเด็กปอเนาะ
แถวนัน้...ไงล่ะพ่อฉนัช่างเข้าใจลกูสาวหวัแก้วหวัแหวนเสยีเหลอืเกิน...	

	 วันที่ได้จดหมายเรียกตัวให้ไปรายงานตัวที่กรม	 ต.	 ฉันยังเดิน
เข้าไปอ่าน	 ประกาศก.พ	 รับสมัครงานใหม่เพราะเห็นว่าประกาศผล
สอบนานแล้วคิดว่าคงไม่ได้พอรู้ว่าได้งานท่านแม่ยื่นค�าขาดให้เลือก
ท�างานในกรุงเทพเท่านั้นห้ามไป	 ต่างจังหวดั	ชวีติฉนัพลาดโอกาสดีๆ 	
ไม่รูก่ี้ครัง้ตอนจบใหม่ๆ 	อาจารย์ไพบลูย์	นยัเนตร	เขยีนจดหมายให้เอาไปให้
เพือ่นอาจารย์ทีส่ถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเลท่ี	บางแสน	ถ้าฉันตัดสนิ
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ใจไม่เช่ือแม่ป่านนี้คงเป็นหมามีการศึกษาสูงไปแล้ว	 (ดอกเตอร์ทาง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล)	เด็กสมัยโบราณต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไม่อยากได้
ชื่อว่าลูกอกตัญญู...ดูดีมั้ยล่ะ...	 วันที่มารายงานตัวถ้าจ�าไม่ผิดเป็น										
พีส่นุนัทา	สุดสวย...เป็นคนมาด�าเนนิเรือ่งการบรรจุและจัดท�าประวตัิ
ประจ�าตัวข้าราชการน่าจะเป็น	 จ.18	 (ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น	 ก.พ.7	
มั้ง)	 พี่นันให้ฉันเลือกก่อนเพราะคะแนนสอบดีกว่าอีกสองคน	 (ไม่ใช่
หรอกกรม	ต.	คัดไว้หกคนคือตัวจริง	3	ส�ารอง	3	แล้วตัวจริงเขาสละ
สิทธิ์หมดคงไปได้ดิบได้ดีกว่าที่นี่)	 ตอนน้ันก็มีกองโรคติดต่อทั่วไป	
(โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ)	กองมาลาเรีย
จะต้องไปอยู่ศูนย์มาลาเรีย	ขอนแก่น	 (นิโลบล	ได้ไป	แต่เส้นใหญ่ไม่
ต้องไปอยู่ขอนแก่น)	และกองโรคเท้าช้างท�าอยู่กรุงเทพ	(จ�าชื่อไม่ได้
พีเ่ขาท�าอยูไ่ด้ไม่นานกข็อย้ายไปเป็นอาจารย์ที	่ม.ศลิปากร..นับว่าเป็น
โชคดขีองพีเ่ขาเพราะถ้าอยูค่งมีชะตากรรมไม่ต่างจากพวกเราขณะน้ี)	
ท่านแม่ฉันม	ีOption	ตลอดๆ	ส่ังห้ามไปต่างจังหวดั...เท้าช้างก็ไม่เอา
นะลกูเดีย๋วขาโต	(โอ๊ย...ตขู้าจาเหลืออะไรให้เลอืกเน่ีย)	สรปุฉนักต้็อง
เลอืกกองโรคตดิต่อทัว่ไปสนิะแล้วมนัอยูต่รงไหนกนัหว่า...แถมชือ่ฝ่าย
ก็ประหลาดๆ	ฉันก็ถามว่า	“พี่แล้วจะให้หนูท�าอะไรต่อ”	พี่นันก็บอก
ว่าลงไปชั้น	 2	 ไปรายงานตัวกับผู้อ�านวยการกองฯ	 สมัยนั้นก็คือ		
แพทย์หญงิภทัรพร	ช�านาญกจิ	(คณุหมอเสยีชวิีตเมือ่ปี	2554)	ในตอน
นั้นจ�าได้ว่าชื่อฝ่ายที่ต้องไปอยู่คือฝ่ายไวรัสและริกแกตเซีย	 (โอ๊ย...						
มันตัวอะไรวะเนี่ย	 ช่ือก็พิลึกไอ้ไวรัสก็พอรู้อยู่เพราะเรียนมาเหมือน
กัน	แต่ไอ้ริคแค็ทเซียมันหน้าตามันเป็นไงอ่ะ....งงว่ะ)	หัวหน้าฝ่ายคือ	
น.พ.วชิติ	มธรุสภาษณ์	วนัทีไ่ปรายงานตวัคณุหมอวิชติไม่อยูไ่ปท�าวจัิย
เรื่องการควบคุมไข้เลือดออกช่วงนั้นทีมไข้เลือดออกไปปักหลักท�า						
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การทดลองควบคุมโรคไข้เลือดออกกนัอยูท่ี่นครปฐม	(ฟังจากพวกพี่ๆ 	
เขาเล่าให้ฟังทีหลัง..มันส์ดีอ่ะ)	วันแรกที่มาท�างานไม่มีที่จะนั่งในห้อง
ของผู ้อ�านวยการก็นั่งกันเต็มหมด	 เลยต้องไปน่ังท�างานรวมกับ								
เจ้าหน้าที่การเงินสมัยนั้นคุณป้าแป้น	 (พ่ีธิดา)	 เป็นหัวหน้าแล้วคุณ
หมอภทัรพร	(ผอ.กอง.ต)	กใ็ห้ช่วยคณุประสทิธ์ิ	(เปลีย่นชือ่เป็นธัชพล)	
ท�า	LAB	ไอ้เรานึกว่าต้องท�าอะไรมากมายที่แท้ก็มานั่งเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้ออหิวาตกโรค	 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ	 เติมน�้าของหมูๆๆ	 ช่วงท�า	
Lab	micro	ที่รามฯ	ก็เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อกับ	sub	culture	เชื้อ
เป็นหน้าที่ประจ�า...มือหนึ่งเหมือนกันฉันไม่อยากจะคุย...เข้ามา
ท�างานได้	 1	 สัปดาห์ถึงได้เจอหน้าเจ้านาย	 (เพราะช่วงนั้นทุกคนไป
รวมตัวกันอยู่ที่นครปฐมหมด)	 เจ้านายเรียกไปพบบอกว่าจะส่งไป
ฝึกงานเลี้ยงยุงที่กองมาลาเรีย	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและกอง
กฏีวทิยาการแพทย์	กรมวิทย์ฯ	(มาเป็นชุด...แล้วมนัอยูต่รงไหนกนับ้างอ่ะ...
ไม่รู ้จักสักที่รู ้แต่มาลาเรียอยู่ริมน�้า	 กรมวิทย์ฯ	 สมัยน้ันอยู่ยศเส								
เขตร้อนฯ	อะไรเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของประเทศ)	เหตุผลคือ	เจ้านาย
ต้องการท�า	Bio	assay	(ตอนน้ันกฟั็งไปงัน้ๆ	ไม่รูว่้ามนัหมายถงึอะไร...
ตอนนี้เหรอบรรยายได้เป็นฉากๆ	ไม่เชื่อก็ลองถามดูสิ...อย่าให้ขึ้นนะ
หาที่ลงไม่ได้เหมือนกัน)

	 เมือ่ฝึกวทิยายทุธส�าเรจ็จะให้ไปช่วยงานประเมนิผลการพ่นเคมี	
(หนักเข้าไปอีก...มีใครคิดจะบอกกรูบ้างมั้ยว่ามันท�ายังไง)	ว่าแล้วเจ้า
นายก็ประเคนต�าราเกี่ยวกับการควบคุมแมลงน�าโรคของ	WHO	มา
ให้	1	ปึก	(WHO	คือ	องค์การอนามัยโลก...ก็เพิ่งรู้วันนั้นเหมือนกันว่า
โลกนีมี้องค์กรทีท่�าเร่ืองการสาธารณสขุทีย่ิง่ใหญ่มากมนัอยูท่ีก่รงุเจนวีา	
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)	 ยังจ�าหน้าคุณหมอวิชิตได้เลยตอนส่ง		
หนังสือปึกนั้นให้แล้วก็ยิ้มแบบผู้ใหญ่ใจดี	 “คุณเอาไปอ่านนะค่อยๆ	
อ่านไปก่อนไม่ต้องรบีพอพวกพีเ่ขากลับมาจะให้เขาช่วยสอนงานให้”	
โอ....พระเจ้าช่วยกล้วยทอดต�าราภาษาต่างด้าวท้ังนั้น...ฉันรับมา						
แบบงงๆ	 แล้วก็ถอนใจตูข้าจะต้มกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารดี
หว่า....หรือจะเอาไปหนุนแทนหมอนนอนให้มันซึมเข้าหัว...หรือจะ
เอาไปป่ันผสมน�า้กล่ันใส่เข็มฉดีเข้าเส้นไปเลย...ชวีติตขู้าเกลยีดภาษา
อังกฤษแบบไม่อยากบรรยายแล้วท�าไมต้องมาเจอแบบล้วนๆๆ	ยงังีว้ะ	
กระเหรีย่งอย่างกรจูะไหวมัย้เนีย่...กรรม...วิตกจริตบวกสตแิตกอยูพ่กั
ใหญ่กว่าจะคดิได้ลงตัวว่าควรอ่านไปแปลไปใช้เวลาประมาณ	6	เดอืน
ถึงได้อ่านจบ	1	 เล่ม	 โอ๊ย...ยังเหลืออีกบานเลยกรูอ่านยันเกษียณจา
จบม้ัยเนี่ย...จากน้ันก็ถูกส่งไปฝึกวิทยายุทธ์ดูสไลด์เช้ือมาลาเรีย	 (ไม่
ต้องมาสอนเลยดูตั้งแต่ตอนเรียนแล้วขืนจ�าไม่ได้มีหวังสอบตกแน่)	ดู
งานเรื่องวิธีการเลี้ยงยุง	 การผสมพันธุ์ยุงก้นปล่อง	 (ก็เพิ่งรู้นะว่ายุง
ก้นปล่องมันผสมพันธุ์กันเองไม่ได้ต้องอาศัยฝีมือคนช่วยอ่ะ	 ภาษา
ทางการเค้าเรียกว่า	artificial	mating	หรือ	ผสมเทียม...แล้วมันอยู่
ในธรรมชาติมันท�ายังไงกันเนี่ย...แปลกดีแล้วยุงอ่ืนเป็นแบบน้ีหรือ
เปล่าวะ)	ที่กองมาลาเรีย	กองเท้าช้าง	กองกีฏวิทยาการแพทย์	กรม
วทิย์ฯ	แล้วกม็าจบทีค่ณะเวชศาสตร์เขตร้อน	ม.มหดิล	ฝึกงาน	4	แห่ง
ปาเข้าไปเกอืบสองเดอืน	ช่วงระหว่างทีไ่ปฝึกงานอยูพ่วกพีท่มีไข้เลอืด
ออกกลับมาพอดี	 (ที่กลับมาไม่ใช่อะไรหรอกมันหมดปีงบประมาณ	
...กเ็พิง่รูอี้กแหละว่าปีงบประมาณไม่ตรงกับปีปฏิทนิ	เงนิงบประมาณ
ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน	 ระหว่างช่วงตุลาคม-
พฤศจกิายนเป็นช่วงสญูญากาศรอเงนิงบประมาณใหม่จ้า...ข้าราชการ
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นี่เรื่องเยอะเหมือนกันแฮะ...ใหม่ๆ	ก็อย่างงี้แหละเดี๋ยวก็ชินเอง)	พอ
พวกพี่ๆ	 กลับมากอง	ต.	 ดูแคบไปถนัดเลยไม่มีที่จะนั่งต้องเล่นเก้าอี้
ดนตรีกันมันเลยเป็นโอกาสให้พวกพี่เค้ามาเซ็นต์ชื่อแล้วแวบอยู่ตาม
โต๊ะสนุกบ้างบางคนกลับบ้านเลยก็มี	 (ช่วงนั้นกรม	ต.	ก�าลังสร้างตึก
ใหม่อยู่)	พอพี่เตี้ย	พี่โพธิ	กลับมาก็เกิดมหกรรมดูตัวน้องใหม่พวกเค้า
กร็วมหัวกนัหาวธิรีบัน้องใหม่แบบเอาให้ร้องไห้กลับบ้านไม่ทนัเลย	(พี่
เตีย้...เขามาสารภาพทีห่ลังนะ)	จนพีสุ่มนาซึง่เป็นเภสชักรของกอง	ต.	
ได้ยินเข้าก็นึกเป็นห่วงมาบอกกับคุณหมอวิชิตว่าจะไหวเหรอเป็นผู้
หญิงคนเดียวในฝ่ายมีหวังร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่	 คุณหมอวิชิตตอบแบบ
มั่นใจเต็มร้อยว่า	“ไม่มีทางผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ท�าได้แล้วก็แกร่งพอจะ
รับมือกับพวกพี่ๆ	 ในทีมได้ไม่เช่ือคอยดูกัน”	 (รู้ได้ไงอ่ะ..สงสัยรัศมี
ความแสบของฉนัคงแผ่กระจายรอบตวั)	ตอนน้ันฉนัก็ไม่รูว่้าคณุหมอ
วิชิตพูดแบบนั้นมารู้เอาหลังจากนั้นก็หลายปีกาลเวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์จริงๆ	แหละ...จะไม่ให้ฉันแกร่งได้ไงเป็นผู้หญิงคนเดียวในฝ่าย	
อ่ะต้องออกท้องที่สมัยก่อนเช่าบ้านอยู่กันเพราะทีมประเมินผลพ่น
สารเคมีท�างานพื้นที่นึงประมาณ	21-25	วัน	ยังไงเราต้องท�าให้ได้คิด
ดูพี่ๆ	 ทุกคนจบจากมหิดล	 (คณะสาธารณสุข)	 ส่วนฉันลูกพ่อขุนคน
เดียวมันกต้็องพสินูจ์กนัหน่อยว่าไม่มอีะไรท่ีลกูพ่อขนุท�าไม่ได้แล้วเมือ่
เวลาผ่านไปฉันก็เป็นที่ยอมรับของพวกพี่ๆ	 ในฝ่ายโดยไม่มีข้อกังขา
(จะบอกให้ว่าเหนื่อยสุดๆฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกลูกพ่อขุนเด็ด
ขาด	ก็ตราพ่อขุนมันติดอยู่ตรงหน้าผากฉัน..เลือดมันแรงอ่ะ..)

	 ฉันคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้คุณหมอวิชิตเป็นเจ้านาย	 เพราะคุณ
หมอไม่ได้เป็นเจ้านายที่เอาแต่ส่ังงานอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนคร	ู					
ที่คอยสอนงาน	 สอนทุกอย่างรวมทั้งสอนการเขียนหนังสือให้ด้วย	
สอนการวางตวัให้รูว่้าจะอยูร่่วมกนักบัเพือ่นร่วมงานอย่างไร	ดเูหมือน
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จะเป็นเจ้านายคนแรกและเพียงคนเดียวที่ฉันเคารพรักท่านมาจนถึง
ทุกวันนี้	 เพราะค�าสอนของคุณหมอเหมือนกับที่ท่านแม่ของฉันสอน
ไว้ไม่มีผดิ	เช่น	“ถ้าอยากจะเก่งต้องท�าให้มากกว่าคนอืน่	อ่านหนังสอื
ให้มากเข้าไว้จะได้มีความรู้แน่นๆ	ท�างานอยู่ส่วนกลางต้องรู้มากกว่า
คนอยูภ่ธูรสองถงึสามเท่า”	“ต้องเป็นคนช่างสงัเกตแล้วก็ลงมอืท�าจะ
ได้ช�านาญ”	 “ถ้าอยากจะเป็นเจ้านายที่ดีก็ต้องหัดเป็นลูกน้องที่ดี
ก่อน”	 “จะท�างานอะไรต้องคิดให้รอบคอบท�าความเข้าใจตีโจทย์ให้
แตกแยกแยะให้ละเอียดว่านายเค้าต้องการอะไร	 แล้วค่อยลงมือท�า
ประสบการณ์หาใส่ตัวไว้เยอะๆๆ	จะได้เกดิปัญญา”	แล้วแม่กจ็ะบอกว่า	
“งานทุกอย่างต้องลงมือท�าก่อนจะได้รู้ว่ายากง่ายยังไง	 ถึงจะสอน					
ลูกน้องได้	 สุดท้ายจะได้ไม่ถูกลูกน้องมันหลอกเอา”	 “ท�างานกับคน
หมู่มากต้องรู้นิสัย	รู้จริตของเจ้านาย	เพื่อนร่วมงาน	จะได้ปรับตัวเอง
ให้อยู่ร่วมกันท�างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น”	 “ท�างานอะไรก็คิดให้
รอบคอบวางแผนให้ดีถ้าแกโง่กว่างานแกก็เหน่ือยเปล่า	หรอืไม่ท�าจน
ตายก็ไม่ได้ดี”	ไอ้ประโยคสุดท้ายตอนนี้อยากจะเถียงแม่ใจจะขาดว่า
เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่	สมัยนี้ต้องท�างานเอาหน้านาย	เสนอหน้าอย่างเดียว
ก็ได้ดีแล้ว	 2	 ขั้นตลอดๆ	 แต่ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงเพราะท่านแม่ไปเฝ้า
พระอินทร์นานเป็น	 10	 ปีแล้ว	 สรุปว่าต้องฉลาดคิด	 ฉลาดท�าต้อง
วางแผนให้ดี	แผนเดียวใช้ไม่ได้อย่างน้อยต้อง	2-3	แผน	ต้องหาทาง
หนีทีไล่ให้ดีไม่อย่างนั้นเราก็เหนื่อยเปล่า	 สุดท้ายต้องรู้จริตนายและ
เพือ่นร่วมงานด้วยจ้าประเภทรูเ้ขารูเ้รารบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้แหละ	
ต้องรู้จักปรับตัวเอาใจเขามาใส่ใจเรามันถึงจะอยู่ร่วมสังคมกันได	้						
ปรับอัตตาของตัวเองให้ลดลงบ้าง	 ใส่ใจเพ่ือนร่วมงานหรือ	 ลูกน้อง						
ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง	นี่แหละคัมภีร์การท�างานของฉัน	ใครจะเอาไป
ใช้กไ็ม่ว่านะไม่หวง	เพราะมันไม่ใช่เรือ่งทีซั่บซ้อนแต่จะท�าได้มากน้อย
แค่ไหนเท่านั้นมันอยู่ที่สันดานคนต่างหากจริงป่าว
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	 ช ่วงปีแรกที่ เข ้ามาท�างานพี่ๆ	 ทีมไข ้เลือดออกเขาจะม	ี													
บททดสอบความอดทนหรือความอึดถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่	
เดิมการท�างานควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นเพียงโครงการฯช่วงน้ัน	
(ประมาณ	2515	น่าจะได้นะไม่ขอยืนยันเพราะตอนนั้นฉันเพิ่งจะจบ
มัธยมปลาย)	กรมวทิย์ฯ	โดยกองกฏีวทิยาการแพทย์น่าจะเร่ิมท�าก่อน
เพราะดูจากเงินทุนขององค์กรต่างประเทศจะไหลเข้ามาที่น้ันเป็น	
ส่วนใหญ่แต่กองกฏีวทิยาการแพทย์กรมวทิย์ฯ	ท�างานในลกัษณะการ
วจิยัเป็นหลักและยงัท�าหน้าทีต่รวจสอบมาตรฐานของสารเคมทีีจ่ะน�า
มาใช้ในการก�าจดัยงุ	ส่วนกองโรคตดิต่อทัว่ไปโดยคณุหมอวชิติมาเร่ิม
หาแนวทางในการควบคมุโรคไข้เลือดออกโดยเอางานวจัิยทีก่องกีฏฯ	
มาต่อยอดจึงได้ต้ังเป็นโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมอง
อักเสบข้ึน	แล้วกไ็ปยดึหวัหาดทีน่ครปฐม	(เข้าใจว่าอย่างน้ัน)	ในขณะ
ที่กรมวิทย์ฯ	ไปยึด	๓	จังหวัดฝั่งตะวันออก	(ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี)	
ของประเทศเป็นพื้นที่ทดลอง	 ช่วงฉันเข้าไปท�างาน	 (พ.ศ.	 2521)	
เป็นการด�าเนินโครงการฯ	 ในช่วงสุดท้ายก�าลังสรุปผลปิดโครงการฯ	
พอดีหลังปิดโครงการทุกคนก็กลับเข้าที่ตั้งสนุกมาก	แทบจะต้องเล่น
เก้าอีด้นตรกีนัไม่มีทีจ่ะนัง่เพราะงานของกองโรคตดิต่อทัว่ไปเป็นการ
ท�างานแบบ	Vertical	program	ง่ายๆ	เป็นการท�างานแบบเบ็ดเสร็จ	
ท�าทกุอย่างจนจบกระบวนการ	ซึง่ปกตจิะท�างานอยูใ่นท้องทีเ่สรจ็งาน

บททดสอบความอดทน
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ก็กลับเข้าที่ตั้งหลังจากจบโครงการฯ	 ก็มีการประชุมวิชาการสรุปผล
การทดลองและก�าหนดแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก	 พร้อม
แนะน�าตวัน้องใหม่ทีเ่ข้ามาในต�าแหน่งนักกฏีวทิยางานน้ีจัดประชมุที่
ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปภาคเหนือ	จังหวัดนครสวรรค์และถือโอกาสเปิด
ศนูย์โรคตดิต่อทัว่ไปภาคอย่างเป็นทางการไปในตวัด้วย	ผูอ้�านวยการ
ศูนย์คนแรกคือ	อาปราโมทย์	หยีวิยม	(ฉายาปราโมทย์ปากหมาและ
ยงัเป็นหวัหน้าทมีปราบกาฬโรคทีย่งัมชีวีติยู)่	จากการประชุมสรปุผล
คร้ังนั้นฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นหญิงคนเดียวในฝ่ายไวรัสและริกแกต
เซีย***	 เอาล่ะสิตูข้าจาอยู่ได้นานแค่ไหนหนา	 จะรอดมั้ยเนี่ยกรู										
เอาวะตายเป็นตายก้าวเท้าเข้ามาแล้วจะถอยก็ไม่ใช่ที่มันผิดวิสัยโจร
เยีย่งเรา	ข้ามนักห็นึง่ในตองอเูหมอืนกัน	(อ่านผูช้นะสบิทิศมากไปหรอื
เปล่าเนี่ย)***	ในการประชุมสรุปผลงานครั้งนั้น	ถ้าจ�าไม่ผิดคุณหมอ
วิชิตได้สรุปแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น	 ๒	 ระยะ														
คือ	 ระยะก่อนโรคระบาดและระยะโรคระบาด	 ซึ่งมีแนวทางด�าเนิน
การจะแตกต่างกนัคอื	(เริม่วิชาการนดิๆ...เอาน่ามนิีดเดยีวเองอ่านไป
เถอะ...เผือ่จะได้ประสบการณ์ควบคมุโรคดีๆ ...เอาไปประยกุต์ใช้	***	
จ�าไว้ทฤษฎีมีไว้ให้พิสูจน์	 กฎมีไว้ให้แหก	 ประสบการณ์มีไว้สร้าง
ปัญญา***	(คนเขยีนเป็นนกัวชิาการมนัก็ต้องมวิีชาการบ้างไม่ได้เขยีน
นิยายน�้าเน่านะยะ)	
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 1.	 ระยะก่อนระบาด	 จะมีการพ่นสารเคมีแบบคุมพื้นที่	 ที่มี
โอกาสเกิดการระบาด	(พื้นที่เสี่ยง)	หรือมีการระบาดเป็นประจ�าเช่น	
เขตเทศบาลเมือง	เขตสุขาภิบาลใหญ่ๆ	(ปัจจุบันน่าจะเรียกว่าอบต.)	
บรเิวณทีมี่การค้าขายหรอื	จดุเชือ่มต่อของการคมนาคม	บรเิวณท่ีเป็น
ชุมชนหนาแน่นการพ่นสารเคมีจะพ่นสองครั้งห่างกัน	 30-45	 วัน									
ในช่วงที่พ่นสารเคมีก็จะมีการใส่ทรายอะเบทควบคุมจ�านวนลูกน�้า	
เพือ่ตดัวงจรการแพร่กระจายโรคและการขยายพนัธ์ุของยงุพาหะและ
อีกอย่างช่วงฤดูร้อน/ฤดูหนาวระยะการเจริญเติบโตของยุงจะนาน
กว่าปกติบางครั้งนานกว่า	15	วัน	
 2.	ระยะทีมี่โรคระบาด	ซึง่จะอยูใ่นช่วงฤดฝูนซึง่เป็นฤดทูีม่กีาร
แพร่พันธุ์ของยุงพาหะได้รวดเร็วก็จะพ่นสารเคมีสองครั้งเหมือนกัน
แต่ระยะห่าง	10-15	วัน	แต่ถ้าพื้นที่ไหนมีการระบาดของโรคและพบ
ผู้ป่วยก็จะส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาจากน้ันจะมีการค้นหา						
ผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม	 ส่วนตัวยุงซึ่งเป็นพาหะก็จะด�าเนินการพ่นสาร
เคมี	เพือ่ควบคมุปรมิาณความชุกชุมของยุงตดัวงจรการแพร่กระจาย
โรคโดยจะพ่นรอบบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบ	100	เมตร	2	ครั้งห่าง
กัน	7-10	วนัพร้อมเฝ้าระวังต่ออกี	1-2	สัปดาห์	(ทีพ่่นห่างกัน	7-10	วนั
เพราะช่วงฤดฝูนระยะการเจริญเติบโตของยุงจะสั้นประมาณ	 7	 วัน)	
จ�าได้คร่าวๆ	แค่นี้แหละเรื่องนี้มันเกิดประมาณปลายปี	2521	(เดือน
พฤศจิกายน..น่าจะเป็นต้นปีงบประมาณ	2522)	สามสบิกว่าปีแล้วจ�า
ได้แค่นีก้บ็ญุโขเพราะปัจจุบนัหลายคนทีอ่ยูใ่นทมี	ไข้เลอืดออก	เก่าต่าง
กเ็จรญิรุง่เรอืง	ลาโลกไปเยอะแล้วเกษยีณอายรุาชการไปกเ็กอืบหมด	
เหลือฉันก็ใกล้จะ	Expire	แล้วเช่นกัน	(30	กันยายน	2558...ก็อ�าลา
วงการแล้วเหมือนกัน)	 ช่วงที่อยู่งานไข้เลือดออกฉันก็ท�ามันทกุอย่าง
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ตัง้แต่เกบ็ข้อมูลการส�ารวจแหล่งเพาะพนัธุ	์จ�านวนผูป่้วย	ประมาณน�า้ฝน	
ลองเอาข้อมูลพวกนี้มาประกอบกันสิง่ายๆ	ท�ากราฟเส้นดูจะรู้ว่าช่วง
ฝนตกชุกจะไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึงมีก็น้อยมาก	 เพราะอากาศช้ืน
มากยุงไม่ออกหากินจ้ามันก็หนาวเป็นเหมือนกัน	 ลูกน�้าก็โดนน�้าฝน
พัดไปไหนก็ไม่รู้	แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงเมื่อไหร่เตรียมตัวให้พร้อมมันมาแน่	
ทัง้คนไข้ทัง้ยงุพาหะพ่นยากนัมอืระวงิเชียวแหละ...อันน้ีประสบการณ์
ล้วนๆ	นะยะ	ไม่ได้มโนไปเองไม่เชื่อก็ลองดูได้

	 หลังปิดโครงการไข้เลือดออกกม็พีี่ๆ 	บางคนย้ายงานไปมชีีวติที่
เป็นของตนเอง	คงคิดแล้วถ้าอยูอ่ย่างน้ีคงไม่รุง่แน่	บางคนโอนไปเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย	 บางคนก็ถวายบังคมลาไปท�ามาหากินอยู่ต่าง
ประเทศแล้วถอืโอกาสเรยีนต่อ	ฉนัเข้าไปเสยีบพอด	ีเลยกลายเป็นน้องเลก็
แถมยังเป็นไข่แดงผู้หญิงคนเดียวของฝ่ายไวรัสและริคแกตเซีย***		
อย่านึกนะว่าเป็นน้องเล็กจะสบายทุกคนจะรุมดูแล	 take	 care	
ขอโทษคะคิดผิดถนัดโคตรล�าบากเลย***	 ช่วงนั้นพ่ีชัยยันต์	 อภิราช
จติร	(พีใ่หญ่ของโครงการฯ	รองจากคณุหมอวชิติ)	ด�ารงต�าแหน่งเป็น
หวัหน้าทีมพ่นสารเคมี	พีส่มศกัด์ิ	วสาคารวะเป็นหวัหน้าทมีประเมนิผล	
พี่สมโพธิ	 บวรสินกับ	 พี่สมศักดิ์	 พากย์สุขี	 (พี่เอื้อ)	 เป็นผู้ช่วยทีม
ประเมินผลก่อนฉันเข้ามาท�างานไม่นานพี่สมศักดิ์	 พากย์ฯ	 ก็ย้ายมา
ท�างานเป็นนายด่านกักโรคที่ท่าอากาศยานดอนเมือง	 (มารู้จักกัน
ทีหลัง)	 ส่วนฉันน้องเล็กจับฉ่ายรับเละเพราะต้องหัดงานทุกงาน								
หลังจากไปฝึกวิทยายุทธ์มาท่ัวทุกทิศแล้วก็เริ่มต้นท�างานจริงๆ										
โดยฉนัเข้าไปอยูใ่นทมีประเมินผลการควบคมุโรคฯ	กับพ่ีเตีย้ท�าหน้าที่
เลี้ยงยุงเพราะต้องใช้ยุงเป็นตัวทดสอบการพ่นสารเคมีหรือจะพูดให้
หรูตามแบบองค์การอนามัยโลกเขาเรียกก็	Bio	assay	จ้า
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 บทแรกการทดสอบความอึดของน้องเล็กก็เริ่มด้วยการเดิน
ส�ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายพีเ่ตีย้	(สมศกัดิ	์วสาคารวะ)	หวัหน้าทมี
ประเมินสมัยนั้นสั่งว่า	“เอ็งน้องเล็กไปส�ารวจ	30	หลังจับยุง	8	หลัง”	
ฉนัก็ยนืงงเป็นไก่ตาแตกแล้วจะส�ารวจยงัไง	จบัยงุยงัไงไม่บอกสกัอย่าง	
“เอง็นบัให้หมดทกุภาชนะทีมี่น�า้นะ	 แยกชนิดภาชนะด้วย	 จดลงใน
แบบรายงานนีน้ะ”	ว่าแล้วกหั็นไปก�าชับน้าหนู	(ธีรพงษ์	ส่องแสงจันทร์	
หรอืหมอหนขูองทมีไข้เลอืดออก)	กะน้าเรศ	(นเรศ	เขตต์ก่ิง	เสยีชวิีตแล้ว)	
“เอง็ดมูนัด้วยสอนมนัจบัยงุด้วยนะ”	ฉนัรบัค�าสัง่แบบงงๆๆ	ให้ส�ารวจ
พอเข้าใจใช้ไฟฉายส่องหาลูกน�า้	แต่ไอ้จบัยงุน่ีสทิ�าไงหว่าอปุกรณ์มีแค่
หลอดพาสตกิกะส�าลีแล้วจะจบัยงุได้ไงไม่เหน็มีหลอดดดูยงุอย่างทีไ่ป
ฝึกเลย....แต่ก็ยังอุ่นใจท่ีมีน้าหนูกะน้าเรศเป็นพี่เลี้ยงสองน้าก็พาเดิน
ส�ารวจและสอนวิธีการส�ารวจแหล่งเพาะพันธุ์	 การลงข้อมูลจ�านวน
แหล่งเพาะพนัธุใ์นแบบบนัทกึ	รวมทัง้สอนวิธีการจับยงุ	การจับยงุลาย
สมัยก่อนจะใช้คนคือเรานี่แหละเป็นเหยื่อล่อแล้วใช้หลอดพาสติก
ครอบอดุปากหลอดกะส�าล	ี(ตอนแรกฉนัรบัอุปกรณ์มาแล้วก็นึกว่ากรู
จะจับยุงได้ยังไงกับกระบอกพลาสติกเน่ียเพราะตอนที่เรียนมาเขาใช้
หลอดดูดยงุกบัสวิงโฉบ)	 วิธีการจบัยงุลายต้องเลือกสถานทีน่ั่งจบัก่อน
บรเิวณนัน้ต้องไม่มลีมผ่านเรยีกว่าอบัลม	 มแีสงน้อย	คนจบัต้องนัง่จบั
ครัง้ละ	20	นาท/ี1	หลัง	เมือ่ได้สถานทีเ่หมาะแล้วก็น่ังถกขากางเกงให้
ถึงเข่า	 (น้าหนูสั่ง)	 เมื่อยุงมาเกาะให้ใช้หลอดครอบตัวยุงเอาส�าลีอุด
ป้องกนัไม่ให้บินหนแีล้วจดจ�านวนยงุทีจ่บัได้กลบัมาค่อยมาแยกว่าได้
ตัวผู้ตัวมียกี่ตัว	 ฉันก็นึกในใจแยกเลยไม่ได้หรือไงเอาส�าลีอุดตัวเละ
หมดแล้วจะรูม้ั้ยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนเมีย...เอาว่ะ..พีส่ัง่ยงัไงเป็นน้อง
ก็ต้องท�าตาม...นี่ล่ะระบบข้าราชการไทยแท้แต่โบราณ...ทีแรกฉันก็
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ท�าแบบที่น้าหนูสั่งคือเอากลับมาแยกเพศที่ที่พักผลก็คือ	อัดส�าลีเบา
มนัไม่ตายบนิหนไีด้	หรอืถ้าอดัแรงให้มนัตายกเ็ละดไูม่รูว่้ามนัเพศอะไร	
ฉนัก็เลยคิดว่าจะแยกมนัตอนทีจ่บัได้เลยดกีว่า...รูแ้ล้วรูร้อดไป	กะอแีค่
แยกเพศยงุมนัยากตรงไหนมนัมลีกัษณะให้แยกชดัๆ	อยูแ่ล้ว	(คดิตาม
ความรู้ที่เรียนมา)	แต่พอลงพื้นที่

	 จับยุงสมัยก่อนท�ากันแบบนี้แหละนายแบบ	 (บุญยิ่ง)	ปัจจุบัน
น่าจะไปท�ามาหากินอยู่แถวชลบุรีนะ
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	 ท�าจริงเข้าปัญหาเกดิอกีแหละจะแยกยังไงล่ะ	เพราะตวัมนัเลก็
ไอ้สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกเพศมนักคื็อ	หนวดมนัมองยากจะตาย	(แล้วสมยั
เรยีน	 Entomo	ทีร่ามฯ	 อาจารย์ดวงมาลย์ไม่ได้บอกนี่หว่า	 มารู้เอา
ตอนฝึกงานนี่แหละ)	 ...เอาไงดีล่ะตูข้า...ฉันเลยใช้วิธีสังเกตตามที่ได้
ร�่าเรียนมาไม่ยาก	 ก็ตอนที่มันเกาะเราวิธีการแยกง่ายมาก	 ถ้ายุงตัว
ไหนเกาะแล้วกินเลือดยุงตัวนั้นเป็นตัวเมีย	 แต่ถ้ามันไม่กินเลือดแค่
เกาะพักเหนื่อยเฉยๆ	ก็ตัวผู้แน่นอน	เหตุผลก็คือตัวเมียกินเลือดตัวผู้
ไม่กนิเลือดจ้า....ไงล่ะวธิฉีนัสดุยอดร้อยเปอร์เป๊ะไม่มพีลาด...(ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์นะเอาไปใช้ได้เลย....แต่คงไม่ได้แล้วเพราะสมัยนี้เค้าห้ามใช้
คนเป็นเหยือ่ล่อมนัผดิจรยิธรรมการทดลอง)	หลงัจากเดนิส�ารวจเสรจ็
กลับมาจุดนัดพบแบบหมดสภาพ	เหนื่อยสุดๆ	ร้อนสุดๆๆ	หิวอีกต่าง
หากทุกคนมารอฉันคนเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังมองเราแบบประนาม
หยามเยียด...ท�าไมเขาท�ากันเร็วนักวะกว่าจะรู้ว่าถูกวางยาก็หลังจาก
นั้นเกือบปี***โคตรรักน้องเลยนะพี่เตี้ย***	 ที่รู้เพราะไปอ่านเจอใน
เอกสารวิชาการขององค์การอนามัยโลกเค้าเขียนไว้ว่าในการส�ารวจ
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อหาค่าความชุกชุมของยุงลายในพื้นที่ปกติ
จะส�ารวจคนละ	25	หลัง	จับยุง	6	หลัง	***ไงล่ะประเพณีรับน้องใหม่
ของชาวไข้เลอืดออก	โหด	มนัส์	ฮาจรงิๆนะ***	แต่สมยัน้ีคงไม่ต้องน่ัง
จับอีกแล้วเพราะมันต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการใช้คนเป็น
เครื่องมือทดลองถ้าจะท�าต้องผ่านการยินยอมจากผู้ที่จะเป็นคนถูก
ทดลองก่อนถ้าคนถกูทดลองยอมกท็�าไป	***จบไป***	พอส�ารวจเสรจ็
กลับมาถึงที่พัก	บรรดาพี่ๆ	ก็วางแฟ้มนั่งจั่วกันหมด	(ไพ่นกกระจอก)	
ฉันในฐานะน้องเล็กก็ต้องเอาแบบส�ารวจทั้งหมดมารวมหาค่าดัชนี
ลูกน�้า	 คนที่สอนให้ค�านวณคือพี่สมโพธิก็ไม่ได้สอนอะไรมากแค่บอก
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วิธีการแค่นั้นเพราะสูตรที่ใช้ค�านวณเค้ามีให้อยู่แล้วเราก็แค่บวกเลข
แล้วเอาตัวเลขมาใส่สูตรจิ้มเครื่องคิดเลขผลก็ออกมา	 ตอนนั้นฉันท�า
ไปโดยไม่ได้คิดอะไรท�าไปเรื่อยๆ	 ง่ายจะตายสูตรก็มีให้แค่หาตัวเลข
ไปใส่ก็ค�านวณออกมาฉันไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง	
ไม่มใีครบอกอะไร	ท�าอย่างเดยีวกว่าจะรู้ว่าประโยชน์มนัมากมายเวลา
ก็ผ่านไปเป็น	10	ปี	(อย่าคดิว่าฉนัโง่นะท่ีปล่อยเวลาผ่านไปนานเพราะ
หลังจากฉันมาท�างานได้	 2	 ปีก็เริ่มเบื่องานก็มันไม่ใช่อย่างที่เราชอบ
อ่ะฉันเลยหนีไปเรียนต่อที่เขตร้อน)	พอรู้เหนือรู้ใต้ฉันถึงเข้าใจว่าไอ้ที่
เดนิส�ารวจกนัเหงือ่ตกไขมนัแตกไหลย้อยมนัมปีระโยชน์ตรงทีใ่ช้เป็น
เครื่องมือประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานพ่นสารเคมี
ควบคุมความชุกชุมยุงตัวเต็มวัย	เป็นตัวเลขที่ใช้บอกการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของความชุกชุมยุงลายในพื้นที่ใช้บอกความเสี่ยงหรือแนวโน้ม
การแพร่กระจายโรคแถมยงัเป็นตัวก�าหนดแนวทางการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ได้อีก	 ***ไงล่ะโง่ซะ	 อย่างว่าโง่มันต้องมาก่อนฉลาด***	
ความจรงิไม่ได้โง่นะแต่ไม่มใีครบอกต่างหากต้องสงัเกตและเรยีนรูเ้อาเอง	
บอกแล้วความรูแ้ค่เป็นอาหารสมองส่วนประสบการณ์มันสร้างปัญญาให้เรา
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 บททดสอบทีส่องกเ็ทคนิคการพ่นสารเคมพ่ีียนัต์เป็นคนบอกว่า
ถึงเราจะอยู่ทีมประเมินผลก็ต้องรู้เรื่องการพ่นสารเคมีก�าจัดยุงด้วย
เวลาเจ้าหน้าทีเ่ค้าถามหรอืไปบรรยายทีไ่หนจะได้บอกถกู	มาอกีแล้ว
บททดสอบเริ่มจากแบกเครื่องพ่นชนิดสะพายหลัง	 (Fontan)	 ก่อน	
น�้าหนักเครื่องเปล่าประมาณ	15	กิโลไม่รวมน�้ายาที่บรรจุ	ไม่ใช่แบก
เฉยๆ	 นะ	 ต้องพ่นยาด้วยเดินพ่นไปตามตรอกเล็กตรอกน้อยในเขต
ชมุชนแออัดทีร่ถเข้าไม่ถงึ	เครือ่งพ่นแบบนีใ้ช้ส�าหรบัพ่นสารเคมแีบบ	
ULV	 (Ultra	 Low	 Volume)	 ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าพ่น
แบบละอองฝอยหรอืแบบฝอยละออง	น�า้ยาทีใ่ช้จะมคีวามเข้มข้น	50	
เปอร์เซนต์ช่วงนัน้ถ้าจ�าไม่ผดิก็พ่อยอดชายนายติว้	(หาญพล	อภิวิสทุธิ
ลักษณ์)	 นี่แหละเป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนตอนน้ันหาญพลยังเป็น					
เจ้าพนักงานควบคุมโรคซี	 1	 อยู่เลย	 (ปัจจุบันหาญพลท�างานเป็น					
เจ้าพนกังานสาธารณสขุประจ�าด่านควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศ	
ท่าเรือกรุงเทพ)	 คุณชายติ้วเลยถือโอกาสสั่งงานใหญ่แล้วตัวเองเดิน
คุม	พอถึงบ้านไหนลูกสาวสวยไอ้ติ้วหายตัวนั่งหลีสาวเราก็เดินพ่นไป
สิ...เออข้ายอมเอ็งวันนึงวะ...มีเร่ืองมันส์ๆ...ของเจ้าติ้วเวลาไปพ่นยา	
อย่างที่บอกบ้านไหนลูกสาวสวยหน่อย	 ติ้วมันพ่นยาอยู่น้ันแหละไม่
ยอมย้ายบ้านเสยีท	ีจนเจ้าของบ้านจะส�าลกัน�า้ยาตายคาบ้านอยูแ่ล้ว	
แต่ถ้าบ้านไหนมีแม่อุ้ยอยู่บ้านคนเดียวพ่อติ้วไม่เดินผ่านก็ตะหวัด
สายน�า้ยาพ่นสองสามทแีล้วเดินผ่านไปฉนักถ็ามว่า	“ท�าไมท�างัน้ล่ะ”	
ติว้มนัตอบว่า	“จะอยูถ่งึสิน้ปีหรอืเปล่าพ่นเยอะเดีย๋วกส็�าลกัน�า้ยาตาย
หรอก”	ฟังมันตอบสิ	 ช�้าเลยกรูนึกในใจเงินภาษีที่เค้าเสียให้มาเป็น
เงนิเดอืนเราท�าให้เค้าแค่นีเ้หรอ...ยงัมีเรือ่งเล่าของเจ้าติว้อีกเรือ่งมีอยู่
ว่า...เวลาไปท�างานภาคสนามกจ็ะยกกนัไปเป็นกองทพั	ทัง้คน	เครือ่งพ่น	
น�้ายาเหมือนไปเปิดวิกลิเกเลยแหละ	 มีอยู ่ช ่วงหนึ่งไปพ่นยาที	่								
ภาคเหนือจ�าไม่ได้ว่าจังหวัดไหนรู้สึกจะนอนบนศาลาวัดแห่งหน่ึง	



45

อากาศกห็นาว	(ประมาณเดอืนธันวาคม/มกราคม)	ติว้นอนกะพ่ีโพธ/ิ
พี่ยันต์	ใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันพอตกดึกอากาศเย็นมาก	ไม่รู้ว่าใคร	1	ใน	
3	คน	ผลติแก๊ซไม่พงึประสงค์	(ภาษาไทยง่ายๆ	กต็ดนัน้แหละ)	ออกมา	
ติ้วมันคงทนไม่ไหวกลัวสลบตายก่อน	 เลยลุกขึ้นสลัดผ้าห่มแล้วสบถ
ออกมา	 “ใครวะกินช้างเน่ามาหรือไงเหม็นฉิบ...”	 พี่ยันต์นอนก�าลัง
อุน่สบายลกุขึน้มาด่าว่า	“มงึสลดัผ้าห่มท�าไมวะหนาวจะตายห่า”	กว่า
ศึกแก๊ซพิฆาตจะจบก็ใช้เวลานานพอสมควร	 จนทุกวันน้ีทั้งพี่ยันต์							
พีโ่พธเิกษียณไปแล้วเหลอืเจ้าต้ิวซึง่จะเกษียณพร้อมฉนัก็ยงัไม่รูว่้าใคร
เป็นคนตด...จ้า
	 เครื่อง	 Fontan	 หรือเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังก็หน้าตา
ประมาณนีแ้หละ	แต่เครือ่งสมยัก่อนจะใหญ่กว่านีเ้ลก็น้อยไม่กะทดัรดั
แบบนีห้รอก	พดูตรงๆ	นะโคตรหนกัเลยแบกทหีลงัแทบหกั	ดทีีย่งัเป็น
วัยรุ่นอยู่แรงเยอะพอแบกไหว	 ช่วงที่มาเรียนพ่นยาจะต้องใส่เสื้อทีม
ที่หนาหน่อยกะกางเกงยีนส์	 ไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่	 เลิกพ่นยาก็ถอด					
ผึง่แดดไว้ซกัหนเดียวตอนปิดจ๊อบพ่นยา	เรยีกว่าถอดมาตัง้ได้เลยล่ะ..
ถ้าเดินผ่านคลองปลาได้กลิ่นลอยขึ้นมาตายเป็นแพเพราะส�าลักกลิ่น

	 เครื่องพ่น	 ULV	 ชนิด
สะพายหลังยี่ห้อ	Fontan
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ฉนัแบกเครือ่งพ่นสะพายหลังอยูจ่นคล่องแล้วก็เลกิฝึก	ก็มาน่ังรถยนต์
พ่นยาด้วยเครื่องพ่นชนิดติดรถยนต์ต่อ	 ไม่มีอะไรพิสดารก็เป็นรถ
กระบะบรรทุกธรรมดาแล้วเอาเครื่องพ่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเครื่อง	
Leco	เครือ่งรุน่เก่าจะมหีวัพ่นเดยีวหมนุได้รอบทศิ	หน้าตาประมาณนี้
ทีเ่หน็แหละ	 เฉพาะเครือ่งนะ	 ต้องเอาเครือ่งนีไ้ปวางไว้หลงัรถกะบะจ้า			
รุ่นใหม่มีสองหัวพ่นลักษณะการพ่นเป็นแบบ	ULV	เหมือนกัน	น�้ายา
ทีใ่ช้เป็นชนดิความเข้มข้นสงูถ้าเป็นน�า้ยาชนดิ	Malathion	กใ็ช้ทีค่วาม
เข้มข้น	96%	ไม่ต้องผสมถ้าเป็นน�้ายาชนิด	Permethrin	หรือตัวยา
ชนิดอื่นที่อยู่ในกลุ่ม	Pyrethriod	สังเคราะห์ก็ต้องผสมน�้าหรือน�้ามัน
ในอัตราส่วน	1:9	แล้วแต่ชนิดของน�้ายา	ก็เหมือนเดิมท�าตามสูตร

เครื่องพ่นชนิด	ULV	ติดรถยนต์ยี่ห้อ	LECO	
แต่ปัจจุบันเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะ
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	 ที่พ่ีๆ	 เขาบอกการพ่นโดยใช้เครื่องพ่นติดรถยนต์เทคนิคจะ							
ยุง่ยากพอสมควร	ต้องค�านวณอตัราไหลของน�า้ยาให้พอด	ี(อัตราไหล
ปกติก็	 130CC./1นาที	 ถ้าจ�าไม่ผิด	 แต่เดี๋ยวน้ีจะยังใช้เหมือนเดิม							
หรือดีกว่าฉันไม่รู้แล้วนะ	เพราะไม่ได้แตะต้องมันมา	20	กว่าปีแล้ว)	
กบัเครือ่งพ่นท�าให้เครือ่งมีแรงอดัสูงคงทเีพือ่จะตนี�า้ยาให้เป็นละออง
ฝอยแล้วพ่นออกให้ได้ขนาดเม็ดน�า้ยา	20–25	ไมครอน	(µ)	ความจรงิ
เครือ่งนีจ้ะใช้แรงอดั	ทีเ่ป็นตวัท�าให้น�า้ยาแตกเป็นละอองทีม่ขีนาดเลก็มาก
จงึจะสามารถฆ่ายงุได้	นอกจากควบคมุอตัราไหลของน�า้ยาแล้วยงัต้อง
ดทูศิทางลม	ความเร็วลม	เพราะลมจะท�าให้ละอองเม็ดน�้ายาปลิวไป
ทีอ่ืน่ไม่ตกตรงเป้าหมายทีก่�าหนด	ฉะนัน้เวลาพ่นโดยใช้รถ	จะต้องพ่น
ช่วงลมสงบจะได้ผลดีที่สุด	 ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วง	 06.00	 –	
09.00	 น.	 เพราะถ้าสายกว่านี้ลมแรง	 อากาศร้อน	 แสงแดดเป็น													
ตัวท�าให้ประสิทธิภาพของน�้ายาลดลง	 ที่ส�าคัญเวลาพ่นทุกบ้านต้อง
เปิดประตบู้านเพือ่ให้ละอองน�า้ยาปลิวเข้าบ้าน	ซึง่จะต่างจากการพ่น
แบบหมอกควันคือหลังพ่นยาเข้าภายในบ้านแล้วต้องปิดอบไว้												
30	 นาที	 การพ่นแบบหมอกควันจะใช้น�้ายาที่ความเข้มข้นน้อยส่วน
ผสมประมาณ	 1:99	 การพ่นวิธีนี้ผลในการก�าจัดยุงไม่ค่อยดี	 เพราะ	
ใช้น�า้ยาท่ีความเข้มข้นน้อย	ยงุไม่ค่อยตายประมาณว่าแค่เมายาแต่จะ
มีผลทางจิตใจ	 ซึ่งภาษาทางการสมัยก่อนเค้าเรียกว่าปฏิบัติการ										
ทางจิตวิทยาจ้า	
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	 หน้าตาเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ	 Swingfog	 ที่เห็นน่ีผลิตที่
ประเทศเยอรมันนะ	ถ้าจ�าไม่ผิด	 เวลาใช้เครื่องนี้ต้องระวัง	 เพราะใช้
ความร้อนสูงมาก	มาเผาไหม้	ท�าให้เม็ดน�้ายาแตกเป็นควัน	 เวลาพ่น
ต้องหิ้วเครื่องให้ปลายท่อขนานกับพื้น	หรือยกปลายท่อพ่นให้ท�ามุม	
45	องศา	ห้ามกดปลายท่อลงเพราะน�้ามันจะไหลออกมาท�าให้ไฟลุก
ทีป่ลายท่อได้	คนพ่นต้องช�านาญพอสมควรและไม่ขีต้กใจ	ขณะเครือ่ง
ท�างานเกิดไฟติดที่ปลายท่อให้ดับเครื่องทันที	 อย่าโยนเครื่องทิ้งจะ
ท�าให้ไฟไหม้บ้านได้	มีเรือ่งเล่าอกีแหละ	เจ้าหน้าทีพ่่นสารเคมขีองเขต	
5	ขณะก�าลังพ่นยาอยู่เกิดไฟลุกที่ปลายท่อเครื่องพ่น	ตาแกตกใจโยน
เครื่องทิ้ง	 โชคดทีีไ่ปตกตรงกองฟางไฟลกุท่วม	 ดนีะทีช่่วยกนัดบัทนั					
ไม่เลยไปติดบ้านเค้าไหม้ไปด้วย	ทกุคนเลยพร้อมใจกนัเรยีกเครือ่งพ่น
หมอกควนัรุน่นีว่้า	<รุน่โยนเครือ่งจ้า>

	 คราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าละอองน�้ายาปลิวเข้าบ้านหรือไม่	
มนักมี็วธิกีารคอืการน�าสไลด์เคลอืบแมกนเีซียมออกไซด์ไปวางไว้ในบ้าน	
ในระยะห่างที่ต่างกันไม่เกิน	20	 เมตร	 (ถ้าจ�าไม่ผิดนะน่าจะเริ่มที่	 5	
เมตร	10	เมตร	15	เมตรและ	20	เมตร)	แล้วก็วางกรงยุงทดลองที่ฉัน
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ถูกส่งตัวไปฝึกฝน	 (เย้...ดีใจจังได้ทดลองวิชาที่ไปฝึกแล้ว)	 ควบคู่ไป
ด้วยปล่อยให้รถพ่นยาแล่นผ่านทิ้งแผ่นสไลด์และกรงยุงไว้ให้สัมผัส
น�า้ยาพดูง่ายๆภาษาชาวบ้านก็รอให้ละอองน�า้ยาตกบนสไลด์และกรง
ยุงทดลองประมาณ	1	ชั่วโมง	ทีมประเมินก็จะเก็บแผ่นสไลด์และกรง
ยุงทดลองกลับมา	ดังนั้นบทเรียนสุดท้ายของฉันก็มานั่งนับเม็ดน�้ายา
บนสไลด์เคลอืบแมก็	นเิซยีมออกไซด์	เพือ่ตรวจสอบประสทิธิภาพการ
ฟุ้งกระจายของน�้ายาที่พ่น	ว่าเข้าไปได้ไกลแค่ไหน	จ�านวนมากพอที่
จะฆ่ายงุตัวเตม็วัยหรอืไม่	การนบัเมด็น�า้ยาจะต้องแยกขนาดของเมด็
น�้ายา	 นับจ�านวนและวัดขนาดของเม็ดน�้ายา	 ไปด้วยไม่ยากหรอก
เพราะมันมีเครื่องมือวัดจากนั้นก็น�ามาค�านวณหาค่า	VMD	เพือ่จะดู
ว่าการพ่นยาในครัง้นีจ้�านวนเม็ดน�า้ยาทีพ่่นเข้าภายในบ้านมขีนาดเหมาะ
สมทีจ่ะฆ่ายงุตวัเตม็วัยหรอืไม่	ซึง่ขนาดทีเ่หมาะสมคอื	20-25	ไมครอน	
หากขนาดเม็ดน�้ายาใหญ่เกินไปจะตกเร็ว	 ไม่สามารถฆ่ายุงได้												
เบื้องต้นรู้แค่นี้แหละ	 (จะเอาไงท�างานได้ปีก่าๆ	 รู้แค่นี้ก็บุญหัวแล้ว)		
ก็มีเรื่องเล่าอีกแหละโดยปกติทีมประเมินผลกะทีมพ่นยามันจะค่อย
ลงรอยกันจะให้ลงกันยังไงล่ะ	 ทีมประเมินอยากรู้ว่าพ่นยาแล้วเม็ด
น�้ายาปลิวได้ไกลกี่เมตร	ขนาดเม็ดน�้ายาได้มาตรฐานหรือไม่	สุดท้าย
ฆ่ายุงลายได้ก่ีเปอร์เซนต์	 ทีมพ่นไม่เคยสนใจพ่นลูกเดียวถูกต้องตาม
เทคนคิหรอืไม่	น�า้ยาเข้าบ้านหรอืไม่เข้าไม่รู	้ทมีพ่นจะถามชาวบ้านว่า
มีเจ้าเหน้าที่เอาสไลด์กะกรงยุงมาวางไว้หรือเปล่า	?	ถ้าชาวบ้านตอบ
ว่ามี	 ทีมพ่นจะถอยหลังรถพ่นจ่อประตูปล่อยน�้ายาชนิดไม่มีเบรค..							
ดมูนัท�า..มันรูม้ั้ยอ่ะว่าคนดูสไลด์จะนบัเมด็น�า้ยายงัไง	ส่วนยงุยงัไม่ถงึ
ชั่วโมงที่สองเลยตายเลียบ	(ก็โดนเต็มๆ	ซะขนาดนั้น)	ตกเย็นสองทีม
ต้องมีปะทะคารมสรรญเสริญบิดามารดากันพอหอมปากหอมคอจน
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กลายเป็นเรือ่งปกติของสองทมีนีไ้อ้ดอกรกั	(ดอกรกั	ฤทธิจี์น)	ตวัแสบเลย	
แถมมันยงัมีหน้ามาบอกว่ากลัวยงุไม่ตาย	กลวัน�า้ยาไม่เข้าบ้านเพราะ
ลมมันแรง..ฟังมัน..ตอนน้ีได้ดบิได้ดเีป็นหวัหน้างานแมลงทีโ่คราชต้อง
มาสอนลกูน้องให้นบัเมด็น�า้ยาบ้าง	เล้ียงยงุทดลองยาฆ่าแมลง	พ่นยา
ด้วย...ไงล่ะโดนเข้าบ้างกรรมตามสนอง...สมน�้าหน้ามันไม่สงสารเลย

	 เล่าต่อเรื่องการท�า	Bio	assay	เป็นวิธีหาอัตราการตายของยุง
ตัวเต็มวัยหลังการพ่นเคมีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของน�้ายาที่ใช	้
รวมทัง้ดูการดือ้ต่อยาฆ่าแมลงของยงุด้วย	วธิกีารมนักไ็ม่ยากแต่กไ็ม่ง่าย	
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพ่นสารเคมเีรากเ็อายงุตวัเตม็วยัทัง้ตัวผูแ้ละตวัเมยี
ใส่กรงเลก็ๆ	 กรงละ	 25	ตวัไปวางแอบไว้	 ในบ้านหลังจากเจ้าหน้าที่							
พ่นยาแล้วปล่อยให้ยุงทดลองสัมผัสน�้ายาประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 ก็เก็บ
กรงยงุกลบัมาทีพั่ก	เอายงุออกใส่กระบอกเลีย้งด้วยน�า้หวานตามปกต	ิ
แล้วสังเกตการตายของยุงทุกชั่วโมงเป็นเวลา	6	ชั่วโมงหลังจากนั้นก็
นับครั้งสุดท้ายคือชั่วโมงที่	24	นับจ�านวนยุงที่ตายน�ามาหาอัตราการ
ตายก็จะรูผ้ล	การพ่นยาครัง้นีส้ามารถฆ่ายงุลายตวัเตม็วัยได้ประมาณ
กี่เปอร์เซนต์	ไอ้ที่ยาก	ไม่ได้อยู่ที่การนั่งสังเกตยุงตายแต่มันอยู่ที่การ
เลีย้งยงุในพืน้ทีน่ีล่่ะ..หนิสดุๆๆ..	โดยปกตเิขาจะเลีย้งยงุทดลองกนัในห้อง
ปฏบิตักิาร	ก่อนพ่นยาเขาจะดูดยงุใส่กรงเล็ก	แพค็ใส่กระตกิหรอืกล่องโฟม
และใส่	 Ice	pack	เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงบอบช�้า	แล้วเดินทางไปยังจุด
ที่จะพ่นยา	 วิธีการนี้จะท�าได้เฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานใกล้ๆ	 ถ้าพื้นที่				
พ่นยาอยูไ่กลมากๆๆ	อย่างกรงุเทพ-สุไหงโกลก	บอกได้ค�าเดยีวไม่ต้อง
ท�า	ขนืแพค็ยงุไปมีหวังยงุช�า้ตายเพราะการเดนิทางมากกว่าน�า้ยาพ่น
ท�าให้การแปรผลผิดพลาดได้	 นี่ล่ะโจทย์แรกในการทดสอบความ
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สามารถและความรู้ที่ไปฝึกมา	 ก่อนไปฝึกก็ไม่มีใครบอกเรื่องต้องไป
เลี้ยงยุงในพื้นที่	ทุกแห่งที่ไปฝึกจะสอนวิธีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
และการแพค็ยงุทดลองอย่างทีบ่อกมาข้างต้น	ถ้ามนัใกล้ยงัพอไหวแต่
ถ้าไกลๆๆ	 จะเอาไปยังไงทันเพราะต้องวางก่อนพ่นยาประมาณ	 30	
นาทีถึง	 1	 ชั่วโมงแล้วการพ่นสารเคมีควบคุมไข้เลือดออกจะพ่นกัน
ตัง้แต่	06.00	น.	คดิดฉูนัต้องวางกรงยุงทดลองให้เสรจ็ก่อนพ่นฉนัต้อง
ตื่นมาดูดยุงใส่กรงตอน	03.00	น.	กว่าจะเสร็จก็ประมาณ	05.00	น.	
แล้วเอาไปวางอีก	 สรุปก็คือฉันต้องเลี้ยงยุงทดลองในที่พักโดยขอไข่
ยุงลายมาจากเขตร้อน	 (อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วงที่ไปฝึกก็รู้จัก
กับอาจารย์ในภาคกีฏะ)	 อีกส่วนก็เก็บลูกน�้าจากพ้ืนที่	 ท�างานแรกๆ	
ที่เลี้ยง	 ผลออกมาตายเกือบหมด...เก่งซะ...ไม่มียุงใช้ทดสอบต้องมา
นอนหงายก่ายหน้าผากขบปัญหา	 โชคดีท่ีได้ท่านแม่ช่วยคิด	 (อาสม
เจตต์	กุลธอุทัย	(เสียชีวิตแล้ว)	เลยยกต�าแหน่งนักกีฏวิทยา	6	ให้)	มัน
เหมือนเส้นผมบังภูเขาฉันก็มานั่งพลิกต�าราว่ายุงลายมันไม่ชอบอะไร	
มนัแพ้อะไรสรปุกค็อืยงุลายไม่ชอบแสงสว่าง	ไม่ชอบลมแรง	แพ้อากาศ
ร้อน	ต�าราไม่ได้เขยีนแบบนีน้ะคะ	เค้าใช้ภาษาสวยกว่าน้ีแต่ฉนัมโนเอา
ว่าน่าจะเป็นแบบนี	้ กว่าจะรูว่้ามนัเป็นแบบนีย้งุทีใ่ช้ทดลองกต็ายหมด
กรง	(คุณนายซะไม่มล่ีะนางยงุลายอนัน้ีได้จากประสบการณ์และการ
สังเกตล้วนๆ	บวกต�ารานิดหน่อย	บอกตั้งแต่ต้นแล้วประสบการณ์จะ
ช่วยให้เราเกิดปัญญาเกือบตกงานแล้วมั้ยกรู)	 สองคนแม่ลูกก็มาน่ัง
มองตากันแล้วก็มองกรงเลี้ยงยุง	ฉันก็ถามแม่ว่าถ้าไม่ให้แสงส่องกรง
และแถมความชื้นให้มันด้วยจะท�าไงดีแม่	นักกีฏะ	6	(ท่านแม่)	บอก
ไม่ยากวิธีแก้ของท่านแม่ก็คือเอาผ้าขนหนูชุบน�้ามาพันกรงเลี้ยงยุงไว้
ให้เพื่อให้ความช้ืน	 แล้วก็กันลมกันแสงได้ด้วยเวลาผ้าแห้งก็เอา						
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Foggy	 มาฉีดพ่นให้..ไงล่ะท่านแม่ฉันเริ่ดซะ	 ไม่มีอ่ะ...สมกะเป็น								
นกักีฏวทิยา	 6	 จรงิๆ...ข้าน้อยขอคารวะ...ผลกค็อืยงุตายน้อยลง	 โอ..
พระเจ้าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เอง..รอดตัวไปตูข้า..	 นับแต่นั้นอุปกรณ์
เลี้ยงยุงที่เพิ่มมานอกจากกรงเลี้ยงยุงก็คือผ้าขนหนูที่เอามาให้
ความชื้น	ปัญหาต่อมายุงตัวเมียไม่ยอมกินเลือดหนู...หยิ่งมากนักนะ
เจ้าหล่อน...ก็นิสัยมันจะกินเลือดคนอย่างเดียวเลย	 สงสัยเลือดสัตว์
คงจะไม่อร่อย	 แล้วจะไปเอาเลือดใครล่ะที่นี้	 ครั้นจะให้กินน�้าหวาน
อย่างเดียวก็กลัวจะไม่แข็งแรง	 (อาหารของยุงทั้งตัวผู้และตัวเมียคอื	
น�า้หวานนะ)	และเราต้องการให้มันวางไข่ด้วยส่วนหนึง่	เพือ่จะเกบ็ไว้ใช้
งานต่อไป	 สุดท้ายก็เลือดกรูนี่แหละกรรมเวรจริงๆ	 นี่ถ้าสมัยนั้น										
ไข้เลอืดออกเป็นในผูใ้หญ่ได้เหมอืนสมยันีล่้ะก	็มหีวังอญัชนาสิน้ชือ่แน่...
คนดผีคีุม้...	เพราะต้องบรจิาคเลอืดเล้ียงนางยงุลายทกุวัน	เพราะเล้ียง
ด้วยน�้าหวานยุงตัวเมียไม่วางไข่	 พวกกีฏะรู้ดีไม่ว่ายุงหรือแมลงอะไร
ก็แล้วแต่ที่เป็น	 Ectoparasite	 ต้องกินเลือดก่อนถึงจะวางไข่	 ช่วงที่
เลีย้งยงุฉนัไม่กล้าใส่กระโปร่งส้ัน	เส้ือแขนกดุ	เพราะตวัลายเป็นตุก๊แก...						
กรูจะหาสามีไม่ได้ก็คราวนี้แหละ...แต่ก็ต้องท�า...รอดตัวไปเรื่องยุง
ทดลองกว่าจะรู้เทคนิคการเล้ียงเล่นเอาฉันอ่วมที่เดียว	 งานนี้ได้รับ			
ค�าชมจาก	Dr.	ROY	ผู้เชี่ยวชาญจาก	WHO	คุณหมอวิชิตเชิญมาให้
ค�าปรกึษาในเรือ่งการพ่นสารเคมกีารประเมนิผลการพ่น	และการท�า	
Bio	assay	ด้วย	Dr.	ROY	ตามลงมาดูการพ่นยาฆ่ายุงในพื้นที่	(น่าจะ
เป็นนครสวรรค์)	 แล้วตามไปเจอกะทีมประเมินผลที่จังหวัดสุราษฎร์
อกีครัง้	ถ้าจ�าไม่ผิดเค้าถามฉนัว่ายงุทีเ่อามาท�า	Bio	assay	เอามาจาก
ไหนจากห้อง	 Lab	 ในกรุงเทพโดยตรงหรือไม่	 (เพราะเขาเคยมาดูที	่
กองกฏีะ	กรมวิทย์ฯ	เพราะช่วงแรกองค์การอนามยัโลกไม่รูจ้กักอง	ต.)	
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ฉนักต็อบไปว่าเปล่าฉนัเลีย้งเองเกบ็ลกูน�า้มาจากพืน้ทีท่ีจ่ะด�าเนินการ
พ่นสารเคมนีัน้แหละเลีย้งให้เป็นตวัยงุ	แกกต็ามมาดวูธิกีารเลีย้งถงึทีพ่กั	
พอเห็นวิธีการเลี้ยงแกถึงกับยกนิ้วให้ชมว่าเก่งมากน้อยคนที่จะเลี้ยง
ยงุใน	flied	ได้แขง็แรงแบบนี.้..โอ๊ย..จะไม่ให้แขง็แรงได้ยงัไงล่ะคะท่าน
ดอกเตอร์ลอย	กเ็ล่นเสวยเลือดอฉินัทกุมือ้	ดนีะทีโ่รคไข้เลอืดออกช่วงน้ัน
ยงัเป็นโรคในเด็ก	ผูใ้หญ่พบน้อยมาก	ไม่ยงังัน้คงไปเฝ้าพระอินทร์นานแล้ว	
กว่าจะจบบททดสอบความอดึของพี่ๆ 	 ฉนัแทบเอาชวีติไม่รอด	 เป็นไง
ล่ะพี่น้อง...หึ...น้องเล็กของฝ่ายไวรัสและริกแกตเซียเลือดตาแทบ
กระเด็นแต่ฉันก็สู้นะ	 อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นฉันจบจาก	 ม.รามค�าแหง		
คนเดียวพวกพี่เขาจบคณะสาธารณสุขมหิดลกันหมด	 ฉันต้องพิสูจน์
ตัวเองว ่าเด็กรามค�าแหงก็ท�าได ้ฉันจะไม ่ยอมให ้ใครมาดูถูก																								
เด็กรามค�าแหงว่าไม่มีน�้ายา	 เหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อเด็ดขาด	 คนอื่นท�าได้			
ลูกพ่อขุนก็ท�าได้เหมือนกัน...ไม่ใช่ขี้ๆๆ	นะเฟี้ย...อย่าดูถูกกัน
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 บทสรปุการทดสอบของพี่ๆ 	ทกุคนยอมรบัฉนัเข้าทมีไข้เลอืดออก
โดยดุษฎีไม่มีข้อแม้ใดๆ	 ทั้งสิ้น...รอดตัวไปกรู	 ลูกพ่อขุนซะอย่าง									
ไม่ยอมให้ใครดูถูกง่ายๆ	อยู่แล้ว	ก็ตราพ่อขุนมันติดอยู่ที่หน้าผากจะ
ยอมให้ง่ายๆ	ได้ไง....หลังจากผ่านการทดสอบทุกสิ่งอัน	ฉันก็ท�างาน
ต่อมาจนครบสองปีเริม่อาการเบือ่งาน	(ความจรงิปีแรกกเ็บือ่แล้วหนี
ไปสอบเรียนต่อที่เขตร้อน	สอบได้ทุนด้วยแต่ไม่ได้เรียนเพราะท�างาน
ยังไม่ครบสองปี..เค้าเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบัง)	 มีความคิดว่าจะลี้ภัย
สกัพกัเลยขอลาไปเรยีนโทต่อ	ช่วงน้ันเบ่ืองานออกท้องที	่จะไม่ให้เบือ่
ได้ยงัไงไปช่วงนงึหายหน้าไป	2-3	เดอืนเล่นเอาหมอภทัรพร	(ผอ.กอง
ต.สมัยนัน้)	คดิว่าฉนัลาออกไปแล้ว	เพราะโดนพี่ๆ 	เล่นงานหนัก	ช่วงปีแรก
ออกท้องที่ท่านแม่ตามไปด้วยตลอดเพราะอย่างที่บอกเป็นผู้หญิง					
คนเดียวในฝ่าย	 จนพี่ๆ	 เค้าล้อว่าไม่ยอมโตไปไหนต้องเอาแม่ไปด้วย
ตลอด	 คุณหมอวิชิตเลยต้องหาผู้หญิงให้มาออกท้องที่เป็นเพื่อนเพื่อ
จะไม่ล�าบากท่านแม่	 (เพราะคุณหมอเคยตามไปเยี่ยมทีมแล้วเจอกับ
ท่านแม่ก็เลยเกิดการฝากฝังกนัยกใหญ่)	แต่ก็อีกน้ันแหละได้ผูห้ญงิมา
ก็ไม่มีใครยอมออกท้องที่นานๆ	สักคน	คิดถึงลูกบ้างล่ะ	ขี้เกียจนั่งรถ
บ้างล่ะ	กใ็ครจะถกึเหมอืนฉนัล่ะ	 ท�าบ่อยๆ	 เลยเบื่อวิถีชีวิตแบบนั้นก็
คิดจะหนีไปเรียน	 ตอนแรกกะว่าจะไปต่อชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์
ทางทะเลที่จุฬา	แต่ไม่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ	ถ้าเรียนชีววิทยา
ก็ยังพอถูไถ	 ระหว่างตัดสินใจอาจารย์ที่เขตร้อนท่ีเคยไปฝึกงานด้วย
ชวนมาเรียน	 เลยตัดสินใจมาสอบเรียนต่อที่เขตร้อน	ที่แรกนึกว่าจะ
สนกุ	ทีไ่หนทกุข์ซะไม่มีล่ะ	เรยีนเป็นภาษาองักฤษเพราะเป็น	course	
inter	 วิทยานิพนธ์ก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ...พระเจ้า...ภาษา
องักฤษก็อ่อนแอ	ภาษาไทยกไ็ม่แขง็แรง	กรจูะรอดมัย้เน่ียพดูถงึภาษา
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อังกฤษฉันบอกตรงๆ	ก็แคเ่อาตวัรอดเท่านัน้แหละ	กว่าจะจบโทมาได้
ก็เล่นกันเตม็แมค็	6	ปี	จรงิๆ	ไม่ถงึหรอกแต่ฉนัท้อบวกข้ีเกยีจและต้อง
กลบัมาท�างานเพือ่เปิดทางให้พี่ๆ 	 เขาไปเรยีนกันบ้างเน่ืองจากทุกคน
เขายอมเสียสละให้ฉันมาเรียนก่อนเป็นน้องเล็กก็งี้แหละ	 ดีที่ได้
อาจารย์ทีป่รกึษาด	ี(ร.ศ.	ดร.ยพุา	รองศรแีย้ม)	แถมอาจารย์ยงัเป็นรุน่พีท่ี่
เซนต์ฟรงัฯ	ด้วย	สบายไปกรู	อาจารย์ทีป่รกึษาท�าหมดทกุอย่าง	ตัง้แต่
ตามตัวกลับมาท�าวิจัยให้เสร็จ	เขียน	paper	แก้วิทยานิพนธ์	รวมทั้ง
หาคนพมิพ์ให้เรยีบร้อย	ท�าเรือ่งสอบวทิยานิพนธ์จบเบด็เสรจ็	2	เดอืน
รับปริญญาทันพอดี...รอดไปกรู...จบปริญญาโทปี	2529	หลังจากนั้น
อีก	3	ปี	เจอพรรคพวกเก่าๆ	ที่เขตร้อนเค้าถามฉันว่าจะเรียนต่อเอก
หรอืป่าว	โอ๊ย...อยากจะด่ากลับถามไม่คดิยงัเขด็ไม่หายจะให้เรยีนอกี
แล้ว	 ขี้เกียจอย่างฉันขืนไปเรียนต่อมีหวังจบพร้อมลูกแน่...ความจริง
ก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาจะเกษียณก็ตามฉันไปลงทะเบียนสอบ
สัมภาษณ์เรียนต่อเอก	 ครั้นฉันจะไม่ไปก็กลัวโดนเอ็ด	 วันที่ไปสอบ
สัมภาษณ์ตีรถจากเชียงใหม่มา	 สอบที่เขตร้อนไม่ได้นอนทั้งคืน	
อาจารย์ที่สอบถามอะไรไม่รู้เรื่อง	 พอเดินออกจากห้องสอบอาจารย์
ประยงค์มาถามว่า	“เม่ือคนืแกนอนหรอืป่าว”	ฉนัก็ตอบไปว่า	“จะให้
นอนยังไงขับรถมาจากเชียงใหม่ทั้งคืนถึงเมื่อเช้า	 รถไม่ตกข้างทางก็
บุญหัวแล้ว”	 ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจ	 จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่แคร์	 แค่มาสอบให้
อาจารย์ทีเ่คารพเห็นหน้าและสบายใจก็พอ	แต่ความจริงลกึๆ	ฉนัก็ไม่
ได้อยากเรียนเท่าไหร่เพราะมันต้องขยันกว่าเรียนโทสิบเท่า	อีกอย่าง
ฉันคิดว่าแค่นี้ฉันก็ท�างานได้แล้วจะจบดอกเตอร์ไปเพื่อ...จบมาแล้ว
เค้าก็ไม่ได้ให้ฉันเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเสียหน่อย	แถมจบมาแล้ว
ก็ยงัจบัยุง	จบัหน	ูตรวจขีเ้หมือนเดมิเรยีนท�าไมให้เปลอืงเงนิ	ทีส่�าคญั



56

อีกอย่างฉันกลัวคุยกะใครไม่รู้เรื่องเพราะฉันเห็นเพื่อนๆ	หรือรุ่นน้อง
หลายๆ	คนทีจ่บดอกเตอร์มามแีต่คนสัน่หวัแล้วกจ็ะพดูว่า	“คยุกะมนั
ไม่รู้เร่ืองว่ะ”	 แต่อาจารย์ยุพาก็ไม่ล่ะความพยายามที่จะเข็นให้ฉัน		
เรียนต่อ	แกบ่นทุกครั้งที่เจอหน้า	“พี่ช่วยเด็กคนอื่นที่ไม่รู้จักมาขอให้
ช่วยจนเค้าจบเอกกันหมด	 มีแต่ไอ้ศิษย์ก้นกุฏิที่พูดยากพูดเย็น”				
หลังๆ	ฉันก็เลยไม่ไปให้เห็นหน้า	จะได้ไม่ถูกบ่น	แต่จริงๆ	ฉันสงสาร
อาจารย์อายุเยอะแล้วต้องมาล�าบากกบัเราอกี	แล้วฉนักไ็ม่คดิจะย้าย
ไปไหน	ไม่อยากไปสอนหนงัสอืทีม่หาวิทยาลยัมนัแก่แล้ว	กเ็ลยคดิว่า
เรยีนแค่นีพ้อแล้วเวลาทีเ่หลอือาศยัประสบการณ์ทีส่ะสมมากท็�างาน
ได้จนเกษียณ	อย่างที่บอกแหละเรียนไปเค้าก็ไม่ให้ฉันเป็นอธิบดีกรม
ควบคุมโรค			จะเรียนไปท�าไมให้ปวดสมอง	ที่ส�าคัญเปลืองเงิน	แล้วก
ระทรวงนี้เป็นของหมอเค้า	ต่อให้เรียนจบโคตรดอกเตอร์ก็เป็นได้แค่
นักวิชาการแก่ๆ	 นี้แหละ	 สรุปว่าไม่ใช่คนขี้อิจฉาหรือว่าขี้เกียจเรียน
กันแน่...คิดไม่ออก
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	 อย่านึกว่าการทดสอบจะจบแค่นี้นะ	 วิบากกรรมของการเป็น
น้องเล็กของกลุ่มยังมีอีก...หลังจากผ่านการรับน้องใหม่	 (รับน้องบ้า
อะไรวะนานเป็นปี)	 ก็เป็นการท�างานจริงๆ	 ฉันลาไปเรียนต่อที่เขต
ร้อนฯ	ปี	2425	กลับมาท�างานอีกทีเดือนพฤศจิกายนปี	2526	เพราะ
พี่ชัยยันต์กะพี่เต้ียไปเรียนโทต่อที่คณะสาธารณสุขหรือวิทยาการ
ระบาดอะไรประมาณนั้น	 พอกลับเข้าวงจรปกติเริ่มมีข่าวแววว่าจะมี
การเปลี่ยนนโยบายการท�างานใหม่จากท�างานแบบ	 Vertical											
program	มาได้ระยะหนึง่	ช่วงนัน้รฐับาลมนีโยบายการกระจายอ�านาจลง
ภูมิภาคให้หน่วยงานงานส่วนกลางเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 แนวทาง	
แผนการท�างานส่วนภูมิภาคเป็นผู ้ปฏิบัติอะไรท�านองนั้น	 ดังนั้น
ประมาณปี	 2528	 เห็นจะได้ทาง	 ผู้บริหารกองโรคติดต่อทั่วไป	 ได้
เปลี่ยนวิธีการท�างานเป็นแบบบูรณาการหรือท่ีเรียกว่า	 Integrated	
program	 โดยส่งมอบงานต่างๆ	 ที่กอง	 ต.	 รับผิดชอบให้ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	 ถ้าจ�าไม่ผิด	 งานวัคซีนไป
ก่อนเพื่อน	 ส่วนนักวิชาการของกอง	 ต.จะเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษา	
พร้อมทั้งก�าหนดนโยบายแนวทางมาตรฐานการควบคุมโรค	 ส่งผ่าน
ความรูท้างวชิาการให้กับจงัหวดั	ดงันัน้นักวิชาการของกอง	ต.	ไม่ต้อง
ลงพื้นที่ไปท�างานทุกอย่างเองเหมือนเมื่อก่อน	 งานไข้เลือดออกช่วง
แรกก็ยังกั๊กไว้บางส่วน	 ช่วงแรกส่งให้เฉพาะพื้นที่	 ที่พร้อมจะด�าเนิน

ถ่ายทอดวิทยายุทธ	(จากพี่ๆ	มาให้ฉัน)
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การเองก่อน	 จากนั้นกรม.ตก็เริ่มเปิดตัวส�านักงานควบคุมโรคติดต่อ
เขตมีช่ือย่อว่า	สคต.ทัง้หมด	12	เขต	(พวกเราเอามาล้อกนัว่าสคต.ย่อ
มาจาก	สมควรตาย)	นักวิชาการของกองวิชาการก็ปรับงานจากงาน
พื้นที่มานั่งโต๊ะมาท�างานวิชาการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น	ทั้งนี้
รวมท้ังท�างานวิจัยด้วย	 การวิจัยที่ท�าแล้วเสร็จก็ให้น�าผลที่ได้มา
ก�าหนดเป็นแนวทางการควบคมุโรคหรือเป็นองค์ความรูใ้หม่ทีจ่ะต้อง
ถ่ายทอดต่อให้จังหวัด	ซึ่งการท�างานแบบนี้	นักวิชาการส่วนกลางจะ
ต้องแม่นและแน่น	(ความรูน้ะยะ...ไม่ใช่ไขมนั)	แล้วต้องมกีึน๋	ไม่อย่าง
นัน้โดนนกัวิชาการภูธรไล่จนแต้มแน่	เราอยูส่่วนกลางต้องมอีะไรเหนือ
จงัหวัดเป็นเท่าตวั	เค้าจึงจะยอมรับเรา	อนันีก็้จ�ามาจากอธบิดกีรม	ต.	
ท่านนงึถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะเป็นท่านอธิบดีด�ารง	บญุยนื	(เสยีชวีติไปแล้ว)	
เป็นคนพูดไว้ท่านเป็นอธิบดีที่มีวิสัยทัศน์ไกลมาก	 มีศัพท์แสงเยอะ
เวลาฟังท่านบรรยายฉันต้องพกดิกเชอนารีเข้าไปด้วยไม่อย่างนั้นจะ
ไม่เข้าใจความหมายที่ท่านพูด	และคงเป็นท่านคนเดียวมั้งที่ให้ความ
ส�าคัญกับนักวิชาการและยอมรับความคิดเห็น	 เหตุผลทางวิชาการ
ของนักวิชาการ***แต่เดี๋ยวนี้อย่าให้พูดเลยฉันยังมองไม่ออกเลยว่า
นักวิชาการสาธารณสุขส่วนกลางคนไหน	 จะเป็นคนที่จังหวัดและ					
นักวิชาการของสคร.ยอมรับในเรื่องความรู ้	 ความแม่นย�าของ
มาตรฐานการควบคมุโรค	แม้แต่ตวัฉนัเองยงัไม่กล้าจะบอกว่า	ตวัเอง
เก่งจนเป็นทีย่อมรบัของสาธุชนชาวสาธารณสขุภธูรเลย***	แต่กต้็อง
ท�าใจยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรๆ	ก็เปลี่ยนต้องยอมรับสภาพ	ว่าเรื่อง
ของฉันต่อดีกว่าหลังจากที่พี่ๆ	ยอมรับฉันเข้าทีมก็มาถึงการถ่ายทอด
วิทยายุทธนานับประการก็ความที่เราเป็นน้องเล็กอีกแหละ	ทุกอย่าง
มันเลยมาลงที่ฉันคนเดียว	 (ท�าไมต้องเป็นกรูคนเดียวว่ะ...คนอื่นไม่มี
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แล้วหรอืไง)	แรกๆ	ฉนักน็กึ	โกธรนะ	มกีนัตัง้หลายคนแต่พีเ่ตีย้กพ็ดูว่า	
“เออหน่า..เรียนไปเถอะอีกหน่อยแกก็ต้องใช้	 ท�าไปเหอะข้าไม่ได้ใช้
ให้เอ็งไปตายเสียหน่อย...เออก็จริงว่ะ”	 แล้วมันก็จริงอย่างพี่เตี้ยเขา
บอกเพราะพอมาถึงทุกวันนี้ฉันอยากจะกราบงามๆ	ขอบคุณพี่ๆ	กับ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกพี่เขาถ่ายทอดให้กับฉัน	เพราะไม่ว่าจะเป็นงาน
อะไรกระบวนท่าไหนฉันรับได้หมดทุกกระบวนท่า	 (คุยมากไปป่าว
ว่ะเนีย่...)	ไม่ว่าจะเป็นเทคนคิการพ่นสารเคมี	ขัน้ตอนการประเมนิผล
การพ่นสารเคมี	 การท�าแผนปฏิบัติงาน	 การท�าแผนงบประมาณ										
แม้กระท้ังซ่อมเครือ่งพ่นฉนัยงัต้องเรยีนเลยพดูถงึเรือ่งซ่อมเคร่ืองพ่นยา	
ช่วงหลงัทีก่ลุม่โรคตดิต่อน�าโดยแมลง	กองโรคตดิต่อทัว่ไป	โยนงานไข้เลอืด
ออกให้จังหวัด	 ปัญหาที่ตามมาก็คือเครื่องพ่นเสียไม่มีคนซ่อม	 หรอื
เครื่องติดขัดเล็กน้อยหาคนซ่อมไม่ได้	 พี่ชัยยันต์เลยท�าโครงการซ่อม
เครื่องพ่นและการประเมินผลการควบคุมโรคไข้สมองอักเสบ	
(ประมาณนั้นถ้าจ�าไม่ผิด...	 ถ้าพลาดก็อภัยแล้วกันเรื่องมันเกิด
ประมาณปี	 2529	 หรือ	 2530	 แน่ๆ	 ก่อนพี่ยันต์ย้ายไปเขต	 8	
นครสวรรค์)	พวกเรา	(พี่ยันต์	พี่เตี้ย	ลุงติ่ม	น้านิตย์	น้านวย	น้ามนัส	
เจ้าเฮงวิทยา	ลุงดิ่ง	ป้าแป๊ด	ฉัน	น้าจรัลขับรถ)	เลยจัดทีมตระเวนไป
บรรยายพร้อมซ่อมเครื่องพ่นเริ่มจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแรก	
(ความจริงหาเรื่องไปแม่ฮ่องสอนกัน	 ทุกคนลงความเห็นว่าตั้งแต่
ท�างานมายังไม่เคยไป	พี่ยันต์เลยจัดให้พี่แกก็ไม่เคยไปเหมือนกัน)	ที่
แม่ฮ่องสอน	 หลังจากที่ฉันบรรยายเรื่องไข้สมองอักเสบและวิธีการ
ประเมินผลเสร็จ	ก็ถึงคิวซ่อมเครื่อง	ฉันกะป้าแป๊ดต้องไปหา	ดอกไม้
ธปูเทยีนไปไห้วคร	ู(น้านติย์กะน้านวยสองน้าแกสบายไปแล้ว	ส่วนไอ้
เฮงแถมท้ายยงัคงเวียนว่ายอยูแ่ถวส�านกั	ต.น่ีแหละ)	เรยีนซ่อมเครือ่ง
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พ่นเริ่มกัน	 ตั้งเครื่องหมอกควัน	 ถอดเครื่องออกมาล้างแหวน	 แหย่								
รูหัวพ่น	ท�าความสะอาดท่อพ่นยา	ล้างถังใส่น�้ายา	สนุกสนานกันสอง
คนกะป้าแป๊ด	 จากนั้นก็ประกอบกลับใส่กันไปใส่กันมาฝรั่งท�าเกิน						
น๊อตบ้าง	 ประเก็นบ้าง	 แหวนบ้างมีทั้งเกิน	 ทั้งขาดไม่รู้ว่าของเครื่อง
ไหนเป็นเครื่องไหน	 ช่วงนั้นใครส่งเครื่องหมอกควันมาคุณนายแป๊ด
กะคณุนายอญัชนาถอดมาจดัการกนัเองเลย	บรรดาพระอาจารย์พระ
อาเจียนทั้งหลายยืนส่ังการอย่างเดียว...ไงล่ะ...บทเรียนสุดท้ายของ
ฉันยังไงพี่ยันต์ก็ยังเห็นฉันเป็นน้องเล็กอยู่ดี	 (จะไม่เป็นน้องเล็กได้ไง
ฉันอายุน้อยกว่าพี่ยันต์	12	ปีพอดี)	

	 จริงๆ	 แล้วการป้องกันควบคุมโรคไม่มีอะไรยากเลยเพียงเรา
เข้าใจหลักการของมัน	 และประยุกต์ให้ถูกตามครรลองของมันจะกี่
โรคก็ท�าได้หมด	(แอบวิชาการเล็กๆ	ด้วยอ่ะ)	ตวัอย่างเช่นการควบคมุ
โรคติดต่อน�าโดยแมลง	(Vector	Born	Diseases	Control)	อย่า!!!!....
ตกใจไม่ใช่อย่างที่คิด	 ...ที่เขียนเรื่องนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องท่ีฉันถนัด
ทีส่ดุจะเรยีกว่าเกดิมาเป็นนกัควบคมุโรคระดับเจ้าแม่ชนิดกินกันไม่ลง	
ก็เพราะเร่ืองนี้แหละพูดแล้วจะหาว่าข้ีคุย	 แต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะ
ฉันท�างานควบคุมโรคที่มีแมลงเป็นพาหะโดยเฉพาะไข้เลือดออกมา	
20	ปีเต็ม	(เร่ิมจากปี	พ.ศ.	2521	มาจนเดด็ปีกทิง้หางไม่หนัไปมองมนั
อีกเลยเมื่อปี	พ.ศ.	2541)	ก็อย่างที่บอกชีวิตการท�างานแมลงของฉัน
เริ่มหลังจบจากภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	 ฉันก็มาสอบเข้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อชื่อสมัยก่อนนะ
เดิมกรมนีม้ฐีานะเป็นกองอยูใ่นสงักดักรมอนามยั	ต่อมาก็เริม่แขง็เมอืง	
เนื่องจากงานเยอะขึ้นก็แยกตัวออกจากกรมอนามัยมาตั้งเป็นกรม
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ควบคุมโรคติดต่อ	 ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าปีกกล้าขาแข็ง
ประมาณนัน้	ส่วนใครเป็นอธิบดคีนแรกไม่รูเ้พราะฉนัเข้ามาเขากเ็ป็น	
กรม	 ต.	 ไปเรียบร้อยแล้วรู้แต่เพียงผู้อ�านวยการกอง	 ต.	 คนแรกคือ									
นายแพทย์ชม	เทพยสุภา	(เสียชีวิตแล้ว)	ถ้าอยากรู้ก็ไปดูประวัติกรม
เอาเองเถอะ	ไม่ใช่หน้าทีฉ่นัทีจ่ะต้องมาสาธยาย	แรกๆ	กไ็ม่รูห้รอกว่า
โรคน�าโดยแมลงมันคืออะไร	 ขนาดต�าแหน่งที่สมัครเข้ามายังไม่รู้เลย
ว่ามันหมายความถึงอะไร	***โง่ซะ***	นี่ขนาดอ่านต�ารับต�าราที่นาย
ให้มาแล้วนะยงัออกอาการเบลอๆ	ถ้าภาษาวยัรุน่สมยัน้ีกต้็องว่า...ยงั
ไม่	get	จ้า...กม็นัไม่ใช่ภาษาไทยนีห่ว่า...ยงัเถยีงอกี???	ประเภทยงัไม่
ยอมรบัว่าโง่อ่ะ...กว่าจะรูป้ระสปีระสากท็�างานอยู	่4	-5	ปี	ก็ถงึบางอ้อ
ว่าโรคตดิต่อน�าโดยแมลงคอื	โรคตดิต่อท่ีมแีมลงเป็นพาหะน�าโรค	หรอื
ภาษาชาวบ้านกค็อืตวัถ่ายโรคนัน้เอง	แต่ถ้าเป็นภาษต่างด้าวก	็Vector	
ต้องโทษพี่ๆ 	ทีไ่ม่อธิบายให้กระจ่างแจ้ง	ฉนัมาท�างาน	ครัง้แรกกอ็ย่าง
ที่บอกคือ	การส�ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	การประเมินผลการพ่น
สารเคมกี�าจดัยงุลาย	แล้วกร็ูว่้าจะนบัเมด็น�า้ยายงัไง	หรือจะท�าวิธีไหน
ทีจ่ะ	รูว่้าสารเคมทีีพ่่นไปสามารถฆ่ายงุลายทดลองได้เท่าไหร่	สารเคมี
ที่พ่นห่างแค่ไหนพ่นมากน้อยยังไง	 แล้วน�้ายาที่พ่นไปแล้วจะมีฤทธ์ิ
ตกค้างได้นานแค่ไหน	ดัชนีลูกน�้าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง	จับ
ต้นชนปลายไม่ถูก	รู้แต่พี่ๆ	เขาให้ท�าอะไรนายสั่งมาฉันท�าไป	เรามัน
เด็กว่านอนสอนง่ายอยูแ่ล้วบอกตรงๆ	ไอ้ทีเ่รียนมาหรอืไปฝึกมาไม่ได้
ใช้แบบตรงเลย	 งัดเอามาใช้ไม่ได้สักเรื่อง	 ต้องเอามาประยุกต์หมด	
อย่างเดยีวทีรู่ส้มยันัน้คอืโรคไข้เลอืดออกน�าโดยยงุลายแล้วเกิดกับเด็ก	
ยุงลายหากินกลางวัน	 ฉันก็พอจะรู้นะว่ายุงลายหน้าตาเป็นยังไงต่าง
จากแมลงวัน	 ด้วงมะพร้าวยังไงก็เท่านั้น	 ***เออเก่งนี่หว่าที่ยังรู้***	



62

ส่วนเร่ืองอ่ืนต้องมาควานกนัเองสมยันัน้ครพูกัลกัจ�าอย่างเดียว	วิธีการ
สอนของพวกพี่ทีมไข้เลือดออกก็คือ	 จับเราโยนลงน�า้แล้วเรากห็าทาง
ตะก่ายเข้าฝ่ังเอง	ทีส่อนให้กเ็หน็จะเป็นเร่ืองแผนปฏบิตังิาน	 แผนงบ
ประมาณทีน่ีแ่หละ	เพราะถ้าพลาดกไ็ม่มีเงนิท�างาน	ฉนัก็ต้องใช้ความ
สามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ห้ามลอกเลียนแบบมาจัดการ	 แต่กว่าจะ
จดัการได้ก็ต้องอาศยัประสบการณ์อย่างน้อยไม่ต�า่กว่า	10	ปี	***เรือ่ง
จริงไม่ได้โม้นะ****	 เพราะกว่าจะจัดระบบสมองเข้าที่ก็ตอนที่คุณ	
หมอวชิติให้เขยีนเอกสารวชิาการเรือ่งการประเมนิผลงานไข้เลอืดออก	
วธิกีารส�ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุน่าจะประมาณปี	2528	(น่ีแหละจดุเริม่
ต้นของงานเขียนหนังสือวิชาการ)	 เพราะช่วงน้ันเป็นช่วงที่กองโรค
ติดต่อทั่วไปปรับระบบการท�างานใหม่หมดก็อย่างท่ีบอกข้างต้น	 ถ้า
จ�าไม่ผิดรู้สึกจะเปลีย่นชือ่ฝ่ายไวรสัและรกิแกตเซียเป็นกลุม่โรคตดิต่อ
ที่น�าโดยแมลง	 รับผิดชอบดูแลโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอับเสบ	
(ช่วงนั้นสีวิกาเข้ามาท�างานแล้วและรับผิดชอบดูแลการประเมินผล
โรคไข้สมองอักเสบ)	หลังจากปี	2528	ก็ถ่ายโอนการปฏิบัติงานเกือบ
ทั้งหมดให้กับจังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการส่วนเจ้าหน้าที่กองโรคติดต่อ
ทั่วไปท�าหน้าที่เป็นครู	 ก	 ศูนย์โรคติดต่อทั่วไป	 (สมัยนั้น)	 เป็นครู	 ข	
แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ	จนถึง	ครู	ฮ	นกฮูก...ล้อเล่น....	ตอนนั้นเจ้านายคง
เห็นว่าท�างานมาได้	5-6	ปีแล้ว	คงมปีระสบการณ์บ้างในเรือ่งการประเมนิ
ผลการส�ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย	แต่หารูไ้ม่ว่าลกูน้องยงัออกอาการ
โง่ข้ึนสมอง	 ปริมาณขี้เลื่อยยังมากกว่าเนื้อสมองอยู่เลย	 แต่นายใช้ก็
ต้องท�า	เริ่มเขียนงานแรกคือ	การส�ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	และ
การน�าไปใช้ประโยชน์เขียนเอกสารวิชาการชุดแรกๆ	 ส�านวนยังแข็ง
เป็นกระดานไม้ชิงชันเลยแหละ	กไ็ด้คณุหมอวชิติอกีแหละทีช่่วยแนะ
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วิธีเขียนให้	การใช้ค�า	การวางพ็อตเรื่อง	แล้วจากนั้นงานที่สองที่สาม
กต็ามมาเรือ่ยๆ***	จนเด๋ียวนีพ้ล้ิวซะไม่ม.ี...จรงิป่าวอ่ะไม่น่าใช่นะ***	
การเขียนเอกสารหรือบทความทางวิชาการสมัยแรกยังไม่มีการพิมพ์
เป็นรูปเล่มสวยงามเหมือนสมัยนี้	(งบประมาณมีให้ผลาญไม่มากนัก)	
ช่วงนั้นต้องร่างเป็นลายมือแล้วให้เด็กพิมพ์ให้	 สมัยนั้นยังไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ	PC	เหมือนยุคนี้ต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีด	(Olympia	

เชยีวหนา)	พมิพ์ใส่กระดาษไขจากนัน้กเ็อากระดาษไขไปโรเนียวจ�าได้
สมัยนั้นก็มีป้าถุงเงิน	ยัยสมบัติ	(เกษียณไปแล้ว)	ช่วยโรเนียวให้เนี่ยดี
ที่สุดส�าหรับยุคนั้นแล้วหนา	 ถ้าพิมพ์ผิดก็ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหน้า
เครื่องพิมพ์ดีดสมัยนั้นหน้าตาก็ประมาณนี้แหละ	รัวกันเป็นข้าวตอก
แตกเลยไม่มีคอมพิวเตอร์	PC	ให้ใช้	สมัยนั้นมันแพงมาก	หน่วยงาน
ราชการไม่มีงบประมาณซื้อหรอก	 จ�าได้ว่าคอมพิวเตอร์	 PC	 เครื่อง
แรกของกลุม่งานขอจากบรษิทัขายสารเคมพ่ีนยงุ	กว่าฉนัจะรวบรวม
ประสบการณ์จากพี่ๆ	ทั้งช่วยกันสั่งช่วยกันสอนแถมด่าด้วยเพราะไม่
ได้ดังใจ	(***อย่ามากนกัพี่ๆ 	ขาน้องยงัโง่อยูน่ะ***)	บวกกบัต�าราทีเ่จ้า
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นายทีเ่คารพให้อ่าน	 รวมกบัทีไ่ปเรยีนต่อ	มนัเลยท�าให้เราเป็นผูเ้ป็นคน
มากข้ึน	มีความคิดเป็นระบบมากข้ึน	ถ้าจ�าไม่ผดิตอนไปเรยีนโทเหมอืนไม่
ได้อะไรเลยมันคล้ายกะที่เรียนปริญญาตรีที่รามค�าแหงต่างกันตรงมัน
เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละ	แต่ส่วนที่ได้คือแนวคิดที่เป็นระบบ	การท�า
วิจัย	 การเก็บข้อมูลและ	 การเขียน	 Paper	 ส่วนเรื่องอื่นๆ	 ก็อาศัย
ประสบการณ์ท�างานและก็ประยุกต์	 เอาเองจ�าวิธีการของคนอื่นมา
ใช้...โม้มามากแล้ว...เริ่มวิชาการกันดีกว่า

	 เริม่ต้นจากรูว่้าโรคตดิต่อทีน่�าโดยแมลง	เอาเฉพาะทีม่อียูใ่นไทย
ก่อนนะมันไม่ได้มโีรคมาลาเรยี	โรคเท้าช้าง	โรคไข้เลอืดออก	ไข้ชกุินกันยา	
ไข้สมองอกัเสบเจอ	ี เท่านัน้ยงัมอีกีบานตะโก้แห้ว	 เช่น	 โรคในตระกลูไข้
รากสาด	(สครบัไทฟัส	มวิรนีไทฟัส	ไข้ออกผื่น	(Spotted	fever)	และ
ทิคไทฟัส)	กาฬโรค	(โรคนี้หายไปจากเมืองไทยมากกว่า	60	ปี	จะไม่
ให้	60	ปีได้ไง	ผูป่้วยคนสดุท้ายของประเทศไทยพบเมือ่ปี	2495	ขนาด
ฉันยังไม่เคยเห็นตัวเชื้อเลย)	ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีโรคที่น�าโดยแมลง	ที่
เกดิอยูใ่นต่างประเทศแล้ว	ก�าลงัจ่อคิวจะเข้ามาในไทยอีกบานตะเกียง	
เช่น	โรคไข้เหลือง	โรคลิชมาเนีย	(น่าจะเข้ามาเมืองไทยแล้วนะ)	โรค
เวส์ไนท์	 โรคเท้าช้างในเขตเมือง	 โรคลฟิวัลเลย์	 เป็นไงล่ะมนัเยอะดใีช่
ป่าวแถมรายละเอยีดมันยุง่ยิง่กว่ายุงตีกันอีก	 แล้วจะท�ายังไงล่ะที่จะ
จัดให้เป็นระบบ	 แรกเลยก็ต้องแยกอันนี้	 ท�าตามความคดิความเข้าใจ
ของตัวเองนะ	เพราะฉนัเป็นคนแหกคอกจนได้สมญานามจากอาจารย์ที่
ปรกึษาว่า	 “เจ้าแม่วชิามาร”	 จะไม่ให้เป็นเจ้าแม่วิชามารได้ไง	 ก็ไม่ว่า
ทฤษฎไีหนฉนักเ็อามาแปลงซะหมด	เรียกว่าชอบแหกคอก	ถ้าจะเรยีก
ให้เป็นภาษาผู้ดีเค้าก็เรียกว่าประยุกต์ประมาณนั้น	 ไม่ใช่อะไรมันจะ
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ได้จ�าง่ายๆ	ใครจะลองเอาไปใช้กไ็ด้ไม่สงวนลขิสทิธิ	์ก็คนทีเ่รยีนไม่เก่ง	
แถมความจ�าเสือ่มเลก็น้อยอย่างฉนักเ็ลยต้องหาวธิกีารช่วยจ�าแบบนี้
แหละ	 เพราะมันเยอะ	 จากตัวพาหะน�าโรคแล้ว	 ยังต้องรู้อาการ						
ของโรค	ระยะฟักตวั	การตดิต่อของโรคแต่ละโรคอกี	เอาลองดนูะ	ยก
ตัวอย่างเรื่องโรคที่น�าโดยแมลงมีสารพัดโรคจ�าแทบไม่ไหว	เราเอามา
แบ่งตามชนิดของแมลงที่เป็นพาหะน�าโรคดูง่ายกว่ามั้ย	อันนี้แล้วแต่
แนวถนัดของแต่ละบุคคล	เช่น	
	 1.	 ยุง	น�าโรคไข้มาลาเรีย	โรคไข้เหลือง	โรคไข้เลือดออก	โรคไข้
ชกุินกันยา	ไข้สมองอกัเสบเจอ	ีโรคเท้าช้าง	โรคเวส์ไนท์	โรคลฟิวัลเลย์	
	 2.	 แมลงวัน	บางชนดิจะน�าโรคเชงิกลได้แก	่แมลงวนับา้น	โดย
เชื้อโรคต่างๆ	 จะติดตามขาของแมลงวัน	 และไปปนเปื้อนกับอาหาร	
โรคแผลหนอนแมลงวนั	(Myiasis)	โรคเหงาหลบั	(African	Sleeping	
Sickness)
	 3.		แมลงสาบ	 (จะถือว่าเป็นแมลงคลานก็ได้เพราะมันชอบวิ่ง
มากกว่าบิน)	การน�าโรคจะคล้ายแมลงวัน	เป็นพาหะของโรคพยาธิ	
	 4.	 ริน้	เช่น	ริน้ฝอยทรายน�า	Leishmaniasis	ริน้ด�าน�าโรคพยาธิ	
Onchocerca volvulus	 ริ้นน�้าเค็มน�าโรค	 Filaria	 ในสัตว์	 เชื้อ								
Protozoa	ในลิง
	 5.	 เหลือบ	 บางชนิดน�าโรคเชิงกล	 บางชนิดน�าโรคพยาธ	ิ												
Filaria	ในคน	ได้แก่	Lao lao 
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	 ไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีอีกเยอะแต่มันไม่ส�าคัญและไม่มีในบ้านเรา	
(ถ้ามีอีก...มีหวงัสมองบวม	แต่ถ้ามาท�างานทีด่่านควบคมุโรคฯ	จะต้อง
รูน้ะเพราะมนัเป็นโรคตดิต่อระหว่างประเทศทีต้่องเฝ้าระวัง	แค่รู้อย่าง
เดียวว่าลักษณะของโรคเป็นอย่างไร	 บ้านเรามีพาหะชนิดที่น�าโรคได้
หรือไม่)	 ตอนน้ีก็มาถึงกลุ่มที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์หรือที่เรียกภาษา
วิชาการว่า	Ectoparasite	โรคในกลุ่มนี้คนเป็นโฮสต์โดยบังเอิญ	พูด
ง่ายๆ	ความซวยมาเยือนถึงจะป่วย	หมายถึงคนเดินเข้าไปหามันเอง
จ้าแมลงกลุ่มนี้จะหากินอยู่บนตัวสัตว์	ลองดูว่ามีตัวอะไรบ้าง
	 1.	 ไร	(Mite)	น�าโรคสครับไทฟัส	โรคหิดหรือ	Scabies	mite	
โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่น
	 2.	หมัด	(Flea)	น�าโรคมิวรีนไทฟัส	โรคกาฬโรค	โรคไข้	ทูลารี
เมยีหรอืไข้กระต่าย	(กรณีนีห้มัดทีมี่เช้ือจะอาศยัอยูบ่นตวัสตัว์แล้วคน
บี้หมัดที่มีเชื้อ)
	 3.	 เหา	(Louse)	น�าโรคไข้รากสาดใหญ่	(Epidemic	typhus)	
โรค	Epidemic	relapsing	fever	โรค	Trench	fever	ยังมีอีกเยอะ
จ�าไม่ได้เปิด	internet	ดูเอาเถอะ
	 4.	 เห็บ	(Tick)	เช่น	เห็บแข็ง	น�าเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคสมอง
อักเสบ	เช่น	Russian	spring	summer	encephalitis	West	Nile	
virus	Criman	Congo	น�าเชื้อริคแค็ทเซีย	ได้แก่	Rocky	Mountain	
spotted	fever	Siberian	tick	typhus	น�าเชือ้โปรโตซวัได้แก่	Babe-
sioses	เห็บอ่อนน�าโรคไข้กลบัซ�า้	(Relapsing	fever)	บางชนิดน�าโรค	
Rocky	Mountain	spotted	fever	ยังมีอีกเยอะแล้วเป็นโรคที่ก�าลัง
จ่อคิวจะเข้ามามีปัญหาในเมืองไทย	(ของเก่าก็ยังหาไม่เจอเลยว่าเชื้อ
มันอยู่ที่ไหนของใหม่ก็จะมาอีกแล้ว...จะไหวมั้ยเน่ียมีคนรู้เรื่องมาก
น้อย	แค่ไหนในเมืองไทย)
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	 ความจรงิยงัมอีกีมากแต่ไม่ต้องตกใจ	เพราะบางโรคไม่มใีนเมอืง
ไทยทีบ่อกว่าไม่ต้องตกใจเพราะสมยันีใ้นโลก	internet	มเีน้ือหาสาระ
วิชาการพวกนี้อยู่เยอะหาอ่านได้ง่ายมีทั้งไทยทั้งอังกฤษ	 ถ้าเป็นไทย
กง่็ายหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาองักฤษกต้็องลงทนุแปลกันเลก็น้อย	ฉน้ัน
ไปไหนกพ็กคอมพวิเตอร์หรอืมือถอืทีส่ามารถเล่น	internet	ได้ก็หมด
เรื่อง	 อยากรู้อะไรก็เปิดดู...แต่ขอเตือนว่าเราต้องมีความรู้ติดตัวอยู่
บ้างนะ	และต้องดูหลาย	website	 เพราะบาง	website	ก็เขียนผิด
หรอืลงรูปไม่ตรงกับความเป็นจรงิ...เมือ่เรียบเรยีงความรูเ้ข้าทีแ่ล้ว	เรา
ก็ค่อยมาดูว่าโรคติดต่อนั้นๆ	 น�าโดยแมลงชนิดบิน	 หรือคลาน	 หรือ
กระโดดเอาเฉพาะโรคที่ส�าคัญและมีในเมืองไทยจากนั้นก็ดูว่าระยะ
ฟักตัวนานแค่ไหน	การตดิต่อเป็นอย่างไร	มสีตัว์รงัโรคหรอืไม่	มแีมลง
ชนิดไหนเป็นพาหะ	 โรคมักจะเกิดช่วงไหน	 เอาเป็นว่าถ้าพูดภาษา
วชิาการกจ็ะเรยีกว่าระบาดวิทยาของโรค	(ใหม่ๆ	ฉนัยงัโง่อยูค่ดิว่าจะ
รูไ้ปท�าไมพอท�าไปนานๆ	ประสบการณ์มนัสอนให้รูว่้ามนัมปีระโยชน์
อย่างไร)	 เพราะความรูท้ั้งหมดมนัจะเป็นตัวก�าหนดวิธีการท�างาน	 วิธีการ
ควบคุมโรค	 ควบคุมตัวพาหะน�าโรค	 ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะมาจากการ
ค้นหา	ส�ารวจ	ที่ภาษาระบาดเขาเรียกว่าสอบสวนโรค	(Investigate)	
เพื่อค้นหาความจริงแล้วเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการ
ควบคุมการะบาดของโรค	 และป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไป	
หรือไม่ให้เกิดการระบาดซ�้าที่เรียกว่า	 Secondary	 Infection	 หรือ	
second	generation	ถูกหรือเปล่าไม่รู้	เพราะเรียนระบาดวิทยาแค่
เทอมเดียวตอนอยู่เขตร้อนฯ	หลังจากนั้นก็มาดูว่ามีปัจจัยอื่นๆ	ที่เอื้อ
ต่อการเกิดโรคอีกหรือไม่	เช่น	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	
ภูมิศาสตร์ของโลก	 ถ้าใช้ค�าที่ทันสมัยหน่อยก็คือภาวะโลกร้อน
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สถานการณ์ลานิญ่า/โลนิโญ	 อะไรท�านองน้ันก่อให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมของยุงหรือไม่	 ความรู้พวกนี้เราต้องมาศึกษา	 เอาเองจาก
ต�าราหรือจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการคนอื่นๆ	 ความรู้พวกนี้
ต้องบันทึกไว้ในสมองของเราตลอด	 แต่ถ้าใครพื้นที่ในสมองน้อยก็
บนัทกึไว้ในกระดาษหรอืสมุดโน้ตกไ็ด้	(แล้วไม่ต้องอายนะยะทีจ่ะเปิด
สมุดโน๊ตต่อหน้าธารก�านลั	เปิดไปเถอะใครจะไปจ�าได้มนัเยอะ...)	เมือ่
มคีวามรูแ้ล้วกค่็อยน�ามาเรยีงต่อกนั	หรอืประกอบกันเพือ่ทีจ่ะก�าหนด
เป็นแนวทางควบคมุโรค	พดูง่ายๆ	การควบคมุ/ป้องกันโรค	มนัมหีลกั
เกณฑ์ของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาองค์ความรู้เรื่องโรคไปปะเข้าไป	
ลงรายละเอียดเพิ่มเติมตามความรู้ของแต่ละโรค	 เท่านี้	 ก็เรียบร้อย
โรงเรียนจีน	ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะขยายความให้อีกหน่อย...เอาเรื่องการ
ระบาดของโรคตดิต่อ	จ�าได้เลาๆ	ว่าอาจารย์เชดิลาภ	ทีเ่ขตร้อนฯ	สอน
ว่า	 โรคระบาดเพราะสามเกลอมาเจอกันที่แรกก็งงๆ	 พออาจารย์
อธิบายว่าเกลอที่หนึ่งคืออะไร	 เกลอที่สองคืออะไร	 เราก็ถึงบางอ้อ	
อาจารย์เขาสอนให้เราจ�าง่ายๆ	จะบอกให้ไอ้วิชามารทั้งหลาย	ฉันได้
มาจากอาจารย์เชิดลาภที่เขตร้อนฯ	 นี่แหละ	 อาจารย์เป็นคนที่สอน
การประยุกต์งานได้เก่งมาก	 อาจารย์บอกว่าสมัยที่เรียนความรู้มัน
เยอะจ�าไม่ได้	 อาจารย์ก็หาวิธีการจ�าแบบนี้แหละ..การที่โรคเกิด
ระบาดกอ็ย่างทีบ่อกว่าเกดิจากสามเกลอมาเจอกันสามเกลอก็คือ	เชือ้
โรค	 คน	 ซึ่งจะรวมสัตว์รังโรค	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งรวมพาหะน�าโรค	
เมือ่สามเกลอมาเจอกนัในสภาวะทีเ่หมาะสมเช่น	อุณหภมู	ิภมูอิากาศ	
สถานท่ีทั้งหมดเป็นใจ	 โรคก็จะระบาด	 ดังนั้นถ้าจะท�าไม่ให้เกิดโรค
ระบาดก็พยายามอย่าให้ทั้งสามเกลอมาเจอกัน...	 ไงล่ะพูดง่ายๆ	แค่
นีแ้ต่เวลาท�ามนัยากนะคะอาจารย์...วิธีทีจ่ะท�าไม่ให้ทัง้สามมาเจอกัน
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ก็คือการป้องกันโรค	 แต่ถ้าทั้งสามมาเจอกันแล้วเราก็ต้องพยายาม	
แยกทัง้สามออกจากกนั	วธิท่ีีแยกทัง้สามออกจากกันก็คอื	การควบคมุโรค	
ก็แค่นี้แหละไม่ว่าโรคอะไรก็เหมือนกันหมด	 มันอยู่ที่การเอาราย
ละเอียดความรูเ้รือ่งโรคต่างๆ	เข้ามาปะ...เวลาปะก็ต้องปะให้ถกูทีด้่วยนะ	
เด๋ียวจะกลายเป็นหนงัคนละม้วน...	ส่วนแนวทางการควบคมุป้องกนั
โรคมันก็มีทฤษฎีของมันอยู่	ยกตัวอย่างการป้องกันโรคที่มีแมลงเป็น
พาหะ	หลักการง่ายๆ	ก็อย่าให้คนเจอกะแมลงหรืออย่าให้ถูกแมลงที่
เป็นพาหะกดักเ็ท่านัน้	แต่วธิทีีจ่ะไม่ให้ถกูแมลงกัดก็ไปลง	รายละเอียด
เอาหรือไปบังคับให้พื้นที่เขาท�าโดยการพ่นสารเคมีฆ่ายุง	 พูดถึงการ
พ่นยาฆ่ายุงก็ท�าได้เฉพาะที่มีการระบาดเท่านั้น	ช่วงอื่นเช่น	ก่อนโรค
ระบาด	ท�าไม่ได้	เนือ่งจากจะท�าให้เกดิฤทธ์ิตกค้างในส่ิงแวดล้อม	พวก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาโจมตีว่าการพ่นสารเคมีฆ่ายุงท�าให้สิง่แวดล้อม
เป็นพษิให้ยกเลิก	***	ไอ้คณุเวรทเีกษตรกรพ่นยาฆ่าหญ้า	ฆ่าแมลงศัตรู
พืช	ฆ่าปู	ฆ่าหอยเชอรี่	แถมฆ่าหนูท�าไมมันไม่ไปห้ามว่ะ	อะไรไม่ว่าไอ้
นกัวชิการสาธารณสุขของกระทรวงบางคนก็พลอยไปกะเค้ามาโจมตี
กนัเอง	หาว่าการพ่นยาฆ่ายงุมันท�าลายสิง่แวดล้อม	หลบัหหูลบัตาพูด	
โรคมันถึงยังคงอยู่จนถึงบัดน้ี	 พวกเราก็ไม่อยากจะไปเถียงเพราะไม่
อยู่ในฐานะที่จะเถียงเนื่องจากโอนงานไปให้จังหวัดเขาแล้วปล่อยให้
เค้าว่ากันไป***	เมือ่การพ่นยาฆ่าแมลงลดระดบัเหลอืไว้เพยีงควบคมุ
การระบาดเท่านั้น	 อีกประมาณ	 10	 ปีต่อมา	 จะเป็นสมัยของ
สงัคมศาสตร์สาธารณสขุเข้ามามบีทบาทการท�างานก็จะเน้นเรือ่งของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น	ดังนั้น
ทุกงานก็พยายามดึงชุมชนเข้ามามีร่วมในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ
ควบคมุโรค	ท�าให้อาสาสมคัรสาธารณสขุเกดิขึน้	และกม็ผีลมาจนทกุ



70

วนันีแ้หละ	(ประมาณปี	2530)	...กว่็ากนัไปใครท�ามนัก็เหมอืนกัน	ฉนั
ไม่เห็นจะคุมโรคไข้เลอืดออกได้เลย	 โรคกย็งัระบาดเหมอืนเดมิยงุลาย
ก็ดูเหมือนจะเยอะกว่าเดิม	 แถมโรคไข้ปวดข้อชิกุนคุนยายังกลับมา	
ระบาดอกี	สนกุล่ะศกึสองด้านแต่กช็ัง่เถอะมนัเรือ่งของส�านกัโรคตดิต่อ
น�าโดยแมลงเค้าปล่อยให้เค้าจดัการ	ฉนัสลดัปีกไปเล่นกะไรอ่อน	เหบ็	
หมัดแทน	 แต่ฉันว่าท�ากันจนฉันเกษียณไปแล้วก็คุมไม่ได้...ไม่เชื่อก็ดู
ไป...ฉันซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวแหละ

	 จะว่าไปภาระหนักมันอยู่ที่โรคเกิดระบาดขึ้นมาแล้ว	 จะท�ายัง
ไงให้มนัหยดุต่างหาก	ถ้าเกดิโรคระบาดจรงิๆ	ก็ไม่ต้องตกใจเอาข้อมลู
ความชุกชุมของพาหะมาดู	 เพื่อประเมินทิศทางการแพร่กระจาย				
ของเชื้อเป็นอันดับแรก	จะได้	ตีกันได้ถูกที่	เพราะถ้าความชุกชุมของ
ยุงสูงมาก	 โอกาสที่เชื้อจะกระจายได้เร็วและถ้าไม่รีบด�าเนินการ
ควบคุมหรือลดปริมาณยุงให้ลดลง	 โรคก็จะไปเร็วขึ้น	 งานก็จะหนัก
ขึ้นเป็นเท่าตัว	โดยปกติถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการในหมูบ้าน	1-2	คน	ให้
สนันษิฐานไว้ว่าเดก็ทกุคนในพืน้ทีห่รอืหมูบ้่านน้ันตดิเชือ้หมดแล้วทัง้
หมู่บ้าน	 อันนี้จ�ามาจากอาจารย์แพทย์หญิงสุจิตรา	 นิมมานนิตย	์
(อาจารย์ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ปี	2539	เรือ่งไข้เลอืดออก)	
เวลามโีรคระบาดในหมูบ้่านให้ส่งผูป่้วยไปรักษาให้หาย	 ส่วนคนอ่ืนใน
พืน้ทีท่ี่ยงัไม่แสดงอาการ	กใ็ห้เฝ้าระวงัไว้จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของ
โรค	ส่วนพาหะน�าโรคในพืน้ทีท่ี่พบผูป่้วยต้องด�าเนนิก�าจดัให้หมด	หรอื
ให้เหลอืน้อยทีส่ดุและท�า	Barrier	zone	รศัม	ี100	เมตรโดยรอบพืน้ที่
ที่พบผู้ป่วยโดยปกติจะพ่น	2	ครั้งห่างกัน	7-10	วัน	(สมัยนั้นเล่นกัน
เป็นหมูบ้าน)	 วิธีที่จะก�าจัดพาหะให้ลดจ�านวนลงได้เร็วที่สุดคือ	 การ
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ใช้สารเคมีก�าจัดทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน	ส่วนจะใช้น�้ายาอะไร	ส่วน
ผสมเท่าไรหรือจะไม่ใช้สารเคมีจะใช้สมุนไพรก็สุดแท้แต่จะพิจารณา
แล้วกนั	กไ็ปเปิดต�าราหาเอาเอง	ช่วงหลงัๆ	จะไม่ค่อยเห็นการพ่นสาร
เคมีฆ่ายงุกนัมากนกั	เพราะสารเคมบีางตวัก่อให้เกิดมลภาวะหรอื	พดู
ง่ายสารเคมบีางตวั	มฤีทธิต์กค้างในดินหรือสิง่แวดล้อมนาน	เช่น	DDT	
(WHO	ยกเลิกไปนานแล้ว)	ที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่	green	place	ทั้ง
หลายเขาออกมาต่อต้านอย่างทีบ่อกแต่แรก	 ความจรงิการใช้สารเคมี
ฆ่ายงุ	ทางองค์การอนามยัโลก	เค้ามีมาตราการและข้อเสนอแนะออก
มาเป็นระยะและมีน�้ายาฆ่าแมลงหลายตัวที่องค์การอนามัยโลก
ประกาศยกเลิกแล้วด้วยซ�า้	เรากเ็ลยต้องลดการพ่นลงพ่นเฉพาะกรณี
จ�าเป็น	 นอกจากนี้ยังต้องหาสารเคมีตัวใหม่ที่มีฤทธิ์ตกค้างใน
ธรรมชาติน้อยทีสุ่ด	ไปทดแทนและทีก่�าลงันิยมสงูสดุไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้านเกษตรหรือสาธารณสุข	 ก็คือ	 สารสกัดจากดอกไม้ในตระกูล
เบญจมาศ	หรือที่เรียกสารสกัดนี้ว่า	Sythetic	pythriod	นอกจากนี้	
ยงัมีนกัวิทยาศาสตร์	(นกัพฤกษศาสตร์)	บางกลุม่น�าเอาสมนุไพรมาส
กดัใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพชืและยงุ	มีระยะหน่ึงทีนิ่ยมกันมาก	ขนาด	วช.	
ยังให้ทุนวิจัยแบบเป็นเรื่องเป็นราว	 เรียกว่าช่วงน้ันใครขอเรื่อง
สมุนไพรพื้นบ้านก�าจัดแมลงรับรองผ่านฉลุย	 ระยะหลังก็มีการจด
ลขิสทิธิผ์ลงานกนัและน�ามาสู่กระบวนการผลติแบบอุตสาหกรรมก็ว่า
กันไป	มันเรื่องของธุกิจฉัน	 ไม่เกี่ยวใครผลิตอะไรออกมาดีแล้วไม่ก่อ
ให้เกิดอนัตรายต่อคนปฏิบัติงานหลวงก็ซือ้มาใช้ทัง้น้ันแหละ	จะว่าไป
เรื่องการพ่นยาฆ่ายุงมีหลายคนบอกว่าไม่ได้ผล	 แต่เราในฐานะคน
ประเมินผลการพ่นยาฆ่ายุง	ขอเถียงหัวชนฝาเลย	ถ้าทุกครั้ง	 ในการ
พ่นสารเคมที�าถกูต้องตามเทคนคิ/วิธกีาร	น�า้ยาผสมได้สดัส่วนรบัรอง	
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ฆ่ายุงได้ผลอย่างน้อยร้อยละ	60-70	อันนี้...ไม่ได้พูดลอยๆ	นะเพราะ
สมัยก่อนทุกครั้งที่มีการพ่นยา	 ฉันจะเป็นคนเอายุงทดลองไปวาง
รองรับน�้ายาที่พ่นภายในบ้าน	และน�ากลับมาดูการตายของยุงถ้าพูด
เป็นภาษาวิชาการให้หรูหราก็คือการท�า	 Bio	 assay	 ยุงทดลองที่ว่า	
เป็นยุงในพื้นที่ที่จะท�าการพ่นยานั้นแหละ	 (อันนี้ใช้ทดสอบการดือ้ต่อ
สารเคมฆ่ีายงุได้ด้วย)	ง่ายๆ	ก่อนทีจ่ะมีการพ่นยาทมีประเมนิผลจากส่วน
กลางจะออกด�าเนินงานล่วงหน้า	 1-2	 สัปดาห์	 งานท่ีท�าจะมีทั้งการ
ส�ารวจความชุกชุมของลูกน�้า	 จับยุงตัวเต็มวัย	 (ใช้คนเป็นเหยื่อล่อ)	
ก่อนพ่นสารเคมี	 เก็บลูกน�้ายุงในพื้นที่มาเลี้ยงเพื่อใช้ทดสอบยาฆ่า
แมลงสมัยนั้นการท�า	Bio	assay	จะใช้ยุงที่เลี้ยงจากห้องปฏิบัติการ	
พอถึงวนัทีจ่ะทดสอบกจ็ะน�ายงุออกจากห้อง	Lab	ตด่ีวนมาวางภายใน
บ้านที่ใช้เป็นพื้นที่ทดสอบ	(กองกีฏฯ	กรมวิทย์ฯ	และ	AFRIMS	หรือ	
SEATO	LAB	เดิมจะใช้วิธีนี้กัน	ที่รู้ก็เพราะฉันก็เรียนมาแบบนี้)	คงมี
ทีมประเมินผลของกองต.เท่านั้นที่เลี้ยงยุงกันในพื้นที่	 เรียกว่าน่าจะ
เป็นคนเดียวในประเทศไทยมั้งที่เลี้ยงยุงส�าหรับใช้ทดสอบน�้ายาใน
พืน้ท่ี	เจ้าแม่วิชามารเสียอย่างอะไรกท็�าได้...ก็ไม่รูส้นิะคนมนัเก่งอ่ะ...
เล่นเอา	 Dr.	 Roy	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาขององค์การอนามัยโลก	
งง	อึ้ง	ทึ่ง	มันท�าเข้าไปได้ยังไง!	ก็เก่งอ่ะ...ในเรื่องเทคนิคการเลี้ยงยุง
ทดลองภาคสนาม	 ต้องยกความดีความชอบให้คุณนายนวลนิตย์คะ	
(แม่ฉนัเอง)	เพราะถ้าไม่ได้แม่	ยงุตายหมดกรงไม่มยีงุใช้ทดสอบแน่ทัง้
ลม	ทัง้ร้อน	กร็ู้ๆ 	กนัอยูย่งุลายมนัส�าออยจะตาย	แต่แม่กบับอกว่ามนั
จะยากอะไรกเ็อาผ้ามาชุบน�า้มาคลมุกรงเท่าน้ีกเ็รียบร้อย	เข้าท่าแฮะ
กนัได้ทัง้ลมยงัแถมมคีวามชืน้ให้ยงุอีก	อณุหภมิูก�าลงัเหมาะยงุฉนัแขง็
สมบรูณ์สดุๆ	(ฉนัถงึได้ค้นพบตวัเองว่าได้วชิาพลกิแพลงมาจากใคร...
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แม่กรูเอง)	หลังจากเอายุงไปวางสัมผัสน�้ายา	1	ชั่วโมงพร้อมกับสไลด์
เคลือบแมกนีเซียมอ๊อกไซด์	 เราก็เก็บกรงยุงมาถ่ายลงกระบอกเลี้ยง
ยงุให้น�า้หวานกนิตามปกต	ิสงัเกตการตายแล้วน�ามาหาอัตราตายของ
ยุง	ส่วนสไลด์เคลือบแมกนีเซียมอ๊อกไซด์ก็น�ามานับจ�านวนเม็ดน�้ายา
ที่ตกบนแผ่นสไลด์	 ว่าขนาดเม็ดน�้ายาได้มาตรฐานหรือไม่	 จากนั้นก็
จะจับยุงหลังพ่นวันที	่1,	วันที	่3,	วันที	่5	และวนัที	่7	เอามาเทยีบกบั
จ�านวนยงุทีจ่บัได้ก่อนพ่น	ผลที่ออกมาในการพ่นที่ถูกเทคนิคสามารถ
ลดจ�านวนยุงพาหะได้	5-7	วัน	แล้วจะบอกว่าไม่ได้ผลยงัไง	ทีไ่ม่ได้ผล
ก็เพราะสกัแต่ว่าพ่นท�าให้งานมนัเสรจ็ไม่หวังผล	 หรือไม่ก็เขี่ยๆๆ	 ให้
เสร็จๆๆ	 พ่นให้ชาวบ้านรู้ว่าพ่นยาฆ่ายุงให้แล้ว	 กรรมของชาวบ้าน
จริงๆๆ	 ***เงินภาษีกรูท�ากันแบบนี้เหรอ***	 เล่าเลยเถิดว่ากันตาม
หลกัการควบคมุโรคน�าโดยแมลงจะท�าให้ได้ผลจรงิๆ	ต้องมกีารด�าเนิน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	ยกตัวอย่างไข้เลือดออก	เรารู้ว่าทุกปีโรคจะ
ระบาดในช่วงฤดูฝน	 ฉะนั้นก่อนหน้าฝนพื้นที่ไหนที่เคยมีโรคระบาด
ทุกปีก็จัดการยุง	 (ท�าทั้งตัวเต็มวัยและลูกน�้า)ให้หมดหรือเหลือน้อย
ที่สุด	 พอถึงฤดูฝนก็ด�าเนินการก�าจัดทั้งตัวเต็มวัยและลูกน�้าอีกครั้ง	
เท่านีจ้ะมยีงุทีไ่หนไปเจอกบัคน	ยกเว้นแต่คนน้ันดวงถงึฆาตจรงิๆ	ถ้า
เป็นการป้องกนัโรคล่วงหน้า	กม็าเลอืกว่าจะจดัการกับตวัพาหะอะไร
ง่ายท่ีสุด	 อะไรทีเ่ป็นเป้านิง่ของแมลงบนิง่ายๆ	 ก็ลกูน�า้หรอืตวัอ่อนนี่
แหละทีอ่ยูข่องพวกมนัเรากรู้็	จ�านวนมากน้อยเท่าไหร่ก็รูอ้กี	***หาวธิี
จดัการมนัซะ	บาปไม่มากหรอกเพราะตวัมนัเลก็	คงไม่ตกนรกนาน***	
เอาประเภทโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่มีสัตว์เป็นรังโรคบ้าง	กลุ่มนี้อาจ
ต้องท�าบาปมากหน่อยคอืต้องก�าจดัทัง้แมลงและสตัว์ทีเ่ป็นรงัโรคด้วย	
แต่ถ้าสัตว์รังโรคที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ	เช่น	ม้า	วัว	ควาย	แพะ	แกะ	ก็
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ต้องท�าใจกันหน่อยเพราะมันจะเหนื่อยเป็นสองเท่าคือต้องป้องกัน
ทั้งคนทั้งสัตว์	แต่เรื่องของสัตว์เศรษฐกิจเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ให้
เค้าจัดการ	 เราก็แค่ขอความร่วมมือกับเขาให้ด�าเนินการควบคุม
ป้องกนัโรคในสัตว์	ส่วนสาธารณสุขก็เล่นกะคนและแมลง	ยกตวัอย่าง
โรคไข้สมองอักเสบเจอี	 เป็นโรคติดต่อที่มีหมูเป็นรังโรคหรือว่าง่ายๆ	
หมูมันสามารถป่วยเป็นโรคนี้ได้	 และเก็บเชื้อไว้ในตัวได้นาน	 คนติด
โรคนี้เพราะโดนยุงกัด	วิธีการป้องกันโรคก็เหมือนกับไข้เลือดออก	ถ้า
ไม่อยากป่วยก็อย่าให้ยุงกัด	 โรคนี้มียุงร�าคาญเป็นพาหะน�าโรคแต่ยุง
ร�าคาญมันไม่ค่อยชอบกินเลือดคน	 ก็เป็นบุญของเราแต่ถ้าป่วยเป็น
โรคนีถ้อืว่าความซวยมาเยอืนล่ะ	จะไม่ซวยยงัไงยงุมนัไม่ชอบกินเลอืด
คนแต่ก็ยงัไปคลกุคลกีะสตัว์เลีย้งในตอนกลางคนืให้ยงุมนัเผลอกัดเอา	
แต่โชคดีที่โรคน้ีมีวัคซีนฉีดป้องกันในคน	 ให้ยุงเยอะแค่ไหนหรือโดน
ยงุกดัก็สามารถป้องกนัโรคได้ส่วนหนึง่	ส่วนการจะลดจ�านวนยงุร�าคาญ
ท�ายากมากพอๆ	กบัยงุก้นปล่องเพราะแหล่งเพาะพนัธุมั์นกว้างแถมเยอะ
เสียด้วย	 คงต้องจ�าใจปล่อยมันไป	 ท�าได้เฉพาะแหล่งเพาะพันธุ์	 ที่
สามารถจัดการได้	และหาวิธีป้องกนัไม่ให้ยงุกัด	เช่น	ทายาไล่ยงุ	อย่าไป
คลุกคลกีะสัตว์ในตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหากินของยุง	 ถ้าจะไม่ให้
สัตว์ที่เลี้ยงไว้ป่วยก็กางมุ้งให้สัตว์	 ปกติโรคที่มีสัตว์เศรษฐกิจเป็นรัง
โรค	 มักจะมีวัคซีนฉีดป้องกันในสัตว์ก็คงต้องขอให้ปศุสัตว์ฉีดวัคซีน
ในสัตว์หรือถ้าไม่มีก็ต้องหาทางป้องกันสัตว์ไม่ให้ถูกแมลงกัด	อย่าไป
สนใจมันมากเพราะเป็นเร่ืองของกรมปศุสัตว์เขา	 สรุปว่าจะการ
ควบคุมโรคแมลงโดยเฉพาะไข้เลือดออก	 ไม่ใช่ท�าด้วยมือและสมอง
เท่านั้น	ที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสมองก็คือความตั้งใจจริงในการที่จะ
ท�างาน	สมัยพวกเราท�าไข้เลอืดออกเรยีกได้ว่า	วธิกีารพ่นยา	แนวทาง
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การควบคุมโรค	 เทคนิคการส�ารวจความชุกชุม	 การวางแผนการ
ควบคมุโรค	ทกุอย่างอยูใ่นกระแสเลือด	เดินไปทีไ่หนเห็นโอ่งน�า้	แจกัน	
หรือกะลามีน�า้ขงัเป็นต้องเดนิเข้าหาดูว่าลกูน�า้หรอืเปล่า	ถ้ามเีป็นต้อง
โวยวายให้เจ้าของมาตกัลกูน�า้ทิง้	หรอืบ้างทกีจั็ดการเองเลย	ทุกคนจะ
เป็นแบบนีเ้หมอืนกนัหมด	จะว่าไปกเ็หมอืนคนโรคจิตทีเ่หน็ลกูน�า้เป็น
ไม่ได้	ทกุวนันีฉ้นัเองกเ็หมอืนกนัอย่าได้ให้เหน็แจกัน	โอ่งน�า้ทีไ่หนเป็น
รี่เข้าหาอย่าว่าแต่ฉันเลยอาจารย์สุจิตรา	 นิมมานนิตย์เอง	 (เจ้าแม่ไข้
เลอืดออกตัวจรงิเสียงจรงิ)	กเ็หมือนกนัเหน็อ่างบวัมนี�า้ขงัแถวใต้ตกึก
รมฯ	 แล้วไม่เลี้ยงปลาหางนกยูงอาจารย์จะบอกให้	 ร.ป.ภ.ไปจัดการ
คว�า่อย่าให้มีน�า้เด็ดขาด	แต่ถ้าจะใส่น�า้ก็ต้องเลีย้งปลาหางนกยงูจะได้
ไม่มลีกูน�า้	เนีย่แหละคนไข้เลือดออกเก่า	จะเหมอืนกันหมดทกุคน	จะ
ว่าไปการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน	 ฉันยังไม่เห็นมีวิธีใหม่ๆ	
ส่วนใหญ่เป็นวิธีเดิมๆ	 ที่เอามาพลิกแพลง	 ประโยคน้ีฉันจ�ามาจาก
อาจารย์สจุติราอกีแหละอาจารย์มกัจะพดูว่า	***อย่าหาวธิสีร้างถนน
สายใหม่เลยถนนสายเก่ามันก็ยังใช้ได้อยู่	 เพียงแต่เราบ�ารุงรักษามัน
หน่อยก็ใช้ได้ดีอีกนาน***	ลึกซึ้งนะ...ลองเอาค�านี้ไปใช้	มันสมองที่มี
อยู่ในหัวคิดดูดีๆ	 ก็จะเห็นสัจธรรมเองแหละ	 สมัยนี้ที่การควบคุมไข้
เลือดออกมันไม่ได้ผลสาเหตุเพราะ	 (เหตุผลส่วนตัวใครอยากค้านก็
เชญิเพราะฉนัเป็นคนท�างานด้วยมือ	ไม่เคยท�างานด้วยปากและไม่เคย
ท�างานเอาหน้าใคร)	
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	 1.	 คนท�าไม่มีความต้ังใจจรงิในการปฏบิตังิาน	ท�างานสักแต่ว่า
ท�าให้มนัผ่านๆ	ไปวันๆ	เขีย่ให้พ้นตัวไม่เคยคดิถงึหลกัการ	ความรูท้าง
วิชาการเลย	 มีอย่างที่ไหนไปพ่นยากันตอนบ่ายสามโมง	 ยุงมันกลับ
บ้านไปนอนแล้ว	ถึงมียุงก็น้อย	ไม่เชื่อก็ลองไปนั่งจับยุงดูสิ
	 2.		คิดว่าเป็นเรื่องหรือปัญหาระดับประเทศ	ดังนั้นผู้ใหญ่ผู้โต
จะต้องเป็นคนแก้ปัญหา	รากหญ้าไม่เกีย่ว	(ดมูนั...คดิได้ยงัไงเน่ียเหน็
แก่ตัวที่สุด)	 ถ้ารากหญ้าไม่ท�าให้เกิดผลหรือเกิดปัญหาผู้บริหารฯ	ที่
นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างเค้าจะรู้หรือไม่ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไง
	 3.	ท�างานแบบรอค�าสั่ง	ไม่มีจุดยืน	ไม่มีหลักเกณฑ์ของตัวเอง	
หรือไม่ก็จะรอว่ามีวิธีใหม่ๆ	 มาให้ทดลองท�า	 วิธีเก่าคิดว่ามันล้าสมัย	
(มันคิดเอง...เออเอง)	ถ้าคิดแต่จะรอกันแบบนี้ท�าให้ตายก็ไม่ส�าเร็จ
	 4.	ท�างานตามกระแส	 ผู้ใหญ่เน้นเรื่องไหนท�าเรื่องนั้น	 ผู้ใหญ่
จะไปตรวจก็หยิบขึ้นมาท�า	 วิ่งหาข้อมูล	 ปลูกผักชีกันเป็นไร่ๆ	 (ไม่ได้
ว่าใครนะถ้าไม่ได้ท�าก็อย่าร้อนตัว)	แล้วก็ชมกันเองดีเลิศประเสริฐศรี	
ยกยอกันเข้าไป....
	 5.	 ไม่เคยทีเ่ริม่ท�างานป้องกนัหรอืควบคุมก่อน	รอจนเร่ืองเกดิจึง
จะลงมอืท�า	หรือบางครั้งเกิดแล้วกว่าจะไปท�าโรคมันก็ไปถึงไหนแล้ว	
ค�าทีช่อบอ้างกค็อื	รอค�าส่ังนายไม่กล้าออกหน้ากลวันายด่าว่าล�า้หน้า	
ถ้านายคิดแบบนี้ก็เจริญแหละ	เข้าต�ารากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
	 6.	 ไม่มีการป้องกันโรคล่วงหน้า	คิดว่าไม่จ�าเป็น	รอให้ระบาด
ก่อนแล้วค่อยด�าเนนิการ	(อยากจะบอกว่าโรคอะไรทีน่�าโดยแมลง	เขา
ต้องเล่นงานตัวแมลงน�าโรคก่อนที่โรคจะระบาดทั้งนั้นแหละขืนรอก็
เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้แหละ...จ้า)	บางครั้งก็รอค�าสั่งจากส่วนกลาง
เร่งรัดค่อยวิ่งวุ่นท�ากันมือระวิง	(คล้ายๆ	กะข้อ	5	แหละ)
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	 7.	 อันนี้ก็โทษธรรมชาติล้วนๆ	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลมๆ	 ที่เราอยู่ที่ท�าให้แมลงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปด้วยทั้ง
หลายทั้งปวงก็เพื่อความอยู่รอด	(มันก็คล้ายคนน่ะ	เพราะมันคือ	สิ่ง
มีชวีติ	...ถ้าไม่เอาตวัรอดกโ็ดนด่าสิ...)	ก็เลยอ้างว่าต้องย้อนไปท�าการ
วิจัย	หาวิธีก�าจัดมันใหม่	น่าสงสารไอ้พวกที่คิด	แบบนี้นะ	ท�าไมต้อง
เปลอืงสมองคดิ	แมลงมนักแ็ค่ขยบัเวลาหากินแต่การเตบิโตยงัเหมอืน
เดิม	 ตัวมันก็เท่าเดิมไม่ได้ตัวใหญ่กว่าเดิม	 (สรุปเป็นข้ออ้างของคนขี้
เกียจท�างาน)	

	 พอแล้วไข้เลือดออก	 ทุกวันนี้ฉันก็ไม่อยากจะไปข้องแวะอะไร
กะมัน	ถอดปีกถอดหางไม่อยากมองมันอีก	เอาเป็นว่าฉันท�าบ้านฉัน
ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ให้ลูกหลานป่วยเป็นไข้เลือดออกก็
พอแล้ว	แต่กอ็ยากจะบอกว่าเราท�าบ้านเดยีวยงุมนัไม่หมดหรอกเดีย๋ว
ยงุบ้านอืน่กบ็นิมาหาบ้านเราถ้าจะท�ามนัหมดต้องพร้อมใจกันท�า	ทกุ
บ้านต้องตั้งใจท�าถึงจะส�าเร็จ	 ความจริงเคล็ดลับของการควบคุมคุม
ยงุลายในบ้านก็คือ	ความสามคัค	ีความพร้อมใจบวกต้ังใจจรงิทีจ่ะท�า
แค่นี้ง่ายๆ	วิธีการก็มีอยู่แล้วเพียงลงมือท�ายุงมันก็หมดเอง	
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	 โรคอืน่ๆ	ในทีน่ีห้มายถงึ	โรคติดต่อทัว่ไปท้ังหลายทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบของกองโรคติดต่อทั่วไป	 เพราะฉันมันเกิดมาจากกองโรค
ติดต่อทั่วไป	

	 ก็ขอเล่าย้อนยุคกันนิดหน่อยจะได้รู้ที่มา	 (ไม่ต้องเอาท่ีไปนะ)	
ของกองโรคติดต่อทั่วไปชื่อเดิมคือ	กองควบคุมโรคติดต่อ	สังกัดกรม
แพทย์และอนามัย	หลังจากมีการสถาปนากรมควบคุมโรคติดต่อเมื่อ	
19	 กันยายน	 2517	 (จ�าเค้ามาผิดถูกไม่รู้ไปโทษคนเล่าเพราะพ.ศ.	
2517	 ฉันเพิ่งเรียนมหา’ลัยปี	 1)	 กองควบคุมโรคติดต่อก็เปลี่ยนชื่อ
เป็น	กองโรคติดต่อทั่วไป	ขึ้นกับกรมควบคุมโรคติดต่อ	มนีายแพทย์
ชม	เทพยสุภาเป็นผู้อ�านวยการกองคนแรก	กอง.ต	แบ่งการบรหิารงาน
เป็นเก้าฝ่ายจ้า...จะลองไล่ตามความจ�าที่ฟังเค้าเล่ามาและความจ�า
ของตัวเองนะ

ประสบการณ์ท�างานโรคอื่นๆ	
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	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พี่ชอรศรี	เป็นหัวหน้าฝ่าย	คุณน้าสม
ลักษณ์	 (เสียชีวิตแล้ว)	 ท�างานการเจ้าหน้าที่	 พี่อุไรพรรณ	ท�าหน้าที่
หวัหน้าธรุการ	คณุบญุส่งเป็นหวัหน้าการเงนิ	ช่วงทีฉ่นัเข้าท�างานหวัหน้า
การเงินคือ	พีแ่ป้น	(พีธิ่ดา	คล้ายเนตร)
	 2.	 ฝ่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์	พี่สุมนา	พรพัฒน์กุล	
เป็นหัวหน้า
	 3.	 ฝ่ายโรคติดต่อแบคทีเรีย	 นายแพทย์สวัสดิ์	 รามบุตร	 เป็น
หวัหน้าฝ่าย	พอคณุหมอสวสัดิไ์ปอยู	่WHO	น่าจะเป็นคณุหมอสมพงษ์	
จิตการุณ	 มาแทน	 ต่อมาคุณหมอสมพงษ์ย้ายไปเป็นแพทย์ประจ�า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	(ถ้าจ�าไม่ผิดนะ)	
	 4.	 ฝ่ายโรคติดต่อไวรัสและริกเกตเซีย	 นายแพทย์วิชิต	 มธุรส
ภาษณ์	เป็นหวัหน้าฝ่าย	ฉนัเข้ามาอยูฝ่่ายน้ีแหละ	ต�าแหน่งเดมิคอืนัก
กีฏวิทยา	(แค่ชื่อต�าแหน่งก็เหลือรับทานแล้ว...เท่ห์ซะไม่มีอ่ะ)
	 5.	 ฝ่ายโรคหนอนพยาธิ	 นายแพทย์ศรี	 ศรีนพคุณ	หรือ	 นาย
แพทย์สมพร	พฤกษ์ราช	เป็นหัวหน้าฝ่ายอันนี้ไม่แน่ใจ	แต่ที่แน่ๆ	ทั้ง
สองคุณหมอไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแน่นอน
	 6.	 ฝ่ายโรคติดต่อสัตว์สู่คน	 หัวหน้าฝ่ายคือ	 นายสัตวแพทย์
วราห์	มีสมบูรณ์
	 7.	 ฝ่ายโรคติดต่อระหว่างประเทศ	 น่าจะเป็น	 นายแพทย์คติ			
จิรยุส	 ที่ท�างานอยู่ที่ที่ท�าการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง	 ซอยสวนพล	ู
(แดนสนธยา)
	 8.	 ฝ่ายชัณสูตร	ไม่แน่ใจว่าใครเป็นหวัหน้า	แต่ตอนทีฉ่นัเข้ามา
ท�างานม	ีคณุธัชพล	(ประสทิธ์ิ)	สรุตันวาณชิย์	มลีงุอนันต์	จ�านามสกลุ
ไม่ได้	แต่ห้องท�างานจะอยู่ติดกะห้องการเงิน
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	 9.		ฝ่ายอบรมนิเทศ	ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแพทย์หญิงราวดี	หรือป้า
พอใจ	(เสียชีวิตแล้ว)	เป็นหัวหน้า	อันนี้ไม่ขอยืนยันเพราะไม่เคยเดิน
ไปเฉียด	 (ป้าพอใจดุมากแถมเสียงดังน่ากลัวสุดๆๆ	 ตามประสา
พยาบาลหัวหน้าตึก	 นี่ไงล่ะคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากเรียนพยาบาลก็
แบบนี้แหละ)	ก่อนยุบเปลี่ยนชื่อฝ่ายใหม่น่าจะเป็น	คุณหมอนันทิกา	
ทวชิาชาติ	เป็นหวัหน้ากลุ่ม	ตอนนีค้ณุหมอท�างานอยูท่ี	่โรงพยาบาลจุฬา

	 นอกจากกลุ่ม/ฝ่ายในส่วนกลางแล้ว	ยงัมหีน่วยงานในส่วนภมูภิาค
อกีเรยีกว่าศนูย์โรคตดิต่อทัว่ไป	4	แห่ง	ไม่รูว่้าศนูย์ไหนเกิดก่อนกัน	แต่
เท่าที่ยังอยู่ในความทรงจ�าคือ
	 1.	ภาคเหนอื	อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง	จงัหวัดนครสวรรค์	หัวหน้าศูนย์
คือ	อาปราโมทย์	หยีวิยม	ตอนนี้อาโมทย์เกษียณอายุราชการแล้วอยู่
ที่	อ.ลาดยาว	
	 2.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สถานที่ท�าการเดิมอยู่ในเมือง
โคราชน่าจะอยูห่ลงัเรอืนจ�า	 ต่อมาได้ทีข่องนิคมโรคเรือ้น	 เลยย้ายไป
สร้างอาคารส�านกังานใหม่ทีต่�าบลหนองบวัศาลา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
นครราชสีมา	 มีอาสุนทร	 บัวพัฒน์	 เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ	 ลุงสมหมาย					
สังข์จะโป๊ะ	คนเก่าคนแก่ของศูนย์ฯ	เล่าว่าศูนย์นี้เปิดท�าการปี	2520	
หลวงพ่อคูณ	 ปุลิสุโธ	 เป็นคนมาเจิมประตูห้องท�างานหัวหน้าศูนย์ฯ	
ให้	(มน่ิาล่ะถงึได้เฮีย้น)	ปัจจบุนัส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสขุ
ก็จะย้ายมารวมกันที่นั้น	 รวมทั้งฉันที่ย้ายไปขออาศัยชาร์ตแบตอยู่ที่
ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปประมาณ	6	ปีกว่า	
	 3.	 ภาคกลาง	อยู	่อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบรุ	ีหวัหน้าศนูย์คอื	อาสมเจตน์	
กลุธอทุยั	(เสียชีวิตแล้ว)	
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	 4.	ภาคใต้	 ที่ท�าการศูนย์ฯ	 เดิม	 เช่าบ้านเป็นส�านักงานอยู่ใน
อ�าเภอหาดใหญ่	ต่อมาย้ายมาอยูท่ีต่�าบลสวนตลู	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
สงขลา	มลีงุถวลิ	สงัขมณ	ีเป็นหวัหน้าศนูย์ฯ	แต่ช่วงทีฉ่นัเข้ามาท�างาน
มีพี่สมศักดิ์	บุตราช	เป็นหัวหน้าศูนย์	และช่วงที่ตั้งสคต.ใหม่ๆ	พี่แกก็
ย้ายไปเป็นอาจารย์ที	่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจนเกษียณอายุ
ราชการ

	 ต่อมาประมาณปี	 2531	 หรือ	 2532	 (ไม่แน่ใจ)	 มีการปรับ
โครงสร้างภายในของกรม	ต.ใหม่	มกีารขยายศนูย์โรคตดิต่อทัว่ไปจาก	
4	ศนูย์ภาคเป็น	12	เขต	(น่าจะเป็นช่วง	10	ปีหลงัจากทีฉ่นัเข้ามาท�างาน
ที	่กรม	ต.)	กอ็ย่างทีเ่ล่าแล้วตัง้แต่ต้นฉนัเข้ามาท�างานอยูท่ีฝ่่ายไวรัสและ
ริกเกตเซีย	ในสมัยก่อนช่วงปลายปีงบประมาณกอง.ต	จะจัดประชุม
วิชาการทุกปี	 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการของแต่ละฝ่ายเอาผล
การด�าเนินงานหรอืความรูอ้ะไรใหม่ๆ	มาน�าเสนอให้เพือ่นฝ่ายอ่ืน	ได้
รบัรู	้(พดูตรงๆๆ	เอางานมาอวดเพือ่นแหละ)	นอกเหนือจากน้ันก็เพือ่
ให้คนอยูส่่วนกลางพบปะสงัสรรค์กบัเจ้าหน้าทีส่่วนภูมภิาค	แต่จะรวม
งานเลี้ยงเกษียณไปด้วยหรือไม่อันนี้ไม่ขอยืนยันแต่ทุกปีพวกเราต้อง
มาเจอกัน	
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 (รปูนีถ่้ายตอนงานประชมุวชิาการของกองโรคตดิต่อทัว่ไป	ทีพ่ทัยา	ประมาณ

ปลายปี	2534	ก่อนไปเรียนต่อที่	IMR	Malaysia)

	 สมัยก่อนเจ้าหน้าที่ของกองโรคติดต่อทั่วไปทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคจะพูดยังไงดี	รักใคร่สามัคคีกันมาก	อยู่กันอย่างพี่น้องมีอะไร
ก็ช่วยเหลือกัน	 คนท่ีอยู่ส่วนกลางมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ	 หรือ
คดิเทคนคิการควบคมุโรคอะไรใหม่ๆ	กถ็อืโอกาสการประชมุวิชาการ
กองนี่	แหละมาเล่าให้ฟัง	เวลาทดลองน�้ายาพ่น	ก็จะลงฝึกปฏิบัติกัน
ที่ศูนย์ภาคกลางกะภาคเหนือที่แหละแล้วให้น้องๆ	 พี่ๆ	 ที่ศูนย์ช่วย	
ส่วนฝ่ายอื่นๆ	 ฉันไม่รู้นะ	 แต่ไข้เลือดออกเวลาจะซื้อน�้ายาพ่นก็จะ
ขอตัวอย่างมาทดสอบก่อน	 มีสองศูนย์ๆ	 ที่ไปบ่อย	 ฉันก็จะสนิทกับ
บรรดาหวัหน้าศูนย์ฯ	และกซ็มึซบัประสบการณ์ท�างานของบรรดาคณุ
อาๆ	ทั้งหลายไม่ใช่แต่เรื่องการควบคุมโรคนะ	การบริหารจัดการคน	
การวางตัว	อาปราโมทย์นี่แหละเคยพูดว่า	“หัวหน้าใครก็เป็นได้	แต่
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เป็นแล้วจะท�าให้ลูกน้องรกัศรทัธาท�างานแบบถวายหวัเป็นยาก”	มนั
ก็จะคล้ายกับสมัยนี้แหละท�างานเสร็จก็เขียนรายงานกัน	 แต่ก่อนจะ
ใช้วธินี�าเสนอกนัแล้ว	ยงัพบหน้าค่าตากนั	จะได้รูว่้าใครมาท�างานใหม่
บ้าง	 พูดง่ายเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะนั่ง
คอยการประชุมนี้เพราะได้ทั้งความรู้	 ได้พบกันสังสรรค์กินเหล้าเมา
กันเละ	คุยกันภาษาพี่น้องไม่มีใครถือตัวว่าเป็นนักวิชาการ	จะไม่คุย
กะเจ้าพนักงาน	งานนี้เล่นกันเละ	เต้นแร้งเต้นกากันไม่เกรงใจแข้งขา	
เรียกว่าเป็นกองที่รักสามัคคีกันมากที่สุดจนหลายๆ	กองอิจฉา	มาถึง
ทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปสภาพแบบเมื่อ	 20	 ปีที่ผ่านมามัน
คงไม่มีอีกแล้ว	 มันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดขึ้นได้	
บรรดาหัวหน้ากลุ่ม	 ผู้อ�านวยการกอง	 ที่เป็นลูกหม้อเก่า	 อยู่กันจน
เกษียณไม่ยอมขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีอีกแล้ว	 ถ้าจ�าไม่ผิดการ
เปลี่ยนแปลงน่าจะเริ่มหลังจากโอนงานให้ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นพีเ่ล้ียง	(เล่าแล้วลองอ่านตอนต้นๆ	ด)ู	หลงั
จากนั้นกรมควบคุมโรคฯ	 ก็มีการปรับโครงสร้างมีการตั้งส�านักงาน
ควบคมุโรคติดต่อเขต	(ช่ือย่อ	สคต.	ตอนหลงัมาเปลีย่นเป็นส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต	 ย่อเป็นสคร.	 ช่วงที่กรมเปลี่ยนชื่อเป็นกรม
ควบคุมโรค)	 ช่วงนี้แหละที่ผู้อ�านวยการกองเปลี่ยนกันเหมือนสมบัติ
ผลัดกนัชม	ท�างานยงัไม่ทนัจะเข้าขากบัลกูน้องเลยไปซะแล้ว	คนใหม่
มาก็เริ่มต้นใหม่	 แล้วก็ยังมีนักวิชาการหน้าใหม่ๆ	 เข้ามาท�างานโรค
ตดิต่อทัว่ไปเยอะมาก	ทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค	เวลามาประชมุบางที
ต้องกระซิบถามคนเก่าๆ	ว่า	Who	is	he	or	she	เปลี่ยนโครงสร้าง
ยังไม่พอ	 ปรับนโยบายการท�างานใหม่อีก	 มีการท�างานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์	มีศัพท์แสงด้านการบริหารจัดการงานเยอะไปหมดตามแทบ
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ไม่ทนั	ถ้าไม่เกาะติดมีหวงัตกข่าว	การท�าแผนงบประมาณ	แผนปฏิบตัิ
การต้องมีทั้งระยะสั้นระยะยาว	มีพจนานุกรมงาน	มีการประเมินผล
งานตามตวัชีวั้ดค�ารบัรองการปฏิบติัราชการ	มกีารประเมนิตนเองท�า	
PMS	 โอ๊ย...เยอะอ่ะ	 ดูแล้วน่าเวียนหัวเป็นที่สุด	 เอาว่ากันไป...งาน
กระดาษซะเยอะ	 ไอ้ที่จะออกทริปไปเก็บข้อมูลตามหาความจริงกัน
เหมือนเมื่อก่อนไม่มี	 ขนาดส�านักระบาดวิทยาเป็นส�านักวิชาการที่
ต้องตามหาความจรงิเพือ่น�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตขุองการเกิดโรค	
หรอืการระบาดของโรค	 แล้วส่งข้อมูลต่อมาให้นักวิชาการควบคุมโรค	
ลงพื้นที่ไปด�าเนินการยังแทบไม่มี	 นักวิชาการสมัยนี้	 (ส่วนกลางนะ)	
เป็นนักวิชาการ	google	 เช้าขึ้นก็เปิด	 internet	บ้างเปิด	website	
บ้างอ่านแล้วก็มาสรปุหรอืคยุโม้กัน	แบบนีย้งัดนีะบางคนสาวกเกาหลี
อ่านแต่	facebook	ดาราบ้าง	ด่ากันเองดราม่ากันเอง...โลกออนไลน์	
เดี่ยวนี้ผู้บริหารก็บ้าไปด้วย	มีการสั่งงานทางไลน์	เฮ้ย...สงสารตัวเอง
แก่จนจะเกษียณต้องมาเล่นไลน์	อ่านไลน์สั่งงานของบรรดานายๆ 

	 เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะว่าไปมันก็มีผลกระทบนะ	เพราะ
ฉันเองก็โดนการเปลี่ยนแปลงเล่นงานจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเรียนจบ
อะไรมา	สมยันีน้ะเวลาเค้าจะให้ท�างานเรือ่งอะไร	เค้าก็จะส่งไปอบรม
ประมาณ	1	สัปดาห์	(นานสุดนะแต่ถ้าสั้นๆ	ก็	2-3	วันเท่านั้นแหละ)	
ไดใ้บประกาศมาตม้กิน	1	ใบ	จากนัน้ก	็ก้มหน้าก้มตาท�างานด�าผดุด�า
ว่าย	 ถ้าท�าถูกก็โชคดีไปเสมอตัว	 แต่ถ้าท�าผิดก็โดนด่าเช็ดเละเป็น
โจ๊ก....เอาอย่างแรกที่โดนเต็มๆ	 คือท�าแผน	 ไม่ว่าจะเป็นแผนงบ
ประมาณ	 แผนปฏิบัติงานประจ�าปีทั้งแผนระยะสั้น	 ระยะยาว	 การ
บรหิารแผนงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ	์ตัง้ชือ่กนัซะเก๋ไก๋	สรปุคอืเขยีนแผน
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ปฏิบัติงาน	 ดีที่พี่เตี้ยกะพี่ชัยยันต์	 เคี่ยวเข็ญให้ฝึกเขียนฝึกท�านะไม่
อย่างนั้นจบเห่...	นึกถึงตอนที่พี่ๆ	เค้าบังคับให้ท�า	ฉันก็นึกด่าพี่เค้าใน
ใจท�าไมต้องเป็นกรวูะ...เกดิจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยรูเ้รือ่ง	ตอนเรยีน
ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอน...แต่พอต้องขุดเอาวิชาวางแผนมันมาใช้
ประโยชน์เข้าจริงๆ	อย่างที่เคยบอกแหละว่าอยากจะกราบเท้าพีช่าย
ทัง้สองคนเลยอ่ะ	อยากบอกพีเ่ค้าว่าถ้าไอ้น้องหวัดือ้คนนีไ้ม่ได้พีช่ายสอง
คนช่วยถ่ายทอดวิทยายุทธให้	มันคงไม่เป็นผู้เป็นคนหรือไม่ก็เละเป็น
โจ๊กไปแล้ว...รักเฮียสองคนผุดๆ	ไปเลยอ่ะ

	 ฉันมาเริ่มท�างานโรคติดต่ออื่นๆ	 ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ
ของกองโรคติดต่อทั่วไป	ประมาณต้นไตรมาส	2	ของปี	2536	ช่วงที่
ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการศูนย์โรคติดต่อทั่วไปเขต	5	นครราสีมา	ช่วง
นั้นมันมีความรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ใกล้จะหมด	(จริงๆ	มันหมดนาน
แล้ว)	 เห็นอะไรมันเซ็งไปหมด	 เริ่มจากหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อน�าโดย
แมลงคนใหม่	ช่วงนัน้เพิง่กลบัจากต่างประเทศ	แล้วน�าเอาการบรหิาร
งานจากเมืองนอกมาใช้ในเมืองไทย	 ไอ้ประเภทยุให้ลูกน้องแตกกัน
เพื่อจะให้เกิดการแข่งขนักนัท�างานมนัคดิได้ไง...เอาอะไรคดิอ่ะ	ไอ้การ
บริหารงานแบบนี้มันเหมาะกับบริษัทที่ต้องท�าผลงานท�าผลก�าไร	
เพราะมนัต้องการโบนสัสงูๆ	ส่วนข้าราชการขีข้้าหลวงขยนัหรอืขีเ้กยีจ
ได้เงินเดือนเป็นประจ�าทุกเดือน	 ความชั่วไม่ม	ี ความดไีม่ปรากฏเงนิ
เดือนข้ึนปีละขัน้	ยกเว้นใครเป็นเดก็นายกเ็อาสองขัน้ไป	ส่วนฉนัไม่เคย
สนใจสองขัน้อยูแ่ล้วแต่หนึง่ขัน้ต้องได้ไม่อย่างนัน้อธบิดนีัง่ไม่เป็นสขุแน่
กรมระเบดิ	เจ้าหน้าทีใ่นกลุม่แมลงฯ	กแ็บ่งพวกแบ่งฝ่ายยงัไงชอบกล	
อย่างว่าหัวหน้ามันเอาหลักการปกครองบ้าๆ	มาจากเมืองนอก	ยุให้
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ลกูน้องแตกคอกนัจะได้แข่งกนัท�างาน	จะได้รูว่้าใครเป็นพวกตวัเอง	ใคร
ไม่ชอบหวัหน้าบ้าง	ไอ้ประการหลังก็ชั่งเถอะ	แต่ยุให้แตกกันเพื่อแข่ง
กนัท�างานไม่รูว่้ามนัเอาอะไรคดิ	ท�าไมไม่มองหรอืว่าศกึษาพฤตกิรรม
ลูกน้องของตัวเองแต่ละคนว่าขยันหรือข้ีเกียจ	 ฉลาดหรือโง่	 ท�างาน
ราชการมโีบนสัทีไ่หนมแีต่เงนิเดอืน	ส่วนจะได้สองขัน้สามขัน้กอ็ยูท่ีใ่คร
เสนอหน้าเก่งกว่ากนั	หรอืคนนีเ้ป็นเดก็ของผูใ้หญ่คนไหน	สดุท้ายคอื
ใครมีผลงานโดดเด่นคนนั้นก็เอาสองขั้นไป	ตอนนั้นฉันแทบจะพดูกะ
พี่แป๊ด	(พี่มาลี	สัณหสกุล)	สองคนเท่านั้นลุงดิ่ง	(ธรรมศักดิ์	แก้วเพ็ง)	
ก็ย้ายหนีมาเป็นหัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ	ที่ภูเก็ตมันเซ็งโคตรๆ	ไม่รู้
จะท�ายังไงฉันเลยหาทางออกวิธีเดิม	โดยการหนีไปเรียน	D.A.P&E	ที่
มาเลเซีย	6	เดือน	(พ.ศ.	2535)	คิดว่าหลบไปสักพักเผื่ออะไรมันจะดี
ขึ้น	แบตเต็มแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อ	เอาเข้าจริงๆ	กลับมาหนักยิ่ง
กว่าเก่าอีก	นายจับฉันย้ายไปอยู่กลุ่มระบาดวิทยาที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่รู้
จะต้ังข้ึนมาหาพระแสงอะไร	กองระบาดวทิยาก็มทีัง้กอง	ยงัจะไปแย่ง
งานเค้าท�าอีก	 อะไรไม่ว่ารู้ก็ทั้งรู้ว่าฉันไม่ได้เรียนระบาดวิทยามาเลย	
ก็ยังจะดันทุรัง	แต่ความในของเรื่องมันอยู่ที่จะเอาต�าแหน่ง	7	ให้คน
อื่นเพราะต�าแหน่ง	7	ที่ว่ามันอยู่ในเลขที่ต�าแหน่งฉัน	เรื่องนี้ฉันรู้ก่อน
จะไปเรียนที่มาเลย์แล้วว่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่คณะราษฎร์	 ยะลา	
(ผอ.สุรพงษ์	 ศิวาธรณิศร	 ปัจจุบันเป็นผ.อ.กองแผนงาน	 กรมการ
แพทย์)	ที่อยู่ก.พ	โทรมาถามเลขที่ต�าแหน่งฉันและบอกว่าจะเอาซี	7	
ลงเลขที่ต�าแหน่งฉันแถมบอกว่า	“เพื่อนช่วยได้แค่นี้นะซี	8	ไปหาเอง	
แล้วก็กระซิบให้ย้ายไปเอาที่ต่างจังหวัดจะได้ง่ายกว่า”	แต่ตอนที่เค้า
ประชุมสลับต�าแหน่ง	พีแ่ป๊ดเป็นคนเขยีนจดหมายไปบอก	ฉนัรูแ้ทบจะ
บนิกลบัเลกิเรยีนแม่ง..	ยอมเสยีค่าปรบักลบัมาถล่มกบัพวกมนัสกัตัง้นงึ	
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ก็มาได้อาถนอม	มารัตน์	เป็นคนไปจัดการโวยให้ที่กองการเจ้าหน้าที่
เหตุผลที่ปรับให้คนอื่นเพราะเค้าอ้างว่าเราไปเรียนต่อ	 เอาเรา									
ออกจากเลขทีต่�าแหน่งเดิมเอาพีเ่ต้ียมาลงแทน	แล้วจะเอาพีปั่ทมาวดี
มาลงแทนพีเ่ตีย้	คงหวังจะเอาฉันไปโยนไว้ต�าแหน่งพีปั่ท	ดมูนัท�ากนั	ดี
ที่อาหนอมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพของฉันและผู้บริหารหลายคนใน
กรม.ต	 ยื่นมือมาจัดการให้	 อาหนอมเขียนจดหมายไปบอกฉันว่า
จัดการให้แล้วตั้งใจเรียนให้จบไม่ต้องกังวล	เสียจังหวะไปเล็กน้อยไม่
อย่างนั้นสอบได้ที่	 1	 ของชั้นแล้ว	 ไม่ปล่อยให้เจ้าซีซิเรียได้ไปหรอก	
(โม้ฉิบ..ได้ที่สองก็บุญหัวแล้วแถมมีที่สองสองคนอีก..กลุม้เลยชนะไม่
ขาด)	ฉนักลบัมาจากมาเลย์	หวัหน้ากลุม่ฯ	 (น.พ.ยงยทุธ	หวงัรุง่ทรพัย์)	
เรยีกไปคยุคงหวังจะเอาหน้าให้ฉนัซาบซึง้ในบญุคณุมัง้	แต่ขอโทษฉนั
รู้เรื่องมาก่อนแล้ว	และเค้าให้ฉันท�าเรื่องขอประเมิน	7	ฉันก็เริ่มเขียน
แล้วเค้ายังบอกว่าให้ฉันท�างานที่เดิม	 แต่ต้องรับงานของกลุ่มระบาด
ด้วย	 เพราะเค้าจะรอให้ฉันประเมิน	 7	 ผ่านก่อนจึงจะสลับต�าแหน่ง
กบัพีเ่ตีย้	เออ...เอาเข้าไปฉนักไ็ม่ว่าอะไรอยากจะท�าอะไรท�าไปเพราะ
ถึงเวลานั้นฉันท�างานมา	15	ปีกว่าประสบการณ์	น่าจะมมีากพอทีย่นื
ด้วยตัวเองได้แล้ว	แต่ระหว่างท�าประเมนิซี	7	ก็มีเหตใุห้ตดัสนิใจ	เร่ืองแรก
จ�าได้ว่าสคต.เขต	11	นครศรีธรรมราช	(พี่สมเกียรติ	เกียรติตันสกุล)	
เชิญฉันไปบรรยายเร่ืองไข้เลือดออก	 การพ่นยาและการประเมินผล
อะไรซักอย่าง	พีเ่ค้าท�าหนงัสือเชิญระบชุือ่ฉนั	แต่หมอยงยทุธไม่ให้ไป
ให้พีเ่ต้ียไปแทน	ทัง้ๆ	ทีเ่ค้าระบช่ืุอมาแล้ว	เรือ่งทีส่องกห็มอยงยทุธอีก
แหละให้ฉนัเขยีนแผนของบประมาณหมวดครุภัุณฑ์ของกลุม่ระบาดฯ	
รวมทั้งงบประมาณท�างานด้วย	 ฉันก็ท�าให้แต่ผลที่ได้รับคือ	 ไปลอก
ของใครมา...เจบ็มัย้...นัง่ป้ันอยูส่องวันเตม็ๆ	มนับอกได้ว่าไปลอกใคร	
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ฉันก็สวนให้	 “คนอย่างฉันเขียนเองเป็นไม่จ�าเป็นต้องลอกใครเรื่อง
ง่ายๆ	แค่นี้	ท�าเป็นตั้งแต่ยังไม่เป็นซี	5	เลย”	เรื่องที่สามอาปราโมทย์
จะเกษียณ	 (ปี	 2536)	 แล้วพี่ชัยยันต์	 (หัวหน้าแผนของสคต.	 8	
นครสวรรค์)	ตอนนั้นย้ายไปอยู่เขต	8	แล้วก็มาชวนให้ไปอยู่ศูนย์	ต.	
เขต	8	แล้วไอ้น้องๆ	ที่อยู่ศูนย์.ต	ก็ยินดีต้อนรับฉันด้วยเพราะว่าคุ้น
เคยกันท�างานเข้าขากันสบายมาก	ฉันเลยลงไป	คุยกะผ.อ.กอง	(น.พ	
ศภุมิตร)	ขอกลับไปอยูไ่ข้เลือดออกเหมอืนเดมิ	ฉนัไม่ถนัดงานระบาด
เพราะไม่เคยเรยีน	ค�าตอบผ.อ.	กองฯ	ให้ฉนักลบัไปคยุกะหมอยงยทุธ
เหมือนเดิม	แล้วฉนัจะคยุให้เสียเวลาท�าไมผลกอ็อกมาเหมอืนเดมิ	ใน
เมื่อไม่มีใครช่วยฉันก็ต้องช่วยตัวเอง	ตัดสินใจเขียนใบย้าย	ที่แรกฉัน
จะไปเขต	8	บังเอิญพี่เตี้ยรู้เรื่องเข้าเลยมาบอกให้ฉันย้ายไปอยู่เขต	5	
เพราะเค้ามาทาบทามพี่เตี้ย	 แต่พี่เค้าไม่อยากไปพี่เตี้ยจะกลับไปเขต	
8	 เพราะพี่เค้าบรรจุราชการครั้งแรกที่นั้นคง	 คุ้นชินแหละ	 และอีก
อย่างลูกสาวคนเล็กเพิ่งเกิดด้วย	เอาวะ..พี่ชายที่เคารพขอทั้งที่	ฉันก็
ยอมเพราะลั่นวาจาไว้แล้วว่า	“ถ้าพี่เตี้ย	พี่ยันต์ขออะไรที่ฉันท�าได้ฉัน
จะท�าทนัทโีดยไม่มเีงือ่นไข”	ฉนัเลยตดัสนิใจไปโคราชเข้าไปคยุกะผ.อ	
สคต	เขต	5	(หมอสมชาย	ตั้งสุภาชัย	รักษาการขณะนั้น)	ผ.อ.สคต.
เขต	 5	 ไม่ขัดข้องแต่มีข้อแม้ให้ฉันเข้าไปคุยกะท่านรองชาญชัยเอง	
(น.พ.ชาญชัย	บูรพางกรู)	ถ้าท่าน	รองฯ	ตกลงทางนี้ไม่มีปัญหา	ฉันก็
หาโอกาสขึน้ไปพบ	ทกุอย่างไหลลืน่คงเพราะลกูบ้าของฉนัแหละทีเ่ข้า
ตาท่านรองฯ	ฉันท�าเรื่องช่วงต้นปี	2536	ฉันจัดการทุกอย่าง	เอาลูก
ออกจากเซนต์ฟรงัฯ	ไปสอบเข้ามารย์ีวิทยา	คณุครูสภุ	ีครแูม่บ้านสมยั
ที่ฉันเรียนอยู่เซนต์ฟรังฯ	สั่งว่าเธออย่าเอาลูกเข้าโรงเรียนไทยนะ	จะ
เอาลูกไปอยู่ที่ไหนฉันก็ตอบไปว่าเอาไปอยู่มารีย์วิทยาคะ	 หนูพาไป
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สอบเข้าแล้ว	บังเอิญมาเซอร์ครูใหญ่ย้ายไปจากเซนต์ฟรังฯ	พอดีโชค
ดไีป	ก่อนย้ายไปกม็ปัีญหากะ	หวัหน้ากลุม่ฯ	ฉนัสงสยัท�าไมเรือ่งขอย้าย
ไม่ออกเสยีท่ี	 ปรากฏเค้าเรยีกพบถามว่าจะย้ายไปท�าไม	 มีปัญหากับ
ใครท�างานเข้ากบัใครไม่ได้	บอกมาเค้าจะจัดการให้	แล้วจะให้ฉนับอก
เค้ายังไงล่ะว่าไม่พอใจเจ้านาย	 จ�าได้ว่าวันน้ันผู้อ�านวยการ	 กอง.ต	
(น.พ.ศภุมติร	ชุณหสทุธิวัฒน์)	นัง่อยูด้่วยฉนัเลยบอกว่าแบตหมดอยาก
หลบไปชาร์จแบตฯ	 ไม่มอีะไรเป็นพเิศษ	 เรือ่งน้ีคยุกะผูใ้หญ่เรยีบร้อยทุก
คนเห็นดด้ีวย	 เป็นอันว่าจบอย่าหว้านล้อมให้ยากเพราะตามนิสัยฉัน	
(นสิยัมนัน้อยไปเอาสนัดานเลย)	เป็นคนท่ีค�าไหนค�าน้ันไม่ก็คอืไม่	สรุป
ย้าย...เล่าเสยียาวเชยีวแค่จะบอกเหตทุีย้่ายไปโคราชเพราะอะไร	แอบ
ไสยศาสตร์เล็กน้อย	 ฉันยังสงสัยว่าที่ฉันย้ายไปโคราชเพราะไปลอด
ซุ้มประตูหลังย่าโม	ตั้งแต่สมัยไปออกหน่วยไข้เลือดออกที่โคราชครั้ง
แรกหลังจากนั้น	15	ปี	ฉันถึงได้ย้ายไปอยู่โคราช	แสดงว่าการลอดซุ้ม
ครัง้นัน้ยงัมผีลบงัคบัใช้อยู	่พอฉนัย้ายไปอยูไ่ด้สกัพกัต้องไปลอดประตู
ออกคนืเลยได้ย้ายกลบัมากรงุเทพเหมอืนเดมิ	(ไม่เชือ่แต่อย่าหลบหลู)่	
ตอนย้ายไปอยู่ที่	 ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปเขต	5	อาจจะเป็นโชคช่วยนะ	
เจ้าหน้าทีท่ีน่ัน้เป็นคนศนูย์	ต.เก่าสมัยฉันอยูก่องต.เกือบทัง้หมด	ค่อย
คุยกันง่ายหน่อยถึงแม้มันจะแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่คุยกัน	แต่ฉันก็คิด
ว่าฉันมีวิธีจัดการพวกเค้าได้	 ฉันเข้าไปท�างานที่ศูนย์.ต	 วันแรกเรียก
ทุกคนมาประชุม	เอาแผนปฏิบัติงานมาวาง	ฟังคนโน้นพูดที	คนนี้พูด
ที่	งงคับพี่น้อง...แบ่งงานยังไงไม่รู้มันปนเปไปหมด	ไม่ได้แบ่งเป็นโรค	
เล่นกันเป็นงานๆ	ท�าทุกโรคทุกเรื่อง	เช่น	ถ้างานแผนก็ท�าแผนมันทุก
โรคอันนี้ยังพอรับได้	งานสนับสนุนก็ส่งของให้จังหวัดอย่างเดียวทั้งปี	
ไม่ท�าอะไรเลยพอใกล้ส้ินปีงบประมาณเหลือทุกศูนย์ก็มารุมทึ้งเงิน
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ของศนูย์ต.เอาไปจัดประชุม	OD	ซ่อมแซมบ้านพกัศนูย์อืน่	ฟังแล้วอึง้	
ว่าแล้วฉนักค็ว�า่กระดานการท�างานของศนูย์.ต	ซะตัง้กันใหม่หมดแล้ว
ก็จัดการปรับแผนการปฏิบัติงานของศูนย์.ต	ช่วงครึ่งปีหลังใหม่หมด	
สรุปเงินงบประมาณที่ใช้ทั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีเหลือเงินคืนน่าจะสิบ
กว่าบาท	 เล่นเอาเจ้าหน่อยสุจิตรา	 เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ	
ออกปากว่าหัวหน้าใช้เงินเก่งจัง	 ฉันก็บอกว่าไม่ใช่ใช้เก่งแล้วไม่มีผล
งานนะ	จากนัน้กจ็ดัท�าแผนค�าของบประมาณปี	2538	และแผนปฏบิตัิ
งานประจ�าปี	 2537	 เพราะตอนนั้นพอรู้เม็ดเงินงบประมาณ	แล้วพี่
แป้นโทรบอกให้ท�าแผนส่งมาที่กองต.	 ช่วงปลายปีพวกสคต.เขตเค้า
จัดสรุปงานและเสนอแผนปฏิบัติงานปี	2537	 เค้ากใ็ห้ศนูย์	ต.	ไปน�า
เสนอผลการด�าเนนิงานทัง้หมดทีท่�าในช่วงปรบัแผนปลายปี	 ไปเสนอ					
คงอยากจะลองทดสอบฝีมือผอ.ศูนย์คนใหม่ว่าจะแน่แค่ไหน...จัดให้
สบายมากเรื่องนี้บ่ยั้น	 ฉันมันประเภทท�างานแลกเงินอยู่แล้ว	 ท�า
รายงานมาตั้งแต่ยังเป็นซี	 3	 แม่ก็น�าเสนอผลงานพร้อมกันสองเรื่อง	
วิเคราะห์ผลเสร็จ	 แถมแผนปฏิบัติงานปีต่อมาอีก	 เล่นเอาว่าที	่
ผอ.สคต.เขต	 5	 คนใหม่รวมทั้งรักษาการด้วย	 (น.พ.ธีรวัฒน์	 ผอ.คน
ปัจจุบัน)	อึ้งพูดไม่ออก	ทุกคนฟังกันเงียบไม่มีใครกล้าวิจารณ์	คิดไม่
ถึงว่าเวลาประมาณ	 4	 เดือนกว่า	 งานประเมินผล	 2	 เรื่องใหญ่แถม
แผนปฏิบัติงานประจ�าปี	ฉันว่าราชการคนเดียวมีหมอกฤษฎาขาเม้า
ของฉันคนเดียวทีส่่งสายตาเป็นก�าลังใจให้	พร้อมกับยิม้เยาะๆ	พวกที่
เกณฑ์กันมาถล่มสมน�้าหน้าฉัน	 น่ารักท่ีสุดอ่ะ...ไม่มีทางเสียหรอก
ประเมินคนอย่างอัญชนาต�่าไป	 อย่าคิดว่าจะโค่นกันได้ง่ายๆ	 ทุกคน
คดิว่าฉนัเป็นผูห้ญงิจะทนได้สกักีน่�า้เชยีว	ขนาดผูช้ายทัง้แท่งยงัเอาไม่
อยู่เลย	 แล้วที่ศูนย์.ตหรือสคต.เขต	 5	 ขึ้นชื่อเสือ	 สิงห์	 กระทิง	 แรด
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ขนาดลุงดิ่งโทรถามป้าแป๊ดว่า	 “ไอ้อื๊ดมันบ้าหรือป่าวคิดยังไงถึงย้าย
ไปอยูเ่ขต	5”	ลุงดิง่โทรมาหา	“มอีะไรให้ช่วยบอกนะจะยกพวกไปลยุ
ให้”	ฉันก็อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร	คิดอย่างเดียว
อยากไปให้พ้นกอง.ต	อยู่ได้ไม่ได้	ก็ไปตายเอาดาบหน้าแล้วกัน	จะให้
ฉันท�ายังไงในเมื่อพี่เตี้ยจะย้ายไปเขต	8	ฉันเป็นน้องก็ต้องยอมพี่	แต่
ฉันก็ยังใจกล้าปากดีบอกกะใครๆ	ที่สคต.	 5	 ว่าถ้าฉันไม่แน่จริงก็ไม่
กล้าบุกเดียวมาหรอก	 แต่ขาส่ันเทียบยืนไม่อยู่	 (ความจริงก็กลัวนะ
เพราะไม่มีพวกเลย	แต่ดีที่คนเก่าของศูนย์.ต	ยังอยู่เกือบครบ	พออุ่น
ใจอยูบ้่างแต่กป็ระมาทไม่ได้	ไม่รูว่้าใครคดิยงัไงกะเรา	คนทีพ่อไว้ใจได้
คงมีแต่ลุงหมายกะเจ้าดอกรักเท่านั้น)

	 ก่อนท่ีจะคว�่ากระดานของศูนย์	 ต.	 ฉันมีงานด่วนที่ต้องไป
จัดการ	 เรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่ฉันเดินทางมารับงานที่ศูนย์.ต	 กรมฯ			
เรียกเจ้าหน้าที่เขต.5	 มาประชุมรายงานสถานการณ์อหิวาตกโรค
ระบาดที่โคราช	(สมัยนั้นห้ามเรียกจ้า	เค้าให้เรียกว่าโรคอุจจาระร่วง
อย่างแรง)	ฉันก็ต้องเข้าไปนั่งฟังด้วย	ในฐานะผอ.ศูนย์.ต	คนใหม่ที่รับ
ผดิชอบ	โดนไล่บีไ้ม่รูจ้ะตอบว่ายงัไง	เลยได้แต่น่ังยิม้โดนประธาน	(รอง
อธิบดีน.พ	 บัณฑิตนามสกุลจ�าบ่ได้)	 ที่ประชุมคาดโทษไปจัดการให้
เรยีบร้อยถ้าโรคไม่สงบจะเรยีกตวักลับ	เจอไม้น้ีเข้าฉนัก็ได้แต่พยกัหน้า
รบัค�าสัง่	ระหว่างเดนิทางกลบัโคราชกไ็ล่เบีย้เอากะเจ้าดอกรกั	จนพอ
เข้าใจสถานการณ์และ	 ความเป็นมาส่วนในใจกน็กึว่าจะไปเร่ิมต้นตรง
ไหนดี	เช้าวันรุง่ขึน้กเ็ข้าไปรายงานตวักบัรกัษาการผอ.ซึง่กค็อื	ผอ.สคร.
ตัวจรงิปัจจบัุนนีแ้หละ	(น.พ.ธีรวัฒน์	วลยัสเถยีร)	จากนั้นก็เดินเข้าพบ
หัวหน้าฝ่ายต.ของจังหวัดนคราชสีมา	 เพื่อขอข้อมูลการระบาดของ
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อหิวาต์ในโคราช	 หัวหน้าฝ่าย	 ต.	 ก็เชิญรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด	 (สมัยนั้นก็	 น.พ.วิชัย	 ขัตติยวิทยากุล	 ซึ่งก็คือนายแพทย์
สาธารณสุข	 คนปัจจุบัน)	 มานั่งคุยด้วยและเร่ิมกันวางแผนว่าจะ
จดัการกันยงัไงดี	ฉนัก็เสนอให้จัดประชุมผูเ้ก่ียวข้องมาช่วยกันท�างาน	
สสจ.ท�าฝ่ายเดียวไม่ส�าเร็จแน่	โดยฉันเสนอตัวเป็นคนท�าหนังสือเชิญ
ให้	พี่หัวหน้าฝ่าย.ต	ของจังหวัดออกเงินค่าอาหาร/เครื่องดื่ม	พอถึง
วันประชุมจริง	ทีมผู้ตรวจราชการเขต	5	(น.พ	ธวัช	จายนียโยธิน	ฉัน
เรียกท่านว่าอาจารย์ปู่)	 เข้าพอดี	 ฉันก็เลยถือโอกาสเชิญท่านเป็น
ประธาน	ที่ประชุมไปเลย	ตอนแรกที่ท่านผู้ตรวจเห็นหน้าฉันแกก็ทัก
ว่าไอ้หนูนี่หน้าคุ้นๆ	 ฉันก็บอกว่ามาจากกองโรคติดต่อทั่วไป	 ท�างาน
อยู่กับพ่ีชยัยนัต์และพีส่มศกัดิ	์วสาคารวะ	เท่าน้ัน	นึกออกเลยอาจารย์
ปู่ก็เรียกเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่า	“ไอ้หนูอย่าไปยุ่งกะเค้ามากนะลูกให้
เค้าเป็นคนท�า”	ฉันก็บอกอาจารย์ไปว่า	“หนูไม่ได้ยุ่งค่ะ	แค่เป็นธุระ
เรียกหน่วยงานต่างๆ	มาประชุมหารือเพื่อวางแผนช่วยกันท�างาน	ไม่
ใช่ให้สสจ.ว่าราชการอยูข้่างเดยีวมันคมุไม่อยูห่รอกคะ	หนูจะรบกวน
ให้อาจารย์เป็นประธานให้หนดู้วย”	อาจารย์ปูเ่ลยบอกว่ามนัเข้าใจใช้
งานคนแก่วะ	 จากน้ันฉันก็เสนอให้มีประชุมติดตามงานกันทุกวัน
จนกว่าโรคจะลด	 และช่วยกันวางแนวทางการด�าเนินการ	 เมื่อพบผู้
ป่วยจะต้องท�าอะไร	สอบสวนโรค	ควบคุมแหล่งแพร่ให้เร็วที่สุดจ�าไม่
ได้ว่าภายในกี่วัน	วางแผนการเฝ้าระวังโรคในช่วงเทศกาล	และมีการ
ค้นหาแหล่งแพร่โรค	ผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาด	ชุมชน	จ�าได้
ว่าที่ประชุมวันนั้นอาจารย์ธวัช	 ทั้งขู่	 ทั้งปลอบช่วยได้เยอะมาก	 ผล
ปรากฏว่าโรคลดลง	แถมไม่มีการระบาดครัง้ใหญ่ๆ	 เลย	ถงึมกีร็ะบาด
ประปราย	 หลังจากนัน้จ�าได้ว่ามีการค้นหาแหล่งโรค	 สุ่มตรวจหา											
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ผู้สัมผัสโรคในตลาดใหญ่ๆ	ในเมืองโคราช	ก่อนจะมีเทศกาลหยุดยาว	
และในช่วงเทศกาลหยดุกมี็การต้ังหน่วย	ให้ความรูแ้ละแจก	ORS	กับ
ผู้เดินทางที่มีอาการท้องเสียที่บริเวณสถานีรถไฟ	 สถานีรถโดยสาร
ปรบัอากาศ	(บ.ข.ส)	และสถานอีนามัยทุกต�าบลตัง้หน่วยเคลือ่นทีเ่รว็	
เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคเรียกว่าเป็นรูปแบบที่ดีมาก	 ผู้ตรวจ
ราชการให้หัวหน้าฝ่าย.ต	 สสจ.นครราชสีมา	 สรุปผลการด�าเนินงาน
ไปน�าเสนอรูปแบบการท�างานปราบอหวิาห์ทีป่ระชมุไหนไม่รู้จ�าไม่ได้	
ฉันกับเจ้าสุรชัย	 ศิลาวรรณ	 (ย้ายมาจากศูนย์ระบาดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ลูกน้องพี่ประหยัด	 แดงสุภา)	 ต้องไปนั่งช่วยพี่เค้าท�า
รายงานท�าสไลด์ยุ่งไปหมด	 ที่แรกหัวหน้าฝ่ายต.จะให้ฉันเป็นคนพูด
ฉนัก็ปฏเิสธว่าทางศนูย์ฯ	ต.เป็นแค่ผู้ช่วยเป็นหน่วยสนับสนุน	คนสรปุ
น่าจะเป็นหมอวชิยัแหละเป็นคนพดู	ผลงานโด่งดังมากขนาดสคร.	เขต	
1	 กรุงเทพ	 ยกทีมมาขอดูงานที่โคราช	 พี่หัวหน้าฝ่าย.ต	 (พี่แกเป็น
ภรรยาท่านผู้ว่าราชการจงัหวัดขอนแก่น..สมยัน้ันนะ)	ถงึกับออกปาก
ชมฉันกะสุรชัยว่าต้องท�างานแบบนี้ถึงจะสมศักดิ์ศรีศูนย์ฯ	 ต...(มีคน
เล่าให้ฟังว่าหัวหน้าฝ่าย	ต.	ที่สสจ.นครราชสีมา	เค้าว่าศูนย์	ต.	เขต	5	
ว่าเป็นได้แค่ศูนย์หน้า	 ฟังที่แรกฉันก็งงมันเป็นค�าเปรียบเปรยง่ายๆ	
แต่เจ็บอ่ะ...พอมานั่งนึกแปลความหมายว่ามันมีความหมายว่าอะไร
พอรู้ความหมายมันโคตรเจ็บเลย	เพราะมันหมายถึงความไม่มีคุณค่า
ไม่มีราคา	 แต่ถ้าศูนย์อยู่หลังถึงจะมีราคามีคุณค่า...ตายแล้วคนกอง
โรคติดต่อทัว่ไปไม่เหลืออะไรดเีลย...เศร้าอ่ะ)	รอดตวัไปอกีหนึง่งาน	ไม่
โดนเรยีกตัวกลับ	 แล้วฉันก็ยังเชิดหน้าท�างานต่อได้	 จบงานอุจจาระ
ร่วง	ฉันก็เริ่มท�าแผนปฏิบัติงาน	 (มันถึงวาระที่ต้องท�าพอดี)	จ�าได้ว่า
กอง	ต.	จดัประชุมเขยีนแผนทีเ่ขาใหญ่	ฉนัต้องหอบข้อมลูของศนูย์ไป
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นั่งท�าแผน	ช่วงนั้นน่าจะเป็นปานใจ	(ปานใจ	ผ่องจิต)	นี่แหละมาช่วย
สอนการเขียน	 ทั้งงบประมาณและแผนปฏิบัติการ	 น่าจะรวมแผน	
ก.น.ภ	(อย่าถามว่าย่อมาจากอะไรจ�าไม่ได้	รูแ้ต่ว่าเป็นแผนงบประมาณ
ทีจ่ดัสรรเงนิ	ให้ส่วนภูมิภาคท�างาน)	ต้องเล่าประวัติอีกแล้ว...แต่เดิม
การเขียนแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานส่วนกลาง	 (หมายถึง
กองวชิาการทกุแห่งในสงักดักรม	ต.)	เป็นคนคดิและเขยีนให้	พอได้เงนิ
มาก็จะตัดแบ่งลงให้ศนูย์ในส่วนภมูภิาคเอาไปด�าเนนิงาน	(สมยันีเ้ค้าเรยีก
ว่า	National	Programe)	ภูมภิาคไม่ต้องคดิอะไร	ส่วนกลาง	คดิแทน
หมด	(ฉันถึงเดาใจคนเก่งไง)	พอมาช่วงหลังที่เค้าตั้งสคต.เขต	ปรากฎ
ว่ามสี�านกังานแต่ไม่มงีบประมาณท�างาน	ต้องมาแบ่งเอาจากศนูย์เดมิ
ที่ตั้งมาก่อน	ช่วงนั้นจ�าไม่ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร	คงเป็นเพราะผอ.
สคต	 ไม่มีงบประมาณ	ท�างานมั้ง	 และส่วนกลางอยากให้ภูมิภาคท�า
แผนเพือ่แก้ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ทีข่องตนเอง	เน่ืองจากส่วนกลาง
ไม่รู้ปัญหาของพื้นที่	 เพราะระยะหลัง	 นักวิชาการของส�านักในส่วน
กลางไม่ได้ลงพื้นที่ท�างาน	 จะลงไปเฉพาะเวลาท�างานวิจัยหรือมีโรค
ระบาดที่ศูนย์ในภูมิภาคจัดการไม่ส�าเร็จ	 และประกอบกับมีการเริ่ม
ปรับโครงสร้างและนโยบายท�างานใหม่	 ที่ให้ส่วนงานภูมิภาคจัดท�า
แผนของบประมาณท�างานแก้ปัญหาในพื้นที่	 ...กรรมล่ะ	หนีท�าแผน
ปฏิบัติงานจากส่วนกลางดันมาเจอที่ศูนย์	 ต.เข้าแบบฉบับเต็มซะ
ด้วย...ท�าแผนปฏิบตังิานของศนูย์ฯ	และแผนค�าของบประมาณส่งมา
ให้กองต.เสร็จ	 ก็ต้องมาสางงานและข้าวของที่	 กองกันเต็มศูนย์ไม่รู้
อะไร	เอกสารวิชาการ	โปสเตอร์	ตลบัใส่อจุจาระส�าหรบัตรววจพยาธิ	
กล้องจลุทรรศน์ตามโครงการอีสานเขยีว	โอ๊ย...ยงัมีอีกเยอะฉนัจะเป็น
ลม...เลยเรยีกเดก็พนกังานจลุทศันากรของศนูย์มาจัดการ	รือ้ทกุอย่าง	
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เอาออกมาให้หมด	แยกส่วนที่ยังใช้ได้ไว้แบ่งเป็น	5	กอง	(ศูนย์.ตเขต	
5	รบัผดิชอบ	5	จงัหวัด)	ฉนักท็�าหนังสือถงึจังหวัดให้เอารถมาขนของ
ไป	ส่วนกล้องจลุทรรศน์มนัลงเลขคุรภุณัฑ์ของศนูย์ไปแล้วฉนัเลยต้อง
แก้ไขด้วยการให้ฝ่าย	 ต.	 จังหวัดท�าหนังสือยืมกล้องจุลทรรศน์ไปใช้
แล้วทางศูนย์ก็ตัดเลขคุรุภัณฑ์ไปเลย	 ทรายอะเบทถังแตก	 ตลับใส่
อุจจาระกองเป็นภูเขา	 ฉันก็ใช้วิธีเก่ารื้อลงมาเลือกเอาที่ใช้ได้นับใส่
กล่องๆ	ละ	5,000	ตลับช่ังน�า้หนกัจากนัน้กโ็กยใส่กล่อง	ไม่ต้องนับชัง่
กิโลให้ได้น�า้หนกัเท่ากัน	ปิดกล่องเขยีนป้ายปิด	ได้ไม่รูก้ีก่ล่องจ�าได้ว่า
เยอะมาก	ทรายอะเบทถังที่แตกจับแพ็คใส่ถุงๆ	ละ	100	กรัมนับใส่
กล่องชัง่กโิลท�าเหมือนตลับใส่อจุจาระ	แจกให้จังหวดัและชาวบ้านใน
หมู่บ้านหลังศูนย์	 ต.	 กว่าจะเก็บกวาดสังคยนาศูนย์ฯ	 ต.ให้เข้าที่เข้า
ทางก็ปาเข้าไปเกือบสองเดือน	 จากนั้นก็ท�าโครงการประเมินโรค							
ไข้เลือดออกในโรงเรียน	 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่วนกลางเขียนแล้วส่งให้
แต่ละศนูย์ฯ	รบัไปด�าเนนิการ	และหาอตัราชกุของพยาธใินโรงเรียนทีถ่กู
บงัคบัให้น�าเสนอผลงานพร้อมแผนปฏิบตังิานปี	2537	อย่างที	่เล่ามา
แล้วตอนต้นนั้นแหละ	ช่วงนั้นเหนื่อยสุดๆ	แต่ก็สนุกนะท�างานอย่าง
เดียวไม่คิดอะไรเลย	 แล้วฉันยังเป็นตัวเชื่อมงานของศูนย์โรคติดต่อ
ทั่วไปในภาคอีสาน	 โดยฉันตั้งฉายาว่าซุ้มลาวคือศูนย์ต.	 เขต	 5	
นครราชสีมา	เขต	6	ขอนแก่นและเขต	7	อุบลราชธานี	แต่ฉันจะสนิท
กะเขต	7	อุบลฯ	มากกว่าเพราะช่วงที่ท�างานอยู่กองต.	อาหนอมให้
ขึ้นไปช่วยท�าวิจัย	 ช่วยเขียนแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกให้	 พอย้าย
มาอยูโ่ครราชเลยท�างานด้วยกนั	 ข้าวของยมืกันใช้ได้โดยเฉพาะน�า้ยา
พ่นยงุ	สมัยนั้นมีหัวหน้าศูนย์	ต.	ที่เป็นผู้หญิงอยู่	3	คน	คือพี่เยาวภา	
(ศูนย์	 ต.	 เขต	12	สงขลา)	น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุด	ปัจจุบันพี่เค้าบวชชี
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ถือศีลอยู่ท่ีวัดแถวหาดใหญ่	 รองลงมาคือพี่สุปราณี	 (พี่เต๋ง)	 (ศูนย	์
ต.เขต	7	อุบลราชธานี)	และฉันน้องเล็กสุดแล้วน่าจะแสบสุดด้วยจะ
บอกให้ว่า	3	สาวนี่นิสัยจะคล้ายกัน	ตรงที่ไม่ยอมใครง่ายๆ	แล้วดื้อ
สุดๆ	 (แต่ดื้อแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ดื้อแบบที่ถึงหัวคันนาไม่เลี้ยว...ไป
นึกเอาเองว่าตัวอะไร)	นอกนั้นผู้ชายหมด	หลังจากจัดเก็บกวาดศูนย์	
ต.	ปรบังานให้เข้าทีเ่ข้าทาง	ฉนักเ็ริม่ออกไปท�าความรูจั้กกับเจ้าหน้าที่
จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	

	 ฉันมาอยู่ศูนย์	 ต.	 ได้ปีกว่าก็มีข่าวจากส่วนกลางว่า	 กรมต.จะ
ปรับโครงสร้างใหม่โดยยุบศูนย์	 ต.	 เนื่องจากหัวหน้าศูนย์เป็นนัก
วิชาการ	 (มันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย)	 เอาไปรวมกับสคต.เขตกระจาย
งาน	เนื่องจากงานเยอะหรือผู้บริหารกรมฯ	จะหาหมอมาลงที่ศูนย์ฯ	
ถ้าไม่ได้กจ็ะยบุไปรวมกบัสคต.	จ�าได้ครัง้น้ันมปีระชมุศูนย์	ต.	ทัว่ประ
เทศที่จ.บุรีรัมย์	 แล้วรองอธิบดีส�าเริง	 แหยงกระโทก	 เป็นประธานที่
ประชมุ	แจ้งข้อหาว่าสาเหตทุีจ่ะยบุศนูย์	ต.	เพราะหวัหน้าศนูย์ฯ	ไม่ใช่
หมอเลยคยุกะสสจไม่รูเ้รือ่ง...ดเูค้าพดูเอาอะไรคดิอ่ะ	ฉนัก็เลยถามว่าแล้ว
สสจเค้าคยุภาษาคนหรอืเปล่าถ้าคยุภาษาคนก็น่าจะรูเ้รือ่งนะ	เพราะพวก
ศนูย์	ต.	พดูภาษาคนกนัทัง้นัน้	 ไอ้ข้อหาว่างานเยอะพวกเราพอรับได	้
จะยกไข้เลือดออกให้แมลงรับผิดชอบแทนเราก็รับได้	 จะหาหมอมา
เป็นหวัหน้าศนูย์เรากไ็ม่ว่าอะไร	ดีใจเสียอกีไม่ต้องรบัผดิชอบวางแผน
งานท�างานให้เปลอืงสมอง	แต่พอบอกว่าพวกเราคยุกบัสสจ.ไม่รูเ้รือ่ง
ฟังแล้วมันขึ้นอ่ะรับไม่ได้...วันนั้นจ�าได้รองส�าเริงชี้หน้าว่าฉัน	แกเป็น
น้องเล็กแต่น่าแสบสุดในบรรดาพี่ศูนย์	ต.	พี่เยาว์ก็บอกว่าจะหาหมอ
ที่ไหนมาลง	พวกเราก็ไม่ว่าแต่ขอให้มานั่งจริงๆ	 ก็แล้วกันอย่ามาแต่
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ชื่อ	เพราะถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็เหนื่อยเหมือนเดิมฉันก็ว่า	“หมอ
ทีไ่หนจะมาไม่มใีครโง่มานัง่ศนูย์.ต	หรอกมีแต่งานควบคมุโรคไม่มงีาน
รักษา”	พี่เต๋งก็ว่ามาเถอะขอให้มานั่งท�างานจริงๆ	ก็แล้วกันตอนนั้น
พี่ๆ	 ที่เป็นคนเก่าแก่เรียกว่าลูกหม้อของกองโรคติดต่อทั่วไปก็เริ่ม
รวมหัวกันต่อต้าน	ถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะมพีีชั่ยยนัต์	(เขต	8)	พีจ่ารกึ	(เขต	11)	
พีท่องอนิทร์	(เขต	2)	พี่เสวก	(เขต	4)	แล้วก็แม่เสือทั้ง	3	สาว	นอกนั้น
ก็มีบางคนแค่มาหยั่งเชิงแต่ไม่เอาจริงเพราะก�าลังจะได้รับการ	 Pro-
mote	เป็นซ	ี9	(ต�าแหน่งเชีย่วชาญ)	พวกคณุชายเหล่าน้ันคงพอใจ	เลย
ไม่มีการต่อต้านใดๆ	คงเหลอืแต่พวก	hardcore	สุดท้ายก็ท�าอะไรไม่
ได้	(คิดดูเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง...จะเหลือเหรอ)	ผู้บริหารระดับกรมเค้า
จะท�า	พวกเราเป็นลูกน้องก็เลยต้องยอมรบัสภาพ	รบักรรมศนูย์.ตถกู
ยุบน่าจะประมาณปี	 2538	 ฉันมาเป็นหัวหน้ากลุ่มระบาดตอนน้ัน
วุน่วายอยูพ่กัใหญ่เพราะลกูน้องทกุไม่ยอมแยก	ทกุคนยกขบวนมาอยู่
กะฉนัหมด	เรยีกว่านายอยูไ่หนมันอยูน้ั่น	เล่นเอาผอ.สคต.	ปวดหวัท�า
อะไรไม่ถูกก็ร้อนถึงฉันต้องเรียกลูกน้องทุกคนเข้ามาคุยเจรจาต่อรอง	
และชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นกว่าจะสงบศึกได้เล่นเอาเหนื่อย	 เรื่อง
วุ่นๆ	 ที่เขต	 5	 นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนกับ
ทุกเขต	 คิดดูคนมันเคยใหญ่	 นั่งอยู่บนหลังเสือหรือวิมานเมฆอยู่ดีๆ	
ถูกสอยหล่นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มฯ	 บางคนดีหน่อยได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
กห็น้าบานเป็นจานเชิง	แต่บางคนไม่ได้เป็นหวัหน้าแถมยงัต้องมาเป็น
ลูกน้องคนอื่นอีกใครมันจะทนไหว	มีเรื่องวุ่นวายมากพวกศูนย์ฯต.	ก็
ไม่ยอมลงให้หัวหน้างานใหม่	 เท่าที่รับฟังบรรดาพี่ๆ	 น้องๆ	 ศูนย์ฯ	
ต.แต่ละเขตปัญหารุนแรงมาก	บางเขตหัวหน้าศูนย์ฯ	ต.ถึงขั้นลาออก	
มีบางเขตกน็ัง่ทอดหลุ่ยเป็นทองไม่รูร้้อน	ใครเก่งกท็�าไปส	ิ(กเ็รือ่งของ



98

เรื่องคือรับไม่ได	้เคยใหญ่อ่ะ	เลยเล็กไม่เปน็)	นา่จะมเีขต	5	ทีม่ีปญัหา
น้อยสดุ	ความจรงิแทบไม่มเีลยด้วยซ�า้	ถงึขัน้ท่านรองอธบิดนีายแพทย์
นรา	นาควฒันานกุลู	ลงมาตระเวนเยีย่มสคตเขตเพือ่รบัฟังปัญหาของ
แต่ละเขต	ช่วงที่ท่านรองฯ	นรา	มาเขต	5	ผอ.สคตก็เรียกเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดเข้าประชุมจ�าได้ว่าท่านถามผอ.ว่าเขตนี้มีปัญหาการท�างาน
โรคติดต่อทั่วไปหรือไม่	 ผอ.เขตบอกไม่มีทุกอย่างราบรื่นดีทุกคนเข้า
กนัได้ดี	ท่านขอดตูวัหวัหน้าศนูย์ฯ	ต.	เก่า	ฉนักล็กุขึน้ยนืพอท่านเหน็หน้า
กถึ็งบางอ้อจ�าได้	“ไอ้น้องคนนีเ้องจ�าช่ือไม่ได้แต่จ�าหน้าได้แม่นมาก”	
กจ็ะไม่ให้แม่นได้ยงังัน้ล่ะ	แม่เล่นสอยหมอยุงยทุธกลางอากาศต่อหน้า
ท่านอธบิดดี�ารง	วันนัน้ท่านรองฯ	นรานัง่อยูด้่วย	จ�าได้ว่ามา	Defend	
งบประมาณของศูนย์โรคติดต่อฯ	 ช่วยไม่ได้คิดจะเล่นฉันแต่ข้อมูลไม่
แน่นพอ	 ก็โดนฉันเล่นกลับ	 วันนั้นน่าจะเป็นเรื่องการส�ารวจข้อมูล
ความชกุชมุของยงุร�าคาญพาหะ	น�าโรคไข้สมองอักเสบซึง่หมอยงยทุธ
จะดงึไว้ทีก่องต.	โดยโรคนีเ้ป็นโรคทีป้่องกนัได้ด้วยวคัฉนีแล้วผอ.กอง
ต.ยกให้กลุม่	EPI	รบัผิดชอบวางแผนการให้วัคซนี	ในพืน้ท่ีเสีย่ง	ความ
จรงิเค้ามีการทดลองมาแล้วระยะหนึง่น่าจะสรปุผลแล้วด้วย	ถ้าจ�าไม่
ผิดพี่เตี้ยเอามาประเมินขึ้นซี	 7	 ของกลุ่มระบาดฯที่ตั้งใหม่ในกอง
ต.แหละ	หมอยุงยุทธไม่รู้เรื่องนี้เอง	เลยจะเอางานส�ารวจยุงและงาน
พ่นยามาแปะไว้	 ยังมีหน้าบอกว่าจะซ้ือน�้ายาพ่นยุงอีกเจ้าอ้อม	
(เอมอร)	 ค้านแล้วแต่เค้าไม่ฟัง	 (ใครกล้าค้านหมอยงยุทธดื้อจะตาย)	
วนันัน้เจ้าอ้อมกเ็ตีย้มบรรดาหวัหน้าศนูย์ฯต.รวมทัง้ฉันด้วยให้ช่วยกัน
พดู	เริม่จากพ่ีอ�านวย	หนจู้อย	เขต	9	พษิณโุลก	พีใ่หญ่ขึน้ก่อน	ลุงจารึก
เขต	11	นครศรธีรรมราชเป็นคนตบ	ส่วนฉนัน้องเลก็เป็นคนฝังในฐานะ
เป็นคนที่เคยท�าการส�ารวจมาก่อน	 หัวหน้าศูนย์คนอ่ืนได้แต่น่ังฟัง								
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หมอยงยุทธเค้าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลเหมือนเค้า	 ก็เลยสับฉัน	
ว่าไม่รู้เรื่องอะไร	 เค้ามีข้อมูลเก่าซึ่งสีวิกาเป็นคนท�า	 ตอนนั้นทุกคน			
คดิว่าฉนัคงแพ้เละเป็นโจ๊กแน่	แม้แต่ลูกน้องฉนัยงัหนีไม่กล้ารอรบัศพ
ลูกพี่	 คิดว่าลูกพี่ศพไม่สวยแน่ชนกะใครไม่ชน	 ชนกะหมอยุงยุทธ	
ขอโทษค่ะ	ข้อมลูฉนัแน่นกว่าเพราะฉนัเริม่ท�างานส�ารวจยงุร�าคาญมา
ตั้งแต่ปี	 2527	 กะสีวิกาท่ีหมอเค้าอ้างนั้นแหละ	 เริ่มไปฝึกเก็บยุงมา
จ�าแนกชนิดกันที่นครสวรรค์	 แต่ข้อมูลที่เค้าอ้างมันเป็นข้อมูลเก่าที่
ท�าสมัยที่กองต.ต้องรับผิดชอบพื้นที่ของสคต.	1	ส่วนข้อมูลเก่าตั้งแต่
เริ่มท�างานไข้สมองอักเสบ	หมอเค้าไม่รู้เรื่องเลยเสร็จฉัน	ฉันก็ว่าเป็น
ฉากๆ	โดยมีลุงจารึกเป็นลูกคู่เพราะพี่เค้าท�างานกะฉันมา	ฉันเลยตั้ง
ค�าถามกลับว่าจะต้องเสียงบประมาณอีกเท่าไหร่ทีจ่ะป้ันคนศนูย์ต.	ให้มา
จ�าแนกชนิดยุงร�าคาญ	พ่นท�าไมยาฆ่ายุงท�าให้สภาพแวดล้อมเสีย	ใน
เมื่อมีวัคซีนฉีดป้องกันและวัคซีนก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
ได้	ซึ่งก็มีการทดลองจนเค้าสรุปเป็น	paper	ตีพิมพ์ไปแล้ว	ฉันก็ปิด
ท้ายด้วยการยกงานส�ารวจและจ�าแนกชนิดยุงร�าคาญให้ส�านักแมลง
ไปท�าเพราะเค้ามีนักกีฏวิทยาไม่ต้องเปลืองงบประมาณปั้นคน	 ท่าน
อธบิดีเลยตดัสนิยกงานส�ารวจยงุให้แมลงไปส่วนกองต.	ท�าเรือ่งวัคซนี	
เฮกันทัง้ห้องหมอสุวิช	(ผอสคร.เขต	12	ปัจจุบนั)	ถงึกับยกสองน้ิวโป้ง
ให้เลย	ไอ้ทีห่มอยงยทุธเสียหน้าโกรธมากกต็รงท่ีท่านอธบิดดีนัมาเข้า
ข้างนกัวชิาการปากเสียอย่างฉนันีแ่หละ	งานนัน้เลยมเีฮกนัทกุศนูย์ฯ	
ไม่เฮได้ไงถ้าขนืท�าตามหมอยงุยทุธมหีวงังานงอกอกีบานตะไท	(ตอน
นัน้ศนูย์ฯ	ต.ยงัไม่ถกูยบุนะ)	วนันัน้ท่านอธบิดดี�ารงถงึออกปากว่าอยาก
เหน็นกัวชิาการกรมฯ	มคีวามรูด้้านวิชาการที่แม่น	มีข้อมูลสนับสนุน	
มีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะทาง
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วิชาการได้	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแพทย์เสมอไป	 เลยเป็นที่ฮือฮาอยู่พัก
ใหญ่	แต่ฉนักร็ูตั้วอยูเ่หมอืนกนัว่าผอ.กองต.และบรรดาแพทย์ใจแคบ
หลายคนไม่ปลืม้ฉนัสกัเท่าไหร่คงกลวัว่าฉนัจะลมืตวัว่าเป็นใครโตจาก
ไหน	แต่ก็ช่วยไม่ได้เล่นฉันก่อน	แล้วคนอย่างฉันฆ่าได้หยามไม่ได้ฉัน
บอกแล้วว่าทกุคนกม็ศีกัดิศ์รอีย่างน้อยกศ็กัด์ิศรขีองความเป็นคนครบั	
สาเหตุนี้แหละที่ท่านรองฯ	นราถึงจ�าหน้าฉันได้	

	 กลับมาเข้าเรื่องต่อที่สคต.เขต	 5	 ท่านรองฯ	 นราถามฉันว่า	
“ตอนนี้ท�างานอะไรอยู่”	 ฉันก็ตอบท่านว่า	 “มาเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ระบาด”	แล้วท่านก็ถามต่อว่า	“รู้สึกยังไงกลับการยุบศูนย์ฯ	ต.”	ฉัน
ก็ตอบตามความรู้สึกจริงๆ	“ว่าไม่รู้สึกอะไรเลย	ไม่เคยรู้สึกว่าสูญเสีย
อ�านาจเพราะไม่เคยคดิว่าตวัเองเป็นใหญ่	ฉนัไม่เคยน่ังบนวิมานไม่เคย
ขี่หลังเสือ	 ฉันเดินอยู่บนดินเหมือนคนธรรมดาเป็นแค่คนท�างานคน
หนึ่งเป็นข้ีข้าหลวง	 กินเงินภาษีชาวบ้าน	 เมื่อรับหน้าท่ีท�างานก็ต้อง
ตั้งใจท�างาน	มองงานให้ออก	ท�าความเข้าใจงานและหาทางท�างานที่
รับผิดชอบให้เสร็จเท่านั้นก็พอ	 เพราะเค้ายุบศูนย์ต.	 แต่ฉันไม่ได้ถูก
หักเงินเดือนยังคงได้เงินเดือนเท่าเดิมแล้วท�าไมต้องเดือดร้อน”	ท่าน
ถึงเข้าใจว่าท�าไมเขตนี้ถึงไม่มีปัญหาเพราะถ้าคนที่เคยใหญ่ยอมเล็ก
เสียคนเดียวทุกอย่างก็จบเรื่อง	
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	 กลับมาเข้าเรื่องต่อ	ในปีนั้นไม่ใช่แค่ปรับโครงสร้าง	ระบบการ
ท�างานก็ปรับใหม่เรียกว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
หลายสิ่งอย่าง	เช่น	กองแผนของกรมฯ	ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคท�า
แผนปฏิบัติงานเอง	 อะไรไม่ว่า	 แผนค�าของบประมาณก็ต้องขอเอง	
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองสนุกล่ะสิ...สมัยท่ีฉันอยู่กองต.	 ส่วน
กลางเป็นคนก�าหนดแผนปฏิบตังิานและของบประมาณให้ศนูย์ต่างๆ	
ที่อยู่ในแต่ละเขตท�างานโดยไม่รู้ว่าถูกจริตหรือแก้ปัญหาตรงจุดหรือ
ไม่เพราะแต่ละศูนย์สภาพพื้นที่ก็แตกต่าง	 ปัญหาก็แตกต่างกัน	 ผู้
บรหิารเลยแก้ปัญหาด้วยการให้พืน้ทีค่ดิงาน	เพือ่แก้ปัญหาของตวัเอง
พร้อมทั้งเสนอ	งบประมาณในการด�าเนินการแก้ปัญหามาด้วย	ก็นับ
ว่าเป็นส่วนดีที่เขตจะได้ไม่ด่าส่วนกลาง	ว่าส่งเงินมาท�าไมเขตฉันไม่มี
ปัญหาเรือ่งนี้ทีปัญหาเรื่องนี้ไม่ส่งเงินมาให้ท�างาน	ส่วนเรือ่งระบบการ
ท�างานสมยันัน้อธิบดกีรม	ต.คอื	 ท่านด�ารง	บญุยนื	 ได้รเิริ่การท�างาน
แบบ	Matrix	 อะไรประมาณนั้น	 ส่วนที่ท�าให้ยุ่งคือมันต้องมาปรับ
แผนการปฏิบัติงานที่เขียนไว้ใหม่หมดงานลักษณะ	Matrix	 เป็นการ
ท�างานแบบเฉพาะกิจ	 จบเป็นโครงการๆ	 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้
แบบสหสาขา	 เช่น	 จะท�างานควบคุมการระบาดของโรคต้องใช้คนกี่
คน	ประกอบด้วยใครบ้าง	แต่ละคนต้องท�าอะไร	ต้องวางแผนอย่างไร	
ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับงาน	routine	นะ	ภารกิจหลักก็ต้องท�าตามปกติ	ฉัน
เริ่มรู้เรื่องเลาๆ	ตอนไปท�าแผนที่เขาใหญ่	กลุ่มแผนงานฯ	ของส�านัก
ต.	 (ตอนนั้นกองต.เปลี่ยนมาเป็นส�านักแล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดนนท์)	
ส่งสารให้รู้	 กลับมาจากเขาใหญ่ได้ไม่นานผอ.สคต	 เขตเรียกประชุม
และให้ท�าแผนแบบบูรณาการ	 (Matrix)	 ฉันเข้าใจแล้วแต่มีอีกหลาย
คนยังไม่รู้ประสีประสา	ฉันเริ่มเขียนของกลุ่มระบาดก่อน	ผอ.สมชาย
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ไปเชิญเขต	6	มาช่วยเนื่องจากท่านเกรียงศักดิ์	 เวทีวุฒาจารย์	เป็นผู้
ช�านาญเรือ่งแผนบรูณาการ	แล้วเขต	2	สระบรุ	ีมาขอแจมด้วย	เพราะ
ทุกคนต้องเตรียมเอกสารขึ้นไปน�าเสนอที่เชยีงใหม่	 ระหว่างทีเ่ตรยีม
เขียนแผนของสคต.เขตกนัอยู	่บงัเอิญปีนัน้มงีานเอก็ซ์โปทีม่.เทคโนโลยี
สรุนารี	จ.นครราชสมีา	ท่านอธบิดดี�ารงพาลกูสาวมาเทีย่วงานเอ็กซ์โปเลย
ถือโอกาสมาเยี่ยมสคต.เขต	 5	 และได้มาให้แนวคิดเรื่องการท�างาน
แบบ	matrix	ด้วย	ผอ.สมชายเลยเกณฑ์เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าฟังท่าน
อธิบดีบรรยายเรื่อง	การท�างานแบบ	matrix	หลังเสร็จการบรรยาย	
ท่านกถ็ามว่าใครเขยีนแผนปฏิบตังิานเสรจ็แล้วบ้างทกุคนกเ็งยีบรวม
ทั้งฉันด้วย	ผอ.สมชายสิเรียกให้ฉันขึ้นน�าเสนอเป็นคนแรกเพราะเค้า
รู้ว่าฉันท�าเสร็จแล้ว	 และก็น่าจะเข้าใจอะไรดีกว่าใคร	 ฉันก็ท�าใจดีสู้
เสือ...เอาว่ะอย่างดีก็แค่โดนด่าว่าโง่	 ไม่ได้ให้ไปตายเสียหน่อย...และ
ฉันเองก็อยากรู้ว่าที่เขียนไปทั้งหมดเข้าใจถูกหรือผิด	ผลปรากฏว่าได้
รับค�าชมจากท่านอธิบดีว่าเขียนได้ดีเข้าใจวิธีการท�างานแบบ	Matrix	
ถูกต้อง...รอดตวัไปกร.ู..และท่านขอให้เพิม่เรือ่งอะไรจ�าไม่ได้	หลงัจาก
นั้นไม่นานกองแผนกรม	ต.	ก็จัดประชุมให้ทุกสคต.ไปท�าแผนปฏิบัติ
งานเรือ่ง	Matrix	กนัทีเ่ชียงใหม่	(น่าจะเป็นเซ็นทรลักาดสวนแก้ว)	ฉนั
ถูกเกณฑ์ไปในฐานะคนท่ีเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าเพื่อนจะไม่โดนเกณฑ์ได้
ยงัไงกผ่็านด่านท่านอธิบดมีาแล้ว	คดิดคูนของสคต.ไม่เคยมใีครเขยีน
แผนปฏบิติังานเป็นสกัคนไม่ว่าจะเป็นแผนปฏบิตังิานหรอืแผนค�าขอ
งบประมาณ	เค้าถึงอยากได้คนของศูนย์ต.	เก่า	เพราะว่าในปี	2537	
ฉันจะสอนลูกน้องให้เขียนแผนปฏิบัติงานเป็น	 เลยให้ปานใจมาช่วย
สอนลูกน้องฉันเขียนแผนปฏิบัติงาน	 เริ่มกันตั้งแต่ก.ไก่ไปถึงฮ.นกฮูก	
จ�าได้ว่ายกทมีเข้าป่าไปนัง่เขยีนกนัทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภูเขยีว	(ทุง่
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กะมัง)	อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมโิน้น	มนัเงยีบ	แล้วมนัจะได้ไม่หนีเทีย่วกัน	
ที่พักก็มีอาหารการกนิเรากใ็ห้แม่บ้านทางเขตรกัษาพนัธุฯ์	 จดัให้	 สาม
มื้อถ้วยชามไม่ต้องล้าง	 เรากินเสร็จแม่บ้านเค้าจะมาเก็บล้างเอง	 มี
หลายคนสงสัยว่าท�าไมฉันท�าแบบนี้ค�าตอบก็คือที่ศูนย์ต.ก่อนฉันจะ
มารับต�าเหน่งผู้อ�านวยการศูนย์	 มันแบ่งกันเป็นสามก๊ก	 ก๊ก	 1	 ของ
หัวหน้าเก่า	ก๊ก	2	ของเจ้าหน้าที่เก่าหรือกลุ่มคนเก่าแก่ของศูนย์	ก๊ก	
3	กลุม่อสิระหรอืง่ายๆ	นกสองหัวใครชนะก็เข้าข้างน้ัน	หรอืว่าถ้าเหน็
ท่าไม่ดีก็ล้ีภัยเข้าคอกตัวเอง	 แล้วคิดดูว่างานมันจะไปรอดมั้ยก็กัด
กันเอง	กลุ่มนงึท�ากลุ่มนงึขวาง	มแีต่คนนิง่เพราะกลวัเจบ็ตวั	ฉนัเลยหา
วธิแีก้โดยจบัพวกมนัเข้าป่า	หางานที่ต้องให้มันช่วยกันท�า	ช่วยกันคิด	
จดุอ่อนพวกมันอยูท่ีช่อบกินเหล้า	ฉนัก็ยอมเสยีเงนิซือ้เหล้าไปสองลงั	
โซดาพร้อมใส่รถไป	กลางวันท�างานข้อมูล	ที่จะใช้มีชุดเดียว	อุปกรณ์
เครื่องเขียนมีชุดเดียวต้องยืมกันใช้	 ต้องช่วยกันท�าเพราะปานใจเค้า
จะสอนวิธีคิดหาข้อมูลและน�าไปวางแผน	 เค้าจะให้เขียนเป็นตอนๆ	
และให้ช่วยกันน�าเสนอ	 ส่วนฉันเขียนแผนค�าของบประมาณ	พอตก
เยน็กต้ั็งวงกนิเหล้าพอเริม่ตงึๆ	กอ็อกอาการแขวะกนั	ฉนักจ็ะยใุห้มนั
ต่อยกันกลางลานถ้าไม่อายพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ตามใจมัน	ก็อย่างที่
ฉันเคยพูดแหละมันกินเหล้าด่าแม่ฉันได้ฉันก็กินเหล้าด่าแม่มันกลับ	
ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่นักเลงจริงพอเจอคนจริงเข้าก็ไม่กล้า	ฉันอยู่ท�าแผน
กันจนเสร็จงานก็ยกทีมกลับ	 ได้ผลแฮะ...พวกลูกน้องเริ่มหันมามอง
หน้ากัน	 พูดคุยกัน	 ช่วยกันท�างาน	 เพราะฉันก็ด่าไม่เลี้ยงเหมือนกัน	
เล่นกันตรงๆ	 ไม่มีอ้อมค้อม	 ก็อย่างท่ีบอกว่าหลายคนเป็นคนศูนย์
ต.เก่า	และรู้จักกิติศัพท์ของฉัน	ว่าเป็นคนยังไงถึงเป็นผู้หญิงแต่ดุกว่า
เสือแม่ลูกอ่อนอีก	มันเลยไม่กล้ากัน...	
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	 เขียนไปตรวจไปตอนเช้าก็นั่งท�ากันหน้าที่พักสายหน่อยแดด
ร้อนกย้็ายไปโรงอาหาร	กลางคนืท�าได้ถงึสองทุม่หลงัจากน้ันทางเขตฯ	
จะดับไฟ	ฉันชอบเพราะมันหลุดจากวงจร	ไม่มีคลื่นรบกวนสัญญาณ
โทรศพัท์ไม่ม	ีทีน่ีเ่ค้าใชว้ทิยุสือ่สารกนั	ทกุวันนีก้ย็ังเป็นแบบนั้นจะใช้
โทรศัพท์ต้องออกมาโทรที่ถนนทางเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯ	 หรือไม่ก็ที่
ตลาดทุง่ลยุลาย	มันเงยีบอากาศสดช่ืน	สมองแล่นดี	ไม่ต้องมพีธิรีตีอง
เยอะ
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		 พักยกกินข้าวกัน	 ส่วนขวดที่ต้ังอยู่เป็นของเมื่อคืนเรามีข้อ
ก�าหนดว่าห้ามดืม่เกนิสองกลมต่อวันแต่แบนไม่นับกส็บายๆ	แบบลกู
ทุ่งงานก็เสร็จแถมยังได้ความสามัคคีกลมเกลียว	 บางวันก็จะมีกวาง	
ละอง	ละมั่ง	ออกมาเดินโชว์โฉม

	 กลางคืนก็มีพรรคพวกมาเยี่ยมเยือนซึ่งเป็นเรื่องปกติของการ
มาพักค้างที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ	ทุ่งกะมัง
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	 พอมาถึงปี	 2538	ฉันก็ให้พวกลูกน้องเขียนแผนปฏิบัติงานส่ง	
ฉันก็แค่ตรวจแก้ไขอย่างเดียว	 ทุ่นแรงไปเยอะไม่ต้องนั่งหลังขดหลัง
แข็งท�าคนเดยีว	พอช่วงหลงักห็ดัให้เขยีนโครงการวจิยัเลก็ๆ	ขอเงนิจาก
ส�านกั	ต.	มาท�า	เจ้าดอกรกัเป็นรายแรกที่โดนปั้น	แล้วมันก็ได้ตังค์มา
ท�า	เล่นเอาหลายคนอจิฉาตอนนัน้เจ้าดอกรกัต�าแหน่งแค่เจ้าพนักงาน
ควบคมุโรคไม่ใช่นกัวชิาการ	แต่สามารถขอเงนิจากส�านกัวิชาการส่วน
กลางมาท�าวิจัยได้	 แล้วฉันก็ให้มันเขียนรายงานผลส่งเจ้าของเงินคือ
ส�านัก	ต.	และเอาไป	present	ผลงานวิชาการในเวทีสัมมนาวิชาการ
ภาค	 สมัยก่อนที่สคต.เขตทางภาคอีสานเขามีการจัดประชุมวิชาการ
ทกุปีโดยผลดักนัเป็นเจ้าภาพคนละปี	ตอนทีย้่ายไปใหม่น่าจะเป็นเขต	
7	 เป็นเจ้าภาพ	 ฉันพาลูกน้องไปน�าเสนอเร่ืองการเฝ้าระวังกาฬโรค
ตามแนวชายแดน	 จ�าได้อาจารย์ประเสริฐ	 ทองเจริญ	 เป็นผู้วิพากษ	์
อาจารย์ถามเสียตังค์ไปเท่าไหร่ได้หนูมา	5-6	ตัว	หนูที่ดักได้ตกตัวละ
เกือบหม่ืนมนัไม่คุม้	(ประมาณว่าท�าแค่กาฬโรคโรคเดยีว)	ตอนน้ันฉนั
เพิง่เริม่ท�าหนเูลยได้แต่รบัฟังข้อเสนอแนะของอาจารย์	แต่ถ้าเป็นตอน
นี้รับรองตับ/ไต/ไส้พงุ/หวัใจ/ปอด/เซยีงจีไ้ม่เหลอืแน่	อกีเรือ่งเป็นการ
ประเมนิผลความชุกและพฤติกรรมการกินที่มีผลต่อการติดโรคพยาธิ
ใบไม้ตบัน่าจะเป็น	นพ.เชาวลิตร	มังคละวิรัช	เป็นคนวพิากษ์	อาจารย์	
เชาวลติรบอกว่ามนัเหมอืนข้อมลูยงัไม่เตม็น่าจะท�าอะไรต่อได้อีกหรอื
เหมือนซ้อนข้อมูลไว้	 (ฉันก็นึกในใจรู้ได้ไงว่าฉันอมข้อมูลไว้)	 แต่
น.พ.ศภุมติรกช่็วยแก้ต่างให้จนทัง้ห้องประชมุเขาเฮกัน...ลกูพีเ่ก่าช่วย
ลกูน้องเก่าจ้า...กเ็ข้าท�านองไม่ช่วยลกูน้องแล้วจะให้ไปช่วยหมาทีไ่หน
ล่ะ...จริงป่าว...ก็จะให้ข้อมูลเต็มได้ยังไง	ก็ฉันเล่นยักข้อมูลไว้เขียนให้
ลูกน้องเอาไปน�าเสนอในการประชุมวิชาการปีต่อไป	 ปล่อยหมดก็
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เหนือ่ยแย่ใครจะไปขยนัท�างานวิจยักนัทกุปี	งานประจ�าไม่ต้องท�ากนั
หรอืไง	พอปีหลงัๆ	กป็ล่อยลกูน้องขึน้เวทฉีนัเลยกลายเป็นผูก้�ากับเวที
ช่วยลูกน้องอยู่ข้างๆ	 แทนและคอยต่อกรกะบรรดานักวิชาการเจ้า
ปัญหาทั้งหลาย	บางคนโดนย�าไม่รู้จะเอาคืนกะใคร	เลยมาเอาคืนกะ
ลูกน้องฉัน	มันสารภาพตรงๆ	เลยว่า	Paper	มันโดนย�าเละไม่รู้จะเอา
คืนกะใครเลยเอาคืนกะพี่แหละ	สวยสิ...เลยโดนฉันฝังกลบเรียบร้อย	
ด่ากลับสคิรบัจะเก็บมนัไว้ท�าไม	มนัไม่มนี�า้ใจเป็นนักกีฬาเลย	การโดน	
Comment	 ผลงานวิจัย	 มันเป็นเรื่องปกติของผู้วิพากษ์กับนักวิจัย	
เพราะมุมมองของคนท�ากะคนอ่านมันต่างกันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะ
วิจารณ์ชาวบ้านกันแบบสุดโต้งหรอก	 อย่าไปสนใจมันมาก	 เพียงเรา
เกบ็เอาส่วนดหีรอืแนวคดิดีๆ 	ทีเ่ค้ามองเหน็แต่เราไม่เหน็มาปรบัหรอื
เพิ่มให้ผลงานวิจัยมีคุณค่ามากขึ้นก็เท่านั้น	

	 ช่วงที่ฉันมาเป็นหัวหน้าระบาดก็รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานวิชา
การของสคต.เขต	 5	 อีกงานหนึ่ง	 ตอนนั้นหมอธีระวัฒน์นี่แหละเป็น
หัวหน้างาน	ขอเม้าหน่อยเถอะหัวหน้าโคตรเฉยมีแต่	อีผู้ช่วย	2	คน	
(ฉันกะพี่ตุ๋ย)	เต้นแร้งเต้นกากันอยู่	ช่วยกันเขียนโครงการ	จัดประชุม
เรื่องการท�าวิจัยเข็นให้เด็กๆ	 ในสคต.เขียนโครงร่างงานวิจัย	จากนั้น
ก็หาเงินมาช่วย	ครั้งแรกผอ.	ให้เงินสนับสนุนงานวิจัยเรื่องละ	5,000	
บาท	ฉนักรีด๊ซะห้องประชุมแทบแตก	ฉนัถามว่าเงนิแค่นัน้ท�าอะไรได้	
แค่ฉันยกเท้าขึ้นข้างเดียวยังไม่เดินไปไหนเงินก็หมดแล้วท�าวิจัยนะ
ไม่ใช่นัง่ค้น	Paper	ชาวบ้าน	แล้วเอามารวบรวม/ทบทวนวรรณกรรม
หรือเขียน	 literature	 review	 พระเจ้าชั่งคิดได้เนาะ...ฉันร่ายยาว
ซะผอ.	สคต.เถียงไม่ทันถามว่าจะตั้งงบประมาณเรื่องละเท่าไหร่	ฉัน
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ตอบว่าอย่างน้อยให้เรื่องละ	15,000	บาทถ้าต�่ากว่านี้ไม่ต้องท�าฉันก็
อ้างว่าฉันขอเงินส�านัก	 ต.	 มาท�าวิจัยเรื่องนึงขั้นต�่าก็	 150,000-
200,000	บาทแล้ว	ยงัไม่ได้คดิค่าวิเคราะห์ข้อมลูนะ	แค่งบเกบ็ข้อมลู
ภาคสนามก็แทบไม่พอแล้ว	 กว่าจะผ่านเรื่องเงินทุนวิจัยของเจ้าหน้า
ที่สคต.เขต	 ผอ.	 ก็แทบจะกินหัวฉัน	 เค้าคงไม่มองหน้าฉันไปอีกนาน
คิดดูสิหัวหน้านงานวิชาการนั่งเงียบไม่ช่วยฉันเถียงเลยอ่ะ	มีแต่หมอ
กฤษฎากะพี่ตุ๋ยคอยเป็นกองหนุนให้	 แต่ฉันก็ไม่แคร์หรอกที่ท�าไปก็
ท�าให้ไอ้พวกน้องๆ	 มันจะได้มีก�าลังใจท�างานกัน	 อย่างน้อยก็ได้หัด
เขียนโครงร่างการวิจัย	ได้มีเงินไปลงมือเก็บข้อมูลท�าวิจัยกัน	เป็นนัก
วิชาการที่สมบูรณ์แบบไม่อายสคต.อื่นๆ	 กว่าจะเข้าที่เข้าทางเหนื่อย
สดุๆ	มาจนถงึทกุวันนีเ้ดก็ๆ	ทีเ่ขต	5	นครราชสมีากท็�างานวจิยักนัเยอะ
มากแถมยงัส่งโครงการวิจยัผ่านส�านกัจัดการความรูผ่้านวช.	ไม่เสยีที
ทีฉ่นัลงทนุงดัข้อกะ	ผอ.	สคร.เปิดทางให้เดก็ๆ	มนั...ไม่รูว่้าพวกมันยงั
จ�ายยัป้าปากหมาคนนีไ้ด้หรอืป่าว...แต่กช่ั็งเถอะเก็บความภมิูใจเลก็ๆ	
เอาไว้ในใจคนเดียวก็ได้	

	 มาว่าเรื่องประสบการณ์งาน	EPI	หรืองานโรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนบ้างช่วงปี	2538	มีโรคคอตีบระบาดที่บุรีรัมย์คนไข้อายุ	
35	 ปีถ้าจ�าไม่ผิดฝ่ายต.ของจังหวัดโทรมาบอกจะขอเบิก	 Toxin	 กะ
วคัซนีคอตบีเพือ่จะลงควบคมุโรคในพืน้ทีฉั่นก็ประสานไปทีเ่ภสชัของ
สคต.เขต	ปรากฏว่ามีวัคซีนคอตีบแต่	Toxin	ที่จะใช้ฉีดให้คนไข้ไม่มี
ฉันเลยต้องโทรศัพท์ประสานกับเจ้าอ้อม	 (เอมอร	 ราษฎร์จ�าเรญิสขุ)	
ให้ส่ง	Toxin	ด่วนเพือ่ฉดีให้คนไข้คอตีบวันรุง่ขึน้กลุม่	EPI	ให้เจ้าต้อมตี
รถด่วนมาส่งให้ฉนัๆ	กส่็งต่อให้จงัหวัดบรุรัีมย์ทนัใช้พอดี	ส่วนทีเ่หลอื
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กเ็กบ็ไว้ทีก่ลุม่เภสชัฯ	ฉนักส่็งหนังสอืเบกิตามหลงัถอืว่าโชคดทีีเ่ราเป็น
คนของกอง	ต.	เก่าแถมพวกน้องๆ	กช่็วยเราเต็มที	่เพราะเวลาทีน้่องๆ	
ที่กอง	ต.	มาขอให้ช่วยท�าอะไรฉันก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันอย่างที่บอก
ไว้สมัยก่อนคนกอง	ต.	เก่ารกัและสามคัคเีป็นอันหน่ึงอนัเดยีวกันมาก	
แต่อย่าถามถึงสมัยนี้นะ...ไม่ขอวิจารณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรก็
เปลี่ยน	มันเป็นเรื่องของสัจจะธรรม...	

	 กว่าเรือ่งคอตบีจะสงบกน็านพอดเูพราะมันดันมรีะลอกสอง	ซึง่เป็น
ผู้สัมผัสเก่าจากการระบาดรอบแรก	ร้อนถึงส่วนกลางต้องลงพื้นที่มา
ก�ากับเอง	 เพราะฉันเป็นคนส่งรายงานขึ้นไปและขอให้ส่วนกลางลง
มาช่วย	ช่วงนัน้น่าจะเป็นเจ้าอ้อมกะท่านศภุชยัลงมาคุยกะงานระบาด
จงัหวดั	แล้วมาดูแผนการควบคมุโรคทีฝ่่าย	ต.	ผลทกุอย่างก็เรยีบร้อย
ไปด้วยดี	 ฉันก็ได้ประสบการณ์เรื่อง	 EPI	 จากเจ้าอ้อมนี่แหละเท่าที่
สงัเกตนะ	ถ้ามีการระบาดของโรคกห็าต้นตอ	(กลุม่เสีย่ง)	ให้เจอคนไข้
ก็เอาไปรักษา	กลุ่มผู้สัมผัสมีกี่คนถือว่าเสี่ยงหมดจับฉีดวัคซีนให้หมด
ทกุคน	โรคทีป้่องกนัได้ด้วยวัคซีนท�างานง่ายไม่ค่อยมกีารระบาดใหญ่
โตไม่เหมือนโรคทางอาหารและน�้า	 ถ้าเด็กๆ	 ฉีดวัคซีนครบตาม
แผนการรับวัคซีน	โอกาสป่วย	มีน้อยมาก	ถ้าป่วยอาการก็ไม่รุนแรง
หรือแทบจะไม่มีการป่วยเลยด้วยซ�้า	 ในช่วงที่มาอยู่ศูนย์	 ต.	น่าจะมี
เรื่องการระบาดของคอตีบที่บุรีรัมย์ครั้งเดียว	 นอกน้ันก็มีเรื่องการ
ประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนทั่วประเทศที่เป็นงาน
หลักโดยส่วนกลางจะเรยีกผูร้บัผดิชอบข้ึนไปมอบหมายงาน	แล้วก็จับ
สลากเลอืกพืน้ท่ี	ตามข้อตกลง	จงัหวดัไหนมปีระชากรเกินล้านต้องท�า	
60	cluster	ต�่ากว่าล้านท�า	30	cluster	ส�าหรับเขต	5	จะเหลือเหรอ	
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5	จังหวัดที่รับผิดชอบมีมหาสารคามจังหวัดเดียวที่ประชากรน้อยสุด
แล้ว	มอืเจ้ากรรมไม่เคยจบัได้เลย...ลกูน้องบ่นกันขม	เฮ้อ..ไม่ได้	โคราช
กบุ็ญหัวแล้วอย่าบ่นนกัเลย	ส�ารวจเสร็จกล็งข้อมลูและส่งให้กลุ่ม	EPI	
แล้วกไ็ม่รูก้รรมเวรอะไร	ส�ารวจความครอบคลมุวัคซีนทีไรต้องท�าหน้า
ร้อนประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนทุกที	 เหตุผลก็คือเค้าใช้
ประชากรกลางปีเป็นตัวคิดความครอบคลุม	โอ้โฮ..คิดได้	เล่นส�ารวจ
เดอืนเมษาแถบอสีานมันร้อนขนาดไหน	แดดเผาแทบละลายอ่ะ	พวก
ผู้ชายถอดเสื้อเอาคลุมหัวเดินกัน	ฉันจะท�าบ้างก็เกรงใจ	พกทั้งหมวก
พกทั้งร่มยังเอาไม่อยู่เลย	ตัวด�าไม่ว่าแต่ฝ้าขึ้นหน้าไม่ไหวจะเคลียร์...
ในช่วงทีเ่ดินส�ารวจร้อนๆ	กม็เีรือ่งข�าๆ	ให้คลายร้อนอยูบ้่าง	เรือ่งมีอยู่
ว่าชาวบ้านแถบอสีานมกัจะไปท�างานต่างประเทศแถวไต้หวัน	ฮ่องกง	
หรอืมสีามเีป็นฝร่ัง	ลูกกไ็ปอยูต่่างประเทศด้วยแล้วก็ไปรบัวคัซนีท่ีน้ัน	
สมดุวคัซนีของแต่ละประเทศกไ็ม่เหมือนกัน	ถ้าภาษาองักฤษเราก็พอ
เดาๆ	 ได้อยู่	 แต่ที่รับไม่ได้เลยคงเป็นภาษาจีนนี่แหละ	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ฉันก�าลังอ่านสมุดวัคซีนของเด็กที่ตามแม่ไปอยู่เยอรมันหรือประเทศ
ทางยโุรปแหละภาษามนัไม่ใช่องักฤษแน่	แต่พอเดาได้จากตัวย่อวัคซนี	
เจ้าดอกรักเดินมาตามเพราะก�าลังจะย้ายหมู่บ้านฉันก็บอกว่ามาก็
ดีแล้วช่วยกันดูหน่อย	 (ไม่ใช่ดูช่วยเดา)	 เจ้าดอกมันบอกว่าช่วยไม่ได้
ลืมเอาแว่นภาษาอังกฤษมา	ได้เรื่องสิแม่ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆ	ได้ยินเข้า
แกกถ็ามว่า	“คุณหมอไอ้แว่นภาษาองักฤษเป็นแนวไหนเนาะ	อนัจัก๊บาท	
ช่วยซื้อให้น�าแน”	 เป็นเรื่องแล้วไงฉันจะข�าออกมาก็กลัวแม่ใหญ่จะ
เสียหน้าเลยถามว่า	“แม่ใหญ่จะเอาไปท�าหยั้ง”	แม่ใหญ่ก็ตอบอย่าง
ภมิูใจแบบไม่คดิว่าถกูหลอก	“กเ็อาไว้อ่านภาษาปากจิอย่างคณุหมอไง	
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ใส่แล้วมันอ่านออกจริงๆ	 ใช่บ่”	 เป็นไงไอ้ดอกได้เรื่องแล้วมั้ยล่ะ	 ฉัน
เลยต้องเฉลยให้แม่ใหญ่ฟังว่า	“ท่ีพดูนีเ่ค้าพดูเล่นกันมนัไม่มหีรอกแว่น
ภาษาอังกฤษนะ”	ดีที่ไม่โดนสากเขวี้ยงกะบาลก็บุญแล้ว	

	 หลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้จะท�าอะไรเกี่ยวกับงาน	 EPI	 เพราะมันก็
แค่ส่งวัคซีนให้จังหวัด	 งานนี้เป็นงานที่วางแผนการท�างานยากมาก	
ไม่รู้ว่าจะท�าอะไรจริงๆ	 ฉันเลยคิดประเมินอัตราสูญเสียวัคซีนและ
เทคนคิการให้บรกิารวัคซนีเพือ่ทดสอบความถกูต้องของขัน้ตอนการ
ฉีด	 การเตรียมวัคซีนเพื่อให้บริการว่าจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อผู้รับบริการหรือไม่	 (อันนี้ต้องท�าการส�ารวจภูมิคุ้มกันด้วยหรือที่
เรียกว่า	 Sero	 survey	 มันยากตรงนี้แหละต้องใช้งบประมาณเยอะ
อยู่)	 แค่หาดูความถูกต้องของการเตรียมวัคซีน	 กะหาอัตราการสูญ
เสียก็แทบกระอักแล้วไม่ใช่หาง่ายๆ	 ครั้งแรกฉันคิดว่าส่งวัคซีนให้
จังหวัดเท่าไหร่	 ให้บริการได้กี่คน	 ก็เอามาบวกลบคูณหารก็ได้อัตรา
การสูญเสียออกมา	แต่ขอโทษคิดผิด	ดันลืมคิดวัคซีนที่สถานีอนามัย
เอาไปเก็บสต๊อกไว้	และเกบ็ไม่ถกูทีอ่กีมนัก็ท�าให้วคัซีนเสยีเหมอืนกัน
กว่าจะปิด	Job	ได้เล่นเอาเหนื่อย	ปรึกษาส่วนกลางก็ไม่ได้ค�าตอบที่
โดนใจ	ปัญหามันอยูต่รงทีเ่ราไม่มีประสบการณ์ด้านการบรหิารวคัซนี	
มันเลยท�าให้เรื่องที่เราเห็นว่าง่ายกับยาก...ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่
อยากจะบอกว่าจะท�างานอะไร	อย่าสกัแต่อ่านหนังสอืหรอืต�าราอย่าง
เดียว	 แต่ต้องลงมือท�าด้วย	 จะได้เกดิความช�านาญ	ลองผดิลองถกูให้
มนัมปีระสบกาณ์แล้วปัญญากจ็ะตามมา	เพียงแต่เราอย่าท้อเสยีก่อน...
แล้วประสบการณ์ที่ว่าก็ไม่ได้สร้างหรือเกิดได้ภายในวันเดียว...
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	 จากนั้นไม่นานถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะเป็นปี	 2537	 ก็เริ่มโครงการ
กวาดล้างโปลิโอ	 โดยส่วนกลางก�าหนดให้มีกิจกรรม	 2	 ส่วน	 คือ
กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอกับเด็กอายุตั้งแต่	 5	ปีลงมา	ทุก
คนทั่วประเทศปีละ	2	ครั้งห่างกัน	1	เดือน	คือช่วงเดอืนธนัวาคม	และ
เดือนมกราคม	กน่็าจะตรงกบัวันพ่อและวันเดก็ของทกุปี	และกจิกรรม
การเฝ้าระวังโดยให้	 สคต.เขต	 ส่งรายงาน	 Zero	 ทุกเดือน	 คือการ
รายงานลักษณะอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน	
(AFP)	 ส�าหรับกิจกรรมการรณรงค์ให้	 สคต.	 ทุกเขตร่วมกับทีมของ
แมลงในส่วนภูมิภาคประสานก�าลังช่วยกันท�า	 ฉันมันนักฉวยโอกาส
อยู่แล้ว	 เลยได้จังหวะประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฯ	
และสือ่ประชาสัมพนัธ์รวมทัง้ความครอบคลมุของการให้วัคซนีโปลโิอ
ในวันรณรงค์	และก็น่าจะเป็น	สคต.	เขตเดียวที่ท�า	จะยากอะไร	แค่
ออกแบบฟอร์มการประเมนิเป็นค�าถามสัน้ๆ	หน้าเดียวเจาะเอาเฉพาะ
ทีเ่ราอยากรู้ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าทีข่อง	สคต.	และเจ้าหน้าทีแ่มลงทีอ่อก
ไปตั้งหน่วยบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบเท่านี้ก็เรียบร้อย	 วันรุ่งขึ้น
แบบประเมินก็ถูกส่งกลับ	ฉันก็เอามารวบรวมแล้ววิเคราะห์	สรุปผล
ส่งให้ส่วนกลางเอาไปใช้ประโยชน์ไม่รู้ว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหน	 แต่ที่
แน่ๆ	โบรชัวร์โฆษณารณรงค์วัคซีนเดิมเป็นรูปสมเด็จพระเทพฯ	ทรง
หยอดวคัซนีพอแจกให้ชาวบ้านๆ	กเ็อาไปบชูาหรอืเกบ็ไว้	โดยไม่อ่าน
ว่าครัง้ต่อไปหยอดเมือ่ไหร่หรอืบางทีเ่อาไปทิง้ในทีท่ีไ่ม่เหมาะสม	ส่วน
รปูรฐัมนตร	ีรปูผู้บรหิารกระทรวงหยอดวัคซนีชาวบ้านได้ไปกไ็ม่รูจั้กเอา
ไปโยนทิง้	ไม่รูอ้กีว่าเดอืนหน้าเค้าจะหยอดวัคซีนกันเมือ่ไหร่	สือ่ทีช่าว
บ้านชอบและรับรู้ได้มากที่สุดคือ	วิทยุชุมชน	เสียงตามสาย	โทรทัศน์	
การโฆษณาทางทีวีโดยเอาดาราท่ีเค้ารูจ้กัมาโฆษณาจะได้ผลมากกว่า	
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ระยะหลงัการสือ่สารโฆษณาการรณรงค์กเ็ปลีย่นรปูแบบไป	พีเ่ชาวลติร
มาบอกว่าเค้าใช้ข้อมูลที่ฉันประเมินและสรุปส่งมาให้ปรับเปลี่ยน					
การประชาสัมพันธ์	แล้วหลังจากนั้นเค้าก็ขอให้	สคร.	เขตอื่นๆ	ช่วย
ประเมินให้	 ส่วนฉันก็เอาเรื่องประเมินผลโครงการรณรงค์โปลิโอน่ี
แหละขอประเมินเล่ือนเป็นซี	 8	 จ�าได้ส่งไปสามเรื่องคุณหมอส�าเริง	
แสงซื่อ	 (เสียชีวิตแล้ว)	บอกว่าให้เอากลับไปสองเรื่อง	คุณหมอบอก
ว่าแค่เรื่องแรกแกก็ผ่านฉลุยแล้ว	ช่วงที่ฉันท�าประเมินขอเลื่อนระดับ
เป็นรุ่นสุดท้ายทีต้่องให้คณะกรรมการกพ.	เป็นผู้ประเมนิ	หลงัจากนัน้
กเ็ปลีย่นเป็นคณะกรรมการ	กรม	ต.	ผลประเมินซี	8	ผ่านตั้งแต่กลาง
ปี	2537	อาหนอมอีกแหละไปตามให้แล้ว	Fax	ผลการประเมินมาให้
ทีศ่นูย์	ต.	แต่กว่าจะได้บรรจเุลือ่นขัน้ก	็1	ตลุาคม	2538	ดคูวามล่าช้า
ของกองการเจ้าหน้าที่กรม	 ต.	 (ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกรมหรือเวลาจะ
ผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นเต่าล้านปีไม่เคยทันอะไรกะเค้าเลย)	อ้าง
เหตุผลร้อยแปดเนื่องจากเปลี่ยนโครงสร้าง	 เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งใหม่
ต้องท�าเรื่องถาม	 ก.พ.	 ก่อนว่าต้องประเมินใหม่เพื่อเปลี่ยนต�าแหน่ง
หรือไม่...กรูล่ะหน่าย	 กะอีแค่เปล่ียนจากนักวิชาการควบคุมโรคมา
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งเป็นต�าแหน่งที่เอ้ือกันอยู่แล้ว	 ไม่ใช่
เปลีย่นแค่กรม	ต.	เปลีย่นแม่งหมดทัง้กระทรวงน่ีถ้าต้องประเมนิใหม่
กรมิูต้องไปเรยีนให้จบวุฒิสาธารณสขุก่อนถึงจะผ่านการประเมนิมหีวงั
หนวดหงอกพอด.ี..เฮ้ย...นีแ่หละกอง	จ.	กรม	ต.	ไม่รูจ้ะสรรเสรญิอย่างไร
ดี	ยิ่งกว่าอยู่ในถ�้าปิดตายที่ไม่มีทางออกอีก	จะให้ไปขุดรูอยู่ก็เกรงจะ
หยาบเกินไป...แต่ฉันก็เป็นโจทย์จันไปท้ัง	 สคต.ว่าผ่านการประเมิน
เลื่อนขั้นของ	กพ.	โดยที่ไม่ต้องแก้ไขผลงานวิชาการเลย...อันนี้ก็ไม่รู้
สินะคนมันเก่งอ่ะ...
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	 ว่าเรื่องประเมินผลการรณรงค์โปลิโอต่อดีกว่า	 หลังจากน้ัน	
ผอ.สคต.	เขต	5	กเ็หน็ชอบเรือ่งประเมนิความครอบคลุมวัคซีนรณรงค์
โปลิโอ	 เลยสั่งให้ประเมินทุกปีเพราะท่านถูกถามในที่ประชุมบริหาร
กรมว่า	 ในการรณรงค์โปลิโอแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบมีความ
ครอบคลุมเท่าไหร่	 มีผลงานไปตอบท่านอธิบดี	 ได้หน้าไปหลายศอก
แต่กรูเหนื่อยอ่ะ...เพราะต้องรีบสรุปผลให้ทันนายเอาไปเสนอหน้า...
แรงมัย้...แต่กค็ุม้ค่าเหนือ่ยเพราะปัจจบุนัองค์การอนามยัโลกก�าลงัจะ
ประกาศให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคโปลิโอ	 ดังน้ันทุกคนที่
ท�างานนีก้ถื็อว่าเป็นหนึง่ในหน้าประวัตศิาสตร์การกวาดล้างโรคโปลโิอ
ในประเทศไทย	ผูป้ฏบิตัอิย่างเราๆ	กจ็งภมูใิจเถอะ...จุดเริม่ต้นมนัยาก
เสมอแหละ	แตผ่ลส�าเร็จทีไ่ดร้บั	มนักน่็าชืน่ใจหายเหนือ่ย	นีก่็เป็นอกี
ประวติัศาสตร์การท�างาน	ในยคุทีฉ่นัได้ทีมี่ส่วนร่วมปฏิบตังิานรณรงค์
โปลโิอจนเป็นผลส�าเรจ็	ถงึแม้ว่าจะเป็นเพยีงผูป้ฏบิตังิานตวัเลก็ๆ	แต่
ทุกคนที่มีส่วนร่วมท�างานนี้ก็คงจะจดจ�าผลงานที่ตัวเองท�าไว้ในใจ
ตลอดไป...

	 อีกงานทีเ่กีย่วกบั	EPI	คอื	การส�ารวจโรคบาดทะยกัในเดก็แรก
เกิดในพื้นที่ชายแดน	 บอกแล้วว่าไม่รู ้จะท�าอะไรถ้าเป็นภาษาคน
ท�างานอย่างฉันก็จะบอกว่างานที่เกี่ยวกับวัคซีนเป็นเรื่องที่ตายแล้ว
มันสุดๆ	แล้วแค่พาลูกไปฉีดวัคซีนให้ครบก็จบ	ถึงสิ้นปีเราก็ประเมิน
ผลความครอบคลุมการรบัวคัซนีของกลุม่เป้าหมาย	โรคทีป้่องกันด้วย
วัคซีนหลายๆ	 โรค	 อัตราป่วยเหลือน้อยเต็มทนและก็มีอีกหลายโรค
ก�าลังรอเข้าคิวกวาดล้างเหมือนโปลิโออย่างเช่น	 หัด	 คางทูม	
บาดทะยัก	 ตอนที่ไปส�ารวจบาดทะยักในเด็กแรกเกิดที่ชายแดน									
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ก็ไม่ใช่อะไรวตัถปุระสงค์เพือ่จะดคูวามครอบคลุม	และพฤตกิรรมการ
ดูแลตัวเองของแม่ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเขมรว่า	 ขณะตั้งครรภ์
ได้รบัวคัซนีบาดทะยกัครบหรอืไม่	มีความเชือ่ในการดแูลเดก็แรกเกิด
อย่างไร	 เพราะพื้นที่ชายแดนเขมรแถบสุรินทร์	 บุรีรัมย์จะมีชนกลุ่ม
น้อยที่เรียกว่าส่วยอาศัยอยู่	 แบบสอบถามหรือแบบฟอร์มที่ใช้เก็บ
ข้อมูลก็ใช้ของส่วนกลางแหละ	ไม่มอีะไรมากกส็�ารวจเก็บข้อมลู	กลบั
มาก็สรุปผล	เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จ	จ�าไม่ได้ว่าให้ใครเอาไป
ประเมินขอซีเพราะช่วงที่อยู่	สคต.	เขต	5	ประมาณปี	2540	มั้ง	กรม	
ต.	 เรียกนักวิชาการไปอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการ	
บอกแล้วต้ังแต่ต้นว่าไม่จ�าเป็นต้องเรยีนเค้าอยากให้ท�าอะไรก็เรยีกไป
อบรมเดี๋ยวก็เป็นเอง	กลับมา	ผอ.สคต.	 เขต	ก็ออกค�าสั่ง	 แต่งตั้งให้
เป็นกรรมการตรวจประเมินผลงาน	 คนที่ได้รับการแต่งตั้งต้องส่งชื่อ
ไปกรมและ	กพ.	ด้วย	จ�าได้ว่ามีอยู่ช่วงนึง	กรม	ต.	เทกระจาดซี	6	ยก
เข่งช่วงนั้นอ่าน	อวช.	ของเจ้าหน้าที่	สคต.	กันตาแฉะ	

	 ขอเล่านอกเรื่องนิดนึง...ช่วงที่กรม	ต.	 เทกระจาดซี	6	ก็มีเจ้า
หน้าที่สูงอายุในกลุ่มระบาดของฉันนั่งหน้าเศร้า	 ไม่รู้จะเอาผลงาน
วิชาการที่ไหนมาเขียนเพื่อเล่ือนขั้น	 ฉันก็เลยเรียกประชุมให้ทุกคน
เขียนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง	 3	 ปีเตรียมไว้ทุกคนก็ถามว่า	 “จะ
เขียนท�าไมในเมือ่ผลงานวิชาการไม่ม”ี	ฉนักต็อบว่า	“ให้ท�าอะไรกท็�า
มาเถอะถอืว่านีค่อืค�าสัง่”	ทกุคนกร็บัทราบแบบงงบวกความหมดหวัง	
มีอยู่สองคนคือลุงหมาย	กะเจ้าดอกรักที่รู้ว่าฉันจะท�าอะไร	ประมาณ
เดอืนกว่าทีฉ่นัไม่พดูกะใคร	นัง่ท�างานอยูใ่นคอก	ลงุหมายเป็นคนรวม
ข้อมูลพยาธิให้ฉันแล้วก่อนถึงวันสุดท้าย	 ที่ต้องส่งผลงานเพื่อขอ
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ประเมิน	ผลงานวิชาการของทุกคนในห้อง	วางอยู่บนโต๊ะยกเว้นบาง
คนทีเ่ค้ามีเหนอืหวัท�าให้	เล่นเอาลงุๆ	ป้าๆ	น�า้ตาไหลกนัไปตามๆ	กนั
ในชวีติรบัราชการมากเ็พิง่เจอหวัหน้าแบบน้ี	ไม่เหน็ร้ายอย่างทีห่ลาย
คนเค้าพูดเลย	 แล้วการประเมินก็เร่ิม	 ฉันไม่ขอให้คะแนนลูกน้องตัว
เอง	เพราะผลงานวิชาการฉันเป็นคนเขียนให้กรรมการอีกสองคนคือ
พี่สมบูรณ์กะพี่ศรีสมรเป็นคนให้คะแนน	 เพราะคะแนนมันให้สองใน
สามได้แล้วก็มีลูกน้องฉันบางคนลอกผลงานของฉัน	 (มีคนท�าให้เค้า
เล่นง่ายคงนึกว่าฉันไม่รู้มั้ง)	 ซึ่งฉันเขียนให้นักวิชาการซึ่งเป็นลูกน้อง
ในกลุ่มเอาไปขอปรับซี	8	ก่อนเกษียณ	พอฉันเห็นเข้าก็บอกประธาน
กรรมการว่าฉบับนี้ฉันเขียนให้คนนี้ไปประเมินแล้วเล่นง่ายด้วย	 คือ
เปล่ียนชื่อท่ีหน้าปกเนื้อหาข้างในเหมือนกันหมดท�าไมฉันจะจ�าไม่ได้	
ก็ฉันเป็นคนเขียนทั้งดุ้น	ประธานพยายามจะแก้ต่างให้	แต่ฉันไม่ยอม
ถ้าเกิดตรวจสอบฉันไม่เล่นด้วยนะเสียช่ือ	 ประธานเลยเรียกมา
ท�าความเข้าใจ	และให้เอากลับไปเปลี่ยนเรื่องมาใหม่มันก็โกธรฉันหา
ว่าฉนัแกล้ง	แต่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนัน้..	ฉนัเลยบอกว่า	กพ.	เค้า
มีไฟล์รวบรวมผลงานวิชาการที่ขอประเมินเลื่อนระดับ	 แล้วถ้าเค้า
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผลงานทีซ่�า้ซ้อนหรอืเอามาย้อมแมวเค้าจะปรบั
ตกทันทีแล้วหมดโอกาสประเมิน	 เพราะระยะหลัง	กพ.	จะให้หน่วย
งานต้นสังกัดประเมินเองยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ	และทรงคุณวุฒิซึ่งมี
น้อยและคณะกรรมการ	กพ.	ประเมินเอง	เรื่องก็ผ่านไปด้วยดี...	ฉัน
กม็ทีัง้คนทีร่กัและคนทีเ่กลียดเพิม่ขึน้อกีเป็นกระบงุ	แต่ก็ชัง่เถอะเมือ่
นายเค้ามอบหมายเราก็ต้องเต็มที่ไม่ให้เสียยี่ห้อ....อิอิอิ	 	
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	 มาว่าเรื่องงาน	EPI	ต่อดีกว่า	อีกเรื่องที่ส่วนกลางขอให้	สคต.	
เขตช่วยท�าคือเก็บข้อมูลเรื่อง	 AEFI	 (อาการผิดปกติเนื่องจากการได้
รับวัคซีน)	เนื่องจากกลุ่ม	EPI	จะน�าวคัซนีหดัเยอรมนั	รวมกบัวคัซนีหดั
และคางทมูเป็นวคัซนี	MMR	 ส่วนกลางก็มาวางแนวทางให้ช่วยเก็บ
ข้อมูลอยู่พักใหญ่น่าจะไม่ได้เรื่องอะไรเพราะมันเป็นงานของระบาด	
แล้วอีกอย่างส่วนกลางยังใหม่	 ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลอ่านยาก	
สับสน	 หรือแบบฟอร์มเค้าดีแต่อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่แนวถนัดของ
ฉันก็ได้สรุปเค้าก็ยกให้ส�านักระบาดไปจัดการ	 ส่วนงานประจ�าท่ีฉัน
ให้ลูกน้องท�าคือ	การหาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเขต
โดยฉันจะก�าหนดให้ท�าการส�ารวจปีเว้นปีเพื่อไม่ให้ชนกับการส�ารวจ
ใหญ่ของส่วนกลาง	 ก็คงท�าได้แค่นี้ส�าหรับคนด้อยประสบการณ์ด้าน
วัคซีนอย่างฉัน	

	 เอาเรือ่งทีถ่นดัสุดอกีเรือ่งน่าจะเป็นพยาธนิะ	เพราะทัง้สอนทัง้
ท�ามาตั้งแต่สมัยโครงการ	 GTZ	 จ�าได้มาสอนเจ้าหน้าที่ของสถานี
อนามยัทีจ่งัหวัดชัยภูมิประมาณ	2	เดือน	ความจรงิความสามารถโดด
เด่นมาต้ังแต่เรียนทีภ่าคชีวะรามค�าแหงแล้ว	Parasitology	อนัดบัต้นๆ	
มาตลอด	(เรียนตรีที่รามได้	G	เรียนโทที่เขตร้อนได้	A	เรียน	D.A.P&E	
ที่	IMR	ได้	A+)	จะบอกไว้เลยนะคนที่คิดจะมาเล่นขี้ท�าพยาธิก่อนอื่น
ต้องไม่เกลียดขี	้มอืนงึจบัช้อนกนิข้าว	ตาดูกล้องอีกมือหมนุหาไข่พยาธิ	
ถาดขีก้ว็างอยูข้่างหน้า	“ประเภทเห็นขีแ้ล้วหวิข้าวอ่ะ”	ถ้าท�าไม่ได้ไม่
ต้องคิดว่าจะมาเป็นมือ	Pro	ด้านพยาธิ	ฉันเป็นครูสอนพยาธิมากว่า	
10	ปีตั้งแต่ปี	2531	หรือ	2532	นี่แหละ	จนลูกศิษย์มันพร้อมใจกัน
ตัง้ฉายาว่า	“ครไูหวใจร้าย”	พดูถงึเรือ่งพยาธิ	มเีรือ่งมนัส์ๆ	เยอะ	ย้อน
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อดตีกนัเลย	เมือ่ก่อนตลบัใส่อจุจาระกไ็ม่ใช่ตลบัอะไรอืน่มนัเป็นตลบั
ใส่ยาหม่องตราถ้วยทองหรอืตราลงิถอืลกูท้อตลบัใหญ่	เรือ่งมอียูว่่าลงุ
ผจญ	(หัวหน้าศูนย์	ต.เขต	6	ขอนแก่นไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่)	
แต่ฉันจะเรียกแกว่าเฒ่าพาจน	แกเป็นหัวหน้าศูนย์	ต.	ที่	ขี้เหนียวขึ้น
ชื่อ	 ประเภทขี้ไม่ให้สุนัขรับประทาน	 เฒ่าพาจนเป็นคนติดยาหม่อง
อย่างหาตัวจับยากแต่ไม่เคยซื้อเอง	ชอบมาหยิบฉวยของลูกน้องเป็น
ประจ�าจนลกูน้องออกแนวระอา	อยูม่าวันหน่ึงลกูน้องแกคงสดุจะทน
หรือตังค์หมดไม่มีปัญญาซื้อยาหม่องก็ไม่รู้	 ลูกน้องมันไปเอาตลับยา
หม่องใส่ขี้มาวางไว้ที่ประจ�าที่เคยวาง	 พอเฒ่าพาจนเข้ามาจากข้าง
นอกตามสไตล์	แกก็จะบ่นปวดหัวมึนหัวตามประสาแก	ว่าแล้วก็คว้า
ตลับยาหม่องเปิดฝาเอานิ้วจิ้มลงไปป้ายขมับป้ายจมูกตามความ
เคยชนิ	เหตกุารณ์ทีต่ามมากค็อืแกสบถออกมาว่า	“ยาหม่องยีห้่ออะไร
วะเหม็นยังกะขี้”	ลูกน้องสาวๆ	ในห้องวิ่งไปอ้วกกันเป็นแถว	สรุปวัน
นัน้ทกุคนไม่มใีครหวิข้าวกลางวนั...	ยงัๆ	ไม่จบวีรกรรมของเฒ่าพาจน	
อีกเรื่องหลังจากมีการอบรมการตรวจหาพยาธิตามโครงการ	 GTZ	
ส่วนกลางก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับตรวจพยาธิ	 ส่งให้จังหวัดในภาค
อีสานเพื่อตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับ	 น่าจะบวกกับโครงการอีสาน
เขยีว	มนัยุง่ไปหมดอย่างทีเ่ล่าแต่ต้น	ไอ้ตลับใส่อุจจาระทีก่องเป็นภูเขา
เลากา	แล้วยงัมกีล้องจลุทรรศน์ยีห้่อจนีแดงมัง่ทีศ่นูย์	ต.	เยอะไปหมด	
เอาเข้าเรื่องดีกว่า	ในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหลายก็จานสเตนเลส	ไม่รู้เอา
มาท�าอะไรแต่ทีมพยาธิเอามาใส่ข้าวกินกัน	กะละมังสเตนเลส	(อันนี้
แหละคอืสาเหตุของเรือ่งนี)้	ถ้าจ�าไม่ผิดเค้าให้เอาไว้ใส่น�า้ยาฆ่าเชือ้แช่
สไลด์พยาธิทีด่เูสรจ็แล้ว	เรยีกง่ายกแ็ช่สไลด์ขีแ้หละ	อยูม่าวันหน่ึงชาว
บ้านก็เอาปลานิลตัวใหญ่มาให้ทีมพยาธิ	(ลุงหมายอยู่ด้วยเพราะเป็น
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คนเล่าจ้า)	ลุงหมายกเ็อาปลามาต้มแบบอีสานพดูแล้วน�า้ลายไหล	พอ
ตกเย็นงานเสร็จก็ตั้งวงสุรากัน	ระหว่างก�าลังสวนเสเฮฮา	เฒ่าพาจน
ก็โผล่มาโดดเข้าวงแบบไม่ต้องเชิญ	พอแกเห็นต้มปลาตาแกก็สั่งเด็ก
ให้ตักต้มมาให้แก	 เด็กมันก็เข้าไปตักแต่บังเอิญถ้วยชามมีก�าจัดพอดี
คนมันก็ไม่รู ้จะเอาอะไรใส่ต้มปลา	 บังเอิญสายตาเหลือบไปเห็น
กะละมังแช่สไลด์มันเลยสาดน�้าทิ้งเอาน�้าสะอาดล้างๆ	 แล้วมันก็ตัก
ต้มปลามาให้เฒ่าพาจน	พอได้ต้มปลาร้อนๆ	 แกก็ตักกินอย่างอร่อย	
โดยไม่มองหน้าทุกคนในวง	 ส่วนคนในวงเห็นกะละมังก็จ�าได้ว่าแช่
สไลด์ขี้ไว้	 อะไรไม่ว่าทุกคนแทบจะส�าลักเหล้าก็ตอนที่ตาแกอุทาน	
“โอ๊ะ...แซ่บๆๆๆๆ	แซ่บหลายแท้”	ฉนัฟังแล้วอยากจะอ้วก	นกึแล้วก็
สงสารแกเหมอืนกนั	

	 เร่ืองการท�างานหนอนพยาธิของอีสานจะเน้นพยาธใิบไม้ในตบั	
ไปท�างานทีศ่นูย์	ต.ใหม่ๆ	สางงานอืน่ทีด่่วนกว่า	 (งบประมาณของศนูย์	
ต.)	ให้เข้าทีเ่ข้าทางก่อน	เม่ือทกุอย่างเริม่เข้าที	่ฉนัก็เลยมาจับงานพยาธิ
ฟื้นการตรวจพยาธิให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย	 (ปัจจุบันเป็น	
ร.พ.ส.ต)	สอนมนัจนครบ	5	จงัหวัด	ทีเ่ขต	5	รบัผดิชอบน่ีแหละจึงเป็น
ทีม่าของฉายา	“ครไูหวใจร้าย”	จะไม่ให้เดก็มันตัง้ได้ยงัไงก่อนอบรมใช้
ข้อสอบของส่วนกลาง	(กลุ่มหนอนพยาธิส่งมาให้)	ระหว่างเรียน	เป็น
ข้อสอบของฉนัอะไรไม่ว่า	สอนพยาธิตวัไหนฉนักห็าไข่พยาธมิาให้มนั
ดูได้หมดเล่นไม่ยาก	 ฉันเข้ากรุงเทพกลับไปหา	อ.ประยงค์ที่เขตร้อน
ขอซือ้ไข่พยาธิดอง	พยาธิตวัเตม็วัยอาจารย์ท�าไว้หมดจะเอายีห้่อไหน
ล่ะ	ฉนัเอาไข่ดองมาผสมกบัอจุจาระของชาวบ้านทีท่มีไปเกบ็มา	แล้ว
ก็สอบภาคปฏิบัติทุกวันเรียกว่าทุกคนที่จบ	Crouse	นี้ไปแน่นทุกคน	
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เพราะฉันถือว่าทุกคนต้องเป็นผู้วินิจฉัยโรคว่าคนทีเ่ข้ามาขอรบัการ
ตรวจป่วยเป็นโรคพยาธอิะไร	 ใช่หรอืไม่ใช่	 เพราะเจ้าหน้าทีเ่หล่านีต้รวจ
แล้วต้องพจิารณาจ่ายยาถ่ายพยาธิหรอืยาฆ่าพยาธด้ิวย	ซ่ึงถ้าวนิจิฉยั
ผิดก็เท่ากับให้ยาผิด	 ซึ่งยาตัวที่ใช้มันก็มีผลข้างเคียงกับชาวบ้าน
เหมือนกัน	ดังนั้นทกุคนต้องแม่นถ้าดไูม่ได้เธอกไ็ปเป็นคนเตรยีมสไลด์
ให้เพือ่น	วนัไหนอารมณ์ไม่ดีนอนไม่หลับมีสอบข้อเขยีนแถมด้วย	ตอน
เช้าพวกเด็กๆ	มนัจะถามก่อนว่าวันนีอ้ารมณ์ดป่ีาวหรอือาจารย์อยากกิน
ขนมอะไร	ส้มต�าปูปลาร้ารสแซ่บสั่งได้	มันจะสรรมาให้ขออย่างเดียว
อย่าสอบ	ไร้ผลฉนัไม่สนใจขออย่างเดยีวให้พวกมนัดสูไลด์ให้เป็นและ
บอกให้ถูกว่าคนนี้มีพยาธิอะไรอยู่ในตัว	พูดแล้วจะหาว่าคุยนะถึงมัน
จะต้ังฉายาให้ฉนัแต่พวกเดก็ๆ	กย็งัรกัและคดิถงึนะ	เพราะหลงัจากที่
ฉันไม่ได้สอนจ�าใจต้องยกงานให้คนอ่ืนท่ีเค้าอ้างตัวว่าเก่งกว่าท�างาน
พยาธิมาก่อน	 อะไรไม่ว่าสิโดนข้อหาว่าแย่งงานเค้าท�า...โคตรเจ็บ
เลย...กน็ัง่เป็นไอ้ถกึทอดยอดอยูเ่ป็นชาติไม่เหน็มันท�าอะไร	พอฉนัจับ
งานข้ึนมาท�าแถมมีเงินสนับสนุนจากส่วนกลางมาให้อีกก็ยื่นมือเข้า
มาสอด	(ไม่รู้ว่ามนัอยากได้เงนิหรอือยากได้งานกันแน่)	ฉนัก็ยกให้นะ	
แล้วกบ็อกว่าท�าให้ดเีท่ากบัทีฉ่นัท�ากแ็ล้วกนั	พวกเดก็ๆ	ทีเ่คยมาเรยีน
หรือส่งน้องๆ	 ที่จบใหม่มาเรียนมันก็ถามหาฉัน	 บางทีทีมฉันเข้าไป
ท�างานอืน่ในพืน้ทีพ่วกเดก็ๆ	กม็าหาแล้วกเ็ล่าสารพดัเรือ่งให้ฟัง	“สอน
ห่วยแตกไม่เหมือนอาจารย์สอน	เรยีนกนัห้าวันเดก็ผมยงัดไูข่พยาธไิม่เป็น
เลย”	“ไม่เหน็มีตวัอย่างไข่หรอืพยาธิอย่างทีอ่าจารย์เอามาสอนให้ด”ู	
“ทุกวันนี้ผมต้องสอนน้องๆ	 มันเอง”	 ฉันก็ได้แต่รับฟังพูดอะไรไม่ได้
เพราะเป็นเรื่องภายใน	สคต.	ก็ได้แต่บอกว่าต�าราที่ให้ไปอยู่หรือป่าว
กเ็อาไปให้น้องมนัอ่านคงพอช่วยได้บ้าง...กรรมของพวกแกฉนัช่วยไม่ได้
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	 ยงัไม่หมดหลังจากยบุศนูย์	ต.	ฉนัมาอยูร่ะบาดและรบังาน	EPI	
โรคติดต่อชายแดนและโรคอุบตัใิหม่/อบุตัซิ�า้	หลงัจากโดนแย่งงานอบรม
พนกังานจุลทศันากรไป	ฉนักไ็ปท�าโครงการประเมนิความสญูเสยีวคัซนี	
ความครอบคลุมของการ	ได้รบัวัคซนีของเขต	ประเมนิผลความครอบ
คุลมและการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ
ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ	อย่างที่เล่าไปแล้ว	ส่วนโรคอุบัติใหม่ในเขตบ้าน
นอกคอกนาคงหายากนิดนึง	แต่ถ้าเป็นโรคอุบัติซ�้า	น่าจะยังพอหาได้
ง่ายกว่า	 หลังจากโดนห้ามสอนตรวจพยาธิ	 ฉันก็มองหางานใหม่ว่า
แล้วฉันก็เขียนโครงการไปขอเงินส�านัก	 ต.	 เอามาท�างานวิจัยเรื่อง
พยาธิ	(ก็อยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะมีปัญญามาหาเรื่องฉันอีกหรือ
เปล่า)	เรื่องแรกน่าจะเป็นการหาความชุกของตัว	metacercaria	ใน
ปลาเกลด็ขาวของพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิาร	จ�าได้ท�าเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง
จังหวัดชัยภูมิ	(ความชุกพยาธิใบไม้ตับสูง)	กับจังหวัดบุรีรัมย์	(ความ
ชุกพยาธิใบไม้ตับต�่า)	 ฉันไปขอร้องอาจารย์ไพบูลย์	 สิทธิถาวร	 ที่
ม.ขอนแก่นช่วยย่อยปลาหาตวั	metacercaria	ให้	พอรวบรวมข้อมลู
เสร็จ	ฉันก็เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งส�านัก	ต.	จ�าได้พี่เชาวลิตเป็น
คน	comment	ส่งกลบัไปให้ฉนัแก้	แต่ฉันไม่ได้แก้หรอกไม่สนใจถอืว่า
รบัเงนิมาท�างานเสรจ็	เขยีนรายงานส่งเป็นอันจบกัน	แต่ใครจะแก้แล้ว
เอาผลงานไปลงวารสารหรือ	journal	ที่ไหนก็ไปแก้กันเองฉันไม่รับรู้
อะไรทั้งนั้น	ทั้งหมดขอให้รู้ไว้ว่าฉันท�าเพื่อความสะใจและประชดคน	
ก็อยากดูน�้าหน้ามันว่าจะพูดว่าไง...เงียบ	 ไม่รู้จะพูดอะไร...แต่ยังไม่
วายมาว่าแดกว่าดันฉันว่าแย่งงานเค้าท�า...แม่งพูดเป็นแค่นี้เหรอฉัน
ไปขอเงนิส่วนกลางมาท�า	ถ้าพวกแกมปัีญาก็เขียนไปขอส	ิไม่มใีครห้าม
นี่...ฉันก็ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนอยากพูดอะไรก็พูดไป...เพ่ือนเธอก็อยู่ที่



122

ส�านัก	 ต.	 เป็นใหญ่เป็นโตท�าไมไม่เขียนมาขอเงินไปท�าล่ะ	 ยัง..เรื่อง
วิจัยพยาธิมันไม่จบง่ายๆ	ส่วนกลาง	(ส�านัก	ต.)	เปลี่ยนยาถ่ายพยาธิ
จาก	Mebendazole	เป็น	Albendazole	ฉนัก็ขอเงนิคณุหมอประภาศรี
มาท�าการประเมินผลโครงการควบคุมพยาธิปากขอในนักเรียนเป็น
โครงการ	Mass	treatment	คณุหมอให้เงนิมา	100,000	บาท	ฉนัน่า
จะเป็นเขตแรกที่เขียนโครงการประเมินผลฯ	 เข้าไปขอเงินส�านัก	 ต.	
พอได้เงินมาฉันก็วางแผนจัดทีมลงไป	 ถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะเป็นโรงเรียน
แถว	อ.บวัใหญ่	ให้ลงุหมายเป็นหวัหน้าทมีเอาเดก็จลุทศันากรไปด้วย
ส่วนฉันก็ไปๆ	มาๆ	ทิ้งงานที่ส�านักงานไม่ได้เพราะมีผู้ใหญ่ในกรมมา
เยีย่มบ่อย	ผอ.	เขตกจ็ะไสฉนัให้ออกไปรบัหน้าประจ�า	ความท่ีเป็นคน
ไม่ชอบเสนอหน้าแต่กต้็องป้ันหน้าท�าใจให้ชอบ	ฉนัเลยได้วชิาป้ันหน้า
บวกตอแหลเล็กๆ	ทัง้หมดเพือ่เอาตวัรอดนะไม่ได้อยูใ่น	DNA	ของฉนั
หรอก	 เรื่องก็มีอยู่ว่า	 ไม่รู้ว่าไอ้มารผจญตัวไหนเข้าไปยุแหย่	 ผอ.ว่า
พวกฉนัไม่ได้ไปท�างานกนั	ไปเกบ็ขีเ้ด็กแล้วก็กลบัมาตรวจทีบ้่านนอน
พกับ้านแต่เบกิค่าทีพ่กั...เลวอ่ะ	(พวกคณุเลวแล้วอย่าคดิว่าคนอืน่จะ
เลวเหมือนคณุ...มนัคงเหน็ฉนัมาท�างานบ้างไม่มาบ้างมัง้	หารู้ไม่ว่าฉนั
ไม่ได้เบิกเงินเบี้ยเลี้ยงและที่พักเลยถ้างานในพื้นที่มีปัญหาลุงหมายก็
จะมารับไปช่วยแก้ปัญหา)	ผอ.สมชายส่งคนงานตามไปดูทีมฉันว่าไป
ท�างานแล้วอยูใ่นพืน้ทีจ่รงิหรอืไม่	ฉนัไม่รูเ้รือ่งอะไรลงุหมายมาเล่าให้
ฟังทีหลัง	 เพราะไอ้คนที่ตามไปดูมันก็รู้จักฉันแถมมันยังบอกฉันว่า	
“ผอ.ใช้ผมขีร่ถไปดู	ผมยงังงเพราะหวัหน้าไม่ใช่คนแบบน้ัน”	ฉนัรูเ้รือ่ง
วันนั้นถ้าลุงหมายไม่ห้ามมีระเบิดลงแน่	ผอ.ก็	ผอ.เถอะแหลก	ถ้าไม่
ไว้ใจกันก็ท�างานด้วยกันไม่ได้	 แบบนี้มันไม่ให้เกีรยติกัน	 ลุงหมายแก
เลยเตือนสตฉินัท�าให้ฉนัจ�าค�าพดูของแกมาจนทกุวนัน้ีว่า	“ปล่อยมนั
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เถอะคนมันชั่วถ้าหัวหน้าท�ามันก็เท่ากับเพิ่มคนชั่วคนเลวขึ้นอีกคน”	
ก็จริงของแกฉันก็เลยต้องท่องค�าว่าขันติอยู่ในใจ	 ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ขันจะแตกเม่ือไหร่	 หลังจากฉันประเมินผลโครงการควบคุมพยาธิ
ปากขอในโรงเรยีนเสรจ็	กส็รปุผลส่งรายงานให้ส่วนกลางตามเคย	ผล
ก็คอื	Albendazole	ใช้ได้ผลเหมอืนกบั	Mebendazole	สามารถลด
ความชกุของพยาธิปากขอในนกัเรยีนในช่วงสปัดาห์แรกหลงัได้รบัยา	
หลังจากนั้นประมาณ	2	เดือนก็เริ่มมีการติดกลับซ�้า	ซึ่งหมายถึงเจอ
ไข่พยาธิปากขอในอุจจาระ	 เพราะฉันให้แยกเด็กท่ีกินยาต่อหน้ากับ
เด็กที่ไม่ยอมกินหรือขอยาไปกินที่บ้าน	 กลุ่มนี้จะแยกเก็บข้อมูลเผื่อ
เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่น	เรื่องประเมินผลเก็บข้อมูลภาคสนามมัน
งานถนัดของฉันเลยแหละ	 ท�ามาตั้งแต่เข้ารับราชการแล้ว	 หลังจาก
ฉัน	ส่งรายงานให้ในปีงบประมาณต่อมา	ส่วนกลางโอนเงินให้ทุกเขต
ประเมินผลเรือ่งการให้ยา	Albendazole	ยกเว้นเขตฉนัเพราะท�าแล้ว
แต่ส่วนกลางก็โอนเงินให้จ�าไม่ได้ว่าทีมท่ีไปสอนพยาธิเอาไปท�าอะไร	
ฉันไม่ได้สนใจเพราะเดี๋ยวจะมาว่าฉันแย่งงานท�าอีก

	 เรื่องพยาธิยังไม่จบแค่นี้บอกแล้วว่าฉันก็เจ้าแม่	 parasite	
เหมือนกัน	 อีกเร่ืองที่ท�าเป็นการหาความชุกของโรคหนอนพยาธ	ิ
บริเวณชายแดนฉันก็	 ยกกองไปนอนกันอยู่บ้านพักมาลาเรีย	 เก็บ
อจุจาระมาตรวจหาพยาธ	ิในวนัแรกเอาตลบัไปแจกตอนเยน็	ให้ผูใ้หญ่
บ้านประกาศให้ทกุบ้านมารบัตลับใส่อจุจาระวนัรุง่ขึน้จะมาเก็บ	พวก
เรากห็วงัว่าชาวบ้านจะให้ความร่วมมือเพราะใช้ผู้น�าชุมชนขอร้อง	ผล
ปรากฏว่าวันแรกได้มา	10	กว่าตลับ	สาเหตุมาจากชาวบ้านกลัวเสีย
เงิน	 แล้วประกอบกับช่วงนั้นส�านักไข้เลือดออกได้เงินจากโครงการ
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ไหนไม่รูแ้จกเงนิ	อสม.	คนละ	140	บาท	(จ�าแม่นเลย)	ให้ส�ารวจลกูน�า้
เอาผลการส�ารวจไปส่งให้ศูนย์แมลงเพื่อหาค่า	 House	 Index	 (HI)	
Container	Index	(CI)	และค่า	Breteau	Index	(BI)	ให้หาด้วยหรือ
ไม่จ�าไม่ได้	 เพราะเรื่องจ่ายเงิน	 อสม.	 ให้ส�ารวจลูกน�้านี่แหละทีมฉัน
เลยถูกมองว่าอมเงนิ	อสม.	ไปใช้แต่เอางาน	แจกตลบัและเกบ็ตลบัให้
พวกเค้าท�า...ไงล่ะนโยบายแจกเงินแลกงานมันก็มีแต่เจ๊งลูกเดียว	
“หมดเงินก็หมดงาน”	เคยได้ยินกันบ้างมั้ย...	ฉันก็ต้องกลับไปคุยกับ
ผูใ้หญ่บ้านอธิบายรายละเอยีด	แล้วให้ประกาศใหม่ว่าทุกอย่างฟรีหมด	
แม้กระทั่งยาถ่ายพยาธิ	 นี่แหละความไม่รอบคอบของทีมคิดว่าชาว
บ้านจะเข้าใจ	เพราะเวลาเขาไปตรวจทีอ่นามยัเขาต้องเสยีเงนิค่าตรวจ	
ถ้ามียาก็อีกราคานึง	 รวมทั้งท�าความเข้าใจกับบรรดา	 อสม.	 ด้วย	
(เพราะเมียผู้ใหญ่บ้านกะผู้ช่วย	ผญ.บ้านบางคนก็เป็น	อสม.	ด้วย)	ว่า
มันคนละเรื่องกัน	 พอประกาศใหม่ว่าทุกอย่างฟรีหมดไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่าย	 พอตกเย็นทีมก็เอายาไปให้คนที่ตรวจพบพยาธิทีนี้ก็ปากต่อ
ปากว่าไม่เสียเงินแถมได้ยามากินอีก	วันรุ่งขึ้นตรวจขี้กันตาแทบหลุด	
จะไม่ให้ตาหลุดได้ไงเล่นเพิ่มมาเป็น	10	เท่าอ่ะ	ก็อย่างที่บอกแต่แรก
แหละ	มือนึงกินข้าว	ตาก็มองกล้อง	ถาดขี้อยู่ข้างหน้า	งานนี้ต้องท�า
กันเป็น	 team	work	 ฉันต้องแบ่งหน้าที่กันทุกคนมีงานท�าหมด	 ไม่
ต้องสัง่ซ�า้ซาก	เช้าขึน้พนกังานขบัรถกับเด็กพนักงานจุลฯ	เข้าหมูบ้่าน
เก็บตลับ	 ซื้อกับข้าว	 ถึงที่พักคนที่มีหน้าที่ท�าสไลด์ก็จะจัดเรียงตลับ
ตามเลขที่บ้าน	ลงบันทึกในแบบการตรวจจากนั้นจะเริ่มเตรียมสไลด์
เรียงใส่ถาดรอเวลาให้น�้ายาซึมเข้าวัสดุที่จะตรวจ	จากนั้นทุกคนก็จะ
ล้างมือกินข้าวเช้า	 หลังจากอิ่มแล้วนั่งผึ่งพุงสักเล็กน้อย	 ใครมีหน้าที่
ตรวจก็จะประจ�ากล้อง	คนที่ตรวจมีประมาณ	3-4	คน	ต้องผลัดกัน
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สไลด์แรกๆ	ก็พอทนพอสไลด์ที่	20	ขึ้นตาเริ่มเบลอ	ต้องนั่งพักให้คน
อืน่แทน	คนท่ีแทนกไ็ม่ใช่ใครหรอกคนเตรยีมสไลด์น้ันแหละเสรจ็งาน
โน้นกต้็องมาช่วยงานนี	้คนทีพ่กัสายตากม็าท�าทะเบียนการตรวจเขยีน
ซองและจดัยา	เพราะตกเยน็ต้องเอายาไปแจกให้ชาวบ้านทีพ่บพยาธิ	
วันไหนสไลด์เยอะแทบจะกินข้าวกลางวันกลางกองขี้กันเลย	 ก็อย่าง
ที่บอกตั้งแต่ต้นแหละ	ถ้านั่งกินข้าวกะกองขี้ไม่ได้ก็อย่าคิดมาท�างาน
พยาธิ	 ก็มีเรื่องเล่าอีกแหละมันก็เป็นมุมของชาวบ้าน	 ตอนเย็นที่เรา
เอายาไปแจก	 เราก็จะให้เฉพาะคนที่ตรวจพบพยาธิ	 ส่วนคนที่ไม่มี
พยาธิก็จะไม่ได้ยาจะกินท�าไมไม่ใช่ขนม	 (มุมคนท�างานนะ)	 แต่ชาว
บ้านไม่คิดแบบนั้นเขาจะคิดว่าท�าไมคนโน้นได้แล้วเขาท�าไมไม่ได้ยา	
(อยากเป็นพยาธิขึ้นมาบ้างล่ะ)	 เราก็ต้องน่ังอธิบายให้ฟังว่ายาถ่าย
พยาธิไม่ใช่ขนมมันใช้ฆ่าพยาธิแต่ถ้าไม่มีพยาธิอยู่ในตัว	 มันจะไปกัด
กระเพาะแทน	 เขาก็ไม่ยอมฟังอีกเพราะเขาคิดว่ายังไงเสียเขาต้องได้
ยา	และถ้าไม่ได้คงมีเรื่องแน่เล่นพลิกต�าราแทบไม่ทัน	อธิบายยังไงก็
ไม่ฟังปวดหัวตัวร้อน	ปวดหลัง	ปวดท้อง	ปวดไส้กันไปตามๆ	กัน	ฉัน
เลยต้องใช้วธิขีอยืมยาแก้ปวด	วติามนิซ	ีจากสถานีอนามยัไปให้แก้โรค
อปุทานของชาวบ้าน	กลบัมาเลยต้องเบกิยาคนืเขา	สดุท้ายเวลาไปท�า
พยาธิต้องเบิกยาพื้นบ้านติดไปแจกด้วย	 เผื่อโรคคุยไม่รู้เรื่องของชาว
บ้าน	ไปท�างานช่วงนัน้บงัเอญิได้ตรวจพยาธพิวก	อสม.	ของเขมรด้วย	
เรื่องของเรื่องจังหวัดสุรินทร์เค้าอบรมทีม	 อสม.ชายแดนบังเอิญเรา
ไปต้ังหน่วยพอดีเค้าเลย	 ขอให้ทีมเราช่วยตรวจพยาธิให้	 เราก็จัดให้
เก็บอุจจาระมาต้องให้เขียนชื่อติดมากับตลับและท�าใบเปล่ามาอีก	1	
ใบเพราะคุณเธอเขียนเป็นภาษาเขมรตรวจไป	 20	 กว่าคนเจอพยาธิ
ปากขอ	พยาธิตวัตดื	พยาธิไส้เดอืนกลมด้วย	มพียาธใิบไม้ตบัน้อย	เรา
ก็ส่งผลให้จังหวัดและเก็บหลักฐานไว้	1	ชุดรายงานเจ้านาย 
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	 เราหนีมาท�าโรคพยาธิในพื้นที่ชายแดนก็ยังโดนราวี	คนเรานะ
จะต้องให้ฉันนั่งเฉยๆ	เหมือนพวกเขาใช่มั้ยถึงจะพอใจ	แล้วคนอย่าง
ฉันนั่งเฉยๆเป็นที่ไหนกัน	สุดท้ายก็หันไปพึ่งข้อมูลระบาดของจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบมาดู	 เผื่อจะเจอโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ�้า	จะได้
วางแผนเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาดูหาแนวโน้มของโรค	ก็อยากดูว่า	 ยัง
จะมีใครมาวอแวอกีหรอืเปล่า	เริม่แรกเลยประมาณกลางปี	2538	อนั
นี้ไม่ได้เจอเอง	แต่โรคมันวิ่งมาชนโดยบังเอิญเรื่องของเรื่องคือ	มีเลป
โตสไปโรซิส	ระบาดที่อ�าเภอหนองบุนนาก	ซึ่งเป็นอ�าเภอที่ติดกับเขต
อ�าเภอหนองกีข่องบรุรีมัย์ซึง่พืน้ทีน่ีม้ลี�าน�า้ทีผ่่านตวัอ�าเภอ	น่าจะเป็น
ล�าปลายมาศนะถ้าจ�าไม่ผิด	(เป็นช่ืออ�าเภอหน่ึงในจังหวดับรุรีีมย์)	วนั
นั้นท่าน	 ผชช.ว	 (น.พ.วิชัย	 ขัตติยวิทยากุล	 นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมาคนปัจจุบัน)	 โทรมาหาแล้วชวนไปดูผู้ป่วยที่โรง
พยาบาลหนองบุนนากด้วยกัน	คุณหมอก็บอกว่าพี่รอที	่สคร.	แหละ
เด๋ียวไปรบั	ตกใจแพร็บ...	ฉนักเ็ปิดต�าราซิครบัยนืท�าซากอะไร	โรคทีอ่ยาก
เจอมาแล้ว	พอฟื้นความรู้จากต�าราเท่าที่หาได้ตอนนั้นระหว่างรอ	แค่
นีก้พ็อแล้วทีเ่หลือใช้ประสบการณ์กับความเก๋าน่าจะเอาอยู	่(อนัน้ีคดิ
เอง)	วนันัน้คุณหมอวิชัยขบัรถมาเองคดิดูดคินขบัซี	9	คนน่ังซอีะไรไป
คิดเอง	ระหว่างทางคุณหมอวิชัยก็บอกว่าตั้งแต่เป็นหมอมายังไม่เคย
เห็น	case	เลยยังไม่รู้ว่าจะท�ายังไงดีเลยชวนพี่	(หมายถึงฉัน)	มาก่อน	
เราไปลุยกันสดๆ	 เลยนะพี่	 ฉันก็ใจดีสู้เสือแหละ	 เอาวะตายเป็นตาย	
ตูข้าไม่เคยเห็นเหมือนกัน	 เคยอ่านแต่ในต�าราและเคยฟังพี่อุไรที่เขต
ร้อน	(น่าจะเสียชีวิตแล้ว)	บรรยายให้ฟังครัง้เดยีว	นานมากสมยัยงัอยู่
ทีก่อง	ต.	พอถงึโรงพยาบาล	หมอเจ้าของไข้เค้ากพ็ามาดผููป่้วย	เสยีดาย
ไม่ได้เอากล้องถ่ายรปูไปด้วย	ไอ้ความคดิไม่ถงึนีแ่หละเลยพลาดโอกาส...
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ทีหลังจงจ�าไว้เวลาเจอ	case	โรคใหม่ๆ	แปลกๆ	ให้เก็บภาพไว้เผื่อใช้
ประโยชน์ได้ในวันข้างหน้า..หลังจากนั้นก็มานั่งถกปัญหาและหาวิธี
การควบคุมโรค	เราก็บอกว่าโรคนี้มันมีหนู	วัว	เป็ด	ไก่	ที่เป็นสัตว์รัง
โรคของเช้ือเลปโตสไปรา	โดยเช้ือจะปนออกมากับฉีข่องสตัว์เหล่าน้ัน	
ทีน่่ากลวัคอืววัทีต่ดิเชือ้	ฉีท่อีอกมาจะเป็นปรมิาณมากและถ้าลงในน�า้
ก็จะท�าให้เชื้อมีชีวิตอยู่ได้นานระยะหนึ่ง	นอกจากนี้ยังมีหนูซึ่งเป็นรัง
โรคที่เชื้อสามารถอยู่ในตัวหนู	 ได้นานกว่าสัตว์อื่นและคาดว่าหนูคือ
ตัวกระจายโรคหรือที่เรียกว่า	Amplifier	ประมาณนั้น	 ในเมื่อก�าจัด
ววัหรอืสตัว์เศษรฐกจิไม่ได้	กต้็องไปพึง่ปศสุตัว์ให้เข้ามาจัดการกับสตัว์
เหล่านั้น	 ซึ่งเท่าที่ทราบปศุสัตว์เค้าจะมีวัคซีนฉีดป้องกันเชื้อเลปโตส
ไปรา	 ก็ให้เค้าไปจัดการส่วนที่เค้ารับผิดชอบ	 ส่วนสัตว์ที่ไม่มีใคร
ต้องการอย่างหนูก็ใช้วิธีดักและรมสลบ	ซึ่งจะท�าให้มันตายพร้อมกับ	
Ectoparasite	ที่อยู่บนตัวมันจะได้ไม่มีปัญหาโรคที่มีตัว	Ectopara-
site	เป็นพาหะน�าโรคอย่างมิวรีนไทฟัส	สครับไทฟัส	มารังควานชาว
บ้านหรอืท�าให้เกดิโรคอืน่ระบาดต่อไป	แต่ศนูย์อนามยัสิง่แวดล้อมเขต
บอกว่าให้ใช้ยาเบ่ือไปเลย	ฉนักส็วนกลับว่าอยู	่สิง่แวดล้อมได้ไงอ่ะหนู
ถกูยาเบือ่ตายและส่ิงมีชีวิตอืน่ทีไ่ปกนิซากไม่ตายตามกันหมดเหรอ...
เอาอะไรคดิอ่ะ...ฉนัเลยแจกแจงให้ฟังว่า	เบือ่ก็ได้แต่ต้องมัน่ใจว่าเก็บ
ซากได้หมด	100	%	แต่ถ้าไม่มัน่ใจอย่าท�า	เพราะถ้าเกบ็ไม่หมดผลกระ
ทบทีต่ามมามแีน่นอนอย่างทีบ่อกแต่ต้น	สตัว์เลีย้งไปกนิเข้าหรอืหากหนู
ทีโ่ดนยาเบือ่เกดิตกน�า้	ยาเบ่ือจากตัวหนลูะลายลงน�า้	คนทีล่งไปเล่นน�า้	
หาปลา	 หรือเอาน�้ามาใช้อาบจะเป็นอย่างไร	 และอย่างที่บอกแต่ต้น
ว่าผลกระทบอีกอย่างที่จะตามมา	 คือโรคที่มี	 Ectoparasite	 เป็น
พาหะจะระบาดเพราะเมื่อหนูตาย	บรรดา	Ectoparasite	ไม่ได้ตาย
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ไปด้วย	มันก็จะออกจากตัวหนูเพื่อหาเหยื่ออื่นเพื่อกินเลือด	ถ้าหาไม่
ได้ก็คนนั้นแหละคือเหยื่อที่ใกล้สุด	 ก็ตอนท่ีเก็บซากหนูแหละถ้าไม่
ระวังกจ็ะโดนบรรดาปรสติภายนอกกัดเอา	ทกุคนเลยต้องเงยีบเปล่ียน
วิธีมาใช้วิธีจัดการดักหนูแล้วรมสลบเพราะ	Ectoparasite	ก็จะตาย
ด้วยเมื่อหนูตายก็ขุดหลุมฝัง	เราให้ดักหมดทุกหมู่บ้าน	รอบหมู่บ้านผู้
ป่วย	 จากนั้นก็เก็บกวาดดูแลด้านส่ิงแวดล้อมรอบบ้านอย่าให้เป็นที่
อาศยัของหน	ูจากนัน้กเ็ฝ้าระวงัผูป่้วยต่อ	ผลปรากฏว่า	หนองบนุนาก
โรคหายเงยีบไป	คณุหมอวิชัยออกปากบอกว่าพีร่อบคอบจรงิๆ	ผมยงั
คิดไม่ถึงเลยคิดอย่างเดียวว่าจะให้โรคมันจบเร็วๆ	 หลังจากโรคที่
นครราชสมีาสงบ	มนักไ็ปโผล่ทีอ่ืน่แทนน่าจะเป็นบุรรีมัย์จ�าไม่ได้แล้ว	
หลังจากนัน้กห็มอวราลกัษณ์กะหมอโสภณเค้าเรยีน	FETP	รุน่เดยีวกนั
มาท�าวจิยัโรคเลปโตฯ	ที่โคราชกะบุรีรัมย์เค้าก็มาประชุมวางแผนเก็บ
ข้อมูลกันที่	 สสจ.นครราชสีมา	 ฉันเลยให้ลูกน้องไปฟังแทน	 จ�าได้ว่า
หลังจากปราบหนูที่หนองบุนนากเสร็จ	สสจ.ก็จัดประชุมเพื่อสรุปผล
และวางแผนการเฝ้าระวังโรคขึน้ทีโ่รงแรมในโคราช	ร่วมกับ	สคต.เขต	
ฉันก็เชิญพี่ดาริกา	 (หัวหน้ากลุ่มโรคอุบัติใหม่ฯ	ของกอง	ต.)	มาเป็น
วิทยากรแต่พี่ดาริกาขอให้เชิญ	Dr.George	Watt	จาก	AFRIMS	มา
บรรยายด้วย	 งานนี้ความจริงเป็นเจ้าสุระชัย	 เค้าเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะ
เข้าไปช่วยจดัและอยากจะขึน้บรรยายและด�าเนินการประชมุเอง	พอ
มาเจอต้องบรรยายเป็นองักฤษแล้วแถมเป็นผูด้�าเนินการด้วยเลยต้อง
ถอย	ความจรงิสรุะชยัจะให้พีด่าเป็นวทิยากรและผูด้�าเนินการประชมุ
แทน	แต่พี่ดากลับมาโยนให้ฉัน	คือพี่เค้าคงไม่รู้เรื่องภายในหรือเบื้อง
หลงัการถ่ายท�า	วันนัน้ฉนัเลยมาเป็นผู้ด�าเนนิการประชมุให้	ทีจ่รงิพดู
ภาษาไทยแหละจะมีอยูค่นเดียวทีพ่ดูองักฤษคอื	Dr.	Watt	ฉนัต้องท�า
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หน้าที่ล่ามอีกด้วย	หลังบรรยายฉันได้คุยกะ	Dr.	Watt	และรู้ว่าเค้า
ท�าวิจัยเรื่อง	 สครับไทฟัสที่เชียงราย	 ฉันเลยตั้งค�าถามที่อยากรู้เสีย
ยกใหญ่ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง	และสดุท้ายเค้าก็รูว่้าฉนัม	ีChigger	ของ
โคราชอยู่	 เค้าเลยจะขอไปท�า	PCR	 เปรียบเทียบเชื้อที่เชียงราย	ฉัน
เลยบอกให้ไปเอาที่อาจารย์พนิตานับแต่วันนั้นทุกคนเลยรู้ว่าภาษา
อังกฤษฉนักไ็ม่เป็นลองใคร	(อนัน้ีกค็ดิเองอกีแหละ)	ความจรงิไม่ใช่เลย
มันจวนตวักต้็องเอาตวัรอดให้ได้	เพราะเราไม่รู้ว่าเค้าจะบรรยายแง่มมุ
ไหน	 ไม่มีโพยให้อ่าน	 มันยากตอนต้องสรุปให้ก่อนจะโยนเรื่องต่อให้
อกีคนบรรยายต่อ	วันนัน้เล่นกลอนสดล้วนๆ	แหละ...เอาตวัรอดไปได้
อกีกร	ูหลงัจากนัน้เจ้าสรุชยัมนักม็าแซะฉนัทกุวันว่างานนีต้้องเป็นของ
เค้า	เพราะเป็นโรคสตัว์สูค่นตอนนัน้เค้าเป็นหัวหน้างานโรคติดต่อสัตว์
สูค่นอยู	่ฉนัมาคดิอีกทจีะดงึไว้ท�าไมกยั็งดมีนัยงัอยูใ่นกลุม่เดียวกัน	จะ
เป็นใครกช็ัง่หลงัจากการประชมุครัง้นัน้ฉนักไ็ม่เคยไปแตะงานเลปโตฯ	
อีกเลยเออ...อยากได้เอาไป...แม่พระโคตรๆ	อ่ะ...	มีคนนั่งหวัเราะสม
น�า้หน้าฉนั	พวกมนัคงนกึว่าฉนัหมดมกุจะเล่นล่ะสโิดนลกูน้องแย่งงานไป	
ยังมุกฉันมีเยอะเรื่องงานที่จะท�ามีเยอะ	เพียงแต่จะหยิบเอาเรื่องไหน
มาท�าก็เท่านัน้	หมดเรือ่งเลปโตฯ	ฉนักค็ว้าเอา	Eosinophilic	menin-
gilist	 หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากพยาธิมาท�า	 (มันยังไม่พ้น
พยาธิอีกแหละ)	 ฉันเอาสถานการณ์ของโรคมาดูภาคอีสานน่ีแหละ
เยอะสุดแล้ว	 บังเอิญในปีนั้นมีผู้ป่วยเสียชีวิตที่มหาสารคามคนจะดัง
อะไรก็หยั่งไม่อยู่	 (อันนี้โม้นะ)	 ว่าแล้วก็เขียนโครงการขอสตางค์จาก
กลุ่มหนอนพยาธิกอง	 ต.	 (ตอนนั้นเปลี่ยนเป็นส�านักแล้ว)	 เอามาท�า
อีกแหละ	 ไอ้พวกทีมนั่งหัวเราะเยาะก็นั่งรอว่าฉันจะได้เงินหรือป่าว	
พอถึงปีงบประมาณใหม่ส่วนกลางโอนเงินมาให้ท�าวิจัยเรื่องนี้	 ไงล่ะ
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ขากรรไกรค้างกันละสิ...ท�าไมเค้าจะไม่ให้เงินฉัน	 ก็ฉันไม่เคยเบี้ยว
รายงานท�าเสร็จสรุปรายงานเป็นเล่มส่งไปให้ทุกครั้ง	 ไอ้เรื่องท�างาน
แลกเงินมันงานถนัดฉันเลย...	 ครั้งนั้นจ�าได้ว่าท�าสองจังหวัดเปรียบ
เทียบกัน	น่าจะเป็นที่ชัยภูมิกับมหาสารคามหาพยาธิตัวเต็มวัยในหนู
และตัวอ่อนระยะสามในหอยโข่ง	 หอยเชอรี่	 ก็อาจารย์ไพบูลย์อีก
แหละเป็นคนย่อยหาตัวอ่อนพยาธิให้	 อาจารย์คงนึกนะว่าเมื่อไหร่ที่
ฉันไปเป็นลูกศิษย์แกจริงๆ	 แกคงใช้ฉันระเบิดเลย...แต่ยากฉันรู้แกว
เลยไม่ยอมไปเป็นลกูศษิย์	แต่ถ้าอาจารย์ได้ฉนัเป็นลกูศษิย์มหีวังได้กิน
ยาพาราเป็นกระปกุแน่	โครงการนัน้จ�าผลได้คราวๆ	ว่าทีม่หาสารคาม
ตรงบึงที่ผู้ป่วยไปหาหอยเจอทั้งตัวอ่อนในหอยและตัวแก่ในหนูที่ดัก
ได้รอบบงึนัน้แหละ	ส่วนทีชั่ยภูมิรูสึ้กจะเจอแต่ตวัเตม็วยัในหนู	ไม่เจอ
ตัวอ่อนในหอย	เข้าใจว่าจ�านวนหอยที่เอาไปย่อยคงน้อย	หรือว่าเป็น
หอยชนิดอื่นเช่น	 หอยทากตัวเล็กแล้วก็หอยขม	 หอยเชอรี่หาไม่ได	้			
งานนี้จบลงด้วยดีไม่ใครแย่งฉันท�าเสร็จฉันก็ท�ารายงานส่งให้										
ส่วนกลางและเก็บผลงานไว้ให้ลกูน้องเผือ่ท�าผลงานวิชาการ	หลงัจาก
นั้นสัก	2-3	ปีเห็นจะได้	(ฉันย้ายกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพแล้ว)	งาน
วจิยัชดุนีก็้เอามาใช้ประโยชน์ตอนทีท่่านอธบิดสีมทรงรือ้ฟ้ืนโรคน้ีขึน้
มาและตัง้ชือ่แบบชาวบ้านว่าโรคปวดหัวหอย	ท่านถามว่าม	ีสคร.	เขต
ไหนรูจ้กัโรคนีบ้้างหรอืม	ีสคร.	เขตไหนเคยท�าวิจัยเรือ่งน้ีก็ผอ.สมชาย	
เขต	5	 เลยได้หน้าไปสามศอกเอาผลงานที่ฉันท�าไว้มาน�าเสนอเป็นที่
ชื่นชมของท่านอธิบดีไป	 แต่ตอนลูกน้องขอท�าบอกว่าไม่มีเงินอยาก
ท�ากไ็ปหาเงนิท�าเอาเอง	แถมมว่ีาฉนัอกีนะว่าไม่อยากเถยีงกะมนัเถยีง
ที่ไรไม่เคยชนะมันสักที	 ก็ท่านจะชนะยังไงล่ะท่านไม่มีจุดยืนในการ
ท�างาน	 ชอบท�างานตามกระแสกรมสั่งยังไงท�าอย่างนั้นทั้งๆ	 ที่ไม่ใช่
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ปัญหาของเขต	วชิาการกไ็ม่แม่น	หลกัการก็ไม่มน่ัีงอยูเ่ฉยๆ	รอเอางาน
ลูกน้องไปน�าเสนอดีกว่า...สบายกว่ากันเยอะ	 เรื่องพยาธิเอาแค่นี้นะ
ว่าเรื่องอื่นๆ	บ้างดีกว่า

	 เอาเร่ืองไข้เลอืดออกบ้างตอนย้ายมาอยูศ่นูย์	ต.	ใหม่	กลุม่แมงฯ	
กอง	ต.	ใกล้จะแตกแล้ว	จ�าได้ว่าย้ายมาอยูน่นท์ได้ปีหรอืสองปี	กต็ัง้เป็น
ส�านักโรคไข้เลือดออก	 แล้วก็ท�าไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	 หมอ				
ววัิฒน์	โรจนพิทยากร	ทีไ่ด้รางวัลมหิดลเป็นผอ.	คนแรก	คยุฟุง้เลยว่าจะ
ปราบไข้เลือดออกให้หมดเหมือนกะรณรงค์ถงุยาง	100%	 ในโรคเอดส์	
แล้วคยุกะใครไม่คยุมาคยุกะฉนั	ฉนักส็วนกลบัว่า	“อาจารย์ยงัไม่รูจั้ก
ยงุลายดีพออย่าคยุดกีว่า	เอาไว้โดนยงุลายกัดเสยีก่อนจะรูเ้องว่าท�าได้
หรือไม่ได้”	 แล้วก็อยู่ไม่ได้เก็บกระเป๋าไปอยู่องค์การอนามัยโลกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์เล่นกะยุง	 ไม่เหมือนเล่นกะถุงยางอนามัยนะ
ท่าน...มันพดูภาษาคนไม่เป็นอ่ะ...ถ้าคดิจะท�าไข้เลือดออกต้องมคีวาม
ตั้งใจจริง	ท�าด้วยใจรักที่จะท�า	อย่างที่เล่าแล้วข้างต้นพวกที่ท�างานไข้
เลือดออกสมัยก่อนเวลาเดินไปไหนเห็นแจกัน	 โอ่งน�้ามีลูกน�้าที่ไหน	
ปากกพ็ดูสอนวิธีการก�าจดัลกูน�า้	มอืกต็กัลกูน�า้ทิง้หรอืไม่กเ็ททิง้	ช่วง
ทีฉ่นัย้ายมาศนูย์	ต.	สถานการณ์ไข้เลือดออกในเขต	5	แทบทกุจังหวดั
อยู่ในระดับ	TOP	TEN	ถ้าไม่จัดการคงเสียชื่อเจ้าแม่ไข้เลือดออกเป็น
แน่แท้	สองจังหวัดแรกที่จัดการคือ	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	ฉันใช้วิธีเดิน
เข้าไปคุยและบอกว่าจะเข้ามาช่วยพ่นยาฆ่าแมลง	 ก่อนที่จะมีการ
ระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคซ�้าซากทุกปี	ฉันก็ใช้วิธี
ดั้งเดิมที่พี่เคยสอนไว้คือดูความชุกของยุง	 จ�านวนคนไข้ในพื้นที่
ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นท่ี	 แล้วก็ส่งทีมไปช่วยพ่นยาฆ่ายุง
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ใส่ทรายอะเบทดักหน้า	จงัหวัดเค้ากย็กให้ท�าเพราะเค้าเองก็เอาไม่อยู่
แต่ในใจคงหวัเราะเยาะแหละว่าจะท�ายงัไงกไ็ม่ส�าเรจ็เพราะ	เค้าพ่นยา	
ท�ากนัทกุปีมนัยงัระบาดเลย	โคราชไม่ยอมเชือ่	แต่ฉนัก็บอกว่าไม่เป็นไร	
ฉันขอพื้นที่ทดลองแล้วกัน	หัวหน้าฝ่าย	ต.	ก็ยอมเพราะพี่เค้าเชื่อมือ
ฉันตั้งปราบอหิวาต์	 ชัยภูมิสบายมากจะท�าอะไรตามใจมาเลยเต็มที่
เพราะเค้าเอาไม่อยูเ่หมือนกัน	ลยุไข้เลอืดออกก่อนหน้าฝนพอหน้าฝน
ตกหนกัๆ	ฉนักไ็ม่ท�าอะไรแต่พอฝนทิง้ช่วงฉนัก็ลงพ่นยา	ใส่อะเบทดกั
ไว้อีกลดจ�านวนยุงและลูกน�้า	 ซึ่งช่วงนั้นก็อาจจะขัดใจศูนย์ระบาด
ภาคฯ	 เพราะเค้าไม่นิยมการพ่นยาแต่ไม่เป็นไรสนิทกัน	 (พี่ประหยัด	
แดงสุภา)	ฉนักท็�าเป็นนิง่อยูค่นละหน่วย	พีม่หีน้าทีเ่กบ็ตวัเลข	หนูมหีน้า
ทีค่วบคมุโรคไม่ล�า้เส้นกนัเป็นพอ	ปีนัน้พืน้ทีท่ีเ่คยระบาดของโคราชกับ
ชยัภมิูไม่มีการระบาดเลย	แต่กับไประบาดในพืน้ทีอ่ืน่แทนแต่จ�านวน
ผู้ป่วยไม่เยอะ	 ปีต่อมาเป็นคิวของสุรินทร์กะบุรีรัมย์สองจังหวัดนี้ขอ
ท�าเอง	 แต่ขอทรายอะเบทและน�้ายาพ่น	 ฉันก็ไม่ขัดแต่เอาให้อยู่นะ	
สดุท้ายก็ไปไม่รอดระบาดจนได้ก็มนัถงึควิระบาดของมนัฉนัท�าหนังสอื
เตือนตั้งแต่ต้นปีไม่เชื่อกัน	สุดท้ายบรรดาหัวหน้าฝ่าย	ต.	กลับมาถาม
ฉันว่ารู้ได้ยังไงว่าโรคจะระบาด	 หาว่าฉันเป็นหมอดูเสียอีก	 ฉันก็เลย
อธิบายว่าท�าไมฉันถึงรู้ไม่ยากเลย	เอาตัวเลขผู้ป่วยแต่ละปีมาท�าเป็น
กราฟแค่น้ีกจ็ะรู้ว่ารปูแบบการเกดิโรคเป็นยังไง	เพราะมนัเป็นโรคตาม
ฤดูกาล	เอาระดับความชุกของลูกน�้า	ถ้าจะให้แม่นย�ากเ็อาปรมิาณน�า้
ฝนมาท�ากราฟซ้อนเข้าไปแม่นยิง่กว่าหมอดอีูกเรือ่งน้ี	 ฉันท�ามาตั้งแต่
อยู่ไข้เลือดออกคุณหมอวิชิตเป็นคนสอน	 คิดดูเมื่อก่อนฉันนั่ง	 tally	
รายงาน	506	จากระบาดเลือกเอาเฉพาะไข้เลือดออก	10	ปีย้อนหลัง	
ท�าเป็นรายเดือนสรุปเอามานั่งท�ากราฟทั่วประเทศเมื่อ	 30	 ปีก่อนมี
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คอมพิวเตอร์ทีไ่หน	ระบาดเองกย็งัไม่มโีปรแกรมเกบ็ข้อมลูแบบทกุวนัน้ี	
ฉนัจ�าได้เลยว่าท�างานนีอ้ยู่เกือบปี	 ท�าของภาคไหนเสร็จก็ส่งให้พี่เตี้ย
เอาไปท�ากราฟ	 ขอข้อมูลปริมาณน�้าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามา
ประกอบ	การหาแนวโน้มก็สนุกดี	 แต่สมัยนี้คงง่ายขึ้นเยอะทุกอย่าง
มีโปรแกรมการท�างาน	online	นั่งอยู่ไหนก็เปิดอ่านมันน่าจะท�างาน
ควบคุมโรคง่ายข้ึนแต่กลับเอาโรคไม่อยู่...จะโทษอะไรดล่ีะ	สดุท้ายอยู่
ที่ความใส่ใจ	ความตั้งใจจริงที่จะท�า

	 ฉนัท�าไข้เลอืดออกอยู	่2	ปีกว่ากรม	ต.	ก็มดี�ารว่ิาในส่วนภมูภิาค
ยกให้ศูนย์ควบคุมโรคน�าโดยแมลงซึ่งมีอยู่	5	ศูนย์และมีศูนย์แมลงฯ	
ตามจังหวัดและหน่วยมาลาเรียตามอ�าเภอมาท�าการควบคุมไข้เลือด
ออก	อีกแล้วก�าลังจะเดินไปด้วยดีเอาอีกแล้ว	ถามว่ากรมคิดผิดหรือ
เปล่า	ค�าตอบคิดไม่ผิดแต่คิดเร็วไปรากหญ้า	รับไม่ทัน	ค�าถามนี้ท่าน
ส�าเริง	แหยงกระโทกมาถามฉันตอนประชุมส่งงานไข้เลือดออก	ฉันก็
ตอบไปว่า	“กรมคดิไม่ผดิแต่กรมเคยถามเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคหรอื
ไม่ว่าเค้าพร้อมทีจ่ะรบัหรอืยงั”	ฉนัยงัจ�าค�าพดูของหวัหน้าศนูย์แมลงฯ	
ที่จังหวัดชัยภูมิตอนไปช่วยงานโปลิโอ	 เค้าจ�าฉันได้ว่าฉันเคยไป						
บรรยายเรือ่งไข้เลอืดออกทีศ่นูย์ฝึกพระบาทเค้าบอกว่า	“มาลาเรยีรบั
งานไข้เลอืดออกกเ็หมือนควาญได้ช้างตวัโตมาหน่ึงตวั	รูว่้าหวั	หางอยู่
ตรงไหนแต่ไม่รูว้ธิจีะพาช้างเดนิ”	ฉนัฟังแล้วก็รูว่้าเค้าก็รูว่้าต้องท�า	แต่
ไม่รูว่้าจะตัง้ต้นท�ายงัไง	ฉนัไม่รู้ว่าเขตอืน่เป็นยงัไงแต่เขต	5	ฉนัยงัต้อง
ช่วยงานไข้เลือดออกต่อ	 น่าจะเป็นค�าสั่งผู้ตรวจให้ตั้งคณะท�างาน
ควบคุมโรคไข้เลอืดออกในเขตโดยมฉีนัเป็นกรรมการอยูด้่วย	เนือ่งจาก
หัวหน้าต.ของทุกจังหวัดให้ความเชื่อถือการควบคุมไข้เลือดออกของ
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ศูนย์	 ต.	 ช่วงที่ท่านส�าเริง	 แหยงกระโทก	กลับมาเป็น	สสจ.	 โคราช	
ท่านไม่เอาศูนย์แมลงที่พระบาทเลยแค่เชิญมาเป็นไม้ประดับห้อง
ประชุมแต่กับเรียกใช้บริการฉันอย่างเดียว...เอาก็ว่ากันไปถือว่า
ประสบการณ์ไข้เลือดออก	15	ปีกว่าที่อยู่กอง	ต.	ยังหากินได้อยู่ฉันก็
ช่วยเขตท�าการควบคุมไข้เลือดออกจากทีเ่คยตดิอนัดบั	Top	Ten	จน
ไม่มีชื่ออยู่ในระดับหนึ่งในห้า	 ก็นับว่าได้ผลน่าพอใจแต่ก็ยังมีการ
ระบาดบ้างแต่น้อยลงกว่าเดมิเยอะ	พอสมยัท่านปราชญ์มาเป็นผูต้รวจ	
กมี็การคาดการณ์ว่าไข้เลือดออกจะระบาดใหญ่	 ท่านก็เร่งมือท�าการ
ควบคุมเรียกฉันเข้าประชุมวางแผนรับมือ	 ทุกคนลงความเห็นให้
ท�าการป้องกันโรคล่วงหน้ามีการเฝ้าระวัง	 เมื่อมีโรคเกิดในพื้นที่ก็เร่ง
พ่นยาฆ่าตัวเต็มวัยและก�าจัดลูกน�้าทันที	 โคราชเห็นผลชัดเจนเป็น
จังหวัดใหญ่แต่แทบไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเลย	 จะให้มีได้ไงก็	 สสจ.	
คาดโทษไว้สสอ.	ไหนปล่อยให้มีการระบาดโดนย้ายภายใน	24	ชัว่โมง	
อ่ะ	 ใครท�าไม่ได้พี่แหยงท�าได้อ่ะ...โหดสุดๆ	 อ่ะ	 พอเถอะนะไข้เลือด
ออกเรื่องของยุงลายฉันไม่อยากจะแตะต้องมันอีกแล้วต่อให้เอาช้าง
มาฉุดให้ฉันกลับไปท�าอีกก็คงไม่เอาแล้ว	
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	 มาว่ากนัเรือ่งโรคเก่าแก่ทีห่ายไปนานมากบ้าง	โรคน้ี	คดิว่าเดก็
สมัยนี้ไม่มีใครรู้จัก	 ขนาดฉันก็ยังไม่เคยเห็นเชื้อเลยเคยฟังแต่แม่เล่า
ให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีกาฬโรคระบาด	 เวลามีคนตายก็จะเอาไปเผากันที่
วัดสระเกศเผาทั้งเส้ือผ้าของใช้	 แล้วบางบ้านก็จะเอาหมูมาแขวนไว้
หน้าบ้านเพือ่ป้องกันแขกเข้าบ้าน	แล้วนีฉ่นัจะเกษียณอยูแ่ล้วโรคก็ยงั
ไม่วี่แววว่าจะกลับมา	แต่ก็ประมาทไม่ได้คงต้องยกตัวอย่างที่ฉันชอบ
เอาไปสอนอยู่บ่อยๆ	

	 เรื่องก็มีอยู่ว่าประมาณเดือนสิงหาคม-ตุลาคม	2537	ประเทศ
อินเดียมีกาฬโรคระบาดที่รัฐมหาราษฎร์	 หลังจากกาฬโรคหายจาก
ประเทศอินเดียนาน	 11	 ปี	 สาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวในช่วงเดือน
กนัยายนปี	2536	ทีเ่มือง	Latur	และในพืน้ทีข่องรฐัมหาราษฎร์	ท�าให้
เกิดการระบาดของโรคในหนูท�าให้หนูตายจ�านวนมาก	 และเกดิการ
แพร่ของหมดัหนซูึง่เป็นพาหนะน�าโรค	การระบาดครัง้นัน้ท�าให้อนิเดยี
สญูเสยีเงนิหลายพนัล้านบากเพือ่ควบคมุโรคและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ	ช่วง
นั้นประเทศไทยก็ส่งรองอธิบดีส�าเริงไปอินเดียเพื่อศึกษาวิธีการขั้น
ตอนการควบคมุโรค	คงกลวัว่ากาฬโรคจะกลบัมาระบาดในไทยอีกมัง้	
พอกลับมาก็มา	 ไล่เบี้ยว่าเมืองไทยท�าอะไรอินเดียอยู่ใกล้และมีเรือ
และคนอินเดียเดินทางมาไทยและคนไทยไปเท่ียวอินเดียปีละหลาย
หม่ืน	 โชคดีที่ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ	 ท่าเรือกรุงเทพ	 (พี่สมเกรียติ					
ศรทรง)	กลุม่โรคติดต่อระหว่างประเทศจัดอบรมการเฝ้าระวังกาฬโรค
ให้กบัเจ้าหน้าทีด่่านและสคต.	ทีมี่พืน้ท่ีชายแดน	ถ้าจ�าไม่ผดิประมาณ
ต้นปี	 2537	ที่เขื่อนเขาแหลม	กาญจนบุรี	 ฉันไม่ได้ไป	ส่งลูกน้องไป
แทน	ฟังจากพี่เกรียติหัวหน้าด่านฯ	ท่าเรือกรุงเทพเล่าว่าพอเกิดเรื่อง
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ระบาดที่อินเดียกรมก็มาไล่บี้เอากะด่านฯ	ท่าเรือ	ตอนนั้นเป็นส�านัก	
ต.ป.	ว่าท�าอะไรไปบ้างเตรียมงานเฝ้าระวังอย่างไร	ดีนะที่พี่เกียรติจัด
อบรมฟ้ืนฟไูปแล้ว...รอดตวัไปพีช่ายฉนัไม่อย่างน้ันคงเจบ็อกีนาน...ก็
มีแค่นี้แหละกรม	 ต.ผู้บริหารก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหานั่งกันอยู่บน
หอคอยงาช้าง	พอมีเรือ่งนกัข่าวไล่บีก้ม็าส่ังการบีผู้ป้ฏบิตัต่ิอ...อย่าไป
คิดมากเกิดมาเป็นขี้ข้าเค้าก็ท�าไปอย่าบ่น...แม้แต่ทุกวันนี่เวลามี
กาฬโรคระบาดที่จีนหรือเกาะมาดากัสกาผู้ใหญ่กรม	คร.	ก็จะสั่งการ
ให้ทุกด่านเฝ้าระวังและดักหนูหาค่าดัชนีหมัดหนู	 พวกเด็กๆ	 ที่ด่าน
มักจะถามว่าถ้าท�าไปแล้วต้องท�าอีกป่าวฉันก็ไม่รู้จะด่าว่ายังไง	ได้แต่
ตอบว่าถ้าอยากเหนื่อยก็ท�าใหม่แล้วกัน..เด็กสมัยน้ีท�างานแบบ
เครือ่งจกัรคดิเองไม่เป็น...กลุ้มว่ะ	หลังจากอบรมเสรจ็ทางส�านัก	ต.ป.	
ก็จดัซื้ออุปกรณ์การดักหนสู่งใหทุ้กเขตเอาไปด�าเนนิงานช่วงนั้นสคร.	
เขต	5	ไม่มีด่านควบคุมโรคฯ	(ช่องจอมยังมีฐานะเป็นจุดผ่อนปรน)	มี
แต่พื้นที่ชายแดน	เข้าทางฉันล่ะก�าลังหางานให้ลูกน้องท�าอยู่พอดีฉัน
ก็เลยจัดท�าโครงการเฝ้าระวังกาฬโรคในพ้ืนที่ชายแดนขึ้นของก็มีให้
จ่ายแต่ค่าเหยือ่แถมได้งานท�าลูกน้องไม่ว่างงาน	ปีแรกไม่ได้ไปด้วยส่ง
กลุ่มทีไ่ปอบรมไปท�างาน	ถ้าจ�าไม่ผดิน่าจะมเีจ้าสรุชัยเป็นหัวหน้าทีม
แล้วก็มีนายสุพรรณ	(ฉายารองกอง...ฉันก็ไม่รู้ความหมายหรอก)	ซึ่ง
เป็นคนร้อยเอด็บ้านเดยีวกบัสรุชยั	ส�าหรบันายสพุรรณฉนัสาปส่งเก็บ
เข้ากรดุองไปนานแล้ว	เพราะท�าอะไรไม่ได้เลยยงัไม่พอถอืว่าคนหนุน
หลงัด	ีดนัมาตีฝีปากใส่ฉนั	นกึว่าเป็นผู้หญงิคงจะโหดไม่เป็นไม่รู้จักซะ
แล้ว	ถ้าคิดผิดก็คิดใหม่ได้ยังทันคนอย่างฉันถ้าดีก็ดีใจหาย	เวลาโกรธ
ฉันก็นางมารร้ายหาตัวจับยากเหมือนกัน...ก่อนจะออกทีมไปจับหนู
ตอนนัน้ฉนักอ็อกปากเตอืนไว้ก่อนแล้ว	แต่สรุชยัเค้าเป็นหวัหน้าทมีก็
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มาขอเอานายสุพรรณไปด้วย	เค้าบอกว่าอยากจะให้แก้ตวัแล้วเค้าจะ
เป็นคนสอนงานให้เอง	ตามประสาคนบ้านเดียวกัน	ฉันเลยปล่อย	ใน
เม่ือเตือนแล้วไม่ฟังก็ให้ไปเจอกันเอง	 เดี๋ยวจะหาว่าเรากีดกันปิดกั้น
จินตนาการ	 พื้นที่ท�างานก็เป ็นหมู ่บ ้านชายแดนทั้งหมดของ	
อ.ละหานทราย	 อ.บ้านกรวด	 จ.บุรีรัมย์	 อ.กาบเชิง	 อ.พนมดงรัก	
จ.สุรินทร์	 ผลปรากฏว่าทีมแทบแตกเด็กพนักงานจุลฯ	 ที่ไปด้วยมัน
กลบัมาเล่าให้ฟังว่าคนขบัรถกบัเจ้าหน้าที	่(นายสพุรรณ)	เมาพดูแขวะ
กันไปมาเกือบวางมวยหรือวางแล้วไม่รู้นะไม่เห็น...น่าขายหน้าจริงๆ	
สดุท้ายเจ้าสุรชัยถึงมายอมรบักบัฉนัว่าท�าอะไรไม่ได้เขน็ไม่ขึน้...ไงล่ะ
ซึ้งในรสพระธรรมแล้วสินะ...ตั้งแต่นั้นเลยถูกดองอย่างถาวรจนนาย
เก่าเค้ามาเอาไปช่วยงานพยาธ	ิอะไรไม่แสบเท่าเอาผลงานซ่ึงฉนัเขยีน
ให้เจ้าหน้าทีข่องศนูย์โรคเรือ้นซึง่กรมเค้าชีต้วัให้แกได้ซ	ี8	ก่อนเกษยีณ
อายรุาชการฉนัเลยเอาผลการดกัหนทูีช่ายแดนไปเขยีนให้ลุงแก	(แถม
ยังเอาไปน�าเสนอให้เจ้าหน้าที่	ก.พ	แทนแกอีกยังกะเป็นเรื่องของเรา
เอง)	ฉันไม่รู้ว่าเค้ารู้หรือไม่รู้นะ	เล่นง่ายฉีกหน้าปกออกเอาชื่อตัวเอง
ใส่แล้วส่งบังเอิญฉันเป็นคนตรวจ	อวช.ของเจ้าหน้าที่เขต	อย่างที่เล่า
แล้วเลยตกีลบัไปให้หาเรือ่งมาเปลีย่นใหม่	เพราะกรรมการทีต่รวจทกุ
คนคือกลุ่มเดียวกันกับที่ไปน�าเสนอผลงานให้เจ้าหน้าที่	ก.พ	จะโทษ
ใครคุณท�าตัวเองไม่รู้กติกาหรือไง	
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	 ว่าเรื่องกาฬโรคต่อดีกว่า	 หลังจากเกิดเรื่องปีนั้นฉันเลยตัดตัว
ปัญหาออกหมด	 ฉันเป็นหัวหน้าทีมเองโดยอ้างว่าเป็นเร่ืองการเฝ้า
ระวงัโรคตดิต่อตามแนวชายแดน	นีค่อืจดุเร่ิมต้นในการศกึษาเรือ่งหนู	
ที่แรกฉันนึกว่าง่ายเพราะหนูมีไม่กี่ชนิด	 แต่พอมาเรียนรู้อย่างจริงจัง
มันมีมากกว่าที่ฉันคิด	ว่ากันตั้งแต่หนูที่อาศัยอยู่ในป่า	 ในนาข้าว	 ใน
บ้านเรือน	 ฉันก็เริ่มค้นหาหนังสือที่เกี่ยวกับหนู	 สมัยก่อนอย่างที่รู้	
Internet	ยังไม่พัฒนาต้องซื้อชั่วโมงเล่นก็ยากที่แน่ๆ	แพงหูฉี่	ตอนที่
อยู่โคราชอยากได้หนังสือหรือจะค้นเอกสารวิชาการทีฉันต้องลาพัก
ร้อนขึน้มากรงุเทพเข้าไปค้นหนงัสอืทีห้่องสมุดเขตร้อนฯ	ความจรงิไป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้อยู่แต่ความเคยชินอ่ะ	 มันแทบจะ
หลับตาเดินหาหนังสือ	ช่วงแรกๆ	ยังหาไม่เจอตายล่ะวา	ฉันกลับมา
นัง่ไล่กะลกูน้องทีม่าอบรมว่าใครเป็นคนสอนแล้วก็เอาต�ารามาน่ังอ่าน	
แล้วฉันก็ได้รู้ว่าในประเทศไทยมีคนท�าเรื่องหนูน้อยมาก	ว่ากันตั้งแต่
แวดวงสา’สุข	ก็ที่กรมอนามัยตึกข้างบ้านกรมควบคุมโรคนี่แหละแต่
เป็นหนูที่อยู่ในตลาด	และหนูที่อยู่ในบ้านเรือนซึ่งก่อความร�าคาญให้
กับผู้อาศัยหรอือาการรงัเกลยีดให้กบัผูพ้บเหน็กค็งไม่พ้นหนทู่อ	หนจูีด๊	
หนทู้องขาว	หนหูริง่บ้าน	หนูบ้านชาวเขา	(Rattus nitidus)	หนูตัวนี้
หายากสกันิดมักจะพบตามบ้านทีอ่ยูติ่ดกบัเขาหรอืพืน้ทีส่งู	ออกนอก
กระทรวงสา’สุขไปกค็งเป็นกรมวิชาการเกษตรหนูทีอ่ยูใ่นความสนใจ
คือ	หนูนา	หนูสวน	ก็คงไม่พ้นหนูในตระกูลหนูพุก	หนูท้องขาวนา	ซึ่ง
เป็นศัตรูของพืชผลทางการเกษตร	 เช่น	 ข้าว	 ปาล์ม	 ผลไม้ที่เป็นพืช
เศรษฐกิจ	 ถ้าเป็นของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเค้าก็จะสนใจประเภทหนูป่า	หนูภูเขาหรือหนูที่ท�ารังบน
ต้นไม้	หนูในกลุ่มนี้ก็จะหายากเป็นพิเศษ	กลับมากรมควบคุมโรคเอา
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หมด	ก็เล่นบอกว่าหนูเป็นสัตว์รังโรคหรือตัวแพร่กระจายโรค	สรุปว่า
มีโรคติดต่ออะไรท่ีเกิดจากหนูหรือหนูเป็นตัวกระจายโรคเล่นหมด...
ว่ากนัไป	ฉนัเฝ้าระวังกาฬโรคอยูร่ะยะน่ึง	ผอ.	สคต.	ก็ถามว่าเฝ้าระวงั
ไปท�าไมเฝ้าระวังแล้วไม่เห็นจะมีโรคเกิด	 ฉันฟังแล้วอ้ึง...คิดค�าพูด
เจ็บๆ	ตอกกลับอยู่นานพูดไม่คิด	ฉันเลยถามว่าเข้าใจนิยามค�าว่าเฝ้า
ระวังโรคหรือไม่	 โรคไม่เกิดดีแล้วถ้ามีโรคเกิดแสดงว่าระบบเฝ้าระวัง
ที่ท�าไม่ได้ผลนะ	 แล้วอีกอย่างถ้าเกิดกาฬโรคจริงๆ	 จะสูญเสียงบ
ประมาณเท่าไหร่	คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาหรือเปล่า	ฉันเลยตอบ
ว่าถ้ามีโรคจริงๆ	 ก็ตัวใครตัวมันนะฉันไปก่อนแล้ว	 หลังจากนั้นเค้าก็
ไม่ให้เงนิท�าอกีเป็นอนัว่าจบการเฝ้าระวังกาฬโรคในพืน้ทีช่ายแดน	แต่
คนอย่างฉันไม่เคยจบอะไรง่ายๆ	หรอก	งานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า	มี
เป็นโหลฉนัก็เอาโรคสครบัไทฟัสมารือ้ฟ้ืนเพราะมนัเป็นโรคตดิต่อสตัว์
สู่คน	ก็เกี่ยวกับหนูและมีตัวไรอ่อนเป็นพาหนะน�าโรค	ความจริงแล้ว
ฉนัรูจ้กัโรคนีม้านานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ลงมอืท�าจรงิจัง	สมยัทีย่งัอยู่
ไข้เลอืดออกช่วงทีโ่อนงานให้จงัหวดัท�าการควบคมุไข้เลอืดออก	(พ.ศ.	
2528-2529)	พวกเราก็ว่างงานเลยมองหางานโรคอื่นท�า	พี่เตี้ยก็โยน
หนังสือเรื่องการจ�าแนกชนิดไรอ่อนในกลุ่มประเทศ	 Southeast	
Asian	ของ	M.Nadchatram	และ	Alexander	L.	Dohany	มาให้	พี่
แกไปได้มาตอนไปเรียน	D.A.P&E	ที่มาเลเซีย	ฉันเปิดดูที่แรก...งง	ตัว
อะไรวะเนี่ยเกิดมา	 ไม่เคยเห็น	 อะไรไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอีกต่าง
หาก...กรรมล่ะกรูเจอสัตว์ประหลาดเข้าแล้ว	 ช่วงนั้นก็เชิญอาจารย์
มุกดา	 ตฤษณานนท์	 (อาจารย์เสียชีวิตแล้ว)	 จากเขตร้อนฯ	 เจ้าพ่อ					
สครบัมาบรรยายให้พวกเราฟังฉนัยงัจด	lecture	ของอาจารย์ไว้ตอน
ย้ายไปโคราชยังเอาติดตัวไปด้วย	 พอต้ังท่าจะเริ่มท�าบังอิญช่วงน้ัน	
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(พ.ศ.	 2529-2530)	 ไข้เลือดออกระบาดใหญ่มาช่วยชวิีตไว้ได้ทนักเ็ลย
พบัเรือ่งนีไ้ว้	ถ้านับจากตอนนั้นก็ประมาณ	10-11	ปี	ถึงได้รื้อฟื้นเอา
ขึ้นมาท�าก็เหมือนเดิม	ดูสถานการณ์โรคก่อน	หาความรู้เกี่ยวกับโรค
นี้ ก็ บังเอิญอีกแหละที่ โคราชมีคุณหมอสุนทรที่ร .พ	 มหาราช
นครราชสมีาเค้าท�าเร่ืองนีร่้วมกบัสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทหารอยู่พอดีและก็ขั้นเช่ียวชาญทีเดียว	 (เรื่องโรคและอาการทีเ่กีย่ว
กบัคนนะ)	 ฉนักเ็ลยนมินต์คณุหมอมาบรรยายให้นกัวชิาการทีส่คต.ฟัง	
รวมทั้งทีมที่จะออกส�ารวจแมลงด้วย	 จากน้ันฉันก็เริ่มเรื่องการเฝ้า
ระวงัโรคในแมลงพาหนะกไ็ม่ยากแค่ทบทวนว่าตอนเรยีนทีเ่ขตร้อนฯ	
กะที่มาเลย์อาจารย์สอนวิธีการเก็บตัวอย่างไรอ่อนยังไง	ส่วนเรื่องคน
กป็ล่อยให้เป็นหน้าทีข่องหมอสนุทรไปไม่อยากจะไปยุง่	ง่ายนดิเดยีว
ฉนัไม่ใช่แพทย์...เป็นได้กแ็ค่แพศยา...	จากนัน้ก็เริม่จัดหาอุปกรณ์และ
ที่ส�าคัญสุดคือหาตังค์พาลูกน้องออกพื้นที่จ�าได้ครั้งแรกน่าจะเป็น	
อ.พมิาย	และ	อ.แก้งสนามนาง	จ.นครราชสมีา	ท�าตามทฤษฎเีป๊ะ	เริม่
จากสัมภาษณ์คนไข้	 ไปไหนมา	2	สัปดาห์ก่อนเข้าโรงพยาบาล	และ
ทีมเราก็ลงวาง	Black	plate	 (แผ่นพลาสติกสีด�าให้ตัวไรเกาะ)	 เพื่อ
เก็บตัวไรมาจ�าแนกชนิดได้ตัวอย่างไรมาได้เกือบ	50	ตัวได้	 ก็ยังดูไม่
ออกฉนัหอบสไลด์มาให้อาจารย์ยพุาดแูต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ช�านาญ
เรื่องไร	 ส่วนอาจารย์สมใจก็ช�านาญแต่ไรฝุ่นช่วงนั้นวิจัยกันเป็นเรื่อง
ใหญ่โต	 อาจารย์ยุพาก็ส่งต่อให้อาจารย์พนิตาเพื่อนอาจารย์ที่อยู	่
Afrims	 ฝ่ายฝรั่งดูให้ก็ไม่ได้ค�าตอบกลับมารู้แต่ว่าเป็นไรตัวเต็มวัยก็
แค่นีไ้ม่รูว่้าเป็นพาหนะน�าโรคหรอืไม่	ฉนักถ็อยหลงัมาตัง้หลกัใหม่เอา
หนังสือที่ซ้ือมาจากมาเลย์	 (เล่มเดียวกับที่พี่เตี้ยให้อ่าน)	 มานั่งอ่าน
แล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยเอาเรื่องที่อาจารย์มุกดาเคยมาสอนเอา
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มาทบทวน	 จ�าได้ว่าช่วงเอาตัวไรมาส่งให้อาจารย์ยุพาก็ได้คุยกับ
อาจารย์ว่าจะท�าอย่างไรดี	ช่วยกันวางกลยุทธ์กันใหม่	แล้วก็เข้าห้อง
สมดุหา	paper	มานัง่อ่านพอได้แนวทางก็เขยีนโครงการส�ารวจความ
ชกุชมุของตัวพาหะเพือ่หาข้อมูลมาจดัท�าแนวทางการป้องกนั	แค่เขยีน
ร่างไว้ยังไม่เสรจ็ดกีะว่าจะส่งมาทีส่่วนกลางเพือ่จะขอตังค์จากกองโรค
ติดต่อทั่วไปเพราะถ้าขอ	สคต.	เขตมีหวังโดน	ผอ.	ด่าเละแน่	ก็อย่าง
ว่าแนวคดิของผูบ้รหิารทกุอย่างต้องส�าเรจ็เหน็ผลทนัตาไม่มคี�าว่าค่อย
เป็นค่อยไป	(สงสัยรับประทานบะหมี่ส�าเร็จรูปมากไป)	ก็อย่างว่าดวง
คนมันจะดังจ�าได้ว่า	(พ.ศ.	2541)	ไปส�ารวจภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยัก
ในเด็กแรกเกิดในหมู่บ้านชายแดน	ก�าลังเดินทางกลับ	พอถึงบ้านลูก
น้องก็บอกว่าให้โทรไปหาท่านผู้ทรงฯ	 องอาจด่วน	 (ท่านเสียชีวิต
แล้ว)...	 อีกแล้วจะโดนอะไรอีกล่ะกรู	 ฉันโทรทางไกลไปหาท่านๆ	 ก็
บอกว่าให้เขียนโครงการเฝ้าระวังโรคสครับไทฟัสส่งมาให้ด่วนท่าน
อธิบดี	(นพ.สมทรง	รักษ์เผ่า)	ต้องการ...งงไปสองวินาที	ตอบค�าเดียว
คือค่ะ	วางหูแล้วก็กลับมางงต่อเอาไงดีล่ะกรู	ท่านองอาจรู้ได้ยังไงว่ะ
ว่าเราเคยท�าเรื่องนี้	(รายงานที่ท�าไว้ก็ส่งแค่ภายใน	ไม่ได้ส่งออกนอก
เขต...นี่นา)	ว่าแล้วอยากได้ด่วนฉันเลยส่งโครงการที่ร่างไว้ไปให้ท่าน	
องอาจๆ	เอาไปให้พีด่าริกากะแพทย์ศภุมติรอ่านและให้ข้อเสนอแนะ	
ส่งกลบัมาให้แก้จ�าได้ว่าแก้กลบัไปให้แบบงงแล้วก็ได้แต่คดิว่าแล้วใคร
จะท�าวะ	พอดีช่วงนั้นแม่ฉันก็เพิ่งเสีย	 พ่อก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็น
ว่าเล่น	ฉันเลยตดัสินใจคุยกะพีชั่ยยนัต์ซึง่ตอนน้ันย้ายจากเขต	8	นคร
สวรค์มาช่วยงานคุณหมอประชาที่ส�านักควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศขอมาช่วยราชการที่ส�านักฯ	 จ�าได้ว่าไปคุยกันตอนประชุม
วิชาการ	“100	ปี	เกาะไผ่กับการควบคุมโรค”	ประมาณนั้นประชุมที่
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พทัยา	พี่ๆ 	ทกุคนทีด่่านไม่ว่าอะไรยนิดีต้อนรบั	คณุหมอประชาก็ตอบ
รับทันทีแทบไม่ต้องคิด	 บอกค�าเดียว	 “เอ็งกลับไปท�าเรื่องย้ายเร็วๆ	
เลย”	ฉนักลบัมาท�าเรือ่งขอมาช่วยราชการกโ็ชคดอีกีแหละที	่ผอ.สคต.	
เห็นใจคงเป็นเพราะช่วงนั้นคุณพ่อหรือคุณแม่ของ	ผอ.	ที่อยู่กรุงเทพ
ก็ป่วยและเสียชีวิตเหมือนกันแกเลยเข้าใจจังหวะชีวิต	 ยอมให้ฉันมา
ช่วยราชการ	ฉันเลยหอบเอาเรื่องการส�ารวจความชุกชุมไรอ่อนกลับ
มาด้วย	เพราะเอาไว้ทีน่ัน้กค็งไม่มใีครสานต่อแน่	ก่อนย้ายมาฉันมงีาน
วิจัยช่วยอาจารย์ปิยรัตน์ที่เขตร้อนเรื่องไข้เลือดออกท�าอยู่ที่	จ.ชัยภูมิ	
ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องขับรถมาส�ารวจลูกน�้าประเมินการ
ควบคมุลูกน�า้ตามทฤษฎคีวามร่วมมือของชมุชนของอาจารย์	หลงัจาก
ส�ารวจรวบรวมสรปุผลส่งให้เรยีบร้อย	เพราะกลวัถกูหาว่าทิง้งานหลัง
จากสะสางงานที่ค้างไว้หมดแล้ว	 รอลูกสอบไล่เสร็จระหว่างน้ันฉันก็
เข้ากรงุเทพตระเวนหาโรงเรยีนให้ลกูทีแ่รกว่าจะมาฝากไว้ที	่เซนต์ฟรงัฯ	
แต่ห้องเต็ม	 สุดท้ายเลยต้องใช้เส ้นน้าต้อยเอาไปไว้โรงเรียน													
กาญจนาภเิษกฯ	ศาลายา	ฉนักเ็กบ็ของย้ายกลบัมาท�างานทีส่�านักโรค
ติดต่อระหว่างประเทศ	กรมควบคุมโรคที่อาคาร	7	ชั้น	2	นับเวลาที่
อยู่โคราชได้	6	ปี	7	เดือน	(ลุงหมายเป็นคนนับให้ถูกผิดไม่รู้)	แต่ฉัน
บอกด้วยใจจรงินะ	ถ้าไม่มปัีญหาเรือ่งพ่อไม่สบายไม่มใีครดแูล	กับเจ้าแฝด	
ทีต้่องสร้างนสัิยการต่อสู้แข่งขนักบัสังคมคนเมอืงแล้วล่ะก้อ	ฉนัไม่คดิ
ย้ายกลับมาเด็ดขาดท�างานต่างจังหวัดสบายกว่าหลายร้อยเท่า...แต่
ชีวิตมันถูกก�าหนดไว้แล้วอย่างที่เพื่อนฉัน	(ไอ้กู้)	มันพูด	“พรหมลิขิต
ขีดเข่ียให้เหี้ยเดิน	 เหี้ยก็เพลินเดินตามไม่สงสัย	 เหี้ยกับเห้ียเจอกันก็
บรรลยั	เห้ียหนึง่ตาย	เหีย้หนึง่อยู	่คูฟ้่าดนิ”	มหีลายคนไม่อยากให้ฉนั
ย้ายมา	 บางคนก็ถามว่าจะย้ายไปท�าไมรออีกหน่อยก็ได้ซี	 9	 แล้ว							
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ฉันก็บอกว่า	 “ของของเรามันก็เป็นของเรา	 ถ้ามันจะได้อยู่ที่ไหนมัน
กไ็ด้ไม่จ�าเป็นต้องรอเอาตรงนี”้	เรือ่งยศถบรรดาศกัดิไ์ม่ได้อยูใ่นจรติของฉนั
อยู่แล้ว	สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือ	ครอบครัวเป็นสุข	ใจเป็นสุข	มีงาน
ท�า	 ลูกเป็นคนดีมีความรู้ท�าประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองถึงแม้จะน้อย
นดิกดี็กว่าเป็นภาระของสงัคม	(คดิได้ไงเน่ียเหมอืนคนแก่เลย)	ฉนัย้าย
มากรุงเทพจ�าไม่ได้ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์	2542	หรือปี	2543	แต่ที่
แน่ๆ	 ฉันออกจากโคราชตอนเที่ยงคืน	 ก่อนออกเดินทางฉันพาลูกๆ	
ไปกราบลาย่าโมเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง	 (พากันไปลอดซุ้มประตู
ออกจากเมืองโคราช)	 จากนั้นก็เดินทางถึงกรุงเทพตีสามนอนได้พัก
นึ่งก็ตื่นมารายงานตัวที่ส�านัก	ต.ป.	 เริ่มชีวิตการท�างานที่กรุงเทพอีก
ครั้งที่กระทรวงใหม่	จ.นนทบุรี
 
	 รายงานตัวที่ส�านัก	 ต.ป.วันไหนจ�าไม่ได้	 ตั้งแต่เปิดกระทรวง
ใหม่วันนั้นเป็นครั้งที่สองที่เข้ามาที่กรมควบคุมโรค	หลังจากรายงาน
ตัวเรียบร้อยพี่ชัยยันต์ก็บอกให้ไปเขียนแผนวิชาการมาว่าจะท�าอะไร	
โห...ยังไม่ทันตั้งตัวเลยพี่จัดเต็มอีกแล้ว...จะว่าไปฉันรู้จักกลุ่มโรค
ติดต่อระหว่างประเทศมาตั้งสมัยเข้ามาท�างานท่ีกองโรคติดต่อทั่วไป	
ณ	 วังเทวเวศร์	 ตอนนั้นกลุ่มงานนี้ต้ังอยู่ที่ท�าการแพทย์ตรวจคนเข้า
เมือง	 ซ.สวนพลู	 โดยได้ฉายาว่าแดนสนธยาซ่ึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีเจ้า
หน้าทีป่ระจ�าการอยู	่กลุม่นีย้้ายเข้ามาอยูร่่วมกับส�านักโรคติดต่อทัว่ไป
น่าจะประมาณปี	2536	หรือ	2537	ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นฉันยังอยู่
โคราช	 ก็อย่างที่บอกแต่ต้นว่าฉันย้ายมาอยู่ที่ส�านัก	 ตป.ประมาณปี	
2543	 เมื่อก่อนงานที่กลุ่มนี้ไม่มีอะไรมาก	 ท�างานเฝ้าระวังผู้โดยสาร
เป็นหลัก	 นอกนั้นก็มีงานตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลยานพาหนะ	
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	 หนังสือสองเล่มนี้เป็นหนังสือเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในอดีตจนถึงปัจจุบัน

อาหาร/น�้าและสุขาภิบาลทั่วไป	 ใครอยากจะรู้ความเป็นมาของงาน
ด่านควบคุมโรคฯ	 ให้ไปอ่านหนังสือ	 “เรื่องเก่าเพิ่งเล่าใหม่	 เกาะไผ่	
100	ปี”	กับ	“58	ปี	กับสงครามต่อต้านเชื้อโรคทางอากาศของด่าน
ควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศ	ท่าอากาศยานกรงุเทพ	พ.ศ.	2482-
2540”	เรียบเรียงโดยน.พ	วินัย	วุตติวิโรจน์	ก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้ว
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	 ด่านควบคุมโรคฯ	 ถือก�าเนิดมาเป็นเวลากว่า	 100	 ปี	 ถ้านับ
จนถึงฉนัเกษยีณกย่็างเข้าปีที	่118	...ไงเก่าแก่มัย้ล่ะ	เมือ่ก่อนด่านควบ
คุมโรคฯท�าอะไรบ้าง	 อย่างที่บอกแต่ต้นว่า	 เฝ้าผู้เดินทางระหว่าง
ประเทศเป็นหลักทุกวันน้ีก็ยังเฝ้าอยู่แต่จะมีกฎระเบียบเพิ่มข้ึนเล็ก
น้อย	 เพิ่งจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกันตอนที่พี	่							
ชัยยันต์ย้ายมาเป็นหัวหน้างานแผนที่ส�านักฯ	 เลยคึกคักหน่อย	หมอ
ประชา	ผ.อ.	ส�านกั	ต.ป.	กต็ระเวนเยีย่มเจ้าหน้าทีด่่านตามต่างจังหวัด	
ก่อนที่ฉันจะย้ายมาก็มีพี่นิสาย้ายเข้ามาอยู่ก่อนหน้าฉัน	 ตอนน้ันพี่				
ชยัยนัต์เริม่ส�ารวจการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัและควบคมุโรคตดิต่อตาม
แนวชายแดน	พอฉนัย้ายเข้ามากม็าช่วยงานทนัเวลาพอด	ีหลงัจากส�ารวจ
ข้อมูลโรคติดต่อชายแดนอยู่พกัใหญ่ได้ข้อมลูมากพอถึงปีงบประมาณ
ใหม่ก็วางแผนงานเฝ้าระวงัโรคและแนวทางการควบคมุโรคในจังหวัด
ชายแดนซึ่งตอนนั้นมีอยู่	30	จังหวัด	(ปัจจุบันเพิ่มเป็น	31	จังหวัดคือ	
จังหวัดบึงกาฬ)	ตอนย้ายมาท�างานใหม่ๆ	ฉันเจอผู้ทรงฯ	ศุภมิตร	เค้า
ถามว่าฉันย้ายมาอยู่กลุ่มไหนพอฉันบอกว่าอยู่	 ตป.	 เค้าก็บอกว่าไป
อยู่ท�าไมที่นั้นไม่มีงานอะไรท�าเดี๋ยวสมองฝ่อ	ความสามารถอย่างเธอ
ควรมาช่วยงานที่ส�านัก	ต.น่าจะดีกว่า	อะไรอ่ะ	เป็นถึงผู้ทรงคิดได้ไง
กะใช้งานกนัไม่ให้พกับ้างเลยนะ	ฉนัเลยตอบไปว่า	“ไม่ต้องกลวัว่าคน
อย่างฉนัจะไม่มงีานท�าหรอืสมองฟ่อ	ฉนัจะไปขดุคุย้งานขึน้มาท�าเอง
เพราะคนอย่างฉันนั่งเฉยๆ	 ไม่เป็น”	 ซ่ึงข้อน้ีท่านศุภมิตรน่าจะรู้ดี
เพราะเคยเป็นนายเป็นบ่าวกนัมาก่อน	ฉนัมาอยูท่ีส่�านัก	ตป.	ก็มาช่วย
งานแผนและงานวิชาการกับพี่ชัยยันต์ก็อย่างว่าเคยท�างานด้วยกัน
สมัยอยู่ไข้เลือดออก	รู้มือกันดีแทบไม่ต้องพูดมาก	แค่บอกให้ท�างาน
นีน้ะ	และต้องการผลลพัธ์ประมาณไหนทีเ่หลอืฉนัว่าราชการเอง	ส่วน
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พีน่สิารบังานประสานกะจดัการประชุมอบรบงานถนัดของเธอ	นานๆ	
ก็จะยกพวกไปกินปลาที่ท่าเรือกรุงเทพ	บางทีก็จะมีพี่สมเกียรติกะพี่
ไพทูรย์มาแจมเป็นสีสรรให้ทีมงาน	

(รูปนี้ถ่ายตอนไปดูงานที่แหลมฉบัง	ฉันจ�าไม่ได้ลุงดิ่งเป็นคนบอก)

	 งานวชิาการแรกคอืจดัอบรมฟ้ืนฟเูรือ่งการเฝ้าระวงักาฬโรค	น่า
จะจัดที่นครราชสีมาใช้บ้านพักสคร.เขต	5	เป็นสถานที่วางกรงดักหนู	
แต่ก่อนไปจัดอบรมต้องจดัท�าเอกสารประกอบการประชมุพ่ีเกยีรตเิอา
เอกสารเก่ามาให้ดมูบีางส่วนใช้ได้
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คุณนายเป็นวิทยากรคะ	อันนี้คือชุดไปดักหนูนะคะ	

คนดักคือเจ้าติ้วซึ่งกลับมาท�างานด้วยหลังจากเวลาผ่านไป	21	ป ี

แต่บางส่วนต้องเพิ่มเติมฉันเลยจัดท�าเอกสารใหม่โดยเริ่มจาก
สถานการณ์โรคทีม่กีารระบาดทัว่โลกและสถานการณ์ในประเทศไทย	
บงัเอญิได้หนงัสอืเรือ่ง	Plague	manual	ขององค์การอนามัยโลกออก
เมื่อปีค.ศ.	 1999	 จากพี่ดาริกา	 หัวหน้ากลุ่มโรคอุบัติใหม่	 (สมัยนั้น)	
เอามาให้ลูกสาวพี่ชัยยันต์ช่วยแปล	 ต่อด้วยขั้นตอนการสางหมัดหน	ู
การเก็บหมัดหนู	 ผ่าซาก	 ย้อมสีม้าม	 และท�าสไลด์หมัดหนูส�าหรับ
จ�าแนกชนิด	 กว่าจะท�าเอกสารประกอบการอบรมเสร็จประมาณห้า
ทุ่มกลับบ้านเที่ยงคืนเช้าเดินทางไปสถานที่จัดอบรม	เสร็จงานอบรม
การเฝ้าระวังกาฬโรค	 พี่ชัยยันต์ก็จัดทีมติดตามงาน	 ฉันก็ขอตามไป
ด้วยเผื่อว่าจะเกิดแนวคิดว่าจะท�างานวิชาการเร่ืองอะไรเพิ่มเติมบ้าง	
ขณะเดียวกันก็เริ่มงานอบรมการหาแนวทางควบคุมโรคติดต่อตาม
แนวชายแดนงานนี	้พีน่สิาเธอรบัอาสา	เขยีนโครงการไว้ให้น่าจะแยก
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เป็นรายภาคหรือรายเขตจ�าไม่ได้	 แต่มีการอบรมหลายครั้งมาก	 ก็
สนุกสนานดี	 ก็อย่างว่าพอท�างานเข้าขากันได้งานมันก็ลื่นไหล	 แล้ว
หมอประชาก็มีแนวคิดว่าจะปรับรายงานประจ�าเดือนของด่านโดย
แยกประเภทด่านให้ชัดเจน	 เพราะของเก่าออกแบบโดยหมอวินัยซึ่ง
อยูด่่านท่าอากาศยาน	ฉนักับพีช่ยัยนัต์กเ็หน็ด้วยเพราะเวลาเขยีนแผน
ค�าของบประมาณมันต้องใช้ข้อมูลการท�างานมาวเิคราะห์	ฉนัก็ใช้เวที
ประชุมด่านขอหารือผลออกมาหมอวินัยค้านหัวชนฝาไม่ให้เปลี่ยน	
ฉนัเพิง่ย้ายมาใหม่ท�าตามนายสัง่เลยขอมตทิีป่ระชมุ	ถ้าทีป่ระชมุมมีติ
ให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ก็ไม่เปลี่ยนแค่นี้จบ	หมอวินัยก็เริ่ม	หมาย
หัวฉันแถมเค้ายังไม่ถูกโฉลกกะพี่ชัยยันต์อีกเลยกลายเป็นเหม็นหน้า
กันไป	แต่ฉันก็เฉยๆ	ต่างคนต่างอยู่งานใครงานมันไม่ต้องมาข้องแวะ
กนั	ต้ังแต่ย้ายกลบัมาอยูก่รงุเทพรบังานเยอะขึน้	อายมุากขึน้ลกูก�าลงั
เรียนมหาวทิยาลยัเลยต้องป๊ัมเงนิมากกว่าเดมิดทีีน้่องๆ	แม่ทนูหวัของ
เด็กช่วยด้วยเลยเอาตัวรอดมาได้	ประกอบกับเริ่มแก่ตัวฉันเลยท�าแต่
งานอย่างเดียว	 ไม่ค่อยคิดอะไรที่ซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อนเพราะไม่รู้
จะเอาเวลาไหนมาคิดเนื่องจากรับท�างานใหญ่สองที่แล้วอีกอย่างยุค
สมัยมันเปลี่ยนไป	คนเป็นนายก็เอาแต่สั่งงาน	(สักแต่สั่งนะ)	ลูกน้อง
ท�าได้หรอืไม่ได้ข้าไม่สน	ผลงานกเ็อาปรมิาณกับความรวดเรว็	ไม่ค่อย
เน้นคณุภาพ	ส่ังเช้าเอาเยน็นีย่งัดีนะบางทสีัง่เช้าเอาบ่ายๆ	เพราะต้อง
ไปประชุมกับปลัด	 สธ.ประชุมกับคณะรัฐมนตรี...กรูล่ะเพลีย	บางที่
เราคิดไปหัวแทบแตกปั้นค�าอยู่เป็นอาทิตย์ส่งไปให้ท่านไม่ปลื้มซะงั้น
บอกว่าไม่เอาแล้ว...ส่ังเพือ่...	ฉนัอยูท่ีส่�านกั	ตป.	ได้สองปีมัง้เกิดมรสมุ
ภายในส�านักเนื่องจากมีมือที่สาม	 (หลังบ้านผอ.ส�านัก)	 มากวนให้
ส�านกัป่ันป่วนเลยพดักนัไปคนละทศิคนละทาง	เริม่แรกจากพีช่ยัยนัต์
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ขอย้ายตัวเองไปอยู่กลุ่มหนอนพยาธิกับคุณหมอประภาศรี	 ฉันกับพี่						
นสิาไม่ได้ท�าเรือ่งขอย้ายเพราะพีชั่ยยนัต์บอกว่าตวัปัญหาคือเค้า	ฉะนัน้
เค้าเลยขอพจิารณาตวัเองฉนัเองยงัอึง้	เดีย๋วน้ีเป็นกนัถงึขนาดนีเ้ลยหรอื
พดูคยุกนัอย่างพ่ีน้องไม่ได้แล้วหรือ	 พี่ยันต์ให้ฉันอยู่ช่วยงานคุณหมอ
ประชาต่อไปเพราะเชือ่มอืว่างานแค่นีฉั้นเอาอยู.่..พีน้่องไม่ได้เก่งอย่าง
พีค่ดินะ...แต่เรือ่งไม่เป็นแบบนัน้มนัยุง่ย่ิงกว่าทีค่ดิ	เพราะอยูด่ีๆ 	อ้อย	
(อัญญา)	 ที่เป็นเลขาของคณะท�างานสครับไทฟัสโทรมาบอกให้เก็บ
ของย้ายไปอยูส่�านกัเลปโตฯ	สรปุฉนักบัพีนิ่สาโดนค�าสัง่กรมฯ	ย้ายไป
อยู่ส�านักเลปโตประมาณเดือนมกราคม	2545	 เพื่อไปท�างานสครับ-
ไทฟัสเพราะท่านอธิบดี	(นพ.วัลลภ	ไทยเหนือ)	เห็นว่าเป็นหนูเหมือน
กันเลยจับไปอยู่ด้วยกัน...กรมเค้าเล่นอะไรกันเน่ีย...พวกเจ้าหน้าที่
ด่านทุกคนก็ตกใจคิดว่าฉันกับพี่นิสาขอย้ายออกตามพี่ยันต์	ฉันเองก็
งงคิดว่าพี่นิสาเขียนขอย้ายส่วนพี่นิสาก็คิดว่าฉันเขียน	 สรุปฉันกับพี	่			
นสิาเกบ็ข้าวของย้ายไปอยูส่�านกัเลปโตแบบงงๆ	เมือ่ก่อนส�านกัเลปโตฯ	
มีส�านักงานอยู่ที่ชั้น	3	ตึก	1	ฉันขึ้นไปก็หอบเอางานค้างของสครับไป
ท�าต่อทัง้หมดเป็นโครงการวิจยัสครบัไทฟัสจ�าไม่ได้ว่าก่ีโครงการแต่มี
โครงการที่ได้อนุมัติน่าจะ	 3	 โครงการ	 ทั้งสามโครงการเป็นฉันกะพี	่		
นิสาเป็นคนประสานงานและติดตามอยู่	2	โครงการอีกโครงการเป็น
ของฉนัเอง	ความจรงิงานสครบัไทฟัสฉนัท�ามาต้ังแต่ยงัอยูท่ีส่�านัก	ตป.	
แล้วขอเล่าย้อนหลังนิดนึง	
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	 ฉันท�างานที่ส�านัก	 ตป.	 ได้ไม่นานท่านอธิบดีสมทรงก็ตั้งคณะ
ท�างานควบคุมและป ้องกันโรคสครับไทฟ ัสขึ้นประมาณต้น
ปีงบประมาณ	 2544	 มีท่านผู้ทรงชวลิตร	 มังคละวิรัช	 เป็นประธาน
คณะท�างาน	ฉนัถกูลากเข้าไปท�างานนีฐ้านะอะไรฉันเองก็ยงังงอยูจ่น
ทุกวันนี้	 กรรมการมีเยอะเป็นกระบุงแต่มีคนที่รู้จริงขั้นปรมาจารย์มี
อยูค่นเดยีวคืออาจารย์พนติา	ตันเจรญิ	จาก	AFRISM	อาจารย์เป็นคน
เดยีวทีด่แูละจ�าแนกชนดิไรอ่อนเก่งทีสุ่ดเพียงคนเดยีวในประเทศไทย	
พี่มงคล	 เจนจิตติกุล	 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พี่เค้าเป็นคน
ตรวจน�้าเหลืองและวินิจฉัยโรคสครับไทฟัสทางห้องปฏิบัติการ	 (ท�า
เฉพาะในคนสตัว์ไม่ท�า)	ส�าหรบัอาจารย์พนติาตอนนัน้อาจารย์เกษยีณ
ออกมาแล้ว	 อาจารย์เป็นเพื่อนกับอาจารย์ยุพาอย่างที่บอกไว้แต่ต้น	
ช่วงนั้นอาจารย์เริ่มมีอาการอัลไซเมอร์แล้วจะไม่คุยกะใครยกเว้น
อาจารย์ยพุาคนเดยีวมนัเลยเป็นเรือ่งทีช่่วยไม่ได้	ส่วนฉนัและอาจารย์
ยุพาเข้ามาในฐานะคนเคยท�างานเรื่องนี้มาก่อนต้ังแต่สมัยอยู่เขต	 5	
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ	 งานแรกที่ฉันได้รับคือท่านอธิบดีสมทรงจะ
แถลงข่าวเปิดตัวงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคสครับไทฟัสที่เชียงราย	
ช่วงนั้นฉันยังท�างานอยู่ที่ส�านัก	 ตป.	 แล้วต้องมาช่วยท�างานนี้ที่กรม
อีกมันเยอะไปหมดฉนัต้องเคลียร์งานตป.ซึง่เป็นงานหลกัทกุครัง้ทีจ่ะ
ไปช่วยท�างานสครับไทฟัส	(ช่วงนั้นก็มีหลายคนรวมทั้งหมอวินัยและ
หมอสิทธิกรที่เริ่มหมั่นไส้หรืออิจฉาฉันก็ไม่รู้)	 ซึ่งอย่างที่บอกมีแต่คน
พูดไม่มีคนลงมือท�าคิดดูจะท�าแนวทางเฝ้าระวังควบคุมโรค	 แต่โรค
เป็นอย่างไร	 เกิดอย่างไรอยู่ตรงไหนตัวพาหะน�าโรคอยู่ไหน	หน้าตา
เป็นยังไง	 ไม่มีใครรู้จะเอาข้อมูลที่ไหนมาอ้างอิงมีแต่คนเสนอว่าต้อง
ท�าโน้นท�านี่...แต่กรูเหนื่อย	แม่งคนเดียว	ไม่มีใครท�า	ช่วงนั้นฉันต้อง



151

ขอตัวลูกน้องเก่ามาช่วยดักหนูให้	 จ�าได้ช่วงนั้นพ่อเข้าไปรักษาตัวที่
รพ.พระมงกุฏฯ	ฉันมาตามงานด่านกะชายแดนที่แม่ฮ่องสอนนัดเจอ
กับทีมที่มาท�าสครับไทฟัสที่เชียงราย	ส่วนฉันไปกับทีม	สคร.เขต	10	
ซึง่เค้ามหีน้าทีไ่ปตอนรบัท่านอธบิด	ีฉนัอยูแ่ม่ฮ่องสอนได้สามวันเหลือ
ท�างานอีกหนึ่งวันก็เสร็จ	น้องโทรมาบอกพ่อตาย...กรรมแล้วกรูกลับ
ก็ไม่ได้ล�าพังงานด่านทิง้ให้พีน่สิากะอ๋องคงได้	แต่ไอ้งานสครบัน่ีสไิม่รูจ้ะ
ฝากใคร	ไม่มใีครแทนเลยมีแต่คนเสนอหน้าส่วนคนท�างานอยู่หลังฉาก
กร็อฟังค�าสัง่ฉนัคนเดยีว...ฉนัเพิง่เข้าใจอาการน�า้ตาตกในก็ครัง้น้ันเอง
ร้องไห้แต่น�า้ตาไม่มมีนัสะอืน้สะท้อนอยูใ่นอก...ได้แต่นึกขอโทษพ่อที่
ไม่ได้ไปอาบน�้าแต่งตัวให้พ่อเป็นครั้งสุดท้าย...วันนั้นถึงเชียงราย
ท�างานเสร็จฉันก็ไปสนามบินขอเปล่ียนตั๋ว	 เจ้ากรรมเต็มหมดแม้แต่
ชั้นธุรกิจฉันเลยต้องกลับมาขึ้นที่เชียงใหม่เที่ยวแรกกลับมาถึงบ้าน
โยนกระเป๋าเปลีย่นเสือ้ผ้าได้กไ็ปวดัทนัท	ีจ�าได้ว่าขอลาพกัร้อนกระทนั
หันจัดงานศพพ่อเสร็จเรียบง่ายตามสไตล์ของพ่อไม่มีการขอ
พระราชทานเพลิงทัง้ๆ	ทีพ่่อเป็นข้าราชการชัน้เอกแล้ว	ฉนัก็ถามน้อง
เหมือนกันแต่น้องบอกว่าพ่อส่ังไว้ให้จัดการให้เรียบง่ายจะเป็นไฟ
ทีไ่หนก็ต้องเผาพ่อทกุคนก็เลยต้องท�าตามค�าสัง่ครัง้สดุท้ายของพ่อ...

	 วันนั้นที่เชียงรายที่ท่านอธิบดีแถลงข่าว	 ท่านชวลิตรประธาน
คณะท�างานสครับไทฟัสให้ฉันเป็นคนเขียนบทให้ท่านอธิบดีพูด	แล้ว
ก็มีค�าสั่งต้องหาหนูหาตัวไรอ่อนให้ได้ด้วยก็เหมือนโชคช่วยได้หนูพุก
ใหญ่มาสองตัว	 (เด็กโรงแรมเห็นแล้วน�้าลายไหลแอบมาถามว่าพี่จะ
เอาไปทิ้งหรือเปล่าถ้าทิ้งเค้าจะขอซาก)	ได้ตัวไรอ่อนมาโชว์นักข่าว...
รอดตัวไปอกีหนึง่งาน...เนีย่แค่จดุเริม่ต้นของงานสครบัไทฟัสไม่ได้จบ
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แค่นี้นะ	ยังมีเรื่องต้องท�าต้องเรียนรู้อีกเยอะ	เพราะฉันหวังพึ่งใครไม่
ได้เลย	 บรรดากรรมการทุกคนในคณะนั้นคงมีแต่อาจารย์ที่ปรึกษา	
(ดร.ยุพา	 รองศรีแย้ม)	 ฉันคนเดียวที่คอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ก�าลัง
ใจให้ฉันสู้ต่อ	 คิดดูฉันคนเดียวทั้งคิดทั้งท�าไม่มีใครเอาอะไรเลยดีแต่
ปากทกุคน	จะท�าสือ่ประชาสัมพนัธ์	ลงไปท�าการควบคมุโรคโดยความ
ร่วมมือของชมุชนตามแนวทางของคนจบสงัคมศาสตร์สาธารณสขุจะ
ไปท�ายังไงอ่ะ	ยังไม่รู้ว่าโรคเกิดยังไง	ตัวไรอ่อนหน้าตาเป็นไง	วงชีวิต
เป็นแบบไหนทีส่�าคัญ	ตวัไรอาศยัอยูส่่วนไหนพืน้ที	่แต่ละคนเสนอโน้น
นีน่ัน้แต่ไม่มคีนเขยีนโครงการแล้วจะเอาเงนิทีไ่หนไปท�ากนั	ท่านชวลติร
ก็บอกให้ไปเขียนโครงการมา	ฉันก็เขียนโครงการส�ารวจพาหะน�าโรค	
ส�ารวจข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรค	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน										
น�าไปอ้างอิงในการจัดท�าแนวทางการท�างาน	 แนวทางการส�ารวจ
พาหะน�าโรค	แนวทางการเฝ้าระวังโรค	แนวทางการควบคมุโรค	ส่วน
โครงการของคนอืน่ไม่มพีอมาเข้าทีป่ระชมุก็มา	Comment	โครงการ
ฉันว่าต้องมีโน้นนี่นั้นเยอะอ่ะ	 ฉันเลยตัดบทว่าใครพูดมากคนนั้นเอา
ไปท�า	บรรดากรรมการทัง้หลายจึงนัง่ด้วยอาการสงบ	สรปุไม่มใีครท�า
ต่อมีฉันคนเดียวออกไปส�ารวจข้อมูลทางระบาด	หาตัวพาหะ	สัตว์รัง
โรคเอามาเพื่อจัดท�าเป็นแนวทางการส�ารวจพาหะน�าโรค	 และเขียน
หนังสือเรื่องสครับไทฟัสตามทีท่่านชวลติรมอบหมายงานมา	 ช่วงน้ัน
โคตรยุง่เลยดทีีไ่ด้อ้อย	 (อญัญา	นมิหุิต)	 ซึ่งเป็นเลขาของคณะท�างาน
ช่วยท�าหนังสือ	 จัดหาซื้อของให้สคร.	 อะไรไม่ว่า	 ฉันยังดูไรอ่อนไม่
แตกฉานเลย	ท่านอธิบดีสั่งผ่านประธานคณะท�างานฯ	ให้อบรมเรื่อง
การส�ารวจข้อมูลพื้นฐานทางระบาดให้กับเจ้าหน้าที่	สคร.	..ยุ่งล่ะกรู
เพิ่งจะคล�าเส้นทางได้ไม่ถึงครึ่งเลยจะเอาอะไรไปสอนเค้าวะ...										
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แต่รบัค�าส่ังและลงทนุจดัหาซือ้ของให้	สคร.	แล้วกต้็องท�าแล้วใครจะมา
ช่วยล่ะทีน่ี	้คนแรกทีฉ่นัคดิถงึคอื	อาจารย์ยพุา	ฉนัจัดอบรมสองรุน่ถ้า
จ�าไม่ผิดเป็นที่นครราชสีมา	และเพชรบุรี	(ชะอ�า)	พอท�าหนังสือส่งไป	
สคร.	ทุกคนเข้าใจผิดส่งคนด่านมาเพราะเห็นฉันเป็นวทิยากร	เลยคดิ
ว่าเป็นโครงการของด่านฯ	แก้ข่าวทนัไม่ก่ี	สคร.	เสรจ็งานเผอืกร้อนฉัน
ก็กลับมาท�างานที่ส�านัก	 ตป.	 เหมือนเดิมแต่คิดดูแล้วกันว่างานมัน
หนักแค่ไหน	 2	 เด้ง	 อย่างที่เล่าแล้วตอนต้น	 (ขอย้อนกลับมาโคราช
ก่อนนะอย่างเพิ่งงงล่ะ..)	ฉันเริ่มท�างานสครับมาตั้งแต่อยู่เขต	5	ช่วง
ไปท�าที	่อ.พมิายกบั	อ.แก้งสนามนางฉนัจับไรอ่อนโดยใช้	Black	plate	
เรยีกว่ากางต�าราท�ากนัเลยล่ะ	เกบ็ตัวไรมาได้	เกือบ	50	ตวัยงัดไูม่เป็น
เลยเพราะไรทีเ่กบ็ได้มีแต่ตัวเต็มวัยซึง่ไม่มกุีญแจทีจ่ะจ�าแนกชนิด	ฉนั
ต้องหอบเอาไปให้อาจารย์ยุพาช่วยอาจารย์ก็ส่งต่อให้อาจารย์พนิตา	
ส่วนฉนักน็ัง่คยุกบัอาจารย์ยพุาเรือ่งการจับไรอ่อนก็ไม่มอีะไรคบืหน้า
เพราะอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องนี้	 ก็อย่างที่บอกที่เขตร้อนเล่นแต่ไรฝุ่น	
กลบัจากคยุกบัอาจารย์ยพุาฉนัเลยมานัง่ทบทวนเรือ่งของพาหะทีเ่ค้า
เรียกว่าปรสิตภายนอกซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า	 Ectoparasite	 ของ
โรคในกลุ่มริคแค็ทเซียซึ่งมันก็จะมี	 เห็บ	 (Tick)	หมัด	 (Flea)	และไร	
(Mite)	ซึง่แมงหรอืแมลงเหล่านีจ้ะอาศยัอยูบ่นตัวของสตัว์รงัโรคเกือบ
ทั้งนั้น	 สัตว์รังโรคที่ส�าคัญที่สุดและใกล้ตัวเราก็คือ	 หนู	 กระแต	
กระจ้อน	หมูสัง	พังพอน	เอาเป็นว่าบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็กที่วิ่งหากินตามพื้นดินใช่หมด	แล้วเจ้าหนูไม่ใช่เป็นสัตว์รังโรคของ	
สครับไทฟัสอย่างเดียวนะยังมีโรคพี่น้องในกลุ่มอีกสองโรคคือ	 ทิค
ไทฟัสและมิวรีนไทฟัส	ซึ่งโรคกลุ่มนี้น�าโดยเชื้อริคแค็ทเซียทั้งหมดแต่
พาหะน�าโรคคนละตัวแถมเช้ือก็ยังเป็นคนละชนิดด้วย	 หลังจาก
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ทบทวนความรู้เก่าๆ	 ศึกษาวงจรชีวิตของตัวไร	 จึงรู้ว่าไรหรือ	mite	
จะมีชีวิตที่เป็นปรสิตหรือ	 parasite	 คือช่วงที่มันเป็นตัวอ่อนเท่านั้น	
หลงัจากมนักนิน�า้เลีย้งเซลส์ในรหูหูนจูนอิม่แล้วมันจะหล่นลงดนิลอก
คาบเป็นตัวเต็มวัยหากินอิสระไม่กัดหนูหรือคนอีก	 ดังน้ันถ้าเราใช	้
Black	plate	หรือผ้าด�าปักไปบนยอดหญ้าหรือปัก	Black	plate	ไว้
ตามกอหญ้าคา	โอกาสที่จะได้ตัวอ่อนน้อยมากส่วนใหญ่จะได้ตัวเต็ม
วยัหรอืแมลงชนดิอืน่ทีห่ากนิอยูต่ามยอดหญ้า	ผวิดินเผลอๆ	จะได้เห็บ
มาด้วย	แต่ถ้าเราหา	mite	island	เจอก็จะได้ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วัย
จ�านวนหนึง่	แต่การหา	mite	island	กไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายหมอืนกันซ่ึงส่วน
ใหญ่จะหาไม่เจอ	หลังจากรู้วงจรชีวิตของไร	ฉันก็ขอตังค์	ผอ.	ไปลอง
เก็บข้อมูลระบาดคล้ายๆ	กับที่ท�าใน	อ.พิมาย	คราวนี้ไปท�าที่จังหวัด
ชยัภมิูน่าจะทีค่อนสารกบับ้านแท่น	แต่คราวน้ีไม่ใช้	Black	plate	แต่
เปลี่ยนเป็นจับหนูแล้วแคะตัวไรอ่อนที่อยู่รูหูหนูแทน	 ได้ผลแฮะ...ได้
ไรอ่อนล้วนๆ	เยอะด้วยกลบัมานัง่ท�าสไลด์ตาแฉะ	แต่ก็ยงัจ�าแนกชนิด
ไม่ได้อยู่ดีอย่าว่าแต่ชนิดเลย	 genus	 ยังแยกไม่ออกเลยสไลด์ที่ท�าไว้
เลยต้องเก็บใส่กล่องไว้	 ฉันก็เอาหนังสือที่ซื้อมาจากมาเลเซียมาเริ่ม
แปลกญุแจเพ่ือจะแยก	genus	ขณะทีแ่ปลหนังสอืเล่มน้ันฉนัก็ย้ายมา
อยูท่ีส่�านกั	ตป.	เสยีก่อน	เลยหอบทกุอย่างกลบัขึน้มาด้วย	มาได้โอกาส
แปลเสรจ็ท�ารปูเล่มกต็อนอบรมเรือ่งสครบัไทฟัสให้	สคร.	นัน้แหละ	
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	 ช่วงที่อยู่ส�านักเลปโตฯ	ปี	2545	ฉันออกเก็บข้อมูลภาคสนาม
เก็บไรอ่อนจากหนูอย่างเป็นล�่าเป็นสันลืม	Black	plate	ไปเลย	เวลา
ไปสอนใครกไ็ม่เคยสอนเรือ่งการวาง	Black	plate	ระหว่างเก็บข้อมูล
ฉันก็วางเนื้อหาเพื่อเขียนหนังสือวิชาการเรื่องสครับไทฟัสเพราะขอ
งบประมาณเอาไว้แล้ว	ระหว่างนัน้ฉนักม็โีอกาสรูจั้กกับนายทหารจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารคือ	 ร้อยโทวุฒิกรณ์	 รอด
ความทุกข์	 (ตอนนี้เป็นพันเอกไปแล้ว)	 โดยบังเอิญเร่ืองมีอยู่ว่าก�าลัง
พลที่ไปฝึกที่	อ.บ่อทอง	จ.ชลบุรี	เกิดป่วยเป็นสครับไทฟัสหลายนาย	
ทางต้นสงักดัได้มอบหมายให้ผู้กองวุฒิกรณ์เป็นหวัหน้าทมี	ลงมาเก็บ
ข้อมูลแต่ตอนนั้นผู้กองวุฒิกรณ์จับหนูเก็บเลือดไปตรวจหาอัตราติด
เชื้อริคแค็ทเซียและเพาะเชื้อจากม้ามหนูที่ดักได้เป็นหลักแต่เก็บไร
อ่อนและดไูรอ่อนไม่เป็น	พีอ้่อมซึง่เป็นนกัวิชาการเชีย่วชาญโทรมาหา
ให้ฉันไปช่วยท�าโครงการนี้ด้วยกันฉันเลยได้รู ้จัก	 ผู ้กองนพดล	
แสงจันทร์	 ผู้พันธรธิดา	 โพธิทัต	 (รุ่นน้องที่รามค�าแหงน่าจะรุ่นเดียว
กับพารณ)	แล้วก็จ่าอีด๊	จ่าเทพ	และนับจากครัง้น้ันจนทกุวนัน้ีมนัเลย
กลายเป็นความผูกพันฉันท์พี่น้องท�างานด้วยกันโดยทางฝั่งทหารจะ
ท�าหน้าที่ตรวจ	น�้าเหลืองหนูให้ฉัน	นี่คือสาเหตุที่ฉันไม่ง้อกรมวิทย์ฯ	
จนทุกวันนี้ไง	มันไม่เคยท�างานด้วยใจมันท�างานด้วยเงิน	และเห็นแก่
ตัวอย่างสุดๆ	เวลาจะให้เราช่วยก็ท�ามาตสีนิทพดูดีท่าโน้นท่าน้ีพอเรา
ท�างานให้เสร็จทุกวันนี้เดินสวนกันท�าเหมือนไม่เคยรู้จัก...เข็ด...นี่
ขนาดคนกระทรวงเดียวกันนะ	
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	 ฉันท�างานอยู ่ส�านักเลปโตฯได้ปีนึง	 ก็มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกรมอีกแหละ	 ย้ายงานสคัรบไทฟัสไปอยู่ส�านักแมลง	 ยุบ
ส�านกัไข้เลอืดออกไปอยูส่�านกัแมลงเหมอืนกัน	ส่วนส�านักเลปโตฯ	ยบุ
ไปรวมกับกลุ่มสัตว์สู่คน	พี่นิสาขอตามไปท�างานเลปโตฯ	เอาล่ะสิเค้า
กถ็ามความสมัครใจว่าฉนัไปไหน	ความจรงิถ้าไม่มคีวามรบัผดิชอบสัก
นดิชวีติคงเปลีย่นไม่ต้องเร่ร่อน	แต่ฉนัเหน็ว่าจบัมาแล้วแต่ต้นกลบัไป
อยู่	 ตป.	 ก็ไม่ได้เพราะเค้าก�าลังนิยมชมชื่นกับคนใหม่	 (ปานใจกะกร
กานต์)	ส�านักแมลงไม่มีคนรู้เรื่องนี้มันก็คงจบแค่นั้น	ฉันเลยตัดสินใจ
ไปอยูส่�านกัแมลง	ค�าส่ังออกช่วงเดือนธันวาคม	ปี	2545	(งบประมาณ	
2546)	 ที่ท�างานอยู่ช้ัน	 6	 รวมกับไข้เลือดออก	 โรคเท้าช้าง	 ส่วน
มาลาเรียเค้าจะครองสองชั้นคือชั้น	4	กะ	5	ฉันเลยเรียกหน่วยงานที่
อยู่ชั้น	6	ว่า	“ศูนย์อพยพ”	กลุ่มงานสครับไทฟัสมีที่ท�างาน	1	ห้องอยู่
กันผู้หญิงสามคนมีป้าแป๊ด	 เจ้ายุ้ย	 (ลูกน้าจรัลตอนนี้เป็นข้าราชการ
ต�าแหน่งพัฒนากรอยู่ที่อยุธยา)	 ฉันก็ท�าโครงการวิจัยเรื่องสครับใน
พืน้ทีท่่องเทีย่ว	มคีนสงสยัว่าฉนัคดิได้ไง...ฉันก็ตอบไปตรงๆ	ว่าฉนัเป็น
คนชอบเที่ยวป่า	ชอบธรรมชาติ	ชอบความสงบซึ่งมันขัดกับบุคลิกที่
เป็นคนขวานผ่าซาก	 เอะอะโวยวาย	 เวลาออกท้องที่เก็บข้อมูลฉันก็
ขอเจ้าดอก	 ลุงหมายมาช่วยดักหนู	 เจาะเลือดส่งให้วุฒิช่วยตรวจน�้า
เหลืองให้	 ระหว่างอยู่ส�านักแมลง	 ผอ.	 ส�านักให้จัดอบรมเรื่องสครับ
ไทฟัสให้เจ้าหน้าที่ของแมลงทั่วประเทศ	คงหวังว่าเจ้าหน้าที่แมลงใน
พื้นที่จะท�าเรื่องนี้ต่อ	ฉันขอโควต้าให้จ่าอี๊ดเข้าอบรมด้วยน่าจะเป็นที่	
ชลพฤกษ	นครนายก	ขอให้อาจารย์ยุพา	คุณหมอสุนทร	ชินประสาท
ศักดิ์	 จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	มาช่วยกันบรรยายแล้ว
ฉนักเ็ขยีนหนังสอือกีสองเล่มคอื	เรือ่งไรอ่อนและการจ�าแนกชนดิ	เรือ่ง
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หนูและการส�ารวจ	ผลการอบรมก็โอเคอยู่	แต่การจะเอาไปท�าต่อไม่
ส�าเรจ็ง่ายๆ	คอืคว้าน�า้เหลวไม่ค่อยมีใครสนใจ	อาจเป็นเพราะมนัยาก
ส�าหรับพวกเค้ามั้ง	จับยุงมาทั้งชีวิตจะให้มาจับหนูแคะไร	แล้วตัวมัน
เล็กกว่ายุงไม่รู้กี่เท่า	ถ้าคิดจะท�าเรื่องนี้มันต้องมีความตั้งใจก่อน	ตาม
มาด้วยความรักที่จะท�า	 ช่วงอยู่ส�านักแมลงฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองตัดสิน
ใจผดิฉนัไม่เหมาะทีจ่ะเป็นคนแมลง	วฒันธรรมมนัต่างกนัฉนัเลยเดนิ
ไปหา	 ผอ.	 ส�านักขอให้ส่งคนมาฝึกงานสครับไทฟัสเพราะฉันจะย้าย
กลบัไปอยูส่�านกั	ต.	พดูไปกเ็ปลอืงน�า้ลายเปล่าเค้าไม่เคยคดิจะมารบั
รู	้ฉนัเองกเ็บือ่สดุๆ	สูอ้ยูค่นเดยีวไม่มใีครคดิจะช่วยระหว่างทีอ่ยูส่�านัก
แมลงบังเอิญมีโรคซาร์สระบาดฉันมีโอกาสกลับไปช่วยรับโทรศัพท	์
ช่วยอยู่เวรหน้าห้องกัก	 เลยได้อัพเดทข่าวคราวที่ส�านักตป.	 ซึ่งตอน
นั้นทุกคนรู้และเข้าใจว่าฉันและพี่นิสาไม่ได้ขอย้ายแต่เป็นเพราะ	 ค�า
สัง่กรมสัง่ให้ย้าย	หมอวินยัถงึกับเปรยว่าคดิถงึไอ้สามแปด	(ฉายาของ
พี่ชัยยันต์	พี่นิสา	และฉันเพราะทุคนได้ซี	8	แล้ว)	จะไม่ให้คิดถึงได้ไง
พวกฉันท�าแผนให้	 ของบประมาณให้	 ถงึเวลาแบมอืเอาเงนิไปท�าถลงุ	
ได้ผลอะไรไม่เคยรายงานพวกฉันก็มีแต่ปั้นค�าพูดรายงานส�านักงบ
ประมาณว่าเงินที่ให้มาท�างานได้ผลอะไรบ้าง	 (สมัยนั้นเค้าเรียก
รายงาน	ส.ง.ป	แต่สมัยนี้ก็คือระบบรายงาน	Estimate)	พอพวกฉัน
สามคนย้ายออกมา	ก็ดีใจที่ได้ปานใจมาเพราะกิติศัพท์เรื่องการเขียน
แผนเก่งท่ีสุดในสามโลก	 ความหวังแรกของพวกที่ส�านัก	 ตป.	 คิดว่า
ปานใจจะท�าให้	 ขอโทษปานใจไม่เคยท�างานให้ใครนางลากหัวหน้า
ด่านทุกคนมานั่งเขียนแผนโดยนางเป็นคนก�ากับ	 หมอวินัยออกปาก
ว่า	“กูจบแพทย์ไม่ได้จบเขียนแผน”	ปานใจก็ตอบกลับ	“ก็มาเรียนสิ
จะได้ท�าเป็น”	ฮ.ึ.มาคดิถงึมนักส็ายไปแล้วดใีจยงัไม่ถงึสองเดอืนเจอฤทธิ์
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ปานใจเข้าแล้ว	ทกุคนถงึอยากให้ฉนักลบัไปส�านกั	ตป.	อย่างเดมิและ
ในปีนั้นเอง	นพ.สิทธิกรก็โดนค�าสั่งย้ายฟ้าผ่ากลับมาอยู่ที่ส�านัก	ตป.	
ภายใน	24	ชั่วโมงหลังจากนั้นประมาณสองเดือน	หมอก็ลาออกจาก
ราชการ	(อโหสิกรรมกแ็ล้วกนันะไอ้ทีเ่คยมปีากเสยีงกข็อโทษแล้วกัน
นะหมอ)	 ช่วงเดือนหลังๆ	 ผอ.ส�านักแมลงก็ยังเฉยๆ	 เรื่องที่จะส่งคน
มาฝึกฉันเลยคิดปิดเกมนี้โดยสอนผู้กองวุฒิเรื่องการจ�าแนกไรอ่อน	
จ�าแนกชนดิหน	ูต�าราทกุอย่างทีม่ใีห้วุฒิไป	ในเมือ่ไม่มใีครอยากเรยีน
ฉันก็สอนคนนอกที่เค้าอยากเรียนอยากรู้	 ฉันก็คุยกะป้าแป๊ดและเจ้า
ยุ้ยว่าฉันจะย้ายกลับส�านัก	ต.	ใครจะไปบ้าง	ทั้งสองคนไม่ยอมอยู่จะ
ย้ายตามฉันกลับส�านัก	ต.	ฉันเลยเดินไปคุยกะ	ผอ.ว่าจะส่งมาฝึกมั้ย	
เค้าบอกว่าไม่มีใครอยากท�า	ฉนัเลยท�าเร่ืองขอย้ายกลบัไปส�านัก	ต.	โดย
เอางานไปด้วย	 อ้างว่าเป็นโรคสัตว์สู่คนและทางส�านักแมลงไม่มีคน				
ถนดังานนี	้ท่านรองอธิบด	ี(นพ.ณรงค์	สหเมธาพฒัน์)	เซ็นต์ค�าสัง่ย้าย
ให้	แถมบอก	ผอ.	ส�านักแมลงว่า	คนเค้าไม่อยากอยู่จะไปเยื้อไว้ท�าไม	
ฉนัย้ายกลบัมาอยูส่�านกั	ต.	เดือนธันวาคม	2546	(งบประมาณ	2547)	
มาอยูก่ลุม่	Zoo	เอางานมาท�าด้วยกเ็หมอืนเดมิ	ท�างานวิจยัต่อเพราะ
ขอเงนิไว้แล้ว	 ย้ายมาอยู่กลุ่ม	 Zoo	 ฉันก็ท�างานคนเดียวเหมือนเดิม	
เอาคนกลบัมาสองคนหวัหน้ากลุม่เค้ากเ็อาไปใช้ท�างานพิษสนุขับ้าบ้าง	
เลปโตฯ	บ้าง	ส่วนงานฉันออกท้องที่ก็ไปกันแค่สามคน	ฉันก็ไปอาศัย
คนในพืน้ทีช่่วย	บางครัง้กข็อลูกน้องเก่าแก่ทีเ่ขตฯ	5	มาช่วย	พอเสรจ็งาน
ตัวเองก็ต้องไปช่วยท�างานของกลุ่มอีก	 แต่งานฉันก็มีฉันลุยคนเดียว	
โครงการของกลุ่มกี่เรื่องฉันต้องมาช่วยปั้นค�าให้	ทั้งที่อยู่กันตั้งหลาย
คน	ส่วนโครงการฉนัไม่เห็นมใีครมาช่วยป้ัน	เขยีนเสรจ็ก่อนเค้าแค่เอา
ไปต่อท้ายของเค้า	อยูไ่ด้เกอืบปีฉนัก็คยุกะป้าแป๊ดว่าฉนัจะไม่อยูแ่ล้วนะ	



159

ประกอบกับหมอบุญเลิศมาชวนกลับไปอยู่	 ตป.	 เพราะคุณหมอ	
ประชาจะเกษียณและแว่วว่าจะยุบส�านัก	ตป.	กลับมารวมกับส�านัก	
ต.	อย่างเดิม	และเจ้าหน้าที่ด่านทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดก็อยาก
ให้ฉันกลับไปช่วยกันพัฒนา	 IHR	 ซึ่งก�าลังจะประกาศฉบับใหม่ในป	ี
2548	 (2005)	 และในปี	 2547	 พี่เกียรติหัวหน้าด่านท่าเรือกรุงเทพ
เกษยีณ	หมอประชายกซ	ี8	ของพีเ่กยีรตใิห้พีส่รนินา	แต่แกจะขอสละ
สิทธิ์	 ฉันกะพ่ีนิสาเลยช่วยกันเทศนายกใหญ่	 พี่นาเลยยอมท�า	 ฉันก็
ช่วยเขียนงานวิชาการให้เอาไปลงวารสารกรมฯ	จะได้ผ่านง่ายๆ	หน่อย	
น่าจะเดอืนพศฤจกิายน	2547	 (งบประมาณ	2548)	ฉันกะป้าแป๊ดก็
ย้ายลงมาอยูก่ลุม่	ตป.	ส่วนเจ้ายุย้	ขออยูท่ีเ่ดมิเพราะกลวัฉนัทิง้ให้อยู่
คนเดียว
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	 ก่อนจะเล่าช่วงโค้งสุดท้ายที่กลับมาท�างาน	 ตป.	 ขอเขียนถึง
เรือ่งการควบคมุแมลงท่ีเป็นปรสติภายนอกก่อน	เดีย๋วจะหาว่าท�างาน
มาตั้งนาน	แต่หาความช�านาญหรือประสบการณ์ไม่ได้	ถ้าภาษาบ้าน
เค้าจะเรียกว่าโชว์กึ๋น	 ซึ่งเรื่องนี้เอามาใช้กับการควบคุมกาฬโรคก็ได้
เพราะหมัดหนูก็เป็นปรสิตภานนอกเช่นกัน	

		 หลักการควบคุมโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	 ไม่ว่าจะเป็นโรคไหน
ต้องก�าจดัพาหะน�าโรคก่อนเสมอ	อย่างเช่นโรคในกลุ่มไข้รากสาดหรอื
โรคติดเชื้อริคแค็ทเซียเราต้องก�าจัดแมลงที่	Ectoparasite	ก่อน	แล้ว
จงึก�าจดัสตัว์รงัโรค	แต่ถ้าสตัว์รงัโรคเป็นสตัว์เศรษฐกจิกอ็ย่าไปยุง่กะ
เขาเลย	 เดี๋ยวจะเป็นคดีฟ้องร้องมันจะได้ไม่คุ้มเสีย	 ปล่อยให้กรม
ปศุสัตว์เขาจัดการเถอะ	 เราก็ท�าในส่วนท่ีเราท�าได้	 ถ้าจะป้องกันตัว
เองไม่ให้ติดโรค	 ก็อย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดโรคหรือพื้นที่ที่มีสัตว์รังโรค
อาศยัอยูก็่หมดเรือ่ง	หรอืจ�าเป็นต้องเข้าไป	กป้็องกนัตวัเองเช่น	ทายา
กนัแมลงกดั	 หรือสวมเส้ือผ้าท่ีชุบยาฆ่าแมลง	 หรือรัดข้อมือหรือข้อ
เท้าไม่ให้ตัวแมลงมันคลานเข้าไปกัด	 แต่ตอนนี้มาดูการควบคุมแมง	
(สิ่งมีชีวิตที่มี	8	ขา)	และโรคที่มีสัตว์เป็นรังโรค	จะว่ามันไม่ส�าคัญก็ไม่
ได้นะ	เพราะปัจจุบนัโรคตดิต่อสตัว์สูค่น	มนัเริม่มคีวามส�าคญัมากขึน้
ตามล�าดับ	 ที่ส�าคัญเพราะมันสามารถติดต่อมาถึงคนได้	 แถมยังเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นด้วย	สัตว์รังโรคที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	เห็นจะไม่พ้นเจ้า
มิคก้ีเม้าหรอืหนสูีข่านีแ่หละ	สิง่มีชวีติทีพ่ระพทุธองค์สาปว่า	“หนูไม่มี
ดี”	 ดีในที่นี้หมายถึงถุงน�้าดีนะ	 แล้วหนูไม่มีถุงน�้าดีจริงหรือไม่ฉันไม่
รับรอง	 แต่เท่าที่ผ่าซากหนูมาจะครบพันตัวแล้วมั้ง	 ยังไม่เคยเห็นถุง
น�้าดีหนูเลย	แต่หลายคนโดยเฉพาะสัตวแพทย์ก็ยืนยันว่ามีนะ	แต่ฉัน
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ยังไม่เคยเห็นอ่ะ	 ส่วนบรรดา	 Ectoparasite	 ที่อาศัยอยู่บนตัวหนูมี
เยอะมากตั้งแต่	ไร	เช่น	chigger	mite,Tropical	rat	mite,	Scabeis	
mite	หรอืตวัหดิ	เหบ็	(Tick)	เหา	(Louse)	หมดั	(Flea)	กลุม่แมงพวก
นีบ้างชนดิจะวางไข่ออกลกูหลานอยูบ่นตวัโฮสต์เช่น	หดิ	เหา	บางชนิด
จะวางไข่บนดนิหรอืบรเิวณรงัของสตัว์รงัโรค	เช่น	หมดั	เหบ็	Chigger	
mite	เป็นต้น	แมงกลุม่นีจ้ะไม่อาศัยอยู่บนตัว	host	ตลอดเวลา	มัน
จะกระโดดขึ้นตัว	host	เมื่อต้องการเลือด	เพื่อเอาโปรตีนในเลือดไป
ท�าให้ไข่สุก	แหล่งอาศัยของแมงกลุ่มนี้จะอยู่บริเวณรังของสัตว์ที่เป็น	
host	 หรือใต้ใบไม้ที่ชื้นๆ	 หรือใต้ผิวดิน	 บางชนิดตัวเต็มวัยจะมีชีวิต
แบบอิสระเช่น	ตัวไร	บางชนิดเป็นปรสิต	ต้องกัดกินเลือด	host	 ไป
ตลอดชีวิต	เช่น	เหา	หมัด	เห็บ	เป็นต้น	ถ้าเป็นแบบนี้ก็ง่ายใช้ยาฆ่า
แมลงโรยตามเส้นทางทีส่ตัว์รงัโรควิง่หากิน	เมือ่สตัว์ว่ิงผ่านยาฆ่าแมลง
จะติดตามขน	ฆ่าตัวแมงที่อยู่บนตัว	แถมฝากยาไปฆ่าตัวแมงที่อาศัย
อยูใ่นรงัสตัว์ด้วย	2	เด้ง	เม่ือฆ่าบรรดา	Ectoparasite	แล้วถงึจะลงมอื
กับสตัว์รงัโรคถ้าเป็นหนกูว็างยาเบือ่	หรอืวางกรงดกัเอาไปท�าลายทิง้	
แต่ถ้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจคงต้องให้เป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เพราะ
ตราบใดทีย่งัมสีตัว์รังโรคอยู	่โรคกจ็ะด�าเนินต่อไปในพืน้ที	่แต่ถ้าความ
สมดุลธรรมชาตเิสยีไป	เช่น	สตัว์รงัโรคตายหมดบรรดา	Ectoparasite	
ก็จะเปลี่ยน	host	ใหม่	หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการหากินเพื่อความอยู่
รอดของเผ่าพันธุ์แมลง	 แต่ถ้าเล่ียงไม่ได้ก็หาทางป้องกันตัวเอง	 เช่น
ทายากนัแมลงกัด	ดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆ	บ้าน	อย่าให้เป็นทีอ่าศยั
ของสัตว์รังโรค	 หรืออย่าเลี้ยงสัตว์รังโรคไว้ใต้ถุนบ้านหรือใกล้ที่อยู่
อาศัย	 หากจ�าเป็นก็กางมุ้งให้มันนอนก็แล้วกันโดยเฉพาะสัตว์
เศรษฐกจินะ	เพราะมนักลายเป็นตวัแพร่โรคไข้สมองอักเสบอีกโรคนึง	
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จากนัน้พยายามหาแหล่งพกัอาศยัของแมลงหรอืแหล่งเพาะพนัธุข์อง
แมลงให้เจอ	แล้วก�าจดัให้หมดโดยจะใช้สารเคมหีรอืสมนุไพรฆ่าก็ตาม
สะดวก	เอาเป็นว่าถ้าอยากจะเป็นนกัควบคมุโรคทีดี่และประสบความ
ส�าเร็จในการท�างานตามหน้าที่	 เราต้องตั้งใจจริงที่จะท�า	 คิดเร็ว	 ท�า
เร็ว	รอบคอบ	อดทน	ท�าผิดไม่ต้องเสียใจแก้ไขใหม่ให้ถูกได้	นายด่าก็
คิดว่านายรัก	 เพราะคนที่ท�างานก็มักจะถูกด่าเป็นธรรมชาติของโลก	
(ขออย่างเดียวอย่าผกูใจเจบ็	เอาไว้ให้กรเูป็นใหญ่เมือ่ไหร่กด่็าลกูน้อง
แก้แค้น...อันนี้ไม่ดีหนา	เพราะลูกน้องมันไม่รู้อะไร)	ถ้าคนไม่ถูกด่าก็
คือคนที่ไม่เคยท�างานมันจะผิดได้ยังไง	 น่าจะเพียงพอแล้วมั้งส�าหรับ
เทคนคิทีจ่ะพชิติโรคให้สงบ	ทฤษฎมีใีห้อ่านเยอะแยะ	แต่อ่านแล้วต้อง
ลงมือท�าด้วย	มันถึงจะเกิดประสบการณ์	 ส่วนจะท�ายังไงให้ได้ซีสูงๆ	
เป็นผูค้ลัก้เติบ	ต้องไปหาวิธีเอาเองเพราะฉนัหมดปัญญา	ถ้ารูว้ธิคีงได้
ดีไปนานแล้ว	ไม่อยู่เป็นขี้ข้าให้เค้าจิกหัวใช้อยู่จนทุกวันนี้หรอก

••••••••
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	 หลังจากท่ีถูกค�าสั่งกรมให้ระหกระเหินไปอาศัยส�านักเลปโตฯ	
ส�านกัแมลง	และส�านกั	ต.ปล�า้กบังานป้องกนัควบคมุโรคสครบัไทฟัส
อยูส่ามปี	น่าจะพสูิจน์ได้ว่าเป็นงานทีไ่ม่มใีครอยากท�าในความรูส้กึของ
ฉนั	เพราะบอกตรงๆ	เหนือ่ยมาก	รูสึ้กท้อทีต้่องท�าอยูค่นเดยีว	เริม่จาก
ไม่รูอ้ะไรเลย	จ�าแนกชนดิไรกต้็องเรยีนเอง	อาจารย์พนิตาทีว่่าเก่งทีส่ดุ
เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูไรอ่อนเป็น	 เธอก็ไม่ยอมสอน	 ไม่
แม้แต่จะแนะน�าว่าต้องเริม่สงัเกตจากอะไร	ฉนัต้องหาเอง	ค้นเองแถม
ดูเอง	กางต�าราสลบักบัเขว้ียงต�าราทิง้	เป็นแบบน้ีอยูน่บัครัง้ไม่ถ้วน	มี
ก็แต่อาจารย์ยุพาคนเดียวที่คอยปลอบใจ	ให้ก�าลัง	สอนไม่ให้ฉันดูถูก
ความสามารถของตัวเอง	 พูดง่ายๆ	 อย่าดูถูกตัวเอง	 งานทุกอย่างไม่
ยากเกินความสามารถของมนุษย์หรอก	 ถ้ามีความตั้งใจคนอื่นท�าได้
เราก็ต้องท�าได้	หนึ่งสมองสองมือสิบนิ้วมีเท่ากันหมด	ไอ้เรื่องท�างาน
ฉนัสูย้บิตาอยูแ่ล้ว	แต่มาเบือ่หน่ายสันดานคนรูม้าก	มแีต่อยากรูอ้ยากได้
ข้อมูลแต่ไม่มีใครอยากลงมือท�า	อย่างที่ฉันบอกตั้งแต่ต้น	คิดมากไป
นายไม่ปลื้มก็เปล่าประโยชน์ที่จะคิด	ฉันขอย้ายกลับมาอยู่กลุ่ม	ตป.	
โดยจะทิง้งาน	สครบัไทฟัสไว้ทีก่ลุม่	Zoo	แต่หวัหน้ากลุม่	(สตัวแพทย์
พลายยงค์)	ในขณะนัน้กลับบอกว่า	ไม่ต้องทิง้งานไว้นะเพราะไม่มใีคร
ท�าให้ฉันเอางานตามตัวไปด้วย	 ฟังแล้วเหน่ือย	 ฉันก็ได้แต่เงียบไม่
อยากจะท�างานอยู่ที่กลุ่มนี้แล้วมีแต่คนพูด	 คนสั่งงาน	แต่ไม่มีคนท�า	

โค้งสุดท้ายกับงาน	ตป.
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เรื่องนี้พี่นิสากะป้าแป๊ดรู้ดีที่สุด	 เวลางานเค้าเราต้องช่วยเพราะงาน
กลุ่มเค้าส�าคญัทีสุ่ดไม่อย่างนัน้จะโดนข้อหาน่ิงดดูาย	น่ังเอาเท้าราน�า้	
เน่ืองจากเราเป็นแค่ผู้อาศัยแต่เวลางานเรา	 ไม่มีใครเลยนอกจากพ่ี				
นสิากบัป้าแป๊ด	แล้วจะอยูท่�าไม	ฉนัย้ายกลบัมาท�างานทีก่ลุม่	ตป.	น่า
จะประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม	 ฉันก็หอบงาน									
สครับฯ	มาท�าที่	ตป.	เหมือนเดิม	โชคดีที่พี่แป๊ดย้ายตามมาด้วย	ตอน
นั้นพี่สรินนาย้ายจากสวนพลูกลับมาอยู่ที่กลุ่ม	 ตป.	 แล้ว	 ปานใจลา
ออก	 เหลือแต่กรกานต์กับอ๋อง	 ฉันกลับมาก็มารับงานวิจัยของกร
กานต์ที่ท�าต่อจากปี	 2547	 รู้สึกจะเป็นเรื่องการเฝ้าระวังกาฬโรคใน
พื้นที่ด่านควบคุมโรคฯ	และชายแดน	ประมาณนี้	เค้าของบประมาณ
ของส�านกัจดัการความรู้ไว้	ฉนักเ็อางานวจัิยสครบัไทฟัสทีห่อบมารวม
เป็น	2	 เรื่อง...กรูจะไหวมั้ยเนี่ย...แต่ไม่เป็นไร	มันเรื่องหนูเหมือนกัน
ผสมกันไป	โชคดทีีไ่ด้ทมีหนุม่ๆจากสถาบันวิจยัวทิยาศาสตร์การแพทย์
ช่วย	(สวพท.)	แล้วก็พวกเด็กๆ	ที่ด่านควบคุมโรคฯ	ในพื้นที่ช่วย	ฉัน
ก็อยู่รอดปลอดภัยอีกหนึ่งปี	

	 ช่วงที่ฉันย้ายกลับมาอยู่กลุ่ม	ตป.	ฉันก็เริ่มเป็นปรมาจารย์หนู
กะไรอ่อนไปเรียบร้อย	 ทุกวันนี้น่าจะหาตัวจับยากฝีมือน่าจะเทียบ
เคยีงหรือเป็นรองอาจารย์พนติาเล็กน้อย...ไม่ได้โม้นะ	แต่มนัเป็นเร่ือง
จริงเพราะอาจารย์พนิตาอัลไซเมอร์รับประทานไปเรียบร้อยแล้ว...
ตอนที่ฉันย้ายกลับมากลุ่ม	 ตป.	 มีคุณหมออภิชาติ	 เมฆมาสิน	 เป็น
หัวหน้า	ช่วงนั้นน่าจะปีกว่าๆ	มั่งก็เกิดมีการเมืองเล็กๆ	กัน	ขึ้นที่กลุ่ม
และทีท่�าการแพทย์สวนพลูเพราะ	ตม.	(ตรวจคนเข้าเมอืง)	ท�าหนังสอื
ขอให้ย้ายเจ้าหน้าทีชุ่ดปัจจบุนัออกจากทีท่�าการแพทย์	และขอให้หา
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เจ้าหน้าทีใ่หม่ไปท�าการแทน	ช่วงนัน้อ๋องกับป้าแป๊ดโดนแจ๊กพอตต้อง
ย้ายไปอยู่สวนพล	ูป้าแป๊ดเป็นห่วงฉนักลวัจะหาว่าทิง้กัน	แต่ฉนัก็บอก
ให้แกไปอยูท่ีส่วนพลเูถอะอย่างน้อยๆ	ก็ได้โอทแีพทย์	ตม.	ไม่ต้องเป็น
ห่วงฉันเอาตัวรอดได้	 ส่วนท่ีกลุ่ม	 ตป.	 กรกานต์ก็ขอย้ายออกไปอยู่
กลุ่มอาหารและน�้าเนื่องจากปัญหาน้อยใจที่ไม่ได้ซี	 8	 เนื่องจาก	
หัวหน้ากลุ่มเอาซี	 8	 ไปให้คนอื่น	 (ขอข้ามนะไม่อยากพูดถึง)	 และก็
เป็นปีที่เปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ช่วงกลางปีเจ้าหน้าที่ด่าน
ควบคุมโรคฯ	 ที่สนามบินดอนเมืองก็เก็บข้าวของย้ายที่ท�างานใหม	่
และช่วงที่วุ่นวายที่สุดน่าจะอยูช่่วงปลายๆ	งบประมาณ	2548	ซึง่เป็น
ช่วงทีจ่ะเปิดสนามบนิและเปิดท่ีท�าการใหม่ของด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ	 ฉันยังจ�าได้เหนื่อยสุดๆ	 เพราะถูกเกณฑ์ไปช่วยจัด
ห้องเก็บเช็ดถูยิ่งกว่าคนงานเสียอีก	ท�าถึงขนาดแบกม๊อบขึ้นไปถูพื้น
ห้องประชุม	 ซึ่งน�้ามันรั่วจากฝ้าลงมาท่ีพื้นห้อง	 คิดดูว่าหัวหน้ากลุ่ม
โทรมาเรียก	นักวิชาการช�านาญการพิเศษไปถูพื้น	ฉันก็แบกขึ้นไปให้	
แต่ไม่ถนูายกห็วัเสยีใช้ให้เชด็ฉนัเลยสวนไปว่า	“ฉนัเป็นนักวิชาการนะไม่ใช่
แม่บ้านกรณุาให้เกยีรติกนับ้าง”	และบงัเอญิมีคณุนายเค้าย้ายลงมาอยู่
ที่กลุ่ม	ฉันเองก็พูดไม่ออกมันเป็นความต้องการของหัวหน้ากลุ่ม	ฉัน
อยากได้คนมาท�างาน	ไม่อยากได้คนส่ังงาน	แค่หัวหน้ากลุม่สัง่คนเดียว
ก็รับแทบไม่ไหวแล้ว	ทั้งกลุ่มมีคนท�างานอยู่	2	คน	ธุรการ	3	คน	ส่วน
ที่เหลือช่วยแต่ปาก	 คือนายอยู่ก็ขยันพูดให้นายได้ยินว่านางท�างาน	
หรอืไม่ก็ดีแต่ท�างานเอาหน้านาย	แต่พอลบัหลงันายก็น่ังทอดหลุย่	ยิง่
ช่วงนายรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมและก�าลังท�าเอกสารวิชาการส่ง
ให้	กพ.	ประเมนิเค้าเกณฑ์คณุนายสองคนไปช่วยท�า	paper	ส่วนงาน
ที่เหลือในกลุ่มกลายเป็นฉันกับพี่สรินนา	 ช่วยกันชักคะเยองานของ
กลุ่ม	ดีที่มีพวกหัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ	เข้ามาช่วย 
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	 ก็อย่างที่บอกว่าปี	2548	ฉันรับงานวิจัย	2	เรื่อง	เลยรวมท�าไป
พร้อมกันกว่าจะเก็บข้อมูลภาคสนามเสร็จ	 ก็เร่ิมเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้กับส�านักจัดการความรู้ทันตามเวลาที่ก�าหนด	 คือ	 30	
กันยายน	 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการท�างานตามปีงบประมาณ	 บอกตรงๆ	
เหนื่อยสุด	 เข็ดจนตาย	 ฉันเลยต้องวางแผนการท�าวิจัยใหม่	 จากท�า			
ทกุปีเป็นท�าปีเว้นปี	เพราะท�าคนเดยีวไม่ไหว	ถ้าไม่ได้น้องๆ	ที	่ส.ว.พ.ท	
ช่วย	มีหวังจบเห่...	

	 งานที่กลุ่ม	ตป.	 ในช่วงหลังที่กลับมา	แรกเลยคืองานวิชาการ
ตามถนัด	และช่วยงานพี่สรินนาท�าเรื่อง	โครงการประชาสัมพันธ์งาน
สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย	 เดิมทีกรมจะจัดเป็นพิธีท่ี	 โรงแรมหรือมัสยิคแถว
คลองตัน	แต่ช่วงหลังกรรมการทุกคน	(ฝ่ายอิสลาม)	มีความคิดว่า	จะ
ให้ผู้ไปแสวงบุญทุกคนมาฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นพร้อมกันที่เดียว	
ดังนั้นช่วงหลังโครงการนี้เลยย้ายจากการจัดที่โรงแรม	 มาเป็นศูนย์
อิสลามกลางที่คลองเก้าจนทุกวันนี้	 ความจริงแล้วงานของ	 ตป.	 มัน
เป็นงาน	 Routine	 ที่ต้องท�าตามข้อก�าหนดของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ	และพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	2523	มาตรา	13	มาตรา	
14	และ	มาตรา	15	หน้าที่ของกลุ่มคือ	เขียนแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยการน�ามาตราการต่างๆ	ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ	มาแปลง
สูก่ารปฏบัิติ	แล้วแนวทางปฏิบัตงิานด่านฯ	ทีเ่ขยีนก็จะเขียนเป็นแนว
ทางกลางๆ	ให้ด่านควบคุมโรคฯ	ต้องด�าเนินกิจกรรมใดบ้าง	จากนั้น
ด่านควบคมุโรคฯ	น�าไปประยกุต์หรอืน�าไปปฏบิตัติามบรบิทของด่าน
ตัวเอง	 เรียกว่าต้องวางแผนบริหารจัดการงานที่ต้องท�าให้ได้ภายใน	
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1	เดือน	แล้วจัดท�ารายงานส่งผู้บริหารและกลุ่ม	ตป.	ทุกเดือน	ผลก็
คือส่งบ้างไม่ส่งบ้าง	ด่านไหนที่ส่งก็จะส่งประจ�า	ด่านไหนที่ไม่เคยส่ง
ก็จะไม่ส่งประจ�าเหมือนกัน	 ปัจจุบันเลยหาทางแก้	 โดยท�าเป็น
โปรแกรมข้อมลูพืน้ฐานงานด่าน	แล้วให้แต่ละด่านส่งรายงาน	online	
มาที่ส่วนกลาง	 งานนี้ได้คุณหมอปทุมาลย์	 มาเป็นแม่งาน	 ซื้อ
คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุแจกฟรทีกุด่าน	แล้วจ้างเขยีนโปรแกรมขึน้มา	จัด
อบรมการใช้เมื่อปี	2557	ท�ามาสองปี	ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมิน
ผลเพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้เสถียรต่อไป	

	 ฉนักลับมาอยูก่ลุ่ม	ตป.	ครัง้หลังเหมอืนมาน่ังพกัรอเกษียณ	ไม่
อยากคดิอะไรมากท�างานตามนายสัง่	งานวิจัยก็ท�าปีเว้นปีอย่างทีบ่อก	
มาหยุดไม่ท�าเลยในปี	2553	 เพราะระยะหลงังานวจัิยกรมนอกจากจะ
ต้องผ่าน	 วช.	 (สภาวิจัยแห่งชาติ)	 แล้วยังต้องผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของกรมควบคุมโรค	 ซึ่งเรื่องเยอะมากถึงมากที่สุด	
มันเลยท�าให้คนท�าเบื่อหน่าย	 จ�านวนงานวิจัยเลยลดลงอย่างเห็นได้
ชดั	ฉนัเองกเ็ป็น	External	editer	งานวจัิยของกรมกับเค้าเหมอืนกัน	
ก็แค่ให้ความเห็นกบัแก้ค�าพดูหรอืข้อความให้ชดัเจนจับต้องได้เท่าน้ัน	
ส่วนงานนั้นจะผ่านคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่ฉันไม่เกี่ยว	 บ้าง
ครั้งฉันยังบอกกับเด็กๆ	ส�านักจัดการความรู้ว่า	ไม่ต้องเอามาให้อ่าน
มากนัก	เพราะป้าเป็นคนไม่ค่อยมีจริยธรรมเท่าไหร่
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	 ก็อย่างที่บอกงานกลุ่ม	 ตป.	 ส่วนใหญ่เป็นงานภารกิจพื้นฐาน	
(ขอใช้ศัพท์ทางการนิดนึง)	 จะหวือหวาก็ตอนมีโรคระบาดจากต่าง
ประเทศและมคีวามเสีย่งสงูที่จะเข้าประเทศ	 ยกตัวอย่างที่เคยมีการ
ระบาดมาแล้ว 

	 เริม่จากซาร์สเม่ือปี	2546	ท�าให้ผูใ้หญ่รู้จักและเหน็ความส�าคญั
ของด่านควบคุมโรคฯ	ขึ้นมาทันใด	ช่วงนั้นกลุ่ม	ตป.	เลยพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาส	 ซื้อเครื่องโทรโมสแกนตัวละล้านกว่าบาท	 มา	 5-6		
เครือ่ง	รวมแล้วกห็ลายล้านอยู	่ตอนน้ีกก็ลายเป็นเครือ่งมอือิเลคโทนิค
ที่รอเข้าพิพิธภัณฑ์	เพราะซ่อมยากอะหลั่ยไม่มี	เอาง่ายๆ	แบตเตอร์รี่
สมัยนัน้ตัวละ	24,000	บาท	แล้วตอนนีไ้ม่ปาเข้าไป	30,000	กว่าบาท
เหรอ	 หลังจากซาร์สก็ไข้หวัด	 2009	 ระหว่างน้ันก็มีการซ้ือเคร่ือง						
โทโมสแกนหลากหลายยีห้่อเอาเข้ามาใช้	หลงัๆ	ราคาถกูหน่อยประมาณ	
7-8	หม่ืน	แต่ถ้าเป็นแบบมือถอื	(hand	held)	ก็ประมาณ	2	หมืน่กว่า	
ที่รู้ไม่ใช่อะไร	 ฉันเป็นคนของบประมาณจัดซื้อ	 ถ้าจ�าไม่ผิดซ้ือที	 20	
กว่าเครือ่ง	แจกให้ด่านต่างจงัหวัดด้วย	 เวลาใช้เครือ่งโทโมสแกนมนัมข้ีอ
จ�ากดัคือ	มนัต้องต้ังอยูใ่นพืน้ทีท่ีอุ่ณหภูมิคงท่ี	มกีารเปลีย่นแปลงของ
อุณหภูมิน้อย	 เพราะเครื่องนี้จะวัดอุณหภูมิที่ผิวกายมนุษย์ไม่ใช่
อุณหภมิูจรงิ	ถ้าใครมอีณุหภูมผิวิกายเกนิทีเ่ครือ่งก�าหนดกต้็องวดัซ�า้
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์อีกที	 ก็สนุกดี	 กันไปกันมาหวัด	 2009	 เข้ามาระ
บาดในประเทศไทยจนทุกวันนี้	 มีหลายคนเห็นความส�าคัญของด่าน
ควบคุมโรคฯ	แล้วก็ด่าไปพร้อมๆ	กัน	ว่าคัดกรองกันอีท่าไหนปล่อย
ให้โรคเข้ามาระบาด	ก่อนไปเรื่องอื่นขอระบายความอัดอั้นใจก่อน	ก็
บอกแล้วว่าเครื่องนี้วัดอุณหภูมิผิวกาย	 หากใครเป็นไข้แล้วกินยาแก้
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ไข้ก่อนลงจากเครือ่งครึง่ช่ัวโมงเคร่ืองมนักจั็บไม่ได้	แล้วคนเฝ้าจะรูไ้ด้
ยงัไงกเ็ครือ่งมนัไม่ร้องเตอืน	แล้วคนทีเ่ดนิผ่านไม่มยีีห้่อตดิหน้าผากว่า	
“ในตวัช้านมีเช้ือโรคอยูน่ะจ๊ะ”	แล้วจะให้เราท�ายงัไงจะให้เปลีย่นใคร
มาคัดกรองก็เหมือนกัน	สนามบินสุวรรณภูมิคนเดินทางเข้าประเทศ
วันละ	4-5	หมื่นคน	ยังไงมันก็ต้องมีรอดไปบ้าง	แล้วตอนนั้นองค์การ
อนามัยโลกไม่มปีระกาศพืน้ทีเ่ขตตดิโรค	ไม่ประกาศห้ามเดนิทางหรอื
การค้าระหว่างประเทศสรุปแต่ละประเทศก็ต้องด�าเนินมาตรการ
ป้องกันคนในประเทศกันเอง	พวกด่านควบคมุโรคฯ	กท็�ากนัเตม็ที	่24	
ชัว่โมงขนาดนัน้ไอ้สรพษิ	(สรยทุธ)	ยงับอกว่าผ่านไปจุดคัดกรองไม่มีเจ้า
หน้าที่นั่งอยู่มีแต่เครื่อง...พ่อคุณผลัดกันนั่งมาท้ังวันทั้งคืน	 ไม่คิดจะ
ให้เค้าพกัเข้าห้องน�า้ห้องส้วมกนับ้างหรือไร...	อะไรไม่ว่า	ผูบ้ริหารกรม
เล่นกะไอ้สรพิษด้วยมาอัดคนท�างานที่ด่าน	ช่วงหลังจ้างบริษัท	(out	
srouce)	 มาเฝ้าแทนพวกเรายกมือท่วมหัว...สาธุน่าจะคิดได้ต้ังนาน
แล้ว	เหน่ือยกเ็หนือ่ย	เงนิโอทีกแ็ทบไม่พอยาไส้	แถมยงัถกูด่าอกี	อยาก
จะบอกให้ไอ้คนที่พูดดีๆ	อ่ะลองมานั่งเฝ้าบ้างสิจะได้รู้รสชาติมันเป็น
ยังไง	ไข้หวัด	2009	ผ่านไปโรคต่อมาที่ยังเป็นประเด็นกันทุกวันนี้คือ
โรคไข้ทางเดินทางหายใจตะวันออก	หรือ	โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย
พันธุ์	 2012	 หรือ	MERS-CoV	 มันเป็นโรคที่ระบาดอยู่ในประเทศ
ตะวันออกกลางและยุโรปบางประเทศ	แต่ที่มันมาเกี่ยวกับไทยตรงที่
ทกุปี	จะมีผูแ้สวงบุญชาวไทยมสุลมิเดนิทางไปเมกกะเพ่ือประกอบพธีิ
ฮัจย์ประมาณ	 1-2	 หมื่นคน	 ซึ่งประเทศซาอุดิอารเบียเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมกีารระบาดของโรคนี	้ช่วงน้ันกรมเค้าก็มกีารเตรยีมรบัมอื
โรคนีใ้นกลุ่มทีไ่ปท�าฮัจย์	ฉนักเ็ตือนว่ากลุม่น้ีฉนัไม่กลวัเพราะมทีีอ่ยูท่ี่
เราติดตามได้	แต่มีคนอีกลุ่มที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะห์ซึ่งไป
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ได้ตลอดทั้งปี	 ไม่สามารถติดตามได้	 เนื่องจากไม่มีกฎหมายของกรม
ศาสนารองรับเหมือนฮัจย์	 จ�าได้มีผู้บริหารกรม	 (แต่ตอนนั้นเป็นแค	่
ผอ.	ส�านกั)	ถ้าเป็นแบบนีม้ต้ิองไปนัง่เฝ้าไอ้กลุม่ทีเ่ดนิทางไปเชยีร์บอล
โลก	 (ช่วงนั้นมีบอลโลกพอดี)	 เค้าคงคิดว่าฉันเวอร์แล้วไง...ตอนนี้มา
เร่งให้ท�าแนวทางเฝ้าระวังคนที่เดินทางไปอุมเลาะห์ว่ิงให้วุ่น	 ร่อน
หนังสือไปทั่วไม่ว่ากรมการกงศุล	สถานฑตูซาอฯุ	กรมศาสนา	บรษิทัที่
พาคนไปอุมเลาะห์	บอกตรงๆ	นะท�าเรือ่งนีซ้ะตอนน้ีแทบจะเปลี่ยนเป็น
อิสลามได้เลยขนาดถือศีลอดวันไหนยังรู้เลย	อะไรไม่ว่าฮารีลายอวัน
ไหนยังรู้อีกอ่ะ...	

	 อีกโรคที่ตีคู่มากับโรคนี้คือโรคอีโบลา	 ทางประเทศด้านตะวัน
ตกของทวีปแอฟริกา	 โรคนี้ท�าง่ายเพราะประเทศที่เป็นเขตติดโรค						
อโีบลาเป็นพ้ืนทีเ่ดยีวกับโรคไข้เหลอืงทีท่างด่านควบคมุโรคฯ	เฝ้าระวงั
อยู่แล้ว	หมูมากเพราะทุกคนต้องมาที่เคาเตอร์ด่านควบคุมโรคฯ	อยู่
แล้ว	ใครทีม่าจากประเทศทีม่กีารระบาดของอโีบลาก็จบักรอกข้อมลู
ให้รายงานตัวทาง	1422	สายด่วนกรมฯ	ยิงหัววัดไข้จบ	อะไรไม่ว่า	มี
บริการส่งผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาด...ไงล่ะบริการ
ประทบัใจขนาดไหน...ไม่รูไ้อ้พวกแอฟรกิามันเอากลบัไปเล่าให้พรรค
พวกบ้านมันฟังว่าประเทศไทยบริการดีมีรถไปส่งถึงที่พักเลยอ่ะ...
ผู้ใหญไ่ด้หน้าแตก่ลุม่ตป.	เสียตงัค์เพราะทุกวนันีค้า่ทางดว่นกะค่าน�า้
มันบริหารส�านัก	ต.	เบิกเงินกลุ่ม	ตป.	นะคะฉันก็ไม่รู้จะผันเงินหมวด
ไหนมาให้บรรดานางๆ	



171

	 มาเรื่องการพัฒนางานกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับใหม่ดี
กว่า	มีเรื่องมันส์เยอะ	ปี	2548	เป็นปีที่องค์การอนามัยโลก	ประกาศ
ยกเลิกกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับปี	 ค.ศ.	 1969	 (พ.ศ.	 2512)	
ประกาศใช้ต้ังแต่ฉันยังเรียนไม่จบมัธยมต้นเลย	นี่ก็เป็นอีกงานท่ีฉัน
เริ่มต้นบุกเบิก	หมออภิชาติโหลดมาจากเว็ปขององค์การอนามัยโลก	
ฉนัก็	copy	ว่าจะนัง่อ่านแล้วแปล	ไม่ได้แปลให้คนอืน่อ่าน	แต่แปลให้
ตัวเองอ่านและท�าความเข้าใจ	 ฉันเอาฉบับเก่ามาเทียบเพ่ือจะดูว่ามี
ความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน	สรุปว่าต่างกันไม่มาก	ที่แน่ๆ	จาก
ด่าน	ควบคุมโรคฯ	ต้องเปลี่ยนเป็นช่องทางเข้าออกประเทศ	มีงานที่
ต้องเพิ่มเฉพาะด่านควบคุมโรคฯ	 นะ	 คือเรื่องการเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ	 ซึ่งเดิมจะเป็นโรคติดต่อ
อันตรายซึ่งมีอยู่	4	โรค	(ไข้ทรพิษ	ไข้เหลือง	โรคอหิวาตกโรค	และโรค
กาฬโรค)	 แต่ฉบับใหม่จะเป็นภาวะฉุกเฉิน	 ด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ	(PHEIC=	Public	Health	Emergency	of	International	
Concern)	แบ่งโรคติดต่อต่างๆ	เป็นสามกลุ่ม	แล้วสร้างเครื่องในการ
ประเมนิความเส่ียงขึน้มา	ใครอยากรูร้ายละเอียดไปอ่านภาคผนวก	2	
ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 และส่วนที่เพิ่มใหม่อีกเรื่อง	 คือการ
จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใน
ช่องทางเข้าออกประเทศ	 ในแผนนั้นประกอบด้วยแผนการเตรียม
พร้อมทั้งเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ	 การท�าลายเชื้อ	
บคุลากร	ความรูใ้นการคดักรองเฝ้าระวงั	การประเมนิความเสีย่ง	การ
ท�าลายเช้ือ	ขัน้ตอนการรบัมอืหรอืตอบโต้เม่ือเกดิเหตกุาณ์ระบาด	การ
ฝึกซ้อมตามแผนที่ก�าหนดไว้	 รวมท้ังแผนประคองกิจการ	 แต่ที่กลุ่ม	
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ตป.	 มีแต่คนเก่งภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น	 มีฉันคนเดียวที่ไม่เก่งเพราะ
จบโรงเรียนวัดฟรังซีสซาเวียร์	 เอาทั้งหมดรวมกันแล้วเขียนเป็นแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ	 ซึ่งแผนที่เค้าท�าหรือเข้าใจ	 มันเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของแผนเตรียมความพร้อม	 อย่างว่าหัวเดียวกระเทียมลีบกลีบ
เดียวกระเทียมโทนเงียบดีกว่าไม่เหนื่อยเรา	 ใครอยากท�าอะไรท�าไป	
แล้วมันก็ผดิกนัมาจนทกุวนัน้ี	แล้วเวลาด่านซ้อมแผนเหน็แต่ซ้อมแผน
ไข้หวดันก	ซึง่เป็นแผนของจังหวัดหรอืแผนชาตไิปแล้ว	เอาไว้องค์การ
อนามัยโลกมาประเมินเมื่อไหร่คงได้รู้ว่าไอ้ที่ท�ามาผิดหรือถูก	 มันคง
ไม่มีอะไรผิดหมดแต่ก็ไม่ถูกหมดถึงเวลานั้นฉันคงเกษียณไปแล้ว

	 ระหว่างปี	2549	ทางองค์การอนามัยโลก	ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาเก็บข้อมูลเพื่อน�าไปสร้างแบบติดตามประเมินการด�าเนินงานช่อง
ทาง	 ฉันถูกเกณฑ์ให้ไปนั่งฟังและช่วยตอบค�าถามก็สมกับเป็นผู ้
เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก	 ค�าถามนางยอกย้อนลูกล่อลูกชน
เยอะ	แต่ก็เอาตัวรอดมาได้แล้วเค้ายังมาขอถ่ายรูปเครื่องดักยุงกลาง
คืน	 ที่สมัยฉันเอาไปใช้ดักยุงไข้สมองอักเสบ	 ประยุกต์มาจาก	 light	
trap	ของ	CDC	หลังจากนั้น	15	มิถุนายน	2550	คณะรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยก็มีมติรับเอากฎอนามัยระหว่างประเทศมาปฏิบัติ	 โดย
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการประสานกับกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกันท�างานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 ส�านัก	
ต.	รบัผดิชอบเขยีนแผนพฒันากฎอนามยัระหว่างประเทศ	ภายในช่อง
ทางเข้าออกประเทศภายในการดูแลของคณะอนุกรรมการที่	3	ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน	 เรื่องการพัฒนากฎอนามัย
ระหว่างประเทศ	ของช่องทางเข้าออกประเทศ	แผนการด�าเนินงานน้ี
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มีอายุ	5	ปี	(15	มิ.ย.	2550-15	มิ.ย.	2555)	ในช่วงแรกเค้าด�าเนินการ
แค่	18	ช่องทางแต่ที่มาที่ไปของ	18	แห่ง	จ�าไม่ได้มันวุ่นวายไปหมด	
ฉนัไปช่วยระบาดเขยีนแผนพฒันากฎอนามยัระหว่างประเทศของช่อง
ทางกบัพ่ีสรนินา	ครัง้นัน้ฉนักค็ดิว่าต้องท�าหมดทกุด่านซ่ึงความจรงิก็
ควรจะเป็นอย่างนั้น	 เพราะกฎอนามัยระหว่างประเทศเป็นอะไรที่คู่
กับด่านควบคุมโรคฯ	มาช้านาน	แรกๆ	ฉันก็งงเหมือนกันท�าไมท�าแค่	
18	ช่องทาง	ใช้เหตุผลอะไร	เรื่องนี้เป็นประเด็นดราม่าของด่านควบ
คุมโรคฯ	 อื่นที่ไม่ถูกเลือกทุกอย่างมีแต่ค�าถามอย่างเช่น	 จะท�า	 IHR	
ฉบบัใหม่เฉพาะ	18	ช่องทางแล้วช่องทางอ่ืนท�าฉบบัเก่าหรอืยงัไง	ฉนั
เองก็ไม่รู้จะหาค�าตอบจากไหนไปตอบเค้าเลยใช้วิธีโยน	 “ใครอยากรู้
ไปถามหวัหน้ากลุม่	 ตป.	 เองข้ีข้าอย่างฉันไม่มคี�าตอบ”	 ช่วง	5	 ปีแรก	
กลุ่ม	ตป.	ได้เงินมาพัฒนากฎอนามัยระหว่างประเทศทั้ง	18	แห่ง	ใช้
งบประมาณกนัอย่างเปรมปรี	ด่านอืน่ๆ	กน็ัง่มองน�า้ลายไหลเงนิก็ไม่ได้	
ท�าแต่งาน	routine	ฉนัเองก็ไม่รูจ้ะช่วยยงัไง	เพราะล�าพงัตวัเองยงัจะ
เอาไม่รอด	 หลังจากกรกานต์ย้ายขึ้นไปอยู่กลุ่มงานอาหารและน�้า
เพราะความน้อยใจ	ฉันก็ต้องมานั่งท�าแผนปฏิบัติงานและแผนค�าขอ
งบประมาณของกลุม่งานและด่านทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ	(ดอนเมอืง	
ท่าเรือกรุงเทพ)	 ส่วนที่ท�าการแพทย์สวนพลูไม่ค่อยล�าบากใจเพราะ
ท�าแต่งานดูแลผู้ต้องกักอย่างเดียว	อย่างที่เล่าแล้ว	ฉันกลับมาปานใจ	
ลาออกไปแล้ว	การท�าแผนทกุอย่างกลบัมาอยูท่ีก่ลุม่	ทีแ่รกฉนักไ็ม่รบั
เพราะแค่งานวิชาการอย่างเดยีวกเ็หลอืทนอยูแ่ล้ว	หวัหน้ากว็าดหวงั
ว่าคุณนายที่เค้าเป็นปล้ืมจะยอมรับท�า	 เพราะคะแนนประเมินตอน
จะลงมาอยูท่ีก่ลุม่งานในเรือ่งของแผนและการคดิเชงิระบบสงูมาก	แต่
ค�าตอบของนางคอื	“เกดิมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเขียนแผน”...
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ฟังมนัพดูฉนักต็อกกลบัไปต่อหน้านายว่า	“เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
กเ็ขียนแผนไม่เป็นเหมอืนกันมาหดัเขยีนเอาตอนแก่ๆ	นีแ่หละ”	วนันัน้	
ถ้าพี่สรินนาไม่ขอร้องให้ช่วยท�าแผนเรื่องคงยาว	 สรุปฉันก็ต้องมานั่ง
เขียนแผนปฏิบัติงานให้หมดทุกด่าน	 ขนาดท�าหนังสือแจ้งให้ทุกด่าน
เขียนแผนส่งมา	ก�าหนดส่งก็บอกไป	ทุกด่านก็นิ่งไม่มีใครส่ง	ฉันเลย
ใช้วิธีโทรถามว่าจะท�าอะไรค�าตอบคือยังคิดไม่ออก	 ถ้าอย่างนั้นก็ไม่
ต้องเอาเงินแล้วกัน	 แล้วก็จริงอย่างที่ฉันคิดพอรู้ว่าได้เงินมาแล้วที่นี้
คดิออกว่าจะท�าอะไร	บรรดาหวัหน้าด่านแบมอืขอเงนิจากหัวหน้าอ้าง
จะท�าโน้นท�านี	่ฉนักต็อบหน้าเฉยเหมอืนกนัว่าไม่มเีงนิให้เพราะไม่ได้
เขียนขอเงินไว้และไม่มีในแผนปฏิบัติงานที่ส่งกองแผนหัวหน้ากลุ่มฯ	
ก็ถามว่าท�าไมไม่เขียน	ฉันก็บอกว่าให้ทุกคนเขียนแต่ไม่มีใครเขียนมา
แล้วฉันตรัสรู้ได้ยังไงว่าใครจะท�าอะไรใช้เงินเท่าไหร่	บอกแล้วด้วยว่า
ไม่มีเขียนมาก็ไม่มีเงิน	 บรรดาหมอๆ	 ก็รุมกันด่าหาว่าท�างานไม่เป็น	
ท�างานเก่งต้องรูส้ว่ิาแต่ละด่านเค้าต้องท�าอะไร	ฉนัก็เลอืดขึน้หน้าเป็น
เหมอืนกนัขอให้ฉนัช่วยท�าฉนักท็�าให้แต่จะให้ฉนัมาน่ังเดาใจว่าจะท�า
อะไรใช้เงินเท่าไหร่ฉันไม่รู้	ฉันไม่เคยท�างานที่ด่าน	ฉันเลยสวนเข้าให้	
“ใครคิดว่าเก่งมาท�าสิ	 ตอนหัวหน้าขอให้ช่วยกันเขียนแผน	 ไม่มีใคร
เสนอตวัช่วยแล้วตอนนีจ้ะมานัง่ด่าท�าไมฉนัไม่ใช่เทวดาจะได้เดาใจคน
ได้”	 ฉันมานั่งคิดดูว่ากลับคราวนี้ท�าไมถึงได้วุ่นวายนักมีแต่เรื่องปวด
หัว	ส�าหรับฉันงานเยอะมันไม่ระคายผิวและโสตสมองฉันเท่าไหร่	ฉัน
รบัได้หมดแต่เรือ่งไม่เป็นเร่ือง	เรือ่งของคนขีอิ้จฉา	คนเอาหน้า	คนเอา
รัดเอาเปรียบ	ท�าไมสมัยนี้มันมีแต่คนแบบนี้กัน	เหรอเนี่ย	แล้วมันจะ
อยูจ่ะท�างานกนัได้ยงัไง	หลังๆ	มาฉนักไ็ด้แต่ปลง	พยายามปรบัตวัเอง	
ปรบัแนวคดิให้ทนอยูก่ะพวกมนัให้ได้	เอาหไูปนาเอาตาไปไร่บ้าง	ไม่ก้าว
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ล�้าเส้นใคร	 ยอมบ้างเป็นบางคร้ัง	 เพราะฉันถือว่าการถอยหลังไม่ใช่

การยอมแพ้แต่ถอยกลับมาเพื่อตั้งหลักแล้วก็ไปสู้กะมันใหม่	 การชน

กับผู้ใหญ่หรือ	ผู้มีอ�านาจก็ต้องรู้จักชน	ถ้าชนแล้วเจ็บก็อย่าชน	ถอย

กลับมาหาข้อมูลให้แน่นก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเอาคืน	 แต่ถ้าข้อมูล

เราแน่นไม่มีช่องโหว่...ชนแม่งไปเลยไม่ต้องยั้ง...

	 หลังจากที่หมออภิชาติบังคับให้ฉันท�าแผน	 โดยเค้าสัญญาว่า

จะหาคนมาช่วยฉนักร็อ..รอจนจะหมดปีงบประมาณ	และก�าลงัจะท�า

แผนค�าของบประมาณของปีใหม่แล้ว	ฉนัเลยทวงถามในทีป่ระชมุกลุม่	

ฉันบอกนายไปว่า	“ฉันมีความรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้	นายไม่เคยท�า

ตามสญัญา	ไม่มสีจัจะแบบนีม้นัรูส้กึว่าจะท�างานด้วยกันไม่ได้”	เพราะ

อะไรหรือ	งานแผนฉันก็ต้องท�า	งานวิชาการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องท�า	

แล้วฉันจะเอามือที่ไหนไปท�า	อย่างที่บอกปกติฉันจะท�าวิจัย	ปีเว้นปี

แต่พอมาโดนท�างานแผนด้วย	 ฉันเลยต้องถอยอาจจะเป็นด้วยอายุ

มากขึ้นแล้วต้องท�าคนเดียวฉันเลยหยุดท�างานวิจัยตั้งแต่ปี	2553	มา

รับงานแผนตัวชี้วัดของกลุ่มจริงๆ	ก็พอมีคนช่วยอยู่	 แต่เป็นเด็กใหม่

ต้องสอนหรือฝึกเด็ก	แล้วการสอนเขียนแผนไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติ

งานหรือค�าของบประมาณ	 มันสอนยากมันไม่มีต�าราเขียนไว้	 มันได้

จากประสบการณ์ในการท�างานล้วนๆ	พดูง่ายๆ	ต้องลงมอืท�าเองแล้ว

ถงึจะรูว่้าจะเขยีนยงัไงมนัมกีลเมด็เด็ดพายยงัไง	ลกูล่อลกูชนการพลกิ

แพลง	 พูดง่ายๆ	 ต้องลงมือท�าเองแล้วถึงจะรู้ว่าจะเขียนยังไงมันมี

กลเมด็เดด็พรายยงัไง	ลูกล่อลูกชนการพลกิแพลงค�า	มนัสอนกันไม่ได้

มนัขึน้กบัประสบการณ์ส่วนตวัหรอืส�านวนเฉพาะตวัของแต่ละคนมนั



176

ยากทีจ่ะเรยีนแบบสไตล์ใครสไตล์มัน	กว่าฉนัจะเขยีนได้ขนาดนีก็้โดน
พี่เต้ียกะพี่ยันต์ท้ังสอนทั้งด่ามาต้ังแต่ยังเด็กเพิ่งเข้ามาท�างานใหม่ๆ	
พอมาปี	 2552	พี่สรินนาก็มาบอกว่าจะลาออกเพราะเบื่อขี้เกียจตื่น
แต่เช้าขบัรถมาท�างานแต่ลึกๆ	เบ่ือหัวหน้ากลุม่	ตป.	เพราะกวนโอ๊ย...
ได้ทุกวัน	 ความดันเธอขึ้นเป็นริ้วๆ	 สองคนพี่น้องหันหน้าปรึกษากัน
ว่าใครจะไปก่อน	พีน่าขอถอือาวุโสไปก่อนปีหน้าเธอค่อยออกแล้วกัน
เป็นอันตกลงเรียบร้อย	พอปี	2553	ก็เกิดเหตุอีกเจ้าอ้อมที่อยู่	EPI	ไม่
สบายจะลาออกไปรักษาตัวและดูแลแม่ด้วยมาบอกให้ฉันชลอไปอีก
ปีนึงเพราะถ้าฉันเขียนฉันจะได้รับการพิจารณาแน่นอนเพราะอาวุโส
สุด	เอาวะน้องขอร้องทั้งทีท�างานด้วยกันมาก็หลายปีเลยยอม	ทนอยู่
กะหัวหน้ากลุม่	ตป.	ทีไ่ร้ซึง่วิสยัทศัน์	เหน็แก่พวกพ้องรกัใครชอบใคร
คนนั้นก็เอาทูนไว้บนหัว	ยึดประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะเงิน	
คดิจะท�างานสกัเรือ่งกเ็อารายรบัตัง้ว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าได้น้อยเหน่ือย
เยอะเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องท�า	 แต่ถ้าได้เป็นกอบเป็นก�าให้รีบท�าทันที
แล้วคิดว่าคนอย่างฉันจะเซ็งขนาดไหน	 เอาเป็นว่าหลังจากพี่สรินนา
เกษียณตัวเองไปแล้วฉันก็ซังกะตายท�างานให้มันผ่านไปวันๆ	กว่าจะ
ผ่านปี	2553	พอขึน้ปีงบประมาณใหม่ฉนัเตรยีมใบลาออกไว้กะว่าผ่าน
วนัเกดิแล้วจะยืน่ใบลาออกให้มันมีผลบังคับใช้วันท่ี	1	มกราคม	2554	
แต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ฉันคิด	 หัวหน้าเก่ามันเกษียณไปแต่มันยัง
คลายพิษไว้	คืองบด�าเนินการปี	2554	ที่ฉันขึ้นไป	Defense	ได้เงิน
มาครบทุกบาททุกสตางค์แทบไม่โดนตัดเลย	 ประกอบกับเกิดการ
เปลีย่นแปลงภายในกรมฯ	โดยท่านอธิบดีมานติย์คดิจะปรบัการท�างาน	
ของสคร.ใหม่	รวมเป็นกลุ่มงานแล้วท�าทกุโรค	ท่านมคี�าสัง่ให้สคร.ปรบั
ยงัไม่มีค�าสัง่ให้ส่วนกลางปรบัแต่มไีอ้พวกอยากเอาหน้ากับท่านอธิบดี
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ปรับตามสคร.โดยอ้างว่าเดี๋ยวจะท�างานเข้ากันไม่ได้	 กลุ่มตป.ถูก
เปลีย่นชือ่เป็นกลุม่พฒันาวิชาการ	4	เรยีกสัน้ว่า	กลุม่พฒัน์	4	ช่วงน้ัน
ส�านักต.	มีกลุ่มพัฒน์	1-4	ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเปลี่ยนแล้วได้อะไร
ขึ้นมาแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเค้าจะรู้อะไรกับเรามั้ย	อะไรก็ไม่
ช�า้เท่ากลุม่พฒัน์ฯ	อืน่มงีบประมาณใช้แต่กลุม่พฒัน์ฯ	4	ไม่มงีบประมาณ	
ท�างาน	ส่วนงบประมาณที่ฉันขึ้นไป	defense	มาถูกส่งขึ้นไปให้คนๆ	
เดียว	 (เด็กหัวหน้าตป.เก่า)	 ผลาญไงล่ะพิษที่หัวหน้ากลุ่มมันคายไว้
เพราะตอนนั้นหมอวิเชียรไม่ยอมรับต�าแหน่งหัวหน้าเธอจะนั่งอยู่
แจ้งวัฒนะอย่างเดียว	 แล้วด่านสุวรรณภูมิ	 ท่าเรือกรุงเทพไปข้ึนตรง
กบัผอ.ส�านกั	ต.	เอาให้มันส์...ช่วงไตรมาสแรกของปี	2554	กลุม่พฒัน์	
4	ไม่มีงานท�าฉันนั่งสบายวันๆ	นั่งเล่นเกม	อ่านนิยาย	รอเวลาที่จะยื่น
ใบลาออก	ช่วงนั้นก็มีค�าสั่งจากผอ.ส�านักให้ฉันหาข้อมูลโรคติดต่อใน
พื้นท่ีชายแดนรายหมู่บ้าน...พระเจ้า...สั่งให้กรูไปตายง่ายกว่าม้ัย...นี่
มันแกล้งกันชัดๆ	คงนึกล่ะสิว่าน�้าหน้าอย่างฉันคงไม่มีปัญญาท�า	 งบ
ประมาณกไ็ม่มจีะให้ฉนัเดนิไปหาข้อมลูทีช่ายแดนหรอืไง...ฮึ...ขอโทษ
ค�าสั่งแค่นี้ท�าอะไรแมวเก้าชีวิตอย่างฉันไม่ได้หรอก...ฉันก็ใช้วิธีท�า
หนังสือถึงผอ.สครให้ท่านอธิบดีเซ็นขอให้สคร.หาข้อมูลท่ีผอ.ส�านัก
ต.ต้องการส่งกลับมาให้ฉัน	 นี่ก็อีกเรื่องที่ฉันอยากจะบอกน้องๆ	
หลานๆ	ว่า	“เวลาจะท�างานอะไรกรุณาท�าความเข้าโจทย์	และดูจริต
นายว่ามีนิสัยยังไง	 ชอบแบบไหน	 ชอบแบบปริมาณหรือชอบแบบ
คุณภาพหรือชอบทั้งสองอย่างจากนั้นเราค่อยมาวางแผนท�างานส่ง”	
จ�าไว้	“คนสั่งงานกับคนท�างานมันจริตต่างกัน”	เรื่องนี้มีเด็กๆ	ที่สคร.
และสสจ.ทีรู่จ้กัฉนับางคนโทรศพัท์มาถามว่าพีเ่ป็นบ้าหรอืเปล่ามใีคร
ทีไ่หนเค้าท�ากนั	ฉนักต็อบน้องๆ	ไปว่า	“ข้าไม่ได้บ้าแต่ไอ้คนสัง่มนับ้า
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ไม่รูว่้ามันใช้อะไรคดิ”	ฉนักบ็อกเดก็ให้ไปหาข้อมลูมาแล้วกนัได้เท่าไหร่
เอาเท่านั้น	ส่งมาเถอะจะเป็นต�าบล	หมู่บ้านให้ส่งมาเถอะเดี๋ยวฉันย�า
เอง	ฉนัใช้เวลารวบรวมข้อมลูเกอืบสามเดือนกว่าจะเสรจ็แล้วค�าตอบ
ของรายงานผลการท�างานเรือ่งนีคื้อ	“ทราบ..ส่งคนืกลุม่พฒัน์ฯ	4”...
ฉนัอ่านแล้วน�า้ตาจะไหล	เสยีเวลาไปเปล่าๆ	กบัค�าสัง่ไร้สาระสิน้ด	ีอย่าง	
ที่บอกฉันจะยื่นใบลาออกแต่พวกเด็กๆ	ที่ห้องก็ช่วยกันดึงมันบอกว่า	
“ป้าไม่สงสารพวกหนเูหรอแล้วพวกจะอยูก่นัยงัไง”	ฉนัก็บอกว่าเดีย๋ว
เค้าก็หานายใหม่มาให้เอง	สรปุฉนักไ็ม่ได้ลาออกเสยีทเีพราะช่วงกลาง
เดือนมีนาคมกลุ่มพัฒน์	 4	 ได้หมอรุ่งนภามาเป็นหัวหน้ากลุ่ม	 ฉันก็
เข้าไปรายงานผลการท�างานในช่วงไตรมาสแรกจนถึงกลางไตรมาส
สองว่าท�าอะไรไปบ้างรวมทัง้ตวัชีว้ดัของกรมเรือ่งการดแูลสิง่แวดล้อม
ปลอดภยัซึง่กองแผนก�าหนดให้ท�าและอยูร่ะหว่างการต่อรองและฉัน
ก็จะขอลาออกเพราะเหนื่อยไม่อยากจะสู้ต่อแล้วหมอรุ ่งถามถึง								
งบประมาณฉนักบ็อกว่าไม่มถ้ีาอยากจะท�าอะไรให้ขึน้ไปเอาทีจั่นทร์เพญ็
ผอ.ส�านักต.เอาไว้ที่กลุ่มสื่อสารฯ	 หมด	 หมอรุ่งฟังยังอึ้งแล้วทุกวันที่
กลุ่มนี้ท�าอะไรกันฉันก็ตอบว่านั่งเฉยถ้าจะให้ท�าอะไรก็หาเงินมาด้วย
เหมือนเรือ่งการประเมนิสิง่แวดล้อมช่องทางด่านฯ	เจ้าตาโศภาพรรณ
จะให้ฉนัท�าแต่ฉนักบ็อกว่าจะให้ฉนัเดินไปประเมนิหรอืไงกลุม่ฉนัไม่มเีงนิ	
เค้าให้ฉันเขียน	 Template	 ฉันก็เขียนให้แล้วกองแผนจะให้สคร.ลง
ไปประเมนิแต่มาบอกเอาเกอืบส้ินไตรมาสสองใครจะลงไปท�าให้แบบ
ประเมนิกไ็ม่มีฉนักเ็ขยีนแบบประเมินให้พอกองแผนเหน็ก็บอกว่ามนั
ยากสคร.ท�าไม่ได้ฉันก็บอกว่าส�านักต้องเก็บข้อมูลก่อนเพราะไม่มี
ข้อมูลพืน้ฐานเลย	เจ้าตากบ็อกให้ฉนัเขยีนโครงการมาต้องการเงนิเท่า
ไหร่	ฉันก็เขียนไปประเมินด่านที่ไม่ใช่	18	อรหันต์	(Designate	port)	



179

น่าจะประมาณ	20	ด่านใช้เงนิประมาณ	2	แสนกว่าๆ	เจ้าตาไปหาเงนิ
มาให้ฉันท�าฉันก็วางแผนออกประเมินขออนุมัติเดินทางมีคนออกมา
เปรยว่าห้ามแตะ	 18	 ด่านฉันก็เปรยกลับว่า	 “คนอย่างฉันไม่เคยล�้า
เส้นใคร	 ไม่เคยขโมยผลงานใครหรือขโมยงานของใคร	 โดยที่เค้าไม่
อนุญาตเหมือนคนบางกลุ่มหรอก”	 นี่ดีนะฉันถอดเขี้ยวถอดเล็บไป
เยอะแล้วถ้าถอยหลงัไปสกัยีส่บิปีพวกแกเจ็บแน่ฉนัไม่เก็บไว้ท�าสวรรค์
วิมานหรอก	 พอมาถึงเวลานี้ฉันก็อโหสิกรรมให้ท้ังหมดใครท�ากรรม
อะไรไว้ก็ให้กรรมนั้นคืนสนองบ้างแล้วกัน	

	 หลังจากหมอรุ่งเข้ามารับงานและเข้าใจสถานะบางอย่างของ
กลุ่ม	 หมอรุ่งก็ขอร้องให้ฉันอยู่ช่วยกันท�างานเป็นเพื่อนกันก่อนช่วย
คดิช่วยท�าทกุเรือ่ง	พอดช่ีวงนัน้ได้เจ้าเหมียว	(อจัฉรา	ทเุครือ)	ย้ายจาก	
กทม.มาลงทีก่ลุม่	หมอรุง่เลยยกเจ้าเหมยีวให้ฉนัช่วยฝึกเขยีนแผนและ
ท�าตัวชีว้ดัของกลุม่รวมทัง้งานวิชาการด้วย	ความตัง้ใจของหมอรุง่นภา	
ต้องการให้ฝึกเหมียวเก่งเหมือนฉัน	 ฉันไม่รับปากหมอรุ่งเพราะข้อที่
หนึง่ฉันไม่ใช่คนเกง่อย่างที่ทุกคนเขา้ใจ	ขอ้ที่สองอยู่ทีต่ัวเด็กว่าจะรบั
ได้แค่ไหน	เจ้าเหมียวอายนุ้อยกว่าเจ้ากุง้ลกูสาวคนโตฉนัปีนึง	และทกุ
วันนี้เจ้าเหมียวก็ไม่ท�าให้ฉันผิดหวังในตัวมันสักเท่าไหร่เพราะมันเริ่ม
กลายเป็นทายาทอสรูแทนฉนัเกอืบครึง่ตวัแล้ว	คงต้องฝึกความแกร่ง
หาประสบการณ์การท�างานอกีสัก	5-10	ปี	สดุท้ายหาหมาดุๆ	ใส่ปาก
สัก	 2-3	 ตัวรับรองมันจะพริ้วกว่านี้	 ช่วงที่หมอรุ่งมาอยู่ที่กลุ่มเป็นปี
สุดท้ายของแผนพัฒนา	 IHR	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2555)	 คุณหมอก็เข้าร่วม
ประชุมกับคณะอนุฯ	3	และออกประเมินด่าน	18	แห่งแต่ท�าไม่ครบ
นะจ�าไม่ได้ว่าท�าได้กี่แห่ง	 แล้วแถมหมอรุ่งยังให้ฉันตามไปประเมิน					
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สิง่แวดล้อมด่านฯ	18	แห่งด้วยฉนัก็บอกว่าถ้าให้ไปอกี	18	แห่งเงนิไม่
พอแน่	 แล้วหมอรุ่งก็ตามฉันไปประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยนั่งรถกัน
สนุกสนานครบทุกรส	มีรถเสียกลางทางต้องรอรถมาลาก	รถที่ส�านัก
ต.ให้ไปไม่มอีะไรดสีกัอย่างน่ังไปก็ต้องสวดมนต์ขอให้เดินทางไปตลอด
รอดฝ่ังไม่ต้องกนิข้าวลงิกลางทางมนัเหมอืนแกล้งกนัชดัๆ	จนกระทัง่
ผอ.ส�านักรู้ว่าทุกครั้งที่ฉันไปหมอรุ่งนั่งไปด้วยค่อยยังชั่วหน่อยพอได้
รถดีกะเค้าบ้าง	หลังจากหมดวาระแผนพัฒนา	IHR	5	ปีทางองค์การ
อนามัยโลกได้ส่งแบบสอบถามความก้าวหน้ามาหมอรุ่งก็ถามฉันว่า
เราจะตอบอย่างไรดี	ถ้าตอบ	Yes	เค้าก็จะลงมาประเมิน	แต่ถ้าตอบ	
No	ก็ต้องเขียนแผนพัฒนาต่ออีก	2	ปีฉันเลยบอกไปว่าตอบ	Yes	ให้
หมดเพราะทีท่�าอยูม่นักส็ดุๆ	แล้วและจะได้รูก้นัว่าไอ้คนทีไ่ปสอพอดี
แต่พูดเป็นยังไง	 ผู้บริหารจะได้รู้ว่าเวลาหน้าแตกควรท�าตัวอย่างไร	
หลังจากหารือกันแล้วหมอรุ่งก็ตอบในส่วนที่เรามั่นใจส่วนอันไหนไม่
มั่นใจก็	No	 ไป	ผลจากการรวมของ	 IHR	Focal	point	คือ	ส�านัก
ระบาดได้พิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วให้ปรับค�าตอบใหม่คือตอบ	 No	
และให้เขียนแผนพัฒนาต่ออีก	2	ปี	ซึ่งก็ครบก�าหนดไปเมื่อ	15	มิ.ย.	
2557	 เท่าที่จ�าได้กรมคร.โดยท่านอธิบดีคนปัจจุบันเรียกประชุม									
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสอบถามความพร้อมวันนั้นฉันไปเข้าประชุม
กับคุณหมอวิเชียร	 ทุกหน่วยดูเหมือนจะแบ่งรับแบ่งสู้ส่วนฉันกะคุณ
หมอวิเชียรก็นิ่งรอค�าถามว่าช่องทางพร้อมหรือไม่	 จนแล้วจนรอดก็
ไม่มีใครสนใจพี่เชาวลิตรเลยบอกท่านอธิบดีช่องทางเข้าออกหรือ
ด่านฯน่าจะพร้อมกว่าเพื่อนเพราะท�าเรื่องมานานแล้ว	 วันน้ันท่าน
อธิบดีบอกว่าไม่ขอต่อเวลาถ้าเค้าจะมาประเมินก็ขอยอมรับสภาพ...
มันควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว	
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	 ช่วงปลายปี	 2554	 เกิดน�้าท่วมกรุงเทพฉันต้องย้ายมานอนที่
ท�างานกลับบ้านไม่ได้เพราะที่บ้านก็ท่วมเหมือนกันหลังจากมานอน
ที่ท�างานได้	 2-3	 เดือนเริ่มชักจะสบายไม่ต้องตื่นเช้ามากและไม่ต้อง
นั่งรถหรือรอรถนาน	 ฉันเลยเกิดความคิดที่จะหาห้องเช่าอยู่ใกล้ๆ							
ที่ท�างาน	 ฉันย้ายมาเช่าห้องอยู่หน้ารพ.บ�าราศฯ	 ประมาณเดือน
เมษายน	2555	หมอรุง่อยูท่ีก่ลุม่ฯ	ได้ปีกว่าคงทนเหน่ือยและงานเยอะ	
และประกอบกับหมอต้องเดินทางกลับบ้านที่ฉะเชิงเทราทุกวันหมอ
เลยขอย้ายไปอยูส่คร.เขต	3	จะได้ใกล้บ้าน	แต่ทีฉ่นัโมโหก็ตรงไม่บอก
กันก่อน	 เพราะฉันยอมอยู่ช่วยเนื่องจากหมอมากู้สถานะของกลุ่มฯ	
ให้มันกลับมาเหมือนเดิมคือมีเงินท�างานได้ชื่อกลุ่มกลับคืนมารวมทั้ง
ด่านสวุรรณภมู	ิด่านท่าเรือกรงุเทพกลบัมาเหมอืนเดมิ	แต่หมอมาย้าย
หนีโดยไม่บอกกันวันที่ฉันรู้เป็นวันที่มีค�าสั่งย้ายของหมอรุ่งและให้
หมอวิชาญมาเป็นหัวหน้าแทน	 ฉันเลยต่อว่าหมอรุ่งว่าย้ายท�าไมไม่
บอกหมอรุ่งถามว่า	 “ท�าไม”	 ฉันก็ตอบสวนว่า	 “พี่ก็จะลาออกไงก็
สัญญากันไว้แล้วว่าจะอยู่ช่วยถ้าหมอไปพี่ก็ไปเหมือนกันดึงมาหลาย
ปีแล้ว”	หมอวิชาญก็เริ่มอ้อน	“ป้าไม่อยู่ช่วยผมเหรอแล้วใครจะช่วย
ผมท�างาน”	 ฉันก็ตอบว่า	 “ไม่เอาแล้วเหน่ือยอายุเยอะแล้วแถมเงิน
เดือนก็ตนัขอกลับไปนอนอยูบ้่านสบายๆ	บ้าง”	หมอวชิาญยงัไม่ยอม	
“ป้าไม่ต้องท�าอะไรให้เด็กมันท�าป้าคอยดูแลก�ากับเป็นที่ปรึกษาให้
หน่อย”	สรุปสุดท้ายต้องยอมแพ้ลูกอ้อนนางและไอ้พวกเด็กๆ	มันก็
มาช่วยพูดแถมนั่งท�าตาปริบๆๆ	อีก...เอาว่ะทนอีก	 2	ปีกว่า...	 เรื่อง
มันก็เลยเถดิมาจนต้องอยูท่�างานจนเกษยีณพอฉนัตัดสนิใจอยูช่่วยงานต่อ	
บรรดาน้องทีอ่ยูด่่านถงึกบัโล่งอกเพราะยงัมคีนให้ค�าปรกึษาและช่วย
งานวิชาการได้บ้าง	 แต่ก็มีบ้างด่านที่คับอกเพราะกลัวฉันแต่ถ้าคนที่
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รูจ้กัตัวตนทีแ่ท้จรงิของฉันแล้วฉนัไม่เหน็มใีครกลวัฉนัสกัคน	ก่อนหมอ
รุ่งจะย้ายไปเขต	3	กรมหรือกระทรวงเค้ามีการประกวดข้าราชการดี
เด่นหมอรุ่งจะส่งชื่อฉันเข้าประกวดไม่รู้อะไรเข้าฝันหมอ	 ดีที่หมอรุ่ง
มาบอกก่อนฉันเลยห้ามไว้ทันฉันมีเหตุผลคือ	 ข้อหน่ึงฉันไม่ใช่คนดี
อย่างที่คิด	 ข้อสองฉันมีความรู้สึกว่าถ้าให้เขียนสรรเสริญความดีของ
ตัวเองส่งฉันท�าไม่ได้	 แต่ถ้าประกวดข้าราชการปากหมาแล้วหมอไม่
ส่งฉนัมเีคอืงอ่ะ	คดิดูถ้าได้มาฉนัต้องรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่งีามไว้...จะตด	
เสยีงดังในท่ีสาธารณะกจ็ะดไูม่งามเสียภาพลกัษณ์ข้าราชการดเีด่น...
ฉันขอเป็นข้าราชการธรรมดาๆ	อย่างเดิมดีกว่า	สองปีที่เหลือ	 (พ.ศ.	
2557-2558)	 มันท�าไมเหนื่อยแบบนี้ก็ไม่รู้	 เรื่องแรกคุณหมอสุวิทย	์	
ธรรมปาโล	ผอ.สคร	เขต	12	รูว่้าฉนัจะเกษยีณเธอก็ให้ลกูน้องมาเจรจา
ให้ฉันลงไปสอนเรื่อง	 สครับไทฟัสและการจ�าแนกชนิดไรอ่อนให	้						
เธอโทรมาบอกว่า	“ผมจดัประชุมราชการนะครับพีไ่ม่มค่ีาวทิยากรให้พี”่	
ฉันเลยตอบคุณหมอไปว่า	 “เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักพี่ไม่เคยเห็น
เงินเป็นสารนะ	ขอให้พีช่่วย	พีก่จ็ะช่วยขออย่างเดยีวมีทีใ่ห้นอนมข้ีาว
กนิสามมือ้พอ”	แถมลงไปสงขลาคราวนัน้หนีบเอาผูพ้นัวฒุกิรน้องรกั
ลงไปช่วยด้วย	 เรื่องของเรื่องคือ	 ฉันโทรไปขอรูปไรอ่อนและยืม
กล้องจลุทรรศน์	ผูพ้นัวุฒิถามว่าเอาไปท�าไมฉนัเล่าให้ฟังเค้ากถ็ามว่า
ให้ไปช่วยม้ัย	 ฉันก็ตอบว่า	 “อยากได้คนช่วยแต่เกรงใจเนื่องจาก
เจ้าของงานไม่มีค่าวิทยากรให้”	ผู้พันวุฒิก็บอกว่าส�าหรับพี่สาวสั่งมา
ท�าให้หมดทกุเรือ่งเงนิไม่ใช่เรือ่งส�าคญัมนัอยูท่ีใ่จมากกว่า	หลงัจากน้ัน
เรือ่งมันก็ผกูพนักนัมาตลอดปี	2556	และในปี	2557-2558	ทางส�านัก
แมลงก็ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องสครับในสคร.	 ทั้ง	 5	 เขตโดยมีฉันและ						
ผู้พันนพดลเป็นที่ปรึกษา	 ผู้พันวุฒิกรและร้อยโทภัทรเป็นผู้ร่วมวิจัย	
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ฉันก็จะถูกเชิญไปช่วยงานเป็นระยะก็หนักเอาการอยู่เพราะทีมวิจัย
ยังไม่ช�านาญเรื่องการจ�าแนกชนิดหนูโครงการวิจัยที่วางไว้คือจับหนู
และเก็บไรอ่อนทุกเดือน	บางทีเด็กๆ	จับหนูมาได้ไม่ว่าได้หนูอะไรมัน
ก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ช่วยจ�าแนกอย่างนี้ยังดียังพอเห็นรูปร่างเดาได้
พอสมควร	บางคนโทรศพัท์มาถามว่าได้หนูมาแล้วก็อธบิายให้เราหลบัตา	
นึกภาพเอาเองนึกอยากด่า	“หนูอยู่ตรงหน้าพวกแกยังไม่รู้ว่าเป็นหนู
อะไรแล้วฉนัไม่เห็นอะไรเลยฉนัจะรูม้ั้ย”	ว่าแล้วเจ้ากุ๊กก็ท�าหนังสอืให้
ฉันลงไปช่วยจ�าแนกชนิดหนูกะไรอ่อน	ฉันก็นึกว่าตัวสองตัวที่ไหนได้
เป็นร้อยตัวเรยีกว่าจบัหนต้ัูงครัง้แรกจนถงึครัง้ล่าสดุ	(7-8	เดอืน)	เหน็
แล้วลมแทบจับนั่งดูกับทีมเจ้ากุ๊ก	3-4	วัน	จากนั้นก็ลงไปหาเจ้าวาวา
ที่พัทลุงต่อนั่งท�า	Dummy	table	ให้	พวกเด็กมันก็ฟ้องว่าส่วนกลาง
ไม่สนใจ	ฉันก็เป็นหว่งอีก	3	 เขตไม่เคยเห็นหน้าเห็นหนวดจะเป็นยัง
ไงบ้างกไ็ม่รู	้แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งของท่ีปรกึษาเพราะฉนัถอืว่าถ้าเค้ามปัีญหา
จะให้ช่วยเค้าคงตามหาตัวเอง	พอมาปีสดุท้ายหวัหน้าอยากจะพฒันา
งานวจิยัอยากให้กลุม่มงีานวจิยับ้างฉนักเ็ขีย่ให้ส่งไปให้ไม่ได้หวังว่าจะ
ได้เพราะก็รู้เป็นปีสุดท้ายจะเกษียณแต่ผลสุดท้ายโครงการวิจัยดัน
ผ่านการพิจารณาและผ่านวช.ด้วย	โอ๊ยอยากจะเอาหัวชนฝา	ฉันเลย
ต้องไปเกณฑ์น้องรกักบัหลานรกัมาช่วยถึงกับขูว่่าถ้าไม่มาช่วยตัดขาด
เลิกคบกัน	

	 และแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาก่อนที่ฉันจะเดินออกจากวง
โคจรกลายเป็นข้าราชการบ�านาญ	ถอดหัวโขนท้ิงเอาไว้ทีก่รม.คร.	งาน
สุดท้ายที่ต้องท�าคือแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	 2559	 ความจริงฉันท�า
แผนปฏบิติังาน	5	ปีไว้	ฉนัวางแผนล่วงหน้าไว้ให้เจ้าเหมยีวถงึปี	2563	
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หลงัจากนัน้ฉนัให้เจ้าเหมยีวมนัคดิเอาเองเถอะป้ากห็มดมกุทีเ่ล่นแล้วล่ะ	
ทกุวนันีท้ีก่ลุ่มเองระส�า่ระสายเหลือเกนิเพราะมรีองผอ.	ส�านักต.	(คน
ทีค่ณุกร็ูว่้าใคร)	มาป่วนกวนน�า้ให้ขุน่ฉนัออกไปแล้วไม่รูว่้ากลุม่จะแตก
เมื่อไหร่	 ทุกคนอยู่กันแบบอดทนวันๆ	 นับ	 1-100	 ไม่รู ้กี่พันครั้ง										
ฉนักไ็ด้แต่ปลอบใจเดก็ๆ	ท�าเท่าทีก่�าลงัเราท�าได้	ได้แค่ไหนเอาแค่น้ัน
ท�าตามก�าลังคนอย่าท�าตามก�าลังเงินใช้ไม่หมดก็คืนเค้าไป	 และหลัง
จากคืนวันที่	 26	สิงหาคม	2558	ซึ่งเป็นวันที่เด็กๆ	ที่กลุ่มและลูกๆ	
หลานๆ	 ชาวด่านจัดงานเล้ียงเกษียณให้พวกผู้เกษียณซ่ึงรวมทั้งฉัน
ด้วยใครจะเรียกว่างานมุทิตาจิตหรืองานเลี้ยงอ�าลาอาลัยแต่ส�าหรับ
ฉนัมนัคอื	“วนัถอดหวัโขน”	ฉนัจะกลายเป็นมนษุย์ป้าเป็นประชาชน
ธรรมดาและปลดแอกที่อยู ่บนบ่าออกเสียที	 ไม่ใช่นักวิชาการ
สาธารณสขุช�านาญการพเิศษอกีต่อไป	สิง่ทีเ่หลอืไว้ในกรมควบคมุโรค
คอื	ต�านานเล่าขนานทีจ่ะมคีนกล่าวขวัญถึงหรอืไม่นัน้กอ็ยูท่ีค่ณุความดี
หรือผลงานประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ท�าไว้...สวัสดี
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 มีผู้ทรงท่านนึงพูดไว้ในงานประชุมแผนของส�านักต.	 ว่าถ้าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นผู ้น�าวิชาการทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	นักวิชาการกรมต้องไปน�าเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ	แต่
เท่าทีรู่พ้วกทีไ่ด้ไปร่วมประชุมหรอืน�าเสนอผลงานวชิาการในเวทต่ีาง
ประเทศส่วนใหญ่เป็นแพทย์คะ...ก็น่าจะรู ้นะว่ากระทรวงน้ีมัน
กระทรวงแพทย์	นักวิชาการอย่างเราก็ไปหาเอาเอง	บางครั้งหามาได้
โดนฉกไปหน้าตาเฉย	ครัง้แรกในชวีติไปน�าเสนอผลงานวชิาการครัง้แรก
จ�าได้ว่าได้อนิสงฆ์จากเขตร้อนเนื่องจากช่วงน้ันฟิลิปปินส์เพ่ิงโดน								
ผู้ก่อการร้ายวางระเบิดสนามบินบรรดาอาจารย์กลัวตายไม่กล้าไป
ปฏิเสธกันหมดเรื่องเลยถูกโยนมากระทรวงและมันบังเอิญเป็นเรื่อง
มาลาเรียและยงุไข้เลือดออก	บรรดาคณุหมอกลวัตายเหมอืนกันทกุอย่าง	
เลยมาลงตวัอยู่ทีฉ่นักบันโิลบลทีอ่ยูก่องมาลาเรยีหน่วยกล้าตายตวัแทน
ของกระทรวงสาธารณสุขไทย	ฉันส่งเรื่องการส�ารวจความชุกชุมของ
ยุงลายในประเทศไทยเขียนบทคัดย่อส่งไปให้ในใจก็นึกอย่าผ่านเลย
ไม่อยากไปเหมอืนกนัมนักเ็หมอืนโชคทีจ่ะได้ไป	Paper	ทีเ่สนอไปผ่าน
การพจิารณา	เค้าส่งตัว๋เครือ่งบนิมาให้	เราสองคนกต้็องไปท�า	passport	
และ	 visa	 ที่สถานทูต	 นั้นคือครั้งแรกและคร้ังเดียวที่เดินทางโดยใช้
เงินหลวง	จ�าได้ก่อนขึ้นเวทีสองคนกะเพื่อนนอนท่องโพยจับเวลาพูด
กันในห้องพัก	 เวลาขึ้นไปไม่ต้องถามว่าสั่นหรือไม่บอกได้ค�าเดียวฉ่ี
แทบราด...ก็มันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาไทยนะ

ประสบการณ์ไปน�าเสนอ

ผลงานวิชาการในต่างประเทศ	



186

ถ่ายที่หน้าสถานที่จัดประชุมน่าจะเป็นห้องประชุมมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์	

นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

	 หลังประชมุเสรจ็สอง

วั นทา ง เจ ้ าภ าพก็ พ า ไป

ทัศนาจรจ้าจ�าไม ่ได ้ว ่าไป

ที่ไหน	 แต่เป็นภูเขาที่ขึ้นไป

แล ้ วมอง เห็นมหาสมุทร

แปซิฟิก	 คนท่ียืนข้างขวาฉัน

เป็นคนไทยลูกศิษย์คนแรก

ของอาจารย์ยุพาพี่เค้าไปท�า

เอกที่	UP

	 จากนั้นอีกยี่สิบปีฉันก็ไปน�าเสนอผลงานในต่างประเทศกับพี่
ทิพย์	 (ดร.ประภาทิพย์	 เอี่ยมโสภณา)	 โดยใช้เงินส่วนตัวเพราะระยะ
หลงัใครไปน�าเสนอผลงานโดยใช้เงินกรมกลบัมาต้องเขยีนรายงานฉนั
เลยเลอืกทีจ่ะใช้เงนิส่วนตัว	เพราะถ้าขอทนุกรมนอกจากไม่ได้แล้วยงั
เรือ่งมากก็ยงัมเีจ้าหน้าทีข่องส�านกัความร่วมมอืระหว่างประเทศมาทวง
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รายงานฉันก็ตอบว่าจ่ายเงินค่าเดินทางหรือค่าลงทะเบียนประชุมให้
ฉันก่อนแล้วฉันจะเขียนรายงานให้	 เอาแต่ประโยชน์เห็นแก่ตัวฉันไม่
สนใจเพราะฉนัถอืว่าใช้เงินฉนัไม่ได้ขอกรม	ถ้ายงัเรือ่งมากอีกฉนัจะใช้
วธิลีาพกัร้อนให้มันรูแ้ล้วรูร้อดจะดูว่าอีหน้าไหนจะมาทวงรายงานอีก

	 ครั้งแรกไปน�าเสนอผลงานที่สิงคโปร์ฉันเคยไปสิงคโปร์ตอนไป
เรียน	 D.A.P&E	 เม่ือปี	 2535	 ที่มาเลเซียช่วงวันหยุดก็นั่งรถไฟจาก
กัวลาลัมเปอร์ไปเที่ยวสิงคโปร์กัน	 จากวันนั้นถึงปี	 2552	 เป็นเวลา				
สบิเจด็ปีฉนักลบัไปสงิคโปร์อกีครัง้สงิค์โปร์เปลีย่นไปเยอะมากจ�าเค้า
เดมิแทบไม่ได้แม้กระทัง่เจ้าตวัเมอร์ไลอ้อน	สญัญาลกัษณ์ของประเทศ
นี้โดยเฉพาะเกาะ	sentosa	เปลี่ยนจนจ�าไม่ได้แทบไม่มีเค้าเดิมเหลือ
อยู่เลยยกเว้นพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์	

ถ่ายตอนอยู่บนเครื่องบินคงนั่งนานไปไม่รู้จะท�าอะไร 
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 ท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือสินค้าที่ใหญ่รองจากฮ่องกง	ไต้หวัน	มีคน

อยากมาดูงานท่าเรือท่ีสิงคโปร์เราก็พยายามจะหาทุนแล้วจัดให้	 แต่ก็มีคนขวางว่า

ไม่มีอะไรเพราะนางมาแล้ว...แกมาแต่คนอื่นเค้ายังไม่เคยมาน่ี	 สรุปจนแล้วจนรอด

เจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือยังไม่เคยมีใครมาดูงานท่าเรือที่นี่	 คงมีแต่ฉันที่ได้มาเลาะเล็มดู

แต่ภายนอกแล้วก็ถ่ายรูปเอาไปให้พรรคพวกดูกัน

	 รูปนีถ่้ายทีเ่กาะ	sentosa	ฉนัเป็นชอบถ่ายรปูแบบนีเ้พราะถ่ายรูปตวัเองแล้ว

ทนดูไม่ได้	 ฉันไปสิงคโปร์คราวน้ันเหมือนไป	 Conferense	 ที่เมืองไทยเจอคนไทย

เยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มเขตร้อนอย่างว่าค่าเคร่ืองบินคงถูก	 มีบางภาควิชาจัด

โปรแกรมทวัร์กันเป็นทีส่นกุสนานฉนักเ็จอเพือ่นเก่าทีเ่รยีนที	่IMR	Malaysia	หลายคน

แถมยังเจออาจารย์ที่ปรึกษาเก่าด้วย	(Dr.	Inda)	คราวนั้นมัวแต่เที่ยวกันไม่ได้สนใจ

ถ่ายรปูโปสเตอร์ทีไ่ปน�าเสนอเลย	แต่ก็ได้ฟังเรือ่ง	Chimate	change	กบัส่ิงแวดล้อม

ซึ่งเป็นตรีมของงานสัมมนาครั้งนั้น
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	 อีกสองปีต ่อมาฉันก็ไปน�าเสนอผลงานวิชาการอีกครั้งที่
ฟิลิปปินส์	 กลุ่มที่จัดงานเป็นกรรมการกลุ่มเดียวกันกับที่สิงคโปร์						
น่าจะยีส่บิปีพอด	ีทีก่ลบัไปฟิลปิปินส์คราวน้ีไปเสนอผลงานทีโ่รงแรม
ก็เจอคนเก่าๆ	บ้างเจอนกัเรยีนไทยท่ีไปน�าเสนอผลงานวชิาการ	เดีย๋ว
นี้เรียนโทเรียนเอกนักเรียนต้องผ่านเวทีการน�าเสนอผลงานวิชาการ
ในต่างประเทศในสายหรือสาขาที่ตนเรียน	 เด็กสมัยนี้เก่งนะ	ถ้าเป็น
สมยัฉนัคงแย่ไม่รูเ้หนอืรูใ้ต้จะไปทางไหนดี	คงจะติดแต่การไปน�าเสนอ
ผลงานนี่แหละ

	 อันน้ีคือเรื่องที่ไปน�า

เสนอน่าจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบั

โมเลกุลของพยาธิปอดหนู

ฉนัไม่ค่อยรูเ้รือ่งเท่าไหร่แต่ก็

ต้องอ่านไว้บ้างเผ่ือมีคนมา

ถามส่วนใหญ่ฉันจะตอบ

เฉพาะชนิดของหนูที่พบตัว

พยาธิ เท ่านั้นเพราะเป ็น					

คนจับให้	 ส่วนเรื่องอ่ืนอย่าถามไม่รู้คะ	 บริเวณที่วางโปสเตอร์ค่อยข้างแคบแล้วมืด

มากถ่ายออกมาได้ประมาณนี้ก็บุญนักหนาแล้ว
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	 โบสถ์เก่าท่ีอยู ่ห่างจากท่ีประชุมไม่มากนักอยู่แถวๆ	 ที่ขายของที่ระลึก

ประเภท	handmade	ประมาณนัน้จ�าไม่ได้เหมอืนกนั	เวลาไปต่างประเทศกะพีท่พิย์

เหมือนกระเหรี่ยงตกดอย	แผนที่ก็ดูไม่ค่อยเป็นเลยต้องใช้วิธีถามชาวบ้านเค้าไปทั่ว

ดีไม่โดนหลอกเอาแต่คิดว่าเค้าคงไม่หลอกป้าแก่ๆ	สองคน

	 ครัง้สดุท้ายน่าจะไปไกลกว่าเพือ่นคอืประเทศออสเตรเลยีเมอืง	
Perth	 เป็นงานของพยาธิด้านสัตวแพทย์หรือ	WAAVP	 เป็นอะไรที่			
ต่ืนเต้นสดุ	ได้พดูองักฤษแบบส�าเนยีงฝรัง่จ๋ากค็ราวนีแ้หละ	เหมอืนเดมิ
ทีไ่ปน�าเสนอผลลงาน	พีท่พิย์จะเป็นคนหาต้ังแต่โรงแรม	รถเช่า	พีท่พิย์
จัดการหมดฉันมีหน้าที่ไปเป็นเพื่อนอย่างเดียว	 ส่วนค่าลงทะเบียน					
ค่าเครื่องบิน	ค่ากิน	ฉันออกเองยกเว้นค่าที่พักพี่ทิพย์เบิกจากศิริราช	
แต่ก็คุ้มเพราะฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ	 ได้รู้ว่าต่างประเทศเค้าท�าวิจัย
เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว	 ไปครั้งนั้นได้เจอนักวิจัยของมาเลเซียที่ท�าเรื่อง	
สครบัไทฟัสเหมอืนกนัฉนัได้คยุกนัถงึเรือ่งกญุแจทีจ่ะจ�าแนกชนิด	เค้า
ก็ใช้เล่มเดียวกับที่ฉันใช้อยู่	ก็แสดงว่าฉันก็ไม่ตกยุคแหละ...	
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	 ถ่ายบนเครื่องบินน่าจะใกล้ถึงแล้วมองเห็นชายฝั่งเมือง	Perth	มหาสมุทรที่

เห็นคือมหาสมุทรอินเดียจ้า

	 สถานทีจ่ดัการประชุมเป็น	Convention	hall	กลางของเมอืง	Perth	หรมูาก

ที่ฉันชอบไปร่วมประชุมวิชาการต่างประเทศก็เพื่อจะไปดูวิธีการบริหารจัดการ

ประชุมระดับนานชาติว่าเค้าท�ากันยังไงเราจะได้มาจัดเรียนแบบบ้างถึงแม้จะระดับ

กลุ่มงานแต่มาตรฐาน	Inter	นะเฟ้ย...	
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	 อนันีก้เ็ป็นผลงานวชิาการทีไ่ปน�าเสนอจ้า...มชีือ่ฉนัด้วยแต่อย่านกึว่าฉนัเป็น

คนเขียนนะพี่ทิพย์เป็นคนเขียนทั้งหมดฉันมีหน้าที่อ่านท�าความเข้าใจและช่วยตอบ

ค�าถามบางเร่ืองทีรู่.้..ทีเ่หลอืพีท่พิย์กต็อบสคิะ	ไปประชมุวชิาการครัง้นีเ้ค้าให้หวัหน้า

โครงการไปน�าเสนอแบบสรุปคนละ	5	นาทีฉันเลยไปเที่ยวเดินลั้นลาไม่ได้ต้องช่วย

พี่ทิพย์จับเวลาและถ่ายรูปจะได้เอาไปประกอบการท�ารายงานส่ง	 ที่นี่เค้ามีห้องให้

ซ้อมพูดก่อนขึน้น�าเสนอเวลาจรงิด้วยนะ	ปกตนิ�าเสนอด้วยโปสเตอร์ไม่ต้องพดูแต่ต้อง

ไปยนืเฝ้าผลงานตวัเองเวลามคีนมาซักถาม...ทีไ่ปด้วยไม่ใช่ไปสวยนะคะต้องท�าความ

เข้าในเนือ้งานเพราะถ้ามคีนถามจะได้ช่วยกนัตอบเรยีกว่าช่วยกนัท�ามาหากินด้วย...จ้า

	 ที่เห็นคือ	Bell	tower	ที่คู่รักเค้านิยมมาเอากุญแจคล้องคู่กัน	อันนี้ถ่ายจาก

หอประชมุทีจ่ดังานสมัมนานัน้แหละ	นัง่รอเข้าฟังการน�าเสนอผลงานไม่รูจ้ะท�าอะไร

และฝนก็ก�าลังตกด้วย
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	 ช่วงบ่ายเป็น	Free	time	ฉันกะพี่ทิพย์เลยหาที่เที่ยวใน	Perth	จากการรีวิว

มีคนกล่าวขวัญว่าถ้าไป	Perth	ต้องไปเมืองนี้เลย	Fremantel	น่าจะเป็นเมืองเก่าที่

อยู่ริมมหาสมุทรอินเดีย	มีท่าเรือและเป็นเมืองที่มีการอพยพของประชากรในหลาย

ทวีปฉันก็ไม่แน่ใจได้แต่อ่านประวัติคราวๆ	 จากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบริเวณท่าเรือ

และที่เมืองน้ีจะมีรถเวียนรอบเมืองของ	 Bule	 cat	 ที่ส�าคัญนั่งฟรีคะไม่เสียตังค์...						

ดีจังเนอะเมืองไทยน่าจะท�าแบบนี้	

ช่วงเวลาลั้นลา

	 หน้าตาของรถเวียน	Bule	cat	ของเมือง	Fremantle	ในเมือง	Perth	ก็น่า

จะมีหลายสีด้วยนะวิ่งวนรอบเมืองตรงใต้ถุนหอประชุมกลางก็มีฉันว่าจะลองนั่งรถ

เที่ยวก็ไม่มีเวลา
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	 นีเ่ป็นสถานีรถไฟจากเมอืง	Fremantle	มา	Perth	ใช้เวลาวิง่ไม่นานความจริง

มารถแท๊กซี่ก็ได้แต่มันไม่ได้บรรยากาศ	สองป้าอยากนั่งรถไฟฟ้ากินบรรยากาศ	ดูๆ	

แล้วคิดถึงหัวล�าโพงบ้านเราจัง....

	 เป็นถนนสาธารณะส�าหรบัไว้ออกก�าลงักายของชาวเมอืง	Perth	อยูร่มิแม่น�า้	

วันที่ถ่ายรูปนี้ฉันตื่นแต่เช้ามาออกก�าลังกายเลยได้สองรูปนี้มามันดู	lonely	ดีดูแล้ว

จะได้ปลงว่ามันน่าจะเป็นสจัจธรรมหรอืเปล่าหนอ	เมือ่เกษียณไปแล้วก็คงไม่ต่างจาก

เจ้านกตัวนี้...โดดเดียวและเดียวดาย...	
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	 มันให้ความรู้สึกเหมือนตรอกไดอะกรอนในเรื่อง	Harry	Potter	รู้สึกเค้าจะ

จ�าลองมาจากย่านการค้าในองักฤษนะฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกันเพราะไม่เคยไปองักฤษจ้า...
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	 ไม ่ว ่าจะต�าแหน่งอะไรเวลา

ท�างานทุกคนเท่ากัน	 ดักหนูเสร็จก็ต้อง

ล้างกรงดักหนูให้สะอาดเพราะเย็นก็

ต้องเอาไปวางใหม่	

	 ตอนยังความจ�าดีอยู่วางกรงท่ีละ	 50	 กรงแต่ตอนนี้สัก	 5	 กรงก็จ�าไม่ได้ว่า

วางไว้ตรงไหนโทษกันไปเรื่อย

	 คนน้ีน้องชายสุดที่รัก	

พันธมิตรที่ดีท�างานด้วยกันมา

เป็นสิบปี	 รู้จักกันตั้งแต่เธอยัง

เป็นร้อยโทจนปัจจุบันเธอเป็น

พันเอกไปแล้ว

ลองมาดูการใช้ชีวิตในภาคสนามดูบ้าง
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	 ใครว่าออกพืน้ทีส่บายลองดูก็แล้วกัน	วสัดุ/อปุกรณ์ทีต้่องใช้	สถานทีก่ต้็องหาเอง

และต้องประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งหมดแม้กระทั่งหลังรถ	 ในรถต้องดัดแปลง

เป็นพื้นที่ท�างานได้หมด	 แต่ที่ฉันชอบออกภาคสนามเพราะมันโล่งโปร่งปราศจาก

มลภาวะทางเสยีงของนายและผูร่้วมงานบางคนและได้เหบ็รรยากาศอย่างรปูต่อไปนี้	

ที่น้อยนักจะได้มีโอกาสไป
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ทีมจับหนูสมัยปี	2548	ที่หมู่เกาะสิมิลัน

	 สภาพความเสยีจากผลพวงของสนึาม	ิปี	2547	บรเิวณเกาะสมิลินัหรอืเกาะ

เก้าหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน	จ.พังงา	ภาพนี้ถ่ายช่วงครบร้อยวัน

สึนามิ	ปี	2548
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	 ใครว่าไปท�างานบนเกาะ

สนุกก็ลองดูสภาพการไปท�างานก็

แล้ว	 อุปกรณ์ทุกอย่างต้องแบกลง

เรือใหญ่พอไปถึงพื้นที่ก็ต้องถ่ายลง

เรือเล็กเพราะเรือใหญ่เข้าไม่ได้มัน

เกยตื้น	 ฉันคนนึงเข็ดจนตายใส่

กางเกงขายาวตอนลงเรอืใหญ่สภาพ

ดอียูห่รอก	แต่พอต้องขนของลงเรอื

เล็กเข้าฝั่งขอโทษยังกะลูกหมาตก

น�้าเปียกไปครึ่งตัว

	 ตอนนี้สภาพยังดูดีนะ	ก�าลังจะไปเก็บกรงดักหนู	ลองดูรูปต่อไปแล้วกัน		 	
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	 ขนกรงดักหนูขึ้นเรือเสร็จก็เปียกกันท่ัวหน้าเหงือท่วมตัวตากแดดกันตัวด�า

ได้ของขึน้หน้าขึน้ตาคอืฝ้า	เหนือ่ยแต่กส็นกุและสบายใจฉันไม่เหน็มีใครร้องไห้สกัคน
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ช่วงเวลาพักผ่อนของฉัน

	 มุมโปรดของคนบางคนกอ็าจเป็นมมุโปรดของเราด้วย	มมุนีเ้ป็นมมุโปรดของ

น้าสบื	นาคเสถยีร	มมุนีอ้ยูต่รงหน้าบ้านพกัของน้าแกชอบมานัง่ทอดอารมณ์	แต่พอ

เราลองไปนัง่ทอดอารมณ์บ้าง	เรากเ็ห็นความสวยงามของธรรมชาตทิีน่่าจะเกบ็ไว้ให้

ลูกหลานได้ดูไม่รู้ว่าวิญญาณน้าสืบมาเข้าสิงหรือเปล่าถึงท�าให้เราคิดแบบน้ัน...อิอ	ิ

มุมนี้อยู่หน้าห้องที่น้าแกยิงตัวตายเสียด้วย...	

	 อันนี้ก็มุมพักผ่อนส่วนตัวมันก็ต้องมี

กันบ้างไม่อย่างนั้นคงจะต้องเข้าโรงพยาบาล

เพื่อรักษาโรคบ้างาน	 เวลาพักฉันก็พักเต็มที่

ท�าตัวสบายๆ	 แบบหลุดโลกนึกอยากจะท�า

อะไรก็ท�า
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	 ชีวิตมันก็ต้องมีพักบ้างไปลั้นลา

ลืมงานไปสักพักชาร์ตแบตให้เต็มแล้ว

ค่อยมาท�างานต่อ	หายไปสกัพกัเผือ่นาย

จะรักและคิดถึงเราบ้าง	แต่ผลสรุปออก

มาฉนัมโนไปเองนายเค้าคดิถงึเราเพราะ

ไม่มีข้ีข้าท�างานให้	 	 รูปนี้ถ ่ายที่กรุง

เวียนนา

	 ถ่ายที่หน้าพระราชวังอะไรไม่รู้

ตอนไปเที่ยวยุโรปฝั่งตะวันออกม้ัง	 แถว

ประเทศออสเตรีย	เช็ก	ฮังการี	บูดาเปส	

แถวๆ	นัน้	ตอนนัน้ไปกะน้องสาว	ถ่ายรปู

กับสัตว์ประจ�าปีเกิด

	 โค้งน�้าหรือคุ้งน�้าดานูบ	 แม่น�้าดานูบเป็นแม่น�้าระหว่างประเทศที่เค้าลือกัน

ว่าสวยสายหนึ่งในยุโรป		รูปนี้น่าจะถ่ายที่เมืองบูดาเปสวันสุดท้ายของทริปก่อนขึ้น

เครื่องกลับประเทศไทย
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	 มันก็คงต้องจบแล้วนะความจริงมีเรื่องอีกเยอะที่ยังไม่ได้เล่า...
เพราะมนัจ�าไม่ได้จะเอาอะไรกบัคนใกล้เกษยีณ…ความจ�ามนักถ็ดถอย
เป็นธรรมดา	มีหลายคนกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นแมวเก้าชีวิตหรือไม่ก็	
Nerver	die	แต่ฉันเห็นมาเยอะไอ้ที่พูดแบบนี้ตายก่อนเพื่อน	ฉันเอง
ก็จดัอยูใ่นประเภทนัน้แต่ฉนัไม่เคยบอกใครว่าฉนัน่ีแหละแมวเก้าชวิีต
ตัวจรงิ...กลัวตายก่อนอ่ะ...	เรือ่งทีจ่ะเล่าส่งท้ายคอืการใช้ชวีติท�างาน
ราชการขอให้จ�าไว้ว่าเราคอืข้าแผ่นดนิ	ภาษาชาวบ้านกข็ีข้้าหลวงน้ัน
แหละ	 เรามีหน้าที่รับใช้แผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่	 ซื่อสัตย์ต่อ
ตัวเองและงานที่ท�า	ส�าหรับฉันไม่เอาเปรียบหลวงแต่หลวงก็อย่าเอา
เปรยีบฉนั	นบัตัง้แต่วันแรกทีฉ่นัเข้ามารบัราชการสิง่เดยีวทีฉ่นัไม่เคย
ท�าและไม่คิดที่จะท�าคือ	ประจบนายท�างานเอาหน้า	แต่ถ้าให้ด่านาย
ละก็ขึ้นได้ทันที	 (แต่อย่าท�าเลยนะเดี๋ยวเค้าจะหาว่าสันดานไม่ดี)	แต่
มเีรือ่งนงึท่ีท�าให้ฉนัจ�าขึน้ใจในหน้าทีข่องตวัเอง	 เรือ่งมอียูว่่าประมาณปี	
2523	น่าจะเป็นครัง้แรกทีฉ่นัไปออกภาคสนามกะทมีประเมนิผลของ
พี่เตี้ยเวลาไปท�าประเมินผลพ่นสารเคมีฆ่ายุงแต่ละจังหวัดจะอยู่นาน
เป็นเดือน	 ตอนนั้นถ้าจ�าไม่ผิดเช่าบ้านอยู่แถวถนนมุขมนตร	ี อย่างที่
เคยเล่าแล้วช่วงแรกๆ	ที่ฉันออกพื้นที่ก็จะมีแม่ตามไปด้วยครั้งนั้นก็
เช่นกัน	ระหว่างทีพ่วกเราออกไปส�ารวจลกูน�า้จับยงุกลบัมาตอนกลาง
วันบรรดาคุณชายทั้งหลายก็ตั้งวงจั้วไพ่นกกระจอกพอตกเย็นก็ตั้งวง

บทสรุป
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อีกกินเหล้ากลุ่มนึง	หลังกินข้าวเย็นเสร็จประมาณสามทุ่มก็จะมีกลุ่ม
นึงไปเที่ยวคาเฟ่กลับประมาณเที่ยงคืน	 พอกลับก็ส่งเสียงดังแถมปีน
รัว้เข้าบ้านอกีเป็นแบบนีเ้กอืบทกุวันจนน้าเรศกะน้านวย	(เสยีชีวติไป
แล้วทั้วสองคน)	ติดโรคผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าใครสั่งยาใครเกิดแพ้ยาปาก
บวมเป็นครุฑ...กรรม...เจ้าของบ้านคงสุดจะทนเหมือนกันเค้าก็เดิน
มาคุยกะแม่	ส่วนฉันนั่งท�ารายงานอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านเค้าว่า	“ฉัน
เสียดายเงินภาษีที่จ่ายให้หลวงเอามาจ่ายเงินเดือนไอ้พวกนี้วันๆ	
เอาแต่เล่นไพ่	 กินเหล้าเที่ยวกลางคืน	 งานการมันท�าอะไรให้เป็น
ประโยชน์กบับ้านเมืองบ้างม้ัย”	แล้วกย็งัมีอีกเยอะจ�าไม่ได้เหมอืนกัน
แต่ประโยคนี้จ�าแม่นขึ้นใจพอแม่เดินเข้าบ้านก�าลังจะพูดเรื่องนี้	ฉันก็
ปางห้ามญาติทนัท	ี“ไม่ต้องพดูแล้วแม่เต็มๆ	สองหไูม่หลดุไปทางไหน
เลยแม่”	 และตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันจะเกษียณในอีกไม่ช้า	 ฉันใช้
เงินงบประมาณซึ่งก็คือเงินภาษีท่ีทุกคนจ่ายรวมทั้งตัวเองด้วยอย่าง
ประหยัดและท�างานทีตั่วเองรบัผดิชอบให้คุ้มกับเงนิภาษีทีร่าษฎรเค้า
จ่ายให้	แล้วฉันยังด่าลูกน้องอีกว่า	“ท�างานให้คุ้มกับเงินภาษีที่ตัวเอง
เสียให้หลวงหน่อย”	

	 อกีเรือ่งเด็กสมัยนีมี้ความเช่ือม่ันในตวัเองสงูแต่ไม่รูจั้กใช้	ดือ้ไม่
ฟังใคร	คิดว่าตัวเองแน่เก่ง	ความรู้แน่นประเภททฤษฎีเอ	ปฏิบัติเอฟ	
หลักการพูดได้เป็นคุ้งเป็นแควแต่พอเจอปัญหาเข้าถอดใจเอาดื้อๆ	
เพราะไม่มีประสบการณ์	 อะไรไม่ว่าขี้เกียจอีกต่างหาก	 ไม่รู้จักหา
ประสบการณ์รอแต่จะลอกเพื่อนหรือขโมยผลงานเพื่อนไปเอาหน้า
นาย	 (อันนี้เลวสุดๆ)	 คนแบบนี้มีเยอะมากในส�านักโรคติดต่อทั่วไป	
อยากได้ผลงานก็มาตีสนิทจ๊ะจ๋าพูดดียกยอปอปั้นพ่ีเก่งอย่างโน้นเก่ง
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อย่างนี้สารพัด	พอได้ผลงานสมใจแล้วอย่าว่าแต่ทักทายเลยเดินสวน
กันยงัท�าเหมอืนไม่เคยรูจั้กกนัมาก่อน	แต่บงัเอิญฉนัไม่ใช่คนบ้ายอเสยี
ด้วย	 ฉันจะท�าให้ต่อเมื่ออยากจะท�าหรือท�าให้เพราะมันเป็นลูกน้อง
หรือเป็นพ่ีที่เคารพเท่านั้น	 อีกเรื่องคือชอบดูถูกตัวเองคิดว่ามันยาก
ความสามารถอย่างนางท�าไม่ได้	หรอืบางครัง้ยงัไม่ลงมอืท�ามนัก็บอก
ว่าท�าไม่ได้แล้ว	ความจรงิอารมณ์แบบนีฉ้นัก็เคยเป็นเหมอืนกันคดิว่า
มนัน่าจะต้องใช้ความรูข้ัน้สูงอย่างทีเ่ล่าแล้วตอนต้น	คนทีเ่ตอืนสตฉินั
ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษา	 (รศ.ดร.ยุพา	 รองศรีแย้ม)	 ของฉัน	 “พี่ท�าได้		
เธอก็ต้องท�าได้	คนอืน่ท�าได้เธอก็ต้องท�าได้	มสีมอง	สองมอื	สบิน้ิวเท่า
กนัแล้วเธอกลัวอะไร”...ไงล่ะวาทะอาจารย์ฉนั	“คนทีจ่บดอกเตอร์ไม่
ได้รูท้กุเรือ่งหรอืเก่งทกุเรือ่งเพยีงแต่เค้าจะรูล้กึเฉพาะด้านทีเ่ค้าเรยีน
มาเท่านั้น”	...แรงซะไม่มีล่ะอาจารย์...แล้วฉันก็จ�าค�าของอาจารย์มา
สอนลูก	 สอนหลาน	 (เด็กๆ	 ที่มาเรียนจ�าแนกชนิดไรอ่อนรวมทั้ง
คุณชายภัทรหลานรัก)	รวมทั้งลูกน้องหรือเด็กในกลุ่มงาน	ไม่ให้ดูถูก
ตวัเอง	เธอมคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองเป็นเร่ืองดี	แต่ควรใช้ให้ถูกทีถ่กูเวลา	
อย่างเด็กที่	สคร.	12	มาเรียนจ�าแนกไรอ่อน	ขนาดฉันบอกทุกอย่าง
ให้มีความมั่นใจยังจะถามอีกใช่มั้ยอยู่นั้นแหละเลยบอกว่า	“ให้มั่นใจ
หน่อยถ้าป้าไม่อยู่แล้วพวกเธอจะถามใคร	 ต้องถามตัวเองแล้วนะ”	
“เรือ่งอะไรทีค่นอืน่ไม่รูเ้ราพดูอะไรผดิไปก็ไม่มใีครรูห้รอกว่าเราพดูผดิ
เพราะเขาไม่รู”้	เรือ่งนีค้นสอนฉนัเป็นผูเ้ชีย่วชาญจากองค์การอนามยั
โลกดร.ลอยส์	 เป็นคนสัญชาติอเมริกันเช้ือสายญี่ปุ ่น	 เค้าเป็นนัก
กีฏวิทยาที่คุณหมอวิชิตเจ้านายเก่าเป็นคนเชิญมาสอนฉันเรื่องการ
เลี้ยงยุงและท�า	Bio	assay	เรื่องมีอยู่ว่าระหว่างนั่งกินข้าวกันบังเอิญ
มียุงร�าคาญบินผ่านหน้าดร.ลอยส์	 ตาแก่ก็บอกชื่อพร้อมนามสุกลยุง
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ตัวน้ันเสร็จสรรพฉนัฟังแล้วกไ็ด้แต่อ้าปากค้าง	น่ีขนาดยงุผ่านหน้ายงั
รูเ้ลยแล้วฉนัต้องฝึกอกีนานแค่ไหนว่ะเนีย่...เพราะตอนน้ันจะจ�าแนก
ชนิดยุงแต่ละตัวยังต้องใช้แว่นขยายหรือไม่ก็กล้อง	stereo	ส�าหรับดู
แมลงประเภทบินผ่านหน้าก็รู้ว่ามันคือยุง	 ฉันเลยถามแกว่าบอกได้
ขนาดนี้ฉันคงต้องกลับไปฝึกอีกนาน	 แกก็เลยพูด	 “เพราะเธอไม่ได้
ศกึษาเรือ่งนีอ้ย่างลกึซึง้	ถงึเค้าพดูผดิเรากไ็ม่รูห้รอกเค้าจะบอกว่าเป็น
ยุงอะไรเราก็ไม่รู้อยู่ดี”	 อีกเรื่องนึงก็ตอนไปจับหนูที่อุทยานแห่งชาติ
ปางสดีาที	่จ.สระแก้ว	บงัเอญิไปเจอนกัสัตววทิยาท่านนึงเค้าก�าลงัท�า
วิจัยเก่ียวกับชนิดและสายพันธุ์ของอีเห็น	 นางอาย	 และชะมดใน
ประเทศไทย	 สัตว์ทั้งหมดน่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่มีกี่ชนิดฉัน
ไม่รู้	เค้าก็รู้ว่าฉันมาจับหนู	ความที่เป็นนักวิจัยด้วยกันเค้าก็เลยมานั่ง
คยุด้วยเพือ่แลกเปล่ียนความรูก้นั	พอตกกลางคนืเค้าก็มาชวนไปส่อง
บรรดาสัตว์ที่เค้าศึกษาอยู่	เค้ามากันสองคนสามีภรรยา	ระหว่างทาง
ส่องสัตว์เค้าก็บอกให้ภรรยาเค้าบันทึกว่าเจอบรรดาชะมด	 นางอาย
หรืออีเห็นชนิดไหนบ้างในป่าบริเวณนี้	 เค้าก็คงมีความรู้จริงๆ	แหละ
ขนาดส่องกล้องไกลๆ	 ยังบอกชื่อสามัญและชนิดของมันได้	 ป้าแป๊ด
นั่งไปด้วยก็ถามเบาๆ	ว่า	“ใช่ป่าวที่เค้าพูด”	ฉันก็ตอบเบาๆ	เหมือน
กันเพราะเค้านั่งอยู่ข้างหลังรถ	 “ไม่รู้	 ถึงพูดผิดเราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้
ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง”	 แต่ถ้าเป็นเรื่องหนูก็พอจะเถียงกันได้บ้าง
แต่ไอ้คนทีน่่าถบีให้ตกรถคอื	คนทีบ้่านฉนัเองดนัพดูซะดงัเชยีว	“โอ๊ย
พี่แป๊ดพูดผิดก็ไม่มีใครรู้หรอก”	ฉันเลยต้องเอ็ดไปว่า	“เงียบได้มั้ยถ้า
ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าเป็นใบ้หรอกนะ”	 เพลีย...พูดอะไรไม่รู้จักดูตาม้า
ตาเรือบ้างเดี๋ยวเค้าจะหาว่าไม่มีการศึกษา...บ้านนอกจริงๆ
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	 ความตัง้ใจในการท�างานกเ็ป็นอกีเรือ่งทีต้่องมแีละใส่ใจให้มากๆ	
ไม่ว่าจะท�าอะไรความต้ังใจทีจ่ะท�าต้องมาก่อน	จะเตม็ร้อยหรอืห้าสบิ
ก็ต้องมี	ไม่อย่างนัน้จะหาความส�าเรจ็ได้ยาก	เดก็สมยัน้ีหนักไม่เอาเบา
ไม่สู้เอาแต่ความสบาย	 อย่างที่บอกแหละบางเรื่องยังไม่ทันลงมือท�า
เลยมีปัญหาซะแล้ว	หรอืมโนไปเองว่ายากท�าไม่ได้	งานทุกอย่างถ้าไม่
ลองท�าก็จะไม่รู้ว่าระดบัเราท�าได้หรือไม่ได้	คนทีเ่ป็นนายเค้าต้องมอง
แล้วว่างานน้ีความสามารถอย่างเราท�าได้	 เพียงแต่เรารับงานมาแล้ว
ก็เอาความต้ังใจใส่ลงไปในงานที่ได้รับค�าสั่งมาก็จบ	 เพราะฉันเช่ือว่า
งานทุกอย่างถ้าเรารักที่จะท�าและมีความตั้งใจ	ต่อให้งานยากแค่ไหน
เราก็หาทางออกท�ามันจนเสร็จได้เอง	แต่ถ้าขาดความตั้งใจต่อให้งาน
ง่ายๆ	เรากไ็ม่มทีางท�าได้ส�าเรจ็...เชือ่ฉนัเถอะฉนัผ่านมนัมาแล้ว	ความ
จริงแล้วฉันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหนักหนา	 เพียงแต่ฉันจะตั้งใจท�างาน
ทกุงานท่ีรบัมาเต็มร้อยเสมอ	ส่วนผลของงานท่ีออกมาจะดหีรอืไม่น้ัน
อยู่ที่ความรู้	ประสบการณ์	เรียกกันง่ายๆ	ก็คือกึ๋นนั้นแหละ	มีคนส่ง
ประโยคนี้มาให้ฉัน	 อ่านแล้วมันก็เข้าท่าดีประโยคนั้นก็คือ	 “ท�างาน
หนักอย่างเงียบสงบแล้วปล่อยให้ความส�าเร็จเป็นผู้ส่งเสียง”	แต่ฉันก็
ยังค้านอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนรู้เห็นมันจะส่งเสียงได้ยังไง	 โดยส่วนตัว
ฉันก็ไม่เคยตีฆ้องร้องป่าวว่าฉันท�างานอะไรเป็นบ้าง	 ไม่เคยประกาศ
ตวัว่าท�างานเก่งเพราะรูศ้กัยภาพของตัวเอง	มแีต่คนอืน่ช่วยประกาศให้	

	 ทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันจะบอกว่าการจะรักษาตนให้อยู่ในวงการ
ได้ตลอดรอดฝั่ง	เราจะต้องมีอุดมการณ์	ความตั้งใจ	ความรักที่จะท�า	
ความเชือ่มัน่ในตนเอง	อย่าขายจติวิญญาณ	ท�างานทกุอย่างต้องเตม็ร้อย	
ส่วนผลงานที่จะออกมาจะดีหรือไม่นั้นอยู่ที่การตัดสินของนายหรือ
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คนทีส่ัง่งาน	ทกุงานต้องมีจดุเริม่ต้นและมีจดุสิน้สดุ	ไม่มงีานไหนต้องท�า	
ทั้งปีทั้งชาติหรอก	 ส�าคัญคือเราต้องเรียงล�าดับงานให้เป็นอะไรต้อง	
ท�าก่อนอะไรท�าหลัง	วางแผนการท�างานให้เป็นจะได้ไม่เหน่ือย	(อนัน้ี
ค�าแม่สอน	“ถ้าแกโง่กว่างานแกกเ็หนือ่ย”)	อนัน้ีกึน๋ล้วนๆ	ฉะน้ันเราต้อง
มคีวามรู้	มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า	ขาสองต้องยืนอย่างมั่นคง	ไม่เอน
เอียงไปตามลมปาก	นั้นหมายถึงต้องมีความเชื่อม่ันในตัวเอง	 ต้องมี
ความชื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ	 ท�างานให้คุ้มกับเงินภาษีของเรา	
ญาตพิีน้่องและประชาชนทีเ่ค้าเสียภาษเีพ่ือเป็นงบประมาณให้เรามา
ท�างานให้กบัประเทศชาติ	ไอ้ประเภทข้ออ้างเข้าเมอืงตาหลิว่ต้องหลิว่
ตาตามมนัเป็นข้ออ้างของคนทีคิ่ดจะโกง	เราก็หาทางเลีย่งทีไ่ม่ต้องไป
โกงกินกะเค้า	แต่สามารถอยู่ในสังคมได้คือไม่ยุ่งแล้วก็เอาหูไปนาเอา
ตาไปไร่	อยากท�าอะไรก็ท�าไปไม่ต้องเอาเราเข้าไปเกีย่วด้วย	จ�าไว้สมยันี้
คนงกหรือคนโกงน่ะมนักนิไม่แบ่งอยูแ่ล้ว	เราไม่ต้องเข้าไปขอส่วนแบ่ง
จากพวกมัน	 แค่นี้เราก็อยู่รอดแล้ว	 ประสบการณ์ในการท�างานควร
หาใส่ตัวไว้เยอะๆ	เพราะไม่มโีรงเรียนไหนเค้าสอนกัน	ต้องมาเรยีนเอง
หาเอง	ต้องเป็นคนช่างสังเกตว่าผู้ใหญ่ที่ดีๆ	เค้าวางตัวยังไง	คนที่ท�า
งานเก่งๆ	เค้าท�ากนัยงัไง	ท�างานด้านวิชาการกเ็หมอืนกนัเราต้องเป็น
คนช่างสงัเกตแล้วน�ามาประยกุต์ใช้	แต่ทัง้นีท้ัง้น้ันต้องยดึหลกัวิชาการด้วย	
ไม่ใช่ตัง้ทฤษฎใีหม่โดยไม่ผ่านการพสิจูน์หรอืไม่มข้ีอมลูอ้างอิง	 อย่างนี	้
เค้าเรยีกว่าทรยศต่อวิชาชีพ	ส�าหรบัฉนัทฤษฎมีไีว้ประยกุต์แต่กฏมีไว้
ให้แหกเพราะฉนัท�าประจ�า	 เพยีงแต่แหกกฏอย่างมศีลิปะหลงัเราต้ององิ	
วชิาการขาสองข้างต้องยนือย่างม่ันคงบนข้อมลูทีร่องรบัอย่างแน่นหนา	
เราถึงไม่ล้มกลางคัน	 สุดท้ายน่าจะเป็นความอดทน...แค่นี้ก็อยู่รอด
ปลอดภัยเป็นแมวเก้าชีวิตอย่างฉันนี่แหละ....สวัสดีอีกครั้ง
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	 ชวีติฉนัหากไม่มบีคุคลเหล่านีค้งไม่ยนืหยดัเป็นแมวเก้าชวีติมา
จนเกษียณอายุราชการไม่รู้จะพูดค�าขอบคุณสักกี่ครั้งถึงจะคุ้มกับสิ่ง
ที่บุคคลเหล่านี้ที่มีน�้าใจและเป็นกัลยณมิตรกับฉันเริ่มจาก
	 -	พระบิดาและพระมารดา	 (อาจารย์วิบูลและแม่ชีนวลนิตย์	
ประศาสน์วิทย์)	 บุพการีทั้งสองคนท่ีท�าให้ฉันเกิดมาเลี้ยงดูอบรมสั่ง
สอนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 ท�าให้ฉันเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ไม่เป็นกากเดน
หรือภาระของสังคม	 ได้ท�าประโยชน์ตอบแทนแผ่นดินเกิดแม้เพียง
เศษเสี้ยวเล็กๆ	ก็เพียงพอส�าหรับคนอย่างฉัน
	 -	รศ.ดร.	 ยุพา	 รองศรีแย้ม	 อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นทุกอย่าง
ของฉันตั้งแต่เป็นรุ่นพี่ที่เซ็นต์ฟรังฯ	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียน
โททีเ่ขตร้อนฯ	เป็นทีป่รกึษา	ก�าลงัใจและผูร่้วมบกุเบกิงานสครบัไทฟัส
และผลักดันให้ฉันเป็นเจ้าแม่หนู	เจ้าแม่	Chigger	
	 -	คณุครทูกุท่านทัง้ที	่ร.ร.เซน็ต์ฟรงัซสีซาเวยีร์	คอนแวนต์	และ
ร.ร.คณะราษฎร์บ�ารุงยะลา	ทีไ่ด้ประสทิธิป์ระศาสน์วชิาความรูต้ัง้แต่
อนบุาลจนจบมัธยมปลาย	ถงึแม้จะจ�าช่ือคุณครทูกุคนไม่ได้หมดแต่คณุครู
ก็ยงัอยูใ่นความคดิค�านงึตลอดๆ	เพราะถ้าไม่มคีณุครฉูนัคงเป็นควาย
ไปท�าไร่ไถนาไม่ได้นั่งโต๊ะท�างานสบายๆ	แบบนี้หรอก
	 -	บรรดาพี่ๆ 	ทมีไข้เลือดออก	ทกุคนทีช่่วยรมุกันสอนงานให้ฉัน
ในฐานะน้องเล็กและเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเมื่อสมัยที่ฉันเข้ามา

บทส่งท้าย
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ท�างานใหม่ๆ	 เริ่มจากพี่ชัยยันต์	 อภิราชจิตร	 พี่สมศักดิ์	 วสาคารวะ						
พีส่มโพธ	ิบวรสิน	น้าหน	ู(ธีระพงษ์	ส่องแสงจันทร์)	น้าโรจน์	(ไพโรจน์	สใีส)	
สมพงษ์	สว่างกล้า	ป้าแป๊ด	(มาลี	สณัหสกุล)	ติว้	(หาญพล	อภิวิสทุธิลกัษณ์)	
ดอกรัก	 ฤทธ์ิจีน	 สมหมาย	 สังข์จะโป๊ะ	 ส่วนที่คนเสียชีวิตไปแล้ว								
ทกุคนกย็งัอยูใ่นความทรงจ�าของฉนัไม่ว่าจะเป็นน้าเรศ	(นเรศ	เขตต์ก่ิง)									
น้านวย	 (อ�านวย	 โพธิ์ทอง)	 น้านิตย์	 (มานิตย์	 นิลประพันธ์)	 น้านัส	
(มานัส	สอิ้งทอง)	น้านันต์	(อนันต์	รุมแสง)	
	 -	บรรดาหนุม่ๆ	ทีอ่ยูส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์	ทหาร
ทีย่กพลมาช่วยงานตลอดเวลาสบิกว่าปีท่ีฉนัท�างานสครบัไทฟัส	เริม่มา	
ต้ังแต่พนัเอกวุฒิกรณ์	รอดความทกุข์	น้องชายสดุรกั	พนัเอกหญงิธรธดิา	
โพธิทัต	เจ้านายท่านวุฒิกรณ์	แต่เป็นรุ่นน้องชีวะที่รามค�าแหง	พันโท
นพดล	 แสงจันทร์	 น้องชายที่มีโลกส่วนตัวสูงมากจนบางครั้งฉันยัง			
เข้าไม่ถึง	ร้อยโทภัทร	กอมณี	หลานชายสุดที่รักที่มีโลกส่วนตัวไม่แพ้								
พีช่ายแผนกเดียวกะเค้า	จ่าอีด๊	(ยทุธพงษ์	สดุสวาท)	ถงึแม้จะปากเสยี
แต่เธอก็จรงิใจและจรงิจงักะงานเสมอ	จ่าเทพ	(สเุทพ	คงรอด)	นายพราน	
ฝีมอืเยีย่มทีช่อบเตรยีมกระเพราพรกิไว้ผดัหนูก่อนเธอวางกรงทกุครัง้	
(โอ๊ย..จ่าเทพแล้วจะได้หนูมั้ยเนี่ย)	
	 -	บรรดาลูกๆ	หลานๆ	ทายาทอสูรทีท่�างานอยูด่่านควบคมุโรคฯ	
อย่างบักหล้า	 (อาทิตย์	 มะลิดวง)	 เมย์	 (กลุธิดา	 ยารวง	 สนามบิน									
แม่ฟ้าหลวง)	เจตวัฒน์	คมขาว	สนามบินสุราษฏร์	นางเอกก้ี	(เอกพจน์	
เล็กสุภาพ)	ด่านตากใบ	เจ้าแบงค์	(พงษ์กร)	หนุ่มน้อยที่ด่านเชียงของ	
เจ้าฟ้าอยู่ด่านบูเก๊ะตา	และอีกหลายๆ	คนจ�าชื่อไม่ได้หมด
	 -	บรรดาทายาทอสูรที่มาเรียนจ�าแนกชนิดไร	เริ่มกันตั้งแต่เขต	
11	 นครศรีฯ	 พี่ใหญ่เจ้ากุ๊ก	 (สุทธิ	 ทองขาว	 ชื่อใหม่จ�าไม่ได้อ่ะ)													
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เจ้าเจี้ยบ	คุณสุพิศ	ศตม.สุราษฎร์	เจ้ากระปุก	อยู่	ศตม.ชุมพร	เจ้าติ๊ก	
ศตม.ทับปุด	(ฉายาเธอคือติ๊ก	ทับปุด)	เจ้านาง	อยู่	ศตม.	ระนอง	เขต	
12	สงขลา	เจ้ากช	(จ�าชื่อจริงไม่ได้อ่ะ)	เจ้าเร	(เรวดี	ก�าลังเรียนเอกที่
เขตร้อน)	เจ้านุช	(ก�าลังเรียนเอกอยู่เกษตร)	เจ้าวา	(วาสินี	ศรีปล้อง)	
นีก็่หลานรกัขีอ้้อน	เจ้ากามนั	บ้านอยูบ่นันงัสตา	เจ้าบ่าว	บ้านอยูพ่ทัลงุ
แต่ท�างานอยู่ตรังจ�าชื่อจริงไม่ได้	เจ้าดะ	อยู่ศูนย์พิกุลทองนราธิวาส	
	 -	สดุท้ายกเ็ด็กๆ	ทีก่ลุ่ม	ตป.	ไล่มาตัง้แต่เจ้าเหมยีว	ทายาทท�าแผน	
โดยชอบธรรม	เจ้าอ้อแม่ครัวประจ�าทีมจับหนู	เจ้านาเดีย	จอมเพี้ยน	
เจ้าเมย์แปดหลอด	สดุท้ายเจ้าอามนางชดัเจนค่ะ	“หนไูม่ใช่ผูช้ายนะคะ”
	 ส่วนคนทีไ่ม่ได้กล่าวถงึไม่ใช่ว่าไม่ส�าคญันะแต่หน้ากระดาษมนั
ไม่พอจ้า	 บวกกับจ�าไม่ได้เพราะฉันคนรักเยอะ	 (อันนี้โมเมเหมาเอา
ล้วนๆ...จ้า)	
	 ขอปิดท้ายด้วยกลอนข�าๆ	ที่เพ่ือนกลุ่มไลน์ส่งมาให้	 (ทันสมัย
กะเค้าเหมือนกันนะ)	
	 ไม่เมาเหล้า	แต่เรายังเมาเฟส	 เมาแม้เศษสตกิเกอร์	เออไฉน
	 แม้เมาเหล้า	เช้าสายก็หายใจ	 แต่เมาไลน์	นีป้ระจ�าทกุค�า่คนื

••••••••
ผู้ใหญ่สร้างหนี้ใหม่ให้เด็กไทยแบกท่วมคอ	

กู้แล้วซุกใส่ห่อมิยอมให้ใครขอดู
เบิกจ่ายได้ตามใจตรวจไม่ได้สบายกู	
พวกข้าเดินหน้ากู้พวกหนูอยู่ใช้หนี้ไป
บ้าใบ้ใช้อ�านาจการคลังชาติขาดวินัย
ใครท�าชาติบรรลัยลูกหลานให้จ�าจงดี	

••••••••
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อันนี้มีคนส่งมาให้	อ่านแล้วเข้าท่าดี
เคารพพี	่ให้เกยีรติเพือ่น	คอยเตือนน้อง	รกัพวกพ้อง	สามคัคี	มเีหตผุล

ร่วมทุกข์สขุทกุทีห่มายคล้ายญาตติน	ความสขุล้นเกดิขึน้ได้ในการงาน
ไม่ล�าเอียงเที่ยงธรรมน้อมน�าจิต	ทุกความคิด	เปิดใจรับ	สมัครสมาน

รู้ถ่อมตน	เป็นคนสู้	ไม่อู้งาน	ไม่หักหาญ	บั่นไมตรี	มีให้กัน
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพือ่น	ไม่บดิเบือนความจริง	ทกุสิง่สรรค์

ติเตียนได้	ไม่โกรธ	อาฆาตกัน	ไม่แก้ตัว	โดยหัน	ไปโทษใคร
ไม่ลุแก่	โทสะ	พาวิกฤติ	ทุกปัญหา	ร่วมกันคิด	ช่วยแก้ไข

มีเมตตา	กรุณา	อยู่ในใจ	ทั้งน้อยใหญ่	จะนอบน้อม	พร้อมศรัทธา
••••••••

“อันหัวโขน	เขามีไว้	ใส่ครอบหัว	มิใช่ตัว	เราจริงจัง	ดังที่เห็น
เขามีบท	ก�าหนดแจ้ง	แสดงเป็น	เมื่อเลิกเล่น	อย่าหลงผิด	คิดว่าเรา
ทั้งหน้าพระ	ยักษ์ลิง	สิ่งสมมติ	ทั้งเดินหยุด	ร�าเต้น	เล่นตามเขา
หมดเวลา	ลาโรง	จงถอดเอา	หน้าโขนเก่า	เก็บไว้	ใช้หน้าจริง

ในเวที	ชีวิต	มีมิตรไว้	มีน�้าใจ	ไมตรี	ดีกว่าหยิ่ง
เพือ่นสนทิ	มติรสหาย	ไว้พึง่พงิ	พระยกัษ์ลงิ	ควรคดิย้อน	สอนตวัเรา..”

••••••••


