นายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์
ผูส
้ ร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่การสาธารณสุขไทย
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ในบรรดาข้าราชการทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ในปัจจุบัน จะหาใครที่มีผลงานที่ก่อคุณูปการแก่วงการ
สาธารณสุขของประเทศไทยมากมายเท่ากับคุณหมอสงวน นิต
ยารัมภ์พงศ์ คงไม่มีอีกแล้ว
และคงไม่มีใครเห็นแตกต่างถ้าจะกล่าวว่า คุณหมอสงวน
เป็นหนึ่งในผลผลิตของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งสามารถ
ธำารงรักษาและหล่อเลี้ยงอุดมการณ์ 14 ตุลา ไว้ได้อย่างหมดจด
งดงามและยิ่งใหญ่ตราบจนวาระสุดท้าย
เริ่มจากสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี ท่ามกลางการต่อสู้อันแหลมคมระหว่างอุดมการณ์
สองขั้ว ที่ต่อสู้กันอย่างถึงเลือดถึงเนื้อ และหลายกรณีถึงชีวิต ดัง
กรณีอมเรศ ไชยสะอาด ที่ถูกลอบสังหาร ขณะออกฝึกงานที่
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อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา แสง รุ่งนิรันดรกุล ที่ถูก
ยิงตายขณะยืนรอรถเมล์ในกรุงเทพฯ และนิสิต จิระโสภณ ที่ตก
รถไฟตายอย่างมีเงื่อนงำา เป็นต้น สงวนเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต่อสู้
อย่างโดดเด่นอยู่แถวหน้า จนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งช่วงนั้นนักศึกษามหิดลได้รับการ
ประเมินจากทุกฝ่ายว่า มีนักศึกษาหัวก้าวหน้ามากที่สุดทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ยืนหยัดต่อสู้ในเกือบทุกเวทีและ
สถานการณ์อย่างไม่เป็นรองใคร ในที่สุดสงวน ต้องเป็นหนึ่งใน
ผู้นำานักศึกษาที่เผชิญเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มาอย่างเจ็บ
ปวด
หมอสงวนเป็นหนึ่งในหัวขบวนนิสิตนักศึกษาหลังเหตุการณ์
6 ตุลาคม 2519 ที่ตัดสินใจไม่เข้าป่า แต่สงวนก็ไม่เคยแปรธาตุ
เปลี่ยนสี หรือละทิ้งอุดมการณ์ คือ ความใฝ่ฝันอันงดงามในวัย
หนุ่มสาว แต่ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทอุทิศให้แก่การสร้างสรรค์บ้าน
เกิดเมืองนอนโดยเฉพาะคือ งานสาธารณสุข เพื่อประเทศชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง
เริ่มตั้งแต่ตัดสินใจไปเป็นแพทย์ประจำาที่โรงพยาบาล
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การนำาของแพทย์ชนบทรุ่น
บุกเบิก คือ นายแพทย์ชัย กฤตยาภิชาตกุล และต่อมาเป็นผู้
อำานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งใน
ทีมงานของขุนพลสาธารณสุข คือ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นหัวขบวนของทีมงาน
สาธารณสุขที่แข็งแกร่งที่โคราช
หลายคนคงจำาได้ ถึงข่าวการถูกคุกคามระหว่างใช้ชีวิตเป็น
แพทย์ชนบท โดยเฉพาะที่อำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เคราะห์ดีที่ทางการฝ่ายความมั่นคงขณะนั้น มีความฉลาดและ
อดทนเพียงพอ ไม่ตัดสินชะตากรรมคุณหมอสงวนเหมือนที่
ตัดสินกับผู้นำานิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวนา และปัญญาชน
หลายๆคน ทำาให้คุณหมอสงวนรอดจากชะตากรรมอันเลวร้าย
กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ และสามารถทำางานใหญ่ในระดับประเทศได้
ต่อมาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
สำาหรับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว นอกจาก
ประสบการณ์ในฐานะแพทย์ชนบท อีกเบ้าหลอมสำาคัญที่จะทำาให้
เข้าใจงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้
คือตำาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คุณหมอสงวนเป็นคน
หนึ่งที่ไม่มโ
ี อกาสผ่านงานในตำาแหน่งหน้าที่ดังกล่าว แต่ด้วยอัจฉ
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ริยภาพและด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
แน่วแน่ คุณหมอสงวนเป็นคนหนึ่งที่แม้ไม่มีโอกาสผ่านเบ้าหลอม
ดังกล่าวแต่ก็เข้าใจงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดได้อย่างลึกซึ้ง
ถึงแก่นอย่างแท้จริง
ช่วงสมัยที่ทำางานเป็นรองผู้อำานวยการสำานักงานคณะ
กรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน และต่อมาย้ายมาอยู่ที่สำานัก
นโยบายและแผน ของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่สมัยยังเป็นเพียงกองแผนงาน และปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น
สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ คุณหมอสงวนได้สร้างผลงานที่มี
ผลกระทบสำาคัญต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างมาก ที่สำาคัญๆ
ได้แก่
การสร้างระบบจูงใจใหม่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆในกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศ โดยการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณ
งาน
ดังเป็นที่ทราบกันดีว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอกาลิโก จะ
เกิดขึ้นยามไหนเมื่อไดก็ได้ การจัดบริการของโรงพยาบาลตาม
ระบบราชการมุ่งเน้นให้บริการเต็มที่เฉพาะในเวลาราชการ จึง
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ควรจัดบริการให้ตอบสนอง “เวลา
ราษฎร” มากกว่า การจัดบริการที่เน้นเวลาราชการจึงกลายเป็น
ช่องโหว่ช่องใหญ่ของระบบบริการ เพราะหากคิดเวลาในหนึ่ง
สัปดาห์ซึ่งมี 168 ชั่วโมง เวลาราชการ 5 วัน วันละ 7 ชั่วโมง
รวมแล้วแค่ 35 ชั่วโมง ช่วงที่มิใช่เวลาราชการจึงยาวนานถึง
สัปดาห์ละ 133 ชั่วโมง คิดเป็นเกือบ 4 เท่า ของเวลาราชการ ยัง
มีวันหยุดเทศกาลต่างๆอีกปีละกว่า 10 วัน ปัญหามากมายจึงมัก
เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดหรือเมื่อพ้นเวลาราชการไปแล้ว
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลา
ราชการและวันหยุดตามปริมาณงานได้เปลี่ยนโฉมหน้าการ
บริการในช่วงดังกล่าวอย่างมากมาย นายแพทย์เจริญ มีชย
ั ซึ่ง
เคยเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลหนองคาย และต่อมาย้ายไป
เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจนกระทั่งเกษียณอายุ
ไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 เล่าว่า แต่ก่อนคนไข้ที่จำาเป็นต้อง
ผ่าตัดนอกเวลาราชการและวันหยุดที่หนองคาย มักมีการส่งต่อ
ไปผ่าตัดที่อุดรธานี แต่ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณ
งานทำาให้อัตราการส่งต่อลดลงอย่างฮวบฮาบ นอกจากนี้คนไข้
บางรายที่แต่ก่อนให้ “รอสังเกตอาการ” เก็บไว้ผ่าตัดในเวลา
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ราชการวันรุ่งขึ้น ได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็วในช่วงนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุด คุณูปการอันใหญ่หลวงที่เกิดแก่คนไข้ คือ
ไม่ต้องหอบสังขารที่ทุกข์ทรมานอยู่แล้วจากความเจ็บไข้ได้ป่วย
ย้ายโรงพยาบาลไปไกลบ้าน ซึ่งต้องทั้งทรมานและต้องแบกภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และที่สำาคัญคือ ได้รับการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ
ไม่ต้องรอเพื่อความสะดวกของผู้ให้บริการ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ก็ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความเหนื่อยยากยิ่งขึ้น
งานนี้ชิ้นเดียว ก็ก่อคุณูปการให้แก่ประชาชนคนไข้
มากมายมหาศาลทั่วประเทศ ซึ่งงานนี้มิใช่จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย
ต้องใช้เวลาศึกษาเตรียมการกันอย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดความ
รอบคอบและเป็นระบบจูงใจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศ สุริย์เดช อดีตรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเคยทำางานอยู่
ที่กองแผนงานสาธารณสุข และลาออกไปทำางานกับ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงที่เริ่มตระเตรียมงานนี้ แปดเดือน
ต่อมาคุณหมอพรหมินทร์ไปติดตั้งระบบเคเบิลทีวีในกัมพูชาจน
ทั่วประเทศ กลับมาเยี่ยมพี่ๆน้องๆที่กระทรวงสาธารณสุขพบว่า
งานนีย
้ ังเตรียมการไม่เสร็จและยังไม่ได้เริ่มลงมือทำา จึงเหน็บว่า
“ระบบราชการมันช้าอย่างนี้แหละ ผมไปติดตั้งไอบีซีทั่วเขมร
หมดแล้ว พวกพี่ยังพูดกันเรื่องเก่าๆไม่เสร็จ”
การแก้ปัญหาสมองไหล ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของวงการ
สาธารณสุขในประเทศไทย ก็เหมือนประเทศทุนนิยมอื่นๆ คือ
ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบท และปัญหาสมองไหล ช่วงนั้น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเริ่มเติบโต ด้วยงานที่เบากว่าและระบบ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก ทำาให้แพทย์ พยาบาล จำานวนมาก ไหล
ออกจากระบบราชการไปทำางานในโรงพยาบาลเอกชน ทั้งแบบ
เต็มเวลาและบางเวลา ทำาให้โรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะใน
กระทรวงสาธารณสุขอ่อนแอลงทั้งโดยภาพรวม และทั้งปัญหา
เฉพาะส่วน คือ การขาดแคลนแพทย์ในชนบทซึ่งเป็นปัญหา
เรื้อรังอยู่แล้ว หากปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม โรงพยาบาล
เอกชนจะเติบโตทิ้งห่างโรงพยาบาลของรัฐออกไปเรื่อยๆ ใน
ที่สุดโรงพยาบาลของรัฐจะกลายสภาพเป็นโรงพยาบาลชั้นสอง
ชั้นสาม ชั้นสี่ ไปในที่สุด คุณหมอสงวนได้พัฒนาระบบแรงจูงใจ
บุคลากรให้คงอยู่ในระบบราชการ ที่สำาคัญคือ ระบบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการไม่ทำาเวชปฏิบัติส่วนตัว ซึ่งประกอบกับระบบอื่นๆ
ได้แก่ การจ่ายตอบแทนตามปริมาณงาน การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมา
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จ่ายแพทย์ชนบท การจ่ายค่าวิชาชีพแก่พยาบาลและการจ่ายค่า
ตอบแทนแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในเวรบ่าย เวรดึก เป็นต้น ควบคู่
กับการพัฒนาระบบบริการอื่นๆ เป็นผลให้โรงพยาบาลของรัฐยัง
คงระดับมาตรฐานการบริการไว้ได้และมีการพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งปัจจุบันโดยภาพรวมแล้วมิได้ด้อยไปกว่าบริการในโรง
พยาบาลเอกชนเลย
• การเพิ่มการผลิตแพทย์อย่างก้าวกระโดด โดย
ผลิตเพิ่มจากเดิมปีละ 850 คน เป็นปีละ 1,200
คน เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาสมอง
ไหลได้ระดับหนึ่ง
• การริเริ่มจัดทำางบประมาณช่วยเหลือองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข โดยตั้งงบ
ประมาณเริ่มต้นที่ปีละ 49.2 ล้าน เพื่อให้องค์กร
พัฒนาเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานสาธารณสุขตามแนวทางการร่วมมือระหว่าง
รัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ทำา ผลงานชิ้นนี้
นับว่าช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่องค์กรพัฒนา
เอกชนและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ระบบงาน
สาธารณสุข เพราะองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถ
เข้าถึงประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มากกว่าหน่วยงาน
ราชการ
• การปฏิรูประบบเงินบำารุง ระบบเงินบำารุงเป็นระบบ
สำาคัญที่หล่อเลี้ยงและมีบทบาทสำาคัญในการ
พัฒนาบริการของโรงพยาบาลมาช้านาน ทำาให้
โรงพยาบาลต่างๆมีความคล่องตัวไม่ต้องรอแต่เงิน
งบประมาณซึ่งล่าช้าและมีระเบียบหยุมหยิม
มากมาย ระบบดังกล่าวมีการพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่อง และคุณหมอสงวนได้เข้ามาปฏิรูประบบเงิน
บำารุงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถนำาไป
ใช้ข้ามหน่วยงานได้ด้วย
โดยพื้นฐาน หลายคนมองคุณหมอสงวนว่าเป็นนัก
ยุทธศาสตร์ ไม่ใคร่สนใจระเบียบหยุมหยิม จึงเป็นห่วงเมื่อคุณ
หมอสงวนมาจับงานนี้ เพราะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข แต่เพราะที่มาของเงินมาจากคนไข้ จึงต้องอยู่ภาย
ใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ซึ่งอนุญาตให้โรงพยาบาล
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เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ ไม่ต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ก็
ต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
กระทรวงการคลังและสำานักงบประมาณ นั่นคือ ต้องให้ทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้อำานวยการสำานักงบ
ประมาณให้ความเห็นชอบ จึงต้องฝ่าหลายด่าน เริ่มตั้งแต่ภายใน
กระทรวงสาธารณสุขเอง แต่คุณหมอสงวนก็ประสานทุกฝ่ายและ
ชี้แจงทำาความเข้าใจจนปฏิรูประเบียบสำาเร็จ
งานเหล่านี้มิใช่จะทำาได้ง่ายๆเพราะเจ้ากระทรวง
กระทรวงสาธารณสุขบางช่วงในขณะนั้นคือ คุณบุญพันธ์ แข
วัฒนะ หรือ “น้าพันธ์” ซึ่งหลายคนกลัวเกรง แต่คุณหมอสงวน
สามารถทำางานกับคุณบุญพันธ์ได้อย่างดี สามารถผลักดันงาน
และนโยบายดีๆออกมาเป็นอันมาก นับเป็นความสามารถพิเศษที่
ข้าราชการส่วนใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำาได้ดี
เท่า
• การวางรากฐานระบบบริการการแพทย์ของ
ประกันสังคม นอกเหนือจากงานในกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว คุณหมอสงวนยังขยายความสนใจ
ออกไปนอกกระทรวงสาธารณสุขด้วย นั่นคือ การ
เข้าไปวางรากฐานระบบบริการการแพทย์ของ
ประกันสังคม หลังจากรอคอยมานานกว่า 30 ปี
ระบบประกันสังคมก็ถือกำาเนิดขึ้นในประเทศไทย
ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยเริ่ม
ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2534 คุณหมอสงวน และทีมงานได้เข้าไปวาง
ระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม
โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการฟอร์มคณะ
กรรมการการแพทย์ชุดแรก และเข้าไปเป็น
กรรมการคนหนึ่งด้วย โดย นายแพทย์ไพโรจน์ นิง
สานนท์ รับหน้าที่เป็นประธานคนแรก ได้ตัดสินใจ
ในเรื่องสำาคัญ 3 เรื่อง ที่มีผลต่อระบบบริการดัง
กล่าว และมีผลสำาคัญต่อความมั่นคงของกองทุน
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ คือ
(1) การตัดสินใจใช้ระบบเหมาจ่ายแทนระบบการ
จ่ายตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ระบบดังกล่าวทำาให้
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีไม่บานปลายจนควบคุมไม่
ได้อย่างระบบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของข้าราชการ
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ที่จริง อัตราการร่วมจ่ายของทั้งผู้ประกันตน
นายจ้าง และรัฐบาล เป็นอัตราที่คิดคำานวณสำาหรับค่า
บริการการแพทย์แก่ผู้ป่วยในเท่านั้น แต่เพราะตัดสินใจใช้
ระบบเหมาจ่าย ทำาให้สามารถครอบคลุมได้หมดกับบริการ
ผู้ป่วยนอกด้วย และที่สำาคัญคือผู้ประกันตนไม่ต้องถือเงิน
ไปจ่ายก่อน แล้วเบิกคืนทีหลังอย่างบริการผู้ป่วยนอกของ
ราชการสมัยก่อน และยังลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการทั้งในด้านการเบิกคืนและการตรวจสอบ รวมทั้งโรง
พยาบาลยังได้เงินไปใช้ล่วงหน้าด้วย
(2) การเริ่มอัตราเหมาจ่ายที่ 700 บาท/คน/ปี
โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกดดันขอที่ 1200 บาท
ด้วยการประกาศไม่เข้าร่วมโครงการถ้าไม่ได้ตามที่เสนอ
แต่คุณหมอสงวนและทีมงานสามารถเสนอหลักฐานการ
คำานวณ จนคณะกรรมการแพทย์ตัดสินใจเคาะที่ 700
บาท และยืนอัตรา 700 บาท มาได้ตลอด 4 ปีแรก
(3) การตัดสินใจใช้บริการของโรงพยาบาลที่มีอยู่
แล้ว ไม่สร้างโรงพยาบาลของตนเอง เพราะโรงพยาบาล
ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอยู่แล้ว มีศักยภาพพอเพียงในการ
ให้บริการผู้ป่วยในระบบประกันสังคม ซึ่งระยะแรกมีราว 3
ล้านคน ข้อสำาคัญประกันสังคมควรเป็นผู้ซื้อบริการ ไม่
ควรเป็นผู้จัดบริการเอง
การตัดสินใจในเรื่องสำาคัญดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างดี ทั้งการวางคนเข้ามาเป็น
กรรมการ การผลักดันและแก้ปัญหาอย่างมีจังหวะจะโคน เช่น
เมื่อสมาคมโรงพยาบาลเอกชนขู่ว่าจะไม่เข้าร่วมก็แก้ปัญหาโดย
ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเข้าร่วม
เป็นต้น งานดังกล่าวนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ในสำานักงานประกัน
สังคมที่มุ่งมั่นทำางานด้วยอุดมการณ์และใจกว้างเปิดรับ
ประสบการณ์จากภายนอกแล้ว คุณหมอสงวน และทีมงาน เช่น
นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และนายแพทย์ถาวร สกุล
พาณิชย์ นับว่ามีส่วนสำาคัญที่ทำาให้งานนี้สำาเร็จ นอกจาก
สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนโดยมีการพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่องแล้ว ที่สำาคัญคือทำาให้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคง
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สามารถเพิ่มพูนเงินกองทุนได้จนเป็นก้อนใหญ่มโหฬาร ไม่
ละลายหายไปโดยไม่สมควร
น่าสังเกตว่า งานสำาคัญๆที่มีคุณูปการมากมายต่อ
ประเทศชาติและประชาชนไทยที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นผลงานของ
คุณหมอสงวนตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการระดับกลางในกองแผนงาน
ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสำานักนโยบายและแผนเท่านั้น ความสำาเร็จ
เหล่านี้เกิดจากอัจฉริยภาพและความตั้งใจมุ่งมั่นตลอดจนความ
เป็นผู้นำาที่มุ่งทำางานเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้ฐานความรู้และการ
ทำางานหนัก ขับเคลื่อนผ่านการผลักดันที่ตรงจุดตรงประเด็นและ
ตรงเป้าอย่างแท้จริง
นอกจากการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว คุณ
หมอสงวนเป็นนักเจรจาผลักดันที่เยี่ยมยอด รู้ว่าจะต้องไปพบใคร
หรือพูดกับใคร อย่างไร ทุกครั้งที่คุณหมอสงวนโทรศัพท์ถึงใคร
มักจะมีแต่เรื่องงานเป็นหลัก และจะมีการเจรจาทำาความเข้าใจ
ตลอดจนมีข้อเสนอและขอคำาตอบจนแจ่มแจ้งชัดเจน เรียกว่าคุย
จน “ได้งาน” เสมอ
งานสำาคัญที่คุณหมอสงวนตั้งใจมุ่งมั่นเป็นงานชิ้นเอก
ในชีวิตนี้คือ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (Health Care
Reform) บ่อยครั้งที่ประสบปัญหาหรือมีคนรู้สึกว่าคุณหมอสงวน
จะไปแย่งตำาแหน่งบริหารสูงสุดในกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอ
จะพูดยำ้าเสมอว่า ขอทำางานนี้งานเดียวแล้วพอแล้ว น่ายินดีที่คุณ
หมอสงวนทำางานนี้จนสำาเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน ก่อนที่จะละ
สังขารจากโลกนี้ไป
ด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งจากการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการมือดีจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การศึกษา
วิจัยทีไ
่ ด้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และจากประสบการณ์
ของจริงในงานประกันสังคม หล่อหลอมจนเป็นระบบประกัน
สุขภาพของ สปสช. ในปัจจุบัน คุณหมอสงวนได้ทุ่มเททำางานมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน หา “หน้าต่างแห่งโอกาส” (window
of opportunity) เพื่อสานหรือจุดประกายงานอย่างไม่มีทดท้อ
เริ่มจากการพัฒนาระบบประกันสุขภาพในกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งหลอมรวมจากโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยในด้านการรักษาพยาบาลที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลเงิน
ผันของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 ต่อ
มาขยายครอบคลุมบุคคลที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลอื่นๆ เช่น เด็ก
และผู้สูงอายุ เป็นต้น ต่อมาควบรวมกับโครงการบัตรสุขภาพ
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ทำาให้กลายเป็นโครงการที่มีงบประมาณก้อนโต และกลายเป็น
สายล่อฟ้าให้นักการเมืองและผู้บริหารที่ฉ้อฉล จ้องหาเศษหาเลย
จากเงินงบประมาณโครงการนี้
คุณหมอสงวนรู้ดีถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยสำานึกรัก
ชาติรักประชาชนอย่างแท้จริงจึงเอาตัวเข้าขวางด้วยการผลักดัน
ให้กระทรวงการคลังออกระเบียบควบคุมการใช้จ่ายเงินก้อนโต
นั้น โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและกำาหนดให้มีคณะ
กรรมการซึ่งมีบุคคลภายนอกจำานวนมากเข้ามากำากับดูแล ไม่
ปล่อยให้เป็นอำานาจสิทธิ์ขาดของผู้บริหารในกระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น โครงสร้างของคณะกรรมการนี้เองที่พัฒนา
มาเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเวลาต่อมา
กลไกดังกล่าวนับว่าได้ผลในการป้องกันการเข้ามาทึ้ง
งบประมาณเพื่อคนยากไร้และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลก้อน
นี้ได้อย่างดี จนนักการเมืองคนหนึ่งถึงกับออกปากต่อว่าว่าไป
ออกระเบียบนี้มาทำาไม และเมื่อมีความพยายามจะใช้เงินก้อนนี้
ไปในแผนทุจริตยา 1,400 ล้าน แต่ทำาได้ยาก ต้องไปขอเปลี่ยน
หมวดเงิน และทิ้งร่องรอยไว้ให้หลายๆฝ่ายออกมาต่อสู้เปิดโปง
จนทำาให้หลายคนต้องถูกไล่ออกหรือจำาใจลาออกจากราชการไป
อย่างบอบชำ้าและนักการเมืองสองคนต้องติดคุก
แต่ผลการต่อสู้นี้ก็ไม่ได้มาโดยง่าย คุณหมอสงวน
ต้องตกอยู่ในสภาพถูกกลั่นแกล้งร้องเรียนและถูกสอบสวน แต่
ทองแท้ย่อมทนทานต่อการพิสูจน์ คุณหมอสงวนนอกจากจะ
ฟันฝ่าขบวนการสาดโคลนไปได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้ว เมื่อผู้เขียน
ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี คุณหมอสงวนก็ไปเป็นพยานปากสำาคัญ
ในศาลให้อย่างองอาจกล้าหาญ และยังช่วยให้กำาลังใจกับพยาน
บางปากให้กล้าให้การตามความเป็นจริงไม่หวาดเกรงต่ออิทธิพล
ต่างๆเหมือนข้าราชการบางคนที่ขลาดกลัวอย่างไม่น่าเชื่อ นับว่า
คุณหมอสงวนมีส่วนสำาคัญช่วยให้ผู้เขียนชนะคดีสำาคัญคดีนั้นมา
ได้
เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจตั้ง
พรรคการเมือง และต้องการพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข
โดยเชิญคุณหมอสงวนไปนำาเสนอแนวคิด ณ ที่ทำาการพรรค
ไทยรักไทยสมัยแรก ใกล้บริเวณสวนจิตรลดาตอนเย็นวันหนึ่ง
หลังเลิกงาน คุณหมอสงวนชวนผมไปด้วยโดยมีคุณเป้า (พนิต
มโนการ) เป็นผู้ช่วยฉายภาพประกอบการนำาเสนอ วันนั้น
นอกจาก พ.ต.ท.ทักษิณ แล้ว มีผู้ร่วมรับฟังการนำาเสนออีกสอง
9

คนคือ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนายแพทย์ประจวบ อึ๊งภา
กรณ์ ใช้เวลานำาเสนอและตอบข้อซักถามเบ็ดเสร็จราว 45 นาที
พ.ต.ท.ทักษิณ ซักถามสามสี่คำาถาม แล้วตัดสินใจว่า “เอา” และ
มอบหมายให้ นายแพทย์สุรพงษ์ ไปดำาเนินการต่อ
การนำาเสนอวันนั้นใช้เวลา 45 นาที แต่เพราะมีเวลา
การเตรียมการมาอย่างดีกว่าสิบปี นับตั้งแต่ก่อนเริ่มบริการการ
แพทย์ของประกันสังคมเรื่อยมา มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมไม่
ขาดตอน เมื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ
ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และเริ่มดำาเนินนโยบายนี้อย่างจริงจัง
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆจึงมีพร้อม และโชคดีที่ก่อนหน้านั้น นายกร
ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตัดสินใจ
แต่งตั้ง นายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ มาเป็นทีม
งานสำาคัญ ทำาให้การดำาเนินการตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุก
โรค” สามารถเริ่มต้นและขยายไปได้อย่างรวดเร็ว โดยแม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมไปไม่น้อย แต่แนวทางหลักยัง
เป็นไปตามที่คุณหมอสงวนวางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
จากความเป็นเพียงโครงการไปสู่การออกกฎหมายรองรับ คือ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทำาให้
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงรากปักฐานอย่างมั่นคงใน
สังคมไทยโดยแท้จริง
น่าเสียดายที่ผู้มารับผิดชอบดูแลกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีศักยภาพและความรู้ความสามารถสูงแต่มีปัญหาเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจในการทำางานเพื่อชาติเพื่อ
ประชาชนทำาให้เกิดกรณีการแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขที่นอกจากไม่สนับสนุนนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าอย่างแท้จริงแล้ว บางคนยังพยายามขัดขวาง มุ่งเน้นการ
สร้างอาณาจักรมากกว่าประโยชน์สุขของประชาชน และยังมี
กรณีพยายามหาประโยชน์โดยมิชอบเช่นกรณีการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลค่า
สองร้อยกว่าล้านบาท มีการเรียกเก็บหัวคิวเป็นจำานวนมาก โดย
ไม่สนใจว่าระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์หรือก่อปัญหาให้แก่
งานตามนโยบายสำาคัญนี้อย่างไร
นับเป็นความฉลาดหลักแหลมของคุณหมอสงวนที่ดึง
ตัวให้ไม่ต้องไปเกลือกกลั้วกับความสกปรกโสมมนั้นด้วยเหตุผล
ว่าสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิง่ ตั้งใหม่ยัง
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ไม่พร้อมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหญ่ ขอให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และหาทางปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยตั้งทีมงานหลายทีมตรวจ
รับของอย่างเข้มงวด ไม่ยอมให้ส่งของคุณภาพตำ่าให้แก่ สปสช.
เป็นเหตุให้บุคคลที่ฉ้อฉลและผู้เกี่ยวข้องต้องเจอกับกระดูกชิ้นโต
และต้องส่งของคุณภาพตามสเปคให้ในที่สุด ในช่วงเดียวกับที่
เกิดเรื่องคอมพิวเตอร์ฉาว 900 ล้าน ในกระทรวงสาธารณสุข
นั้นเอง
นอกจากรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ได้แล้ว
คุณหมอสงวนยังรักษาความบริสุทธิ์ของตนมิให้ต้องแปดเปื้อน
ซึ่งเป็นอุดมคติที่คุณหมอสงวนยึดมั่นไม่คลอนแคลน สมัยทีเ่ ป็นผู้
อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพในกระทรวง
สาธารณสุข อยู่ๆก็มีคนหิ้วกระเป๋าเจมส์บอนด์มาให้ เปิดดูพบว่า
มีเงินถึงหนึ่งล้านบาท คุณหมอสงวนขอคืนทันที จนเป็นที่
ประหลาดใจของผู้ให้ เพราะให้โดยเสน่หาโดยแท้ เมื่อไปอยู่ที่
สปสช. ใหม่ๆก็เจอกรณีคล้ายคลึงกัน โดยมีผู้นำาเงินไปให้จำานวน
หนึ่งล้านเท่ากัน และคุณหมอสงวนขอคืนทันทีเช่นกัน เช่นเดียว
กับคุณหมอประทีป ธนกิจเจริญ มือรองของคุณหมอสงวน ซึ่ง
ก็ได้รับเงินก้อนโตในระยะใกล้ๆกันและส่งคืนเช่นกัน โดยมิได้
นัดหมาย
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งเลขาธิการ สปสช. คุณหมอสงวน ได้ทุ่มเททำางานทีเ่ ป็น
ความฝันสุดท้ายในชีวิตได้อย่างดียิ่ง แม้รัฐบาลจะใช้วิธีจัดสรรงบ
ประมาณให้อย่างกระเบียดกระเสียรมาก แต่ก็สามารถบริหารได้
อย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
อย่างแท้จริง ประโยชน์สุขของประชาชนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เช่น
ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ การขยายการผ่าตัดหัวใจและ
ต้อกระจกให้แก่คนไข้ที่ตกค้างรอคิวมานาน การทำาสุหนัตฟรีทั่ว
ประเทศ การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึง และล่าสุด
คือ การขยายบริการล้างไตทางหน้าท้องให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
รวมทั้งเรื่องซีแอลที่เลื่องชื่อระบือไกลไปทั่วโลก ก็ริเริ่มมาจาก
สปสช.ภายใต้การนำาของคุณหมอสงวนนี่เอง
แน่นอน “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้
หอมหวนยวนจิตไซร้ ไป่มี” คุณหมอสงวน ต้องเผชิญปัญหา
อุปสรรคมากมายตลอดเวลา เมื่อมีการสมัครเป็นเลขาธิการสมัย
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ที่สอง แม้จะมีผลงานยอดเยีย
่ ม แต่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเกือบไม่เลือกคุณหมอสงวนเป็นเลขาธิการต่อ
โดยมีการล็อบบี้เทคะแนนให้แก่คู่แข่งซึ่งมือเทียบชั้นกันไม่ได้ จน
คะแนนออกมาเท่ากัน ต้องตัดสินโดยประธาน คือ นายแพทย์
มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องลง
คะแนนชี้ขาด จึงได้มาเป็นเลขาธิการ สปสช.สมัยที่สอง โดย
กรรมการโดยตำาแหน่งคนหนึ่งซึ่งประกาศยอมรับในความรู้
ความสามารถของคุณหมอสงวนเป็นอย่างดี และควรจะลง
คะแนนให้ แต่ถึงเวลากลับเข้าประชุมสายจนไปลงคะแนนไม่ทัน
นอกเหนือจากงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็น
งานชิ้นเอกของคุณหมอสงวนแล้ว คุณหมอสงวนยังสร้างผลงา
นอื่นๆไว้มากมาย ที่สมควรกล่าวถึงไว้ ได้แก่
•การผลักดันพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข หรือ สวรส. ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำาคัญของ
วงการสาธารณสุขไทย ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน
ซึ่งกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาในช่วงปลายสมัยขณะที่
รัฐบาลกำาลังถูกโจมตีว่าฉวยโอกาสปั๊มกฎหมายออกมา
มากมาย และเวลาก็จวนแจเต็มที ผูเ้ ขียนเคยเล่าเรื่องนี้ไว้
ในหนังสือ “ขอคุยกับคุณอานันท์” ขอคัดมาลงไว้ในที่นี้อีก
ครั้งหนึ่งดังนี้
“การปฏิรูปโครงสร้างครั้งนั้นเกือบไม่สำาเร็จ
เพราะต้องมีการผลักดันในช่วงปลายสมัยของรัฐบาล
“อานันท์ 1” ช่วงนั้นรัฐบาลกำาลังถูกโจมตีว่าเร่งรัด
ออกกฎหมายออกมามากมาย ทำาให้ขาดความ
รอบคอบและอาจมีลักษณะเป็นการฉวยโอกาส นาย
แพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้มีส่วนสำาคัญในการ
“ทำาคลอด” พระราชบัญญัติจัดตั้ง สวรส. เล่าว่า เมื่อ
นำาร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีกลั่น
กรองนั้น เหลือเวลาเพียงเดือนเศษรัฐบาลก็จะพ้น
หน้าที่แล้ว ในการพิจารณาครั้งนั้นมีรัฐมนตรีจากต่าง
กระทรวงคัดค้าน เห็นว่าเรื่องของการศึกษาวิจัยควร
เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย และมีประเด็นปลีกย่อยให้
ต้องแก้ไขอีกเป็นอันมาก จึงให้กลับไปแก้ไขแล้วนำา
กลับเข้ามาพิจารณาใน ครม.กลั่นกรองใหม่ ซึ่งแปล
ว่ากฎหมายต้อง “แท้ง” แน่นอน เพราะไม่ทันเวลา
แล้ว
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ในที่สุดมีการต่อรองขอให้มีการแก้ไขตามหลัก
การและข้อท้วงติงต่างๆแล้วนำาเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยตรง ไม่ต้องผ่าน ครม.กลั่นกรองอีกครั้ง ประธาน
ครม.กลั่นกรองชุดนั้นคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นอกจาก
เห็นชอบแล้วยังมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน
ศานติ์ นักกฎหมายมือดีจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในขณะนั้นเข้าไปช่วยด้วย ความรู้ความสามารถอัน
เป็นที่ประจักษ์ของ นายชัยวัฒน์ ทำาให้ต่อมาได้รับ
แต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมควรบันทึกไว้ ณ ที่นี้ว่า นวัตกรรมการบริหาร
บ้านเมืองอย่างหนึ่งที่คุณอานันท์ได้สร้างไว้ และมี
การถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้คือการมี ครม.กลั่น
กรองนี่เอง
ปกติ ครม.กลั่นกรองจะประชุมกันวันจันทร์เพื่อ
นำาเรื่องที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อ ครม. ในวัน
อังคาร ร่าง พรบ.จัดตั้ง สวรส. เข้าพิจารณาใน
ครม.กลั่นกรองวันจันทร์ต้องแก้ไขมากมาย แต่ด้วย
เจตนารมณ์ที่แรงกล้า คณะทำางานได้แก้ไขจนแล้ว
เสร็จในคืนนั้น สามารถนำาเสนอและผ่านการเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้น แต่ต้องไปรอเข้าคิวใน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยทีเ่ หลือเวลาประมาณ
หนึ่งเดือนเท่านั้น
ในที่สุด กฎหมายปฏิรูปโครงสร้างกระทรวง
สาธารณสุขและกฎหมายจัดตั้ง สวรส. ได้เข้าสู่การ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดสุดท้าย โดย
ฉบับแรกใช้เวลาพิจารณาอย่างรวดเร็วมาก เพียง 7
นาที ทั้งนี้เพราะ นายแพทย์ประสพ รัตนากร ประธาน
กรรมาธิการสาธารณสุขขณะนั้นเป็นจิตแพทย์ และ
ต้องการผลักดันการตั้งหน่วยงานสุขภาพจิตขึ้นเป็น
ระดับกรม ได้ประชุมคณะกรรมาธิการฯ พิจารณา
ร่างกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงฯและกฎหมาย
ฉบับนี้ล่วงหน้าจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนนำาเข้าพิจารณา
ในสภา ส่วนกฎหมายจัดตั้ง สวรส.ใช้เวลาทั้งสิ้น 28
นาที ไม่มีผู้ใดอภิปรายคัดค้านในเรื่องหลักการ มี
เพียงนายวิชัย โถสุวรรณจินดา อภิปรายเรื่ององค์
ประกอบของคณะกรรมการเท่านั้น
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ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศใน
โลกที่มีหน่วยงานอิสระที่ทำางานด้านการศึกษาวิจัย
ระบบสาธารณสุขของประเทศ หลายคนคงจำาได้ว่า
เมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้าบริหารประเทศใหม่ๆได้จัด
เวิร์กช็อปเรื่องนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่
ทำาเนียบรัฐบาล และได้มีการตัดสินใจเดินหน้า
โครงการนี้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน หลายคนคงทราบว่า
ข้อมูลสำาคัญที่มีการนำาเสนอและนำาไปสู่การตัดสินใจ
เดินหน้าโครงการนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาล่วงหน้า
มาอย่างยาวนานของ สวรส.นั่นเอง
นอกจากการสร้างองค์ความรู้แล้ว โครงสร้าง
ของ สวรส.ยังเอื้ออำานวยให้เกิดองค์กรลูกที่สามารถ
ทำางานได้อย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน
ถึง 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (ส
ปรส.)
2. สำานักงานโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย
3. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรง
พยาบาล (พรพ.) (Hospital Accreditation:
HA)
4. สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
(สกส.)
5. สำานักงานการสำารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (
สกสอ.)
6. สำานักพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (International Health Policy
Program, Thailand: IHPP)
สวรส.กำาเนิดในระยะเวลาใกล้เคียงกับหน่วยงาน
สร้างองค์ความรู้อีกสองหน่วยงานคือ สำานักงานกอง
ทุนสนันสนุนการวิจัย หรือ สกว. และ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
สถาบันทั้งสามเกิดขึ้นจากการผลักดันของหลายฝ่าย
โดยเฉพาะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และ
เกิดขึ้นได้เพราะมีผู้นำาประเทศที่มีวิสัยทัศน์และความ
รู้ความสามารถอย่างนายอานันท์ ปันยารชุน”
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ยังมีงานอื่นๆที่คุณหมอสงวนได้ทำาไว้ เช่น
•การเป็นประธานโครงการจัดทำาหนังสือ

“ปูม
ประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย” ซึ่งผลผลิตเป็น
หนังสือขนาดเขื่องถึง 3 เล่ม บันทึกเรื่องราวของชาว
มหิดล ตั้งแต่ช่วงก่อน 14 ตุลาคม 2516 ต่อเนื่องไปถึง
ช่วงระหว่าง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 และ
ช่วงหลังจากนั้น นับเป็นกลุ่มคนจากมหาวิทยาลัยเดียวที่
สามารถบันทึกปูมประวัติศาสตร์ช่วงสำาคัญไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด ทันให้บุคคลร่วมสมัยได้ศึกษาและตรวจสอบ
•การเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือ

ที่ระลึกของคณะกรรมการดำาเนินงานเปิดอาคารเสรีไทย
อนุสรณ์ ซึ่งมีผลิตผลเป็นหนังสือเล่มโต หนาถึง 1420
หน้า โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต และมี
เริงชัย พุทธาโร เป็นบรรณาธิการ นับเป็น “ตำานานเสรี
ไทย” ที่ทรงคุณค่ายิ่ง รวมทั้งหนังสือเล่มอื่นๆอีกหลายเล่ม
•การได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม
ซึ่งนอกจากสามารถจัดงานรำาลึกได้อย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังมี
ผลงานรูปธรรมคือ ประติมากรรมกำาแพงประวัติศาสตร์ ที่
เด่นเป็นสง่าเตือนใจคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไป ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
•การร่วมในองค์กรกลาง ดูแลการเลือกตั้งสมัยรัฐบาล
อานันท์สอง
ที่จริงยังมีผลงานอีกมากมาย แต่ด้วยเวลาจำากัดจึงขอ
บันทึกไว้เพียงเท่านี้
ช่วงบั้นปลายชีวิต คุณหมอสงวนถูกรุมเร้าด้วยมะเร็ง
โรคร้าย ไม่กี่วันก่อนถึงวาระสุดท้าย ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยีย
่ ม
และเห็นสภาพอันน่าเวทนาของคุณหมอสงวนแล้วก็เกิดวิจิกิจฉา
ขึน
้ ในใจเป็นอันมากว่า คนดีๆที่ตลอดชีวิตไม่เคยทำาความชั่ว มี
แต่สร้างคุณงามความดีสร้างคุณูปการเอนกอนันต์ให้แก่สังคม
ไทย เหตุใดต้องการล้มป่วยด้วยโรคร้าย ทั้งๆที่มีพฤติกรรม
สุขภาพดีเยีย
่ ม ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ออกกำาลังกายเป็นประจำา
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แต่กลับมาป่วยด้วยโรคที่วงการแพทย์ยังไม่สามารถเยียวยารักษา
ให้หายขาดในวัยที่ยังสามารถทำางานเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
และสังคมได้อีกมาก และช่วงชีวิตสุดท้ายต้องทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวดแสนสาหัส จนหลายคนเพียงทนดูก็ยากแล้ว
หากเป็นสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าคงให้อรรถาธิบายได้ว่า เป็นเพราะบุพกรรมในชาติก่อนปาง
ใดจึงส่งผลให้เป็นเช่นนี้ แต่สมัยนี้คงไม่มีใครมีญาณวิถีเฉกเช่น
นั้นที่จะให้คำาตอบได้ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นข้อติดใจสงสัยต่อไป
เป็นไปได้ไหมว่า ตลอดชีวิตของคุณหมอสงวนที่
ทุ่มเททำางานให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
คุณหมอต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานสาหัสสากรรจ์มาโดย
ตลอด แต่ไม่มีใครรู้เห็น ในบั้นปลายชีวิตความทุกข์ทรมานนั้นจึง
มาปรากฏให้เห็นแก่บรรดาญาติมิตร เป็นความเจ็บปวดทรมาน
เสมือนทีพ
่ ระเยซูได้รับก่อนถูกตรึงไม้กางเขนซึ่งผลที่สุดแล้วดวง
วิญญาณก็ขึ้นสู่สรวงสวรรค์
ขอให้คุณหมอสงวนจงประสบแต่ความสุขและสู่สุคติ
ให้สัมปรายภพเทอญ
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