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ตอน ปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในยโสธร

เรียนรูกับชุมชนปฏิบัติการ ลุกขึ้นแกไข ปลุกพลังรวมใจ เปลี่ยนชุมชนใหยั่งยืน

เมื่อเด็กมีพัฒนาการลาชา 

ปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในยโสธร

ภูมิคุมกันความสุขภูมิคุมกันความสุข
สุขภาพทางปญญา…สุขภาพทางปญญา…

    แรใยหิน     
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

เมื่อเด็กมีพัฒนาการลาชา 
จากการบริโภคอาหารผักที่ปนเปอนยาฆาแมลง
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ใหคนในชุมชนตระหนักถึงภัยจากการใชสารเคมี
จนนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒๒
ต่อจากหน้า ๑

โดย...หนึบหนับ

ก่อนไปเกาะติด คสช. ขอประกาศเรื่องส�าคัญคือ 
ปฏบิติัการสรรหาคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) 
ชดุใหม่ ทีก่�าลงัจะเริม่ต้นขึน้ในเดือนสงิหาคมน้ี เน่ืองจาก 
คสช. ชุดปัจจุบันจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งใน 
ปลายปี ๒๕๖๒ ซึ่งตามแผนของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสขุภาพแห่งชาตทิีมี่ รศ.สมชาย วริยิะยุทธกร 
กรรมการสุขภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็น
ประธาน คาดว่าน่าจะได้เห็นโฉมหน้าของ คสช.ชุดใหม่
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนนี ้จงึอยากเชญิชวนผูท้รงคณุวฒุิ 
และผู ้แทนองค์กรภาคเอกชนที่สนใจมาร่วมสร้าง            
สุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เตรียมความพร้อมทั้ง
ข้อมูลท่ีจะกรอกในใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่      
ต้องแนบ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ เพือ่
ยื่นใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคมนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nhc.          
nationalhealth.or.th ส่วนผูแ้ทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรอประกาศเวลารับสมัครจากคณะ
กรรมการสรรหาฯ อกีครัง้ เกาะติด คสช. ขอเป็นก�าลงัใจ
ให้กับทุกคน

กลับมาที่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพ        
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่       
ผ่านมา ซึ่งสองฉบับก่อนหน้านี้ ได้เล่าถึงประเด็นต่างๆ 
มากมายในที่ประชุมไปแล้ว ฉบับนี้จะพามาติดตาม
รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พลเอกฉัตรชัย      
สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในฐานะ

ประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต ิเป็นประธาน พร้อม
ด้วย นพ.กิตติศักดิ์ กลับด ี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ และ
กรรมการจากทุกภาคส่วน
เข้าประชุมรับทราบความ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ 
จากมติสมัชชาสุขภาพสู่รูปธรรมความสำาเร็จ

คบืหน้าทีเ่ป็นผลจากการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงาน
และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาเถรสมาคม         
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม 
ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) ส�านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมอนามัย กรมการแพทย์ กองตรวจราชการ 
ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร.) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม      
และเครอืข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา

นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการจากผู้แทน
องค์กรภาคเอกชน ช่ืนชมว่า เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีด่มีาก  ซึง่
เป้าหมายคือ บ้าน วัด โรงเรียน ไมใช่เฉพาะเรื่องของ
พระสงฆ์เท่านั้น พร้อมเสนอแนะให้ สช. หรือเครือข่าย
สงฆ์ จัดท�าสื่อแผนผัง (Mapping) สรุปกลไกส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นงานของจงัหวดัและพืน้ทีต้่นแบบในแต่ละ
เขตพืน้ท่ี เพือ่จะได้เป็นศนูย์การเรยีนรูส้�าหรบัพืน้ท่ีอืน่ๆ 
ศึกษาและต่อยอดขยายผลขับเคลื่อนงานต่อไป ขณะที่ 
ร.ต.ต.สขุสณัห์ ภชิยั กล่าวว่า ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ นับเป็นผลงานช้ินโบว์แดงของมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น        
รปูธรรมได้จรงิ ท่ามกลางมตสิมชัชาสขุภาพจ�านวนมาก  
สช.จงึควรศกึษาปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการขับเคลือ่น
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ โดยถอดบทเรียนและ         
เผยแพร่เพ่ือน�าไปพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ แนะน�าว่า การขับเคลื่อนธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติก�าหนดเป้าหมาย      
ไว้ในหลายกิจกรรม ดังนั้นต้องวางแผนการท�างาน            
ให้ชัดเจนว่า ในแต่ละเป้าหมายจะขับเคลื่อนอย่างไร 

และจะต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าแต่ละแผนงาน
ด�าเนนิการไปถงึไหนแล้ว พลเอกฉัตรชยั ยงักล่าวเพิม่เตมิ
ว่า “อยากถอืโอกาสวนัเข้าพรรษาทีจ่ะถงึนี ้เป็นจดุเริม่ต้น 
ให้พระเทศน์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถวาย
อาหารสุขภาพพระ พ่ีน้องประชาชนท่ีมาท�าบุญจะได้ 
รับรู้ และร่วมขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ไปสู่
เป้าหมายได้”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบแนวคิดของการ
ด�าเนินโครงการธรรมนูญชุมชนคนคลองเปรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ “อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรอย่าง
ยัง่ยนื ด้วยกระบวนการขบัเคลือ่นธรรมนญูชมุชนท้องถิน่
แบบมีส่วนร่วม” เพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและประชาคมสองฝั่งคลองตลอดทั้งสาย โดย
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท�าธรรมนูญ
ชมุชนคนคลองเปรม ว่าด้วยคลองสะอาด - ชุมชนน่าอยู่ 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้
เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักในการดูแลอยู่แล้ว ควร
ท�างานเสริมกันเพ่ือให้ส�าเร็จได้เร็ว และแนะน�าให้     
ศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อน�ามา
เช่ือมโยงกับปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม      
มากขึ้น

ปิดท้ายคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  
ชุดที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
เป็นประธานได้อย่างงดงามด้วยรูปธรรมการท�างานใน  
หลากหลายมติ ิอกีไม่นานคงได้พบกบัประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติคนใหม่ พร้อมความคืบหน้าของงานที่
เราจะเกาะติดมารายงานให้ทราบเหมือนเคย 



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓

โดย...กองบรรณาธิการ

เดนิทางมาเกอืบค่อนปี ๒๕๖๒ แล้ว คณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๕ (จังหวัด
กาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรีุ สพุรรณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การสร้างสุขภาวะท่ีดี       
ร่วมกนั ๔ ประเดน็ ได้แก่ ๑. ผูส้งูวยั ๒. สิง่แวดล้อม          
๓. อาหารปลอดภยั ๔. ประเดน็อบุตัเิหต ุโดย นายศวิโรฒ 
จตินยิม รองประธานกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
เขตพ้ืนที่ ๕ กล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนในช่วงปี        
ที่ผ่านมาว่า

ขับเคลื่อนงานสู่ความยั่งยืน
การขับเคลื่อนงานในแต่ละประเด็นของเขตพื้นที่ 

๕ นั้น ได้น�าข้อมูลมาประมวลว่าแต่ละจังหวัดมีการ
ท�างานอย่างไรที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การ        
ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ       
จัดท�าต้นแบบการขับเคลื่อนงาน เช่น ประเด็นผู้สูงวัย 
เนื่องจากเมืองไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กขป.เขตพื้นที่ ๕ 
ได้ร่วมมอืกับกระทรวงสาธารณสขุ จดัให้มโีรงเรยีนผูส้งูวยั 
โดยเบื้องต้นได้ประสานกับทางสถานีอนามัยในแต่ละ
ต�าบลจัดให้มีชมรมผู้สูงอายุในทุกต�าบล เพื่อในอนาคต
จะมีการขยายโรงเรียนผู้สูงวัยให้ครบทุกต�าบล ส่วน
ประเด็นอาหารปลอดภยั มต้ีนแบบท่ีอ�าเภอหนองสาหร่าย 
จงัหวัดกาญจนบรีุ ด้วยขบวนการสร้างกระแสและความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยประสานกับภาคีเครือข่าย 
เช่น อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 
กระจายข่าวการบริโภคผักปลอดสารเคมีเพ่ือสุขภาพ  
และยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารหรือ
เลือกใช้สารเคมีในระดับที่ปลอดภัย พร้อมรณรงค์          
ให้ประชาชนปลูกพืชปลอดสารเคมีเพื่อรับประทานใน
ครัวเรือน

ขยายผลสู ่โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

นายศิวโรฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราได้ประสานกับ
ภาคีเครือข่ายขยายผลสู่โครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั โดยส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูผกัปลอดสารเคมี
ส�าหรับจ�าหน่ายให้โรงพยาบาลใช้ประกอบอาหารให้       
ผูป่้วย ถือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูป่้วยและประชาชน
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี้ ยัง         
จัดพ้ืนที่ส�าหรับจ�าหน่ายผักผลไม้ปลอดสารเคมี โดยมี
ตลาดนัดสีเขียวจ�าหน่ายที่ศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ
และศกุร์ พร้อมกันน้ีทีต่ลาดเทศบาล  ยงัรบัจ�าหน่ายผกั
ผลไม้จากกลุ ่มเกษตรกร “เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา        
การปลูกผักปลอดสารของแต่ละครัวเรือนในจังหวัด
กาญจนบรุ ีเพิม่ขึน้จาก ๕๐% เป็น ๘๐% คิดเป็นสดัส่วน

ประชากรกว่า ๑๖๐,๐๐๐ คน ท่ีหนัมาปลกูผกัปลอดสาร
เคมีทานเองในครอบครัว และ กขป. เขตพื้นที่ ๕ ยังได้
เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในการจัดส่งผัก
ผลไม้จ�าหน่ายไปยงัโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานคร
ด้วยเพื่อสร้างการตลาดที่ยั่งยืน” 

เพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยว
การท�างานของ กขป.เขตพื้นที่ ๕ ครอบคลุม            

๘ จังหวัด ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีการเข้าออกของ       
นกัท่องเทีย่วจ�านวนมาก ดงันัน้ การดแูลในด้านอบุตัเิหตุ
และความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญ โดย กขป.เขต      
พืน้ท่ี ๕ ได้ประสานการท�างานไปยงัภาคเอกชนในจงัหวดั
กาญจนบุร ีบรษัิท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วสิ จ�ากัด 
และบรษิทัในเครอืหลายแห่ง ให้ความร่วมมือสร้างความ
เข้าใจเรือ่งการขบัข่ีปลอดภยัในสถานศกึษา รณรงค์การ
สวมหมวกกันนอ็ก เป็นต้น “เราได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับ
พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยร่วมระดมความคิด      
กบัแขวงการทางหลวงว่า จะมวิีธกีารลดอบุตัเิหตอุย่างไร 
เช่น การเพิ่มแสงไฟส่องทางการจัดการจราจร และ
ประสานงานกบัมลูนธิกู้ิชีพกูภั้ยให้ความรูก้บัคนในชุมชน
ในจดุเสีย่งของการเกดิอบุตัเิหต ุรวมถึงประสานงานกับ
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว”

ก�าหนดแผนงานให้ถูกทิศทาง
นายพงษภัทร หงส์สวัสดิ์ เลขานุการร่วม กขป.

เขตพื้นที่ ๕ กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
ให้ประสบผลส�าเร็จว่า จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดแผนงาน
และนโยบายการท�างาน โดย กขป.เขตพื้นที่ ๕ ได้จัดตั้ง
อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนรายประเด็น และเช่ือม
ประสานกบัทางภาคีเครอืข่ายในแต่ละพ้ืนท่ี เพือ่ก�าหนด
นโยบายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน

“ในช่วงแรก อนกุรรมการแต่ละประเดน็จะท�างาน
ในพื้นที่ของตนเอง เพ่ือให้ง่ายในการเข้าถึงปัญหาและ
ภาคเีครอืข่ายในแต่ละพืน้ที ่เนือ่งจากมคีวามคุน้เคยกัน
ท้ังหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชนในพืน้ท่ี ซึง่ท�าให้
ท�างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ยัง
พิจารณาล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเด็น เช่น        
การสร้างโรงไฟฟ้ามวลเบา ทีจ่งัหวัดราชบุร ีอนกุรรมการ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในจังหวัดราชบุรี ได้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
สขุภาพของประชาชน และผลกระทบต่อชมุชนในหลาย
มิติ เพือ่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทนัตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น

ผนึกพลังเครือข่าย
การท�างานในแต่ละประเด็นนั้น สิ่งส�าคัญคือ การ

เช่ือมประสานกบัภาคีเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ เช่น ประเดน็
ของผูส้งูวยั จะประสานกบั อสม. ส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัด ฯลฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางท่ีจะ 
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จัดเวทีสัญจร
เพื่อศึกษาการท�างานของพื้นที่ต้นแบบน�ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สู่การก�าหนดนโยบายในระดับ
เขตต่อไป 

จากการท�างานของ กขป.เขตพื้นที่ ๕ ในช่วง ๓ ปี
ทีผ่่านมา พบว่าหลายพ้ืนท่ีมกีารเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ขึน้ ยกตวัอย่าง กรณีอบุตัเิหตเุป็นศูนย์ ทีบ้่านโป่งพรหม 
ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี หลังจากที่ชุมชน
มีการตั้งข้อตกลงและด�าเนินงานร่วมกัน เช่น ตัดต้นไม้
ที่บังทัศนวิสัยการจราจร เฝ้าระวังอุบัติเหตุร่วมกัน ท�า 
ให้ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวมไปถึงการ
ส่งเสริมชุมชนเลาขวัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่หายไปให้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่ 
สร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชนได้อย่างยัง่ยนืและมีความสขุ

เดินหน้าพัฒนาเมือง
กขป.เขต ๕ 



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒๔

โดย...ชาวสวน

รอบรู้
สุขภาวะ

ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มี           
ผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  
ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่อง “อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” หรือ “The 
International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants” หรือเรียกสั้นๆ ว่า 
“อนุสัญญา UPOV” ไว้ในการประชุมถึง ๒ ครั้ง คือ
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยที่
ประชุมได้รับฟังข้อมูลจากนักวิชาการ ๒ ท่าน ได้แก่ 
รศ.ดร. สรุวชิ วรรณไกรโรจน์ รองหวัหน้าภาควชิาฝ่าย
การศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และธิดากุญ แสนอดุม ผูอ้�านวยการกลุม่
วิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ส�านักคุม้ครองพนัธุพ์ชื กรม
วิชาการเกษตร เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง 
ข้อดีข้อเสียของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ก่อนที่ คจคส. จะ
น�ามาพิจารณาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป...

อนุสัญญา UPOV คืออะไร? เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศและสขุภาพอย่างไร?

อนุสัญญา UPOV เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ท่ีได้รบัการยอมรับในระดบัสากล มขีึน้เพือ่การคุม้ครอง
พันธุ์พืชใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้       
ผูล้งทนุวจัิยพฒันาปรบัปรุงพนัธุว่์า พชืทีพ่ฒันาปรบัปรงุ
พนัธุน์ัน้ๆ จะได้รับการคุม้ครองสทิธิ เพราะในการลงทนุ
เพื่อพัฒนาพันธุ์น้ันใช้ระยะเวลานานและต้องใช้การ

อนุสัญญาระหว่างประเทศ
เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ลงทุนสูง นอกจากนี้ ยังดึงดูดให้นักปรับปรุงพันธุ ์          
กล้าลงทุนวิจัยและพัฒนาคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ ข้ึน ซ่ึง
อนุสัญญา UPOV ที่พูดกันอยู่ในปัจจุบันเป็นฉบับปี       
ค.ศ.1991 และอนุสัญญาฯ นี้ยังมีความเก่ียวข้องกับ      
การค้าระหว่างประเทศด้วย เพราะหากประเทศไทย
ตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้า
ส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ 
Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) แล้ว ก็อาจต้อง
รบัเรือ่งการเข้าเป็นสมาชกิอนสุญัญา UPOV เข้ามาด้วย 
จงึท�าให้มคีวามจ�าเป็นทีก่่อนประเทศไทยจะท�าการเจรจา
ตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศใดๆ จะต้องท�าความ
เข้าใจเรื่องอนุสัญญาฯ นี้ให้ดีเสียก่อน

การคุ ้มครองภายใต้อนุสัญญา UPOV  
ค.ศ. 1991 นั้น คุ้มครองอะไรบ้าง?

กล่าวโดยสรปุ อนุสญัญา UPOV จะคุม้ครองพนัธุพื์ช
ท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วและมีความใหม่เท่านั้น คือมี
ลกัษณะประจ�าพนัธุท์ีต่่างจากพนัธุอ์ืน่ มลีกัษณะประจ�า
พันธุ์ท่ีมีความสม�่าเสมอคงตัว และห้ามไม่ให้มีการขาย
ในประเทศทีย่ืน่ขอจดทะเบียนคุม้ครองมานานเกนิ ๑ ปี 
รวมถึงต้องไม่มีการขายในประเทศอื่นนานเกิน ๔ หรือ 
๖ ปี ส�าหรับพืชยืนต้นและไม้เถายืนต้นตามท่ีก�าหนด 
เพราะหากมีการค้าขายเกินเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มี
ความใหม่ โดยส่วนของพืชที่ได้รับความคุ้มครองคือ 
“ส่วนขยายพนัธุข์องพชื” เช่น เมลด็ หน่อ ซึง่ส่วนขยายพนัธุ์
นัน้ต้องไม่ถกูน�าไปใช้ในการขยายพนัธุต่์อหรอืท�าการค้า
โดยมิได้รับอนุญาต รวมทั้งจะคุ้มครองไปถึงผลิตผล        
ท่ีได้มาจากการขยายพันธุ์ โดยส่วนขยายพันธุ์ของพืช       
ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นด้วย 

นอกจากนี ้หากมกีารพัฒนาปรบัปรงุพนัธุพ์ชื จาก
พันธุ์พืชท่ีได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฯ และได้
พันธุ์พืชใหม่ที่มีสารพันธุกรรมส่วนใหญ่มาจากพันธุ์พืช
ตั้งต้นที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะ
เหมอืนพนัธุท์ีไ่ด้รบัความคุม้ครองโดยอนุสญัญา UPOV 
ทกุประการ แต่มคีวามต่างกนัทีส่ดีอกหรอืสรีาก ลกัษณะ
พนัธุใ์หม่จะได้รบัการคุม้ครองพนัธุโ์ดยอนสุญัญา UPOV 
ไปด้วย โดยจะเรยีกพนัธุพ์ชืทีป่รบัปรงุพนัธุ ์มาจากพนัธุ์

ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วว่า Essentially Derived 
Varieties หรอื EDVs อย่างไรกต็าม หากมกีารค้าพนัธุพ์ชื 
EDVs จะต้องขออนญุาตจากเจ้าของพนัธุต์ัง้ต้นเสียก่อน 
ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิด

เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ ตามอนุสัญญา UPOV นี้
ค่อนข้างซบัซ้อนและต้องท�าความเข้าใจให้ด ีและประเดน็
ที่เกษตรกรมีความห่วงกังวลมากคือ เร่ืองของ EDVs 
นัน่เอง เช่น หากเกษตรกรค้าขายพชืของตนโดยไม่ทราบ
มาก่อนว่าพืชของตนน้ันเข้าข่ายเป็น EDVs แล้ว เกษตรกร
จะถูกฟ้องร้องเรื่องสิทธิจากเจ้าของพันธุ์ตั้งต้นหรือไม่ 
เพราะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน
ว่าพืชนั้นขยายแพร่พันธุ์เองได้ง่ายมาก ซึ่งกระบวนการ
ตรวจพสิจูน์เพือ่ให้ทราบทีม่าของพนัธ์ุพชืนัน้ๆ เป็นเรือ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะและใช้เวลา

ดังนั้น ประเด็นอนุสัญญา UPOV จึงเป็นประเด็น
ที่ประเทศไทยต้องพิจารณาให้รอบคอบและต้องมี
มาตรการของประเทศ และเตรียมการให้พร้อมหากจะ
ไปท�าการเจรจาหรือข้อตกลงการค้ากับประเทศใดๆ        
ไม่ว่าจะพหุภาคีหรือทวิภาคีก็ตาม เพราะมีความกังวล 
เร่ืองผลกระทบต่อสิทธิและสุขภาวะของเกษตรกรไทย 
และทีส่�าคญัจะต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า การเป็นสมาชกิ
อนสุญัญา UPOV นัน้ เมือ่เทยีบระหว่างผลดแีละผลเสยี
แล้ว มคีวามจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหนส�าหรบัประเทศไทย 
เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเองมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ใช้คุ้มครองพันธุ์พืชใน
ประเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้กับพืชบางชนิดเท่านั้น

เรื่องนี้ ทาง คจคส. จึงยังไม่ได้สรุปข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เนือ่งจากมรีายละเอยีดค่อนข้าง
มาก อีกท้ังยังต้องศึกษาข้อดีข้อเสียของข้อมูลให้มี     
ความชดัเจนยิง่ขึน้ ดงันัน้ คจคส. จงึจะจดัให้มีการประชุม
เพื่อหารือถึงความชัดเจนในเรื่องนี้กับผู ้ที่เกี่ยวข้อง         
เพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าจะได้มารายงานให้ทราบ     
ต่อไป

 การค้าระหว่างประเทศกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่และ
สขุภาพนัน้ เดมิทอีาจไมม่ใีครคิดวา่จะมคีวามเกีย่วพนักนั แตป่จัจุบนั 
เนือ่งจากค�าวา่ “สขุภาพ” มีความหมายรวมถงึสขุภาพทางกาย จิต
ปญัญาและสงัคมด้วย น่ันคือ สุขภาพในองคร์วมนัน่เอง ประกอบกบั
การมีแนวคิดเรื่อง Health in All Policies หรือทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ ท�าให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๕

 โดย ฝรั่งแช่อิ่ม

       ผลงานที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดคืออะไร
มีหลายอย่างที่ประทับใจมาก คือ การเป็นประธาน

การประชุม Drafting Group เพื่อหาข้อตกลงในการจัดท�า  
WHO Global Code of Practice on International 
Recruitment of Health Personnel ในการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๓ การประชุม 
Drafting Group ซึ่งจัดขึ้นรวม ๖ ครั้ง ในระยะเวลา ๔ วัน 
ต้องใช้เวลาหารือกันนาน ๓๐ ชั่วโมง จึงได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่าย ทั้งจากประเทศที่น�าเข้าและประเทศที่ส่งออก
บุคลากรทางด้านสุขภาพ 

      ความยากของ Global Code of Practice 
คืออะไร

การรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ในฐานะบุคลากร
ทางการแพทย์ทีม่ต่ีอประเทศของตน และสทิธส่ิวนบคุคลที่
มเีสรภีาพในการเลอืกทีท่�างานและการโยกย้ายถิน่ฐาน ต่อมา
มีการน�าหลักปฏิบัตินี้ไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา
วิชาชีพโดยเฉพาะพยาบาล น่ันหมายถึงว่า หลักปฏิบัติน้ี      
จะมส่ีวนช่วยในการลดปัญหาสมองไหลของแพทย์พยาบาล 
หรือการแย่งชิงแพทย์พยาบาลจากประเทศก�าลังพัฒนาไป
ยังประเทศพัฒนาแล้ว 

อาจารย์วิโรจน์ “ครูผู้ให้”
และมุ่งมั่นทำาประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

       เพราะอะไรอาจารย์ถงึมุง่มัน่ท�างานอย่าง
ไม่ย่อท้อ

การสร้างบ้านสร้างเมืองต้องค่อยๆ สร้าง แต่จริงจัง 
ตั้งใจท�าให้ถึงที่สุด บางเรื่องอาจล้มเหลว แต่สิ่งที่ท�าพอเห็น
ความส�าเรจ็ กท็�าให้มแีรงไปต่อ สิง่ส�าคญัทีส่ดุ คอื การสร้าง
คนรุน่ใหม่ สร้างรุน่ต่อรุน่ พวกเราต้องลงทนุพฒันาศักยภาพ
นักวิจัยรุ ่นใหม่ให้มากๆ โดยเฉพาะนักวิจัยด้านระบบ
นโยบายและสุขภาพ ซึ่งรวมเรื่องสุขภาพโลกด้วย 

    อาจารย์มีแนวทางในการพัฒนาลูกศิษย์
อย่างไร 

ระดบัความรู ้มนัสมอง ความสามารถพฒันาได้ไม่ต่าง
กันนัก แต่คนที่จะไปได้ไกลต้องมีภาวะผู้น�า ที่สามารถ       
มองเห็นทางออกในทุกเรื่อง การมอบหมายงานให้เขาท�า 
เป็นการส่ังสมประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของคนๆ นั้น
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

       มีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่
คนทีม่ศีกัยภาพจะสร้างแรงกระเพือ่มในสังคมได้มาก 

คนรุ่นต่อไปเขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบของ
พวกเขาเอง

      เวลาเหนื่อยหรือเครียด อาจารย์ท�าอะไร  
ผมเป็นช่างไม้ โดยปกติท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น โต๊ะ 

เตียง เก้าอี้ ให้กับคนใกล้ชิดและทีมงาน 

      อาจารย์อยากเป็นทีจ่ดจ�าอย่างไร 
ไม่ต้องจดจ�าอะไร เพราะทุกวันนี้ได้ท�าในสิ่งท่ีตั้งใจ 

คือ ๑. การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเรามี IHPP ขึ้นมา            
๒. การท�าวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ซึ่งท�าได้
พอควร และ ๓. การพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณส�าหรับระบบ
ประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเป็นการใช้งานวจิยัเข้ามาพจิารณา 
แทนการใช้อ�านาจและดุลพินิจเช่นในสมัยก่อน ท�าให้        
การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการ
ได้โดยทีพ่วกเขาไม่ต้องร้องขอจากใคร ท�าให้ทุกคน “สขุภาพ
ดี โดยไม่ต้องจ่ายแพง” 
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จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ และเลขาธิการ             
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ International Health Policy Program Foundation 
(IHPP Foundation) ได้รบัรางวลั Director General’s Global Health Leaders เพราะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น
ท�างานด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจารย์เคยได้รับรางวัล “The Sam 
Adjei Distinguished Public Service Award” เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ และรางวลั “Edwin Chadwick Medal 
2011” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งสามรางวัลเป็นรางวัลระดับนานาชาติ

มมุหน่ึงของ อ.วโิรจน์ ในสถานะของอาจารย์ผูม้ลีกูศษิย์ลกูหาจ�านวนมาก บทความนีอ้ยากน�าเสนอ อ.วโิรจน์
ในมุมของการเป็นครูผู้ให ้ที่ผู้อ่านอาจจะยังไม่เคยรู้

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

สมัครแบบออนไลน์...
อยู่ที่ไหนก็ยื่นสมัครเป็น “คสช.” ได้ 

ตนเองและเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนไว้ให้พร้อม เพ่ือเข้าไป
กรอกยนืยนัตนสูร่ะบบรบัสมคัรแบบออนไลน์ในขัน้ตอนแรก   

การสมคัร คสช.ทีม่าจากผูท้รงคณุวฒุ ิมทีัง้หมด ๖ กลุม่ 
ท่านต้องเลือกสมัครเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โดยกรอก      
ใบสมัครแบบออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานรวม  
๓ รายการ ได้แก่ ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน รปูถ่าย และ
เอกสารสรุปผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ที่สอดคล้องกับกลุ ่ม     
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจทานและ
แก้ไขข้อมลูการสมคัรได้ จนถงึวนัสุดท้ายทีปิ่ดรบัสมคัร เมือ่ท่าน
มั่นใจแล้ว จึงกดยืนยันส่งใบสมัคร ระบบจะแจ้งตอบรับไปยัง
อเีมลของท่าน ถอืเป็นอนัเสรจ็เรียบร้อยในขัน้ตอนการสมคัรน้ี 

การสมัคร คสช.ที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  
เร่ิมต้นจากท่านต้องพจิารณาว่าองค์กรของท่านท�างานเชงิพ้ืนที่ 
หรอืท�างานเชงิประเดน็ในพ้ืนที ่ท่านอยูใ่นจงัหวดัและเขตพืน้ที่
ใด ซึ่งแบ่งเป็น ๑๓ เขตพื้นท่ี จากน้ันท่านต้องกรอกข้อมูล 
“แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและยืนยันการส่ง      
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน” ในระบบรับสมัครแบบออนไลน์
ก่อน โดยกลุ่มองค์กรภาคเอกชน แบ่งตามลักษณะกิจกรรมที่
ด�าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพเป็น ๕ กลุ่ม องค์กรของท่าน        
ต้องเลือกขึ้นทะเบียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องตาม

ลักษณะขององค์กร โดยมีหลักฐานการด�าเนินกิจกรรมใน         
จังหวัดนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี น�าแบบขอขึ้นทะเบียนองค์กร
ภาคเอกชนให้ประธานกลุ่มลงนามรับรอง น�าไฟล์เอกสารนี้
พร้อมหลักฐานประกอบรวมเป็น ๑ ชุด โดยแนบกับใบสมัคร
ของผูแ้ทนองค์กรภาคเอกชน จากนัน้ผูแ้ทนองค์กรภาคเอกชน
จึงกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ของตนเอง พร้อมแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานรวม ๓ รายการ ได้แก่  ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชน รูปถ่าย และชุดแบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาค         
เอกชนฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจทานและแก้ไขข้อมูลการ
สมัครได้ จนถึงวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร เมื่อท่านมั่นใจแล้ว      
จึงกดยืนยันส่งใบสมัคร และจะต้องได้อีเมลตอบรับเช่นกัน       
จึงจะถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการสมัคร ส�าหรับ 
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนมีเอกสารประกอบการสมัคร        
ทัง้การขึน้ทะเบยีนองค์กรฯ และตวัผูส้มคัรหลายชิน้ ต้องศกึษา
เตรยีมตวัล่วงหน้าด้วย 

หากมข้ีอสงสยั ต้องการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม
ติดต่อได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ         
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๓ และ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔ ในวนัเวลาท�าการ
หรอื e-mail : nhcvote@nationalhealth.or.th 

 

เปิดบ้าน...สรรหา คสช. ตอน ๓
โดย...ว.วริฎ    

ใกล้เข้ามาแล้ว ส�าหรับการเปิดรับสมัครกรรมการ
สขุภาพแห่งชาตจิากกลุม่ผูท้รงคณุวฒุ ิและกลุม่ผูแ้ทนองค์กร
ภาคเอกชน ทีจ่ะเกิดขึน้ในช่วงวันท่ี ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ี 
สานพลังฉบบัทีผ่่านมา ได้แนะน�าให้รูจ้กักบั “คสช. E-Voting” 
หรอืระบบการสรรหาคณะกรรมการสขุภาพแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
ผ่านเว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th กัน           
ไปแล้ว... ฉบบันีจ้ะคุยถึงรายละเอยีดขัน้ตอนการเตรยีมเอกสาร
ต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครแบบออนไลน์  

ก ่อนอ่ืนท่านที่สนใจสมัคร สามารถเข้าไปศึกษา
คณุสมบัตทิัว่ไปและคณุสมบัตเิฉพาะได้ในประกาศคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาในการเลอืกกนัเองเป็นกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
ในเว็บไซต์ “คสช. E-Voting” นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่าง         
แบบฟอร์มใบสมัคร ซ่ึงจะช่วยให้ท่านสามารถเตรียมข้อมูลท่ี
ใช้กรอกไว้ล่วงหน้าได้ ที่ส�าคัญคือ ท่านต้องเตรียมอีเมลของ
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เล่า
โดย...            สนพ.เขต ๔

ก้าวย่างทีเ่ข้มแขง็ของกระบวนการการพฒันาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัด        
ในเขตพื้นที่ ๔ ที่เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ได้         
ก่อให้เกิดการประสานและเช่ือมโยงการท�างานร่วมจาก
ทุกภาคี และน�ามาสู่แนวทางการร่วมสร้างกลไกการ        
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้งระดับชาติ      
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอและระดับพื้นที่      
โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา      
สุขภาวะสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  
หนึง่ในเป้าหมายของการพฒันานโยบายสาธารณะ

ระดบัพืน้ทีข่องส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
(สช.) ในปี ๒๕๖๒ คือการขับเคลื่อน “กขป. เขต ๔” ที่
เข้มแข็ง ไปพร้อมกับงาน “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด” ต้นทุนเดิมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี 
เริ่มก่อก�าเนิดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ          
๓ ประเด็นคือ ๑. คุณภาพชีวิตผู้พิการ ๒. คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ๓. การป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร  

ต่อเนื่องมาถึงปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกประเด็น “ผักผลไม้ปลอดสาร             
ลูกหลานปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่โรงเรียนและชุมชน” 
พจิารณาเป็นร่างมติ จากการจดัเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีต้่นแบบ 
ถอดบทเรียนจากข้อเสนอ ก่อนที่ประชุมสมชัชาสขุภาพ
จังหวัดจะจัดกระบวนการพิจารณาปรับปรุง พัฒนามติ       
ให้สมบูรณ์และผลักดันสู่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดระยะเกือบ ๑ ปีที่ผ่านมา มติสมัชชาสุขภาพ            
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมในระดับพื้นที่ 
เช่น โรงเรยีนชมุชนวดัวหิารแดง อ.วหิารแดง โรงเรียนวัด
ส้มป่อย อ.พระพทุธบาท หมูบ้่านแก้ง อ.เฉลมิพระเกียรติ 
จ.สระบรุ ีและยงัได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกันวตักรรม

พลังจากการระเบิดภายใน “เขต ๔”  
ร่วมบูรณาการงานพื้นที่เชิงประเด็น

และสร้างสรรค์โอกาส ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยกระดับให้สระบุรี เป็นหนึ่ง
ในจังหวัด “หน่วยจัดการระดับจังหวัด ขับเคลื่อน
ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดั” (Node Flagship) ระหว่าง
ปีพ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ อีกด้วย โดยต้ังเป้าให้รูปธรรม      
ความส�าเร็จในพื้นที่เล็กๆ เหล่านี้ ได้รับการผลักดันไปสู่
นโยบายระดับจงัหวดัต่อไป เรียกได้ว่าทิศทางการขับเคลือ่น       
เชิงประเด็นในสระบุรีด�าเนินไปตามวงจรการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทั้งในขาเคลื่อน ขาประเมิน และครบ
วงรอบพฒันาเป็นขาขึน้ของกระบวนการนโยบายฯ อย่าง
สมบูรณ์ 

ภายใต้แนวคิดและยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
คณุภาพชวีติและระบบสขุภาพชมุชนแบบมคุีณภาพและ
ย่ังยืน โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 
ล้วนสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานของ       
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ทั้งนี้
พื้นที่ พชอ. ๑๓ อ�าเภอในจงัหวัดสระบรุ ี มปีระเดน็การ     
ขบัเคลือ่นรวม ๔ ประเด็น คือ ๑. ผู้สูงอายุ ๒. อาหาร
ปลอดภัย ๓. อุบัติเหตุ และ ๔. สิ่งแวดล้อม (การจัดการ
ขยะ) และเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี ๔      
ปี ๒๕๖๒ มุ่งเชื่อมโยงประสานพลังในการท�างานไปสู่
ระดับอ�าเภอและจังหวัด  

นพ.ประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร เลขานุการร่วม ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสขุ กล่าวถึงแนวทางการน�าเสนอข้อมลู 
การขับเคลื่อนงานของ กขป. ว่าจะท�าอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ต่ออ�าเภอและจังหวัด จะท�า
อย่างไรให้ กขป. เป็นจุดคานงัด/จุดเริ่มต้น และสามารถ
ใช้พลังที่มีอยู ่ให้เป็นจุดคานงัดในการขับเคลื่อน ซึ่ง

สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่ายังขาดการเช่ือมสานพลัง
การท�างาน (Synergy) ท�าอย่างไรจงึจะสามารถสานพลงั
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นๆ ได้  

จากโครงสร ้างและกลไกการขับเคลื่อนงาน       
ตัง้แต่ระดบัชาตถิงึระดบัพืน้ที ่กขป. ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง 
(Facilitator) ช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการและ           
ขับเคลือ่นระดับเขต มุง่เน้นบทบาท ๕ ร่วม ประกอบด้วย 
ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง ร่วม
บูรณาการ ร่วมระดมสรรพก�าลัง/ขับเคลื่อน ส�าหรับการ
ขบัเคลือ่นงานในเชงิประเดน็ได้มกีารวเิคราะห์และก�าหนด
ประเด็นส�าคัญ ๔ ประเด็น คือ ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ          
และกลุ่มเปราะบาง ๒. ความปลอดภยัด้านอาหารและยา            
๓. การแก้ปัญหาอบุตัเิหต ุ๔. สิง่แวดล้อม (เน้นการจดัการ
ขยะ) ซึ่งเป็นประเด็นที่พื้นที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วทั้งระดับ
จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล 

“สิ่งส�าคัญท่ีควรผลักดันให้เกิดคือ “การระเบิด 
จากภายใน” เพือ่ให้ต�าบล อ�าเภอ จงัหวัดสามารถเตบิโต
ได้ในเชงิการจัดการ จดัสรรทรพัยากร บรหิารจดัการและ
ด�าเนินการด้วยตนเองได้ ซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัด           
ถือเป็นกลไกทางกฎหมายในการขับเคลื่อนและจัดการ
ระดับจังหวัด จะท�าอย่างไรให้ กขป. สามารถเป็นพี่เลี้ยง
ประเด็นให้แก่จังหวัดได้ ทั้งนี้ด้านการสื่อสารทางสังคม 
อาจเป็นการท�างานร่วมกับสื่อจังหวัด สื่อพ้ืนที่ เพ่ือ        
เผยแพร่ข้อมลูการบรูณาการการท�างานระหว่างเขตและ
จังหวัด”  

จงัหวะก้าวต่อไป “เขตพืน้ที ่๔” จะได้ร่วมบรูณาการ
และจัดท�าโครงสร้างและแผนการขับเคลื่อนเชิงประเด็น 
สูย่ทุธศาสตร์แผนจังหวดัแบบบูรณาการระหว่างเครอืข่าย
สมชัชาสขุภาพจงัหวดั คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ 
ระดบัอ�าเภอ และคณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
เพือ่ให้เกดิแนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติเชงิประเดน็ที่
มีความยั่งยืนในระดับพื้นที่ต่อไป 

  
 

ฐานสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสระบุรีที่เข้มแข็ง

พชอ.- กขป. ร่วมบูรณาการ
ภาคีด้านสุขภาพ

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

   
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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นโยบาย
สาธารณะ

by

โดย... ฝุ่นตลบ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตาม 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ในแต่ละปี คณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ภายใต้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะเปิดรับประเด็น
นโยบายสาธารณะจากช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นประเด็น
ส�าคัญของประเทศ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพฯ  
การเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะจากภาคีเครือข่าย 
ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการจัด
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองประเด็นบนพื้นฐาน
ความส�าคัญ ความรนุแรงของผลกระทบ ความสนใจของ
สาธารณะ และความเป็นไปได้ในการผลกัดันเชงินโยบาย   
หรือผลต่อเน่ืองให้เกิดแนวปฎบิตัทิีด่ ีโดยค�านงึถึงความ
สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ร่างระเบยีบวาระแรกในสมชัชาสขุภาพแห่งชาติที่ 
คจ.สช. เหน็ชอบ ตามทีค่ณะอนกุรรมการวชิาการเสนอ 
ในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ 
มถุินายน พ.ศ.๒๕๖๒ คือ การทบทวนมติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มต ิ๓.๑ มาตรการท�าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ซึ่งเกิดจากการเสนอประเด็นโดย
แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็ง กลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครอง          
ผูบ้รโิภคด้านสุขภาพ (คคส) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องจ�านวน ๑๐ องค์กร เพื่อเสนอให้เกิดการ
ทบทวนมติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

   
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เหตผุลส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารเสนอให้เกดิการทบทวน
มติฯ ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความตระหนักถึงพิษภัย
ของแร่ใยหินท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว        
ท้ังในผู ้ ท่ีประกอบอาชีพท่ีต้องสัมผัสโดยตรง และ
ประชาชนทั่วไป จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกอบ
อาชีพ กิจกรรมการก่อสร้าง การทุบท�าลายวัสดุที่มี      
ส่วนผสมของแร่ใยหิน เป็นต้น ประกอบกับเหตุผล       
ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ท�าให้
การพฒันาเทคโนโลยทีางการผลติวสัดทุดแทนแร่ใยหนิ
มคีวามก้าวหน้าเพิม่ข้ึน แม้จะมีการขับเคลือ่นมตสิมัชชา
สขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ในหลายมาตรการ
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้       
ไม่มากนัก ท้ังท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมตินี้ตั้งแต่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

นอกจากการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ 
แร่ใยหนิ ซึง่เป็นประเดน็ทีม่าจากช่องทางการทบทวนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว อนุกรรมการวิชาการยังมี
กระบวนการกลั่นกรองประเด็นนโยบายท่ีเกิดจากการ
เปิดรับประเด็นนโยบายฯ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ ของ
คจ.สช. ทั้งนี้ได้มีการก�าหนดประเด็นนโยบายฯ เพื่อ

พัฒนาเป็นร่างระเบียบวาระเพ่ิมเติมก่อนเสนอต่อ 
คจ.สช. อีกจ�านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑. การลดมลพิษ
จากฝุ่น PM2.5 และ ๒. สุขภาพสตรีและครอบครัว        
ซ่ึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซ่ึงจะมี     
การจัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา     
ข้อเสนอนโยบาย และจดัท�าเอกสารเพือ่เข้าสูก่ารกลัน่กรอง
ของอนุกรรมการวิชาการต่อไป

การท�าหน้าที่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ยังคง
อยู่บนหลักการใช้ความรู้หลักฐานในการถกแถลงอย่าง
สมานฉันท์ และเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มา
จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครอืข่าย 
ผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย       
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครัง้ที ่๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ซึ่ง คจ.สช. ก�าหนดจัดงานระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๐ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัสี ่กทม. ภายใต้ธีมงานหลกั คอื 
“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่สังคมสุขภาวะ” 

รูจ้กั เข้าใจ แร่ใยหนิ เป็นเส้นใยแร่ซลิเิกต ทีถ่กูน�ามาใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตวสัดแุละผลิตภณัฑ์หลาย
ประเภท กว่าร้อยละ ๙๐ ของแร่ใยหนิท่ีน�าเข้า จะใช้เพือ่การผลิตสินค้าประเภทซีเมนต์ใยหิน เช่น กระเบ้ืองทนไฟ 
กระเบื้องมุงหลังคา ท่อซีเมนต์ และประมาณร้อยละ ๗ ใช้เพื่อการผลิตสินค้าประเภทเบรค คลัตช์ ท่ีเหลืออีก       
ร้อยละ ๓ ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น ฉนวนกันความร้อน กระเบื้องยางปูพื้น ภาชนะพลาสติก เสื้อผ้าทนไฟ 
กระดาษลูกฟูก สายฉนวนเตารีด เป็นต้น

ผลกระทบด้านสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่นที่เกิดข้ึนจากการติดตั้งเพ่ือใช้งาน หรือมีการเส่ือมสภาพเมื่อ           
ใช้งานไปแล้ว เช่น การตดักระเบือ้ง/ท่อน�า้ การเปลีย่นเบรค คลัตช์ ทีเ่สือ่มสภาพ  การใช้สนิค้าทีผ่ลติไม่ได้มาตรฐาน 
หรอืไม่มข้ีอห้ามใช้ในสนิค้าบางประเภททีเ่สีย่งต่อการฟุ้งกระจายของฝุ่น เช่น เคร่ืองเป่าผมทีใ่ช้แร่ใยหินเป็นฉนวน 
เป็นต้น  ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการในองค์การสากลทั่วไปว่า แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น 
International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้ทบทวนการจัดกลุ่มสารก่อมะเร็งท้ังหมดและ        
ยังคงจัดแร่ใยหินทุกชนิดไว้ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง (Class 1) ดังปรากฏใน IARC Monograph 100C 

                                      ที่มา http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-11.pdf

“ภาพประกอบ โดย zirconicusso / Freepik”

แร่ใยหิน
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โดย...กองบรรณาธิการ

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อ�านวยการร่วมธนาคาร
จิตอาสา กล่าวถึงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญาว่า 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การมีสุขภาพดี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีน้ันมีหลายมิติ ท้ังสุขภาพกาย (Physical 
Health) สุขภาพจิต (Mental Health) สุขภาพสังคม   
(Social Health) และสุขภาพทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาพ
ทางปัญญา (Spiritual Health) ซึ่งประเทศไทยให้           
ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม โดยส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้เริม่ผลกัดนั
งานสขุภาพทางปัญญาในชือ่แผนงานพฒันาจติเพือ่สขุภาพ  
“ผมได้รับเกยีรตใิห้เป็นผูจ้ดัการแผนงานคนแรก ในช่วงแรก
สงัคมยงัไม่ค่อยรูจ้กัและเข้าใจสขุภาพทางปัญญา ไม่รูว่้าจะ
พัฒนาอย่างไร เราจึงเลือกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยการ
สร้างช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลาย” ดร.สรยุทธกล่าว
และระบุอีกว่า แนวคิดตั้งต้นเริ่มมาจากธรรมจักรแห่งจิต
ววิฒัน์ ซึง่ อ.ประเวศ วะส ีเขยีนไว้ในหนงัสอื “การพฒันาจติ
เพื่อสุขภาพ” ขยายฐานความคิดและพัฒนาจนปัจจุบัน         
ได้จัดหมวดให้เข้ากับยุคสมัยแบ่งเป็น ๘ ช่องทางหลัก           
คอื ๑. จิตอาสา ๒. ความสัมพันธ์ ๓. การสัมผัสธรรมชาติ       
๔. การเรียนรู้ ๕. การท�างาน ๖. ศิลปะ ๗. การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ๘. ภาวนา และบางครัง้กเ็พิม่ช่องทางท่ี ๙ คอื ความ
เป็นธรรมทางสังคม โดยช่องทางเหล่าน้ีครอบคลุมแทบทุก
มติขิองวถิชีวีติของผู้คนทีเ่ตบิโตและเชือ่มโยงสมัพนัธ์กับโลก
รอบตัว 

สิง่ส�าคญัของการท�างานขบัเคลือ่นสขุภาพทางปัญญา 
คือท�าอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงช่องทางที่เหมาะ
ส�าหรับตนเอง ซึ่งงานจิตอาสาเป็นช่องทางท่ีมีศักยภาพ     
มาก เนื่องจากแต่ละคนจะมีสิ่งท่ีใส่ใจ ให้ความส�าคัญ           

แตกต่างกันไป เช่น สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติ กีฬา ฯลฯ ประเด็น
เหล่าน้ีสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศวัย จึงเป็นที่มาของ      
การก่อตั้ง “ธนาคารจิตอาสา” ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
www.JitArsaBank.com สามารถหางานอาสาที่ตรงกับ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

“งานจติอาสาเป็นหน้าบ้าน เป็นรูปแบบการขับเคล่ือน 
แต่หลังบ้านหรือหัวใจคือ สุขภาพทางปัญญา งานจิตอาสา
เป็นจุดเริ่มที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงคุณค่าในตัวเอง การได้
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่และท�าให้สังคมดขีึน้ ส่งผลต่อสขุภาพจติและ
สุขภาพกายของตัวเอง ท�าให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและน�าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง งานจิตอาสาจึงสะท้อน
คุณค่าและความหมายในชีวิตน�าไปสู ่การมีสุขภาพทาง
ปัญญาที่ดี หัวใจของการมีสุขภาพทางปัญญา จึงไม่ใช่     
เพยีงแค่การลงมอืท�า แต่เราต้องใส่ใจในกระบวนการเพ่ือให้        
เกิดการตระหนักรู้และสะท้อนตัวเองจากบทเรียนในชีวิต
ของแต่ละคน”

ขณะท่ี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
หวัหน้าทมียกร่างหมวด “สุขภาพทางปัญญา” ในธรรมนญูว่า
ด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กล่าวถงึ
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ชวนคดิ ชวนคยุ มติสิขุภาพทาง
ปัญญา” ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ร่วมกบัองค์กรภาคีจดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒ โดย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ World Café จ�านวน ๙ ฐาน ตาม
ข้อมูลข้างต้น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ๙ ฐาน ได้เชิญ
บคุคลจากพืน้ทีต่่างๆ ทีล้่วนมเีรือ่งราวและประสบการณ์ตรง
ในแต่ละเร่ืองอาจน�ามาเช่ือมโยงกันได้ ซ่ึงจะท�าให้เกิดการ
รวมเครือข่ายให้ เข้มแข็งยิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ยังสามารถน�า

ไปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การท�างานได้ เช่น การล�าดับ
ความส�าคญัของการท�างาน  วธิกีารเพ่ือเป็นแนวทางสูค่วาม
ส�าเร็จ การสร้างก�าลังใจและพลังให้กันและกัน โดย ๙ ฐาน
การเรยีนรู้ต่างเกีย่วพนักบัชวีติการด�ารงอยูข่องมนษุย์ ท�าให้
ในแต่ละฐานสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เพียงแต่ในชีวิตของ
แต่ละคนมีวิถีท่ีแตกต่าง แต่ละคนจึงให้น�้าหนักของแต่ละ
ฐานแตกต่างกันตามความส�าคัญและความสนใจ

นพ.โกมาตร กล่าวอีกว่า สิ่งส�าคัญของการมีสุขภาพ
ทางปัญญา หากเปรยีบกบัศาสนาจะมอียู่ ๓ เรือ่งด้วยกนั คอื 
๑. ทาน การรูจ้กัเผือ่แผ่ถงึคนอืน่  ๒. ศลี การขดัเกลาตนเอง
และยึดหลักสิ่งดีงาม ๓. การภาวนา ขัดเกลาให้เราท�าเรื่อง
ที่ควรท�าเพิ่มมากขึ้น ท�าให้โยงมาถึงเรื่องจิตอาสา ซึ่งเป็น      
วิธีการขยายฐานเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้คนที่เข้ามา
ท�างานจติอาสา ท�าให้ได้ฐานของผูค้นท่ีมคีวามหลากหลาย     
ทัง้เพศ วยั อาชีพ และประสบการณ์ชวีติ “สขุภาพทางปัญญา
ตามธรรมนูญสุขภาพ จึงเป็นเรื่องของการมีปัญญาและ        
การรู้เท่าทันในสิ่งต่างๆ เพื่อสามารถแยกแยะสิ่งดีชั่ว การ     
มีความรับผิดชอบท่ีจะสามารถเกื้อกูลหล่อเลี้ยงตัวเองได้       
รวมถึงความเข้าใจเพื่อท�าให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์...” 

จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกันของชีวิตแต่ละ
คนจนน�ามาสู่สุขภาพทางปัญญา ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์)       
สมะลาภา ผู้ก่อตั้งจิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวถึง
สิง่ทีเ่กิดขึน้กบัชวีติและความเข้าใจในสขุภาพทางปัญญาว่า 
เมื่อ ๑๘ ปีที่แล้ว เธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลืองระยะ
สุดท้าย การเจ็บป่วยคร้ังนั้นไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือจาก
คนในครอบครวั ขณะท่ีวถิชีวีติของเธอเองกเ็รยีบง่าย “มอง
ว่าการเป็นมะเร็งอาจมาจากปัจจัยภายในจิตใจ ท�าให้เรา
มองย้อนดูตัวเอง ได้ทบทวนชีวิต มุมมอง และความเชื่อที่มี

 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นกรอบและแนวทางในการก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพของประเทศ ได้บัญญัติถึง “สุขภาพทางปัญญา” ไว้ในหมวด ๑๒ โดยกล่าวถึงหลักการส�าคัญของสุขภาพทางปัญญาท่ีเป็นฐานรากของสุขภาพ                  
องค์รวม สัมพันธ์กับสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม การปฏิบัติเพื่อสุขภาพทางปัญญาน�าไปสู่ภาวะของมนุษย์ท่ีมีความรู้ท่ัว รู้เท่าทันและเข้าใจ                      
อย่างแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และโทษ ซึ่งน�าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สุขภาพทางปัญญา...สุขภาพทางปัญญา...

นาดา ไชยจิตต์ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา

ภูมิคุ้มกันความสุข
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โดย...นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ว่าด้วยชื่อถนน
และสะพาน (ตอนที่ ๒)

๒๑. ทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี - นราธิวาส ให้ขนานนามว่า ถนน “รามโกมุท” เพื่อเป็นเกียรติแก่
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ (ชม - อุบล รามโกมุท) นายช่างควบคุมการสร้าง

๒๒. ทางหลวงแผ่นดินสายควนเนียง - สตูล ให้ขนานนามว่า ถนน “ยนตรการก�าธร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
หลวงยนตรการก�าธร (มล รณะนันท์) นายช่างผู้สร้าง

๒๓. ทางหลวงแผ่นดินสายนครศรธีรรมราช - ปากพนงั ให้ขนานนามว่า ถนน “สขุอนนัต์” เพือ่เป็นเกยีรติ
แก่นายอ�าพล สุขอนันต์ อดีตนายช่างแขวน

๒๔. ทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี - ยะลา ให้ขนานนามว่าถนน “สิโรรส” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุบิน     
สิโรรส นายช่างแขวง

๒๕. ทางหลวงแผ่นดินสายสวรรคโลก - สุโขทัย - ตาก ให้ขนานนามว่า ถนน “จรดวิถีถ่วง” เพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่ขุนจรดวิถีถ่วง นายช่างผู้ก่อสร้าง

๒๖. ทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก - สุโขทัย - ให้ขนานนามว่า ถนน “สิงห์วัฒน์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
ขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ (ประสมศรี สิงหวัฒนะ) อดีตแขวง

๒๗. ทางหลวงแผ่นดินสายร้องกวาง - งาว ให้ขนานนามว่า ถนน “วังซ้าย” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายตุ่น       
วังซ้าย นายช่างก�ากับแขวงการทางแพร่

๒๘. ทางหลวงแผ่นดนิสายเด่นชยั - แพร่ - น่าน ให้ขนานนามว่า ถนน “ยนัตรกจิโกศล” เพือ่เป็นอนสุรณ์
แก่หลวงยันตรกิจโกศล (วารี ยันตรกิจโกศล) นายช่างก�ากับแขวงการทางแพร่

๒๙. ทางหลวงแผ่นดินเชียงใหม่ - เชียงดาว - ฝาง ให้ขนานนามว่า ถนน “โชตนา” เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายทิม โชตนา นายช่างก�ากับการเขตการทางเชียงใหม่

๓๐. ทางหลวงแผ่นดินสายชัยบาดาล - เพชรบูรณ์ - หล่มสัก ให้ขนานนามว่า “คชเสนี” เพื่อเป็นเกียรติ
แก่นายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทาง

๓๑. ทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา - กบินทร์บุรี ให้ขนานนามว่า ถนน “สืบศิริ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
นายจ�ารัส สืบศิริ นายช่างก�ากับการเขตการทางนครราชสีมา

๓๒. ทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดร - หนองคาย ให้ขนามนามว่า ถนน “เจนจบ
ทิศ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนเจนจบทิศ (ชิ้น ยงใจยุทธ) นายช่างหัวหน้าแผนกส�ารวจ กองแบบแผน กรมทาง

๓๓. ทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - เลย - เชียงคาน ให้ขนานนามว่า ถนน “มลิวรรณ” เพื่อเป็นเกียรติ
แก่นายกมล มลิวรรณ นายช่างก�ากับแขวงการทางอุดรธานี 

๓๔. ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี - ธาตุนาเวง - นครพนม ให้ขนานนามว่า ถนน “นิตตะโย” เพื่อเป็น
เกียรติแก่นายโสภณ นิตตะโย นายช่างก�ากับแขวงการทางชุมแพ

๓๕. ทางหลวงแผ่นดินสายอุดร - วังสะพุง ให้ขนานนามว่า ถนน “บุณยาหาร” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นาย
สง่า บุณยาหาร อดีตนายช่างก�ากับแขวงการทางอุดร

๓๖. ทางหลวงแผ่นดินสายชนบท - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี ให้ขนานนามว่า ถนน “แจ้ง
สนิท” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิต แจ้งสนิท นายช่างก�ากับแขวงการทางบ้านไผ่

๓๗. ทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม - กาฬสินธุ์-สกลนคร ให้ขนานนามว่า ถนน “ลีนานนท์” เพื่อ
เป็นเกียรติแก่นายไสว ลีนานนท์ อดีตนายช่างก�ากับแขวงการทางมหาสารคาม

๓๘. ทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร - นาแก - ธาตุพนม ให้ขนานนามว่า ถนน “มัธยมจันทร์” เพื่อเป็น
เกียรติแก่นายประจวบ มัธยมจันทร์ อดีตนายช่างก�ากับแขวงการทางสกลนคร

๓๙. ทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี - มุกดาหาร - นครพนม ให้ขนานนามว่า ถนน “ชยางกูร” เพื่อ
เป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างก�ากับแขวงการทางอ�านาจเจริญ

๔๐. ทางหลวงแผ่นดินสายวารินทร์ - พิมูล - ช่องเมฆ ให้ขนานนามว่า ถนน “สถิตนิมานการ” เพื่อเป็น
เกียรติแก่หลวงสถิตย์นิมานการ (ชวน สุปิยพันธ์ สถิตย์นิมานการ) อดีตนายช่าง ก�ากับการก่อสร้าง

๔๑. ทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี - เดชอุดม ให้ขนานนามว่า ถนน “สกลมารค” เพื่อเป็นเกียรติ
แก่หลวงสกล มารคมานิตย์ (สกลมารค สุวรรณเนตร) อดีตนายช่างก�ากับแขวง

๔๒. ทางหลวงแผ่นดนิสายร้อยเอด็ - สรุนิทร์ ให้ขนานนามว่า ถนน “ปัทมานนท์” เพือ่เป็นเกยีรตแิก่นาย
วีรพล ปัทมานนท์ อดีตนายช่างก�ากับหมวดการทางสุรินทร์

๔๓. ทางหลวงแผ่นดินสายยะโสธร - อ�านาจเจริญ - เขมราฐ ใหข้นานนามวา่ ถนน “อรณุประเสรฐิ” เพือ่
เป็นอนุสรณ์แก่นายจ�าปี อรุณประเสริฐ นายช่างก�ากับแขวง

๔๔. ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ - บัวใหญ่ - ตลาดไทร ให้ขนานนามว่า ถนน “นิเวศรัตน์” เพื่อเป็น
เกียรติแก่นายสิทธิ์ นิเวศรัตน์ นายช่างก�ากับแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๑

ต่อตัวเองและอื่นๆ ได้หันมาใส่ใจตัวเอง ท�าความเข้าใจ
ภายในตนเอง อยู่กับธรรมชาติ ให้ความส�าคัญกับการดูแล
จติใจ ปัญหาทีเ่กดิต้องแก้ท่ีตวัเองแทนทีจ่ะช้ีนิว้ว่าปัญหาเกิด
จากคนอืน่หรอืสิง่อืน่ การยอมรบัและให้อภยัโดยเริม่ทีต่วัเอง
ท�าให้จติสงบ ร่างกายผ่อนคลาย จนสามารถเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งมั่นคงในจิตใจพร้อมๆ ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ
กายให้ดีขึ้นได้เป็นล�าดับ”

ทพิยนภิา เล่าต่อว่า จากการให้ความส�าคญักบัการรูจ้กั
ดูแลและรักตัวเองมากขึ้น จึงท�าให้ยอมรับและเข้าใจจิตใจ
คนอื่นได้ดียิ่งขึ้น ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่งดงาม 
เป็นสขุ ราบรืน่และดต่ีอใจ “ทกุสิง่รอบตวัจงึกลายเป็นความ
พเิศษ และอยากแบ่งปันความสขุไปสูผู่อ้ืน่บ้าง เป็นทีม่าของ
การก่อตัง้จติต์อาทร ส่งมอบการเรยีนรูเ้พือ่การเตบิโตภายใน
และการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยดูแลร่างกาย 
จิตใจ จิตวิญญาณในวิถีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ
องค์กรต่างๆ การมีสุขภาพทางปัญญาที่ดีจะส่งผลดีต่อทุกๆ 
ด้านของชีวิต” การเจ็บป่วยในครั้งนั้น จึงถือเป็นของขวัญที่
เปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีคิด มุมมองการใช้ชีวิต รวมถึงทัศนคติการ
มองโลก การดแูลซึง่กนัและกนั การเข้าใจสขุภาพทางปัญญา
ถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญมากของทุกสิ่ง และกลายเป็นแรง
ผลักดันท�าให้เรามีพลังชีวิตซึ่งน�าไปสู่ ความสุขในชีวิตที่เพิ่ม
มากขึ้น

อีกมุมมองที่น่าสนใจของ นาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการ
และนกักจิกรรมอสิระด้านสทิธคิวามหลากหลายทางเพศกบั
การมีชีวิตท่ีแตกต่างของเพศสภาพ กล่าวว่า พื้นฐาน
ครอบครัวมีพ่อนับถือศาสนาพุทธ แม่นับถือศาสนาอิสลาม 
จึงเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเรื่องเพศสภาพ และตนเคยถูก
ล่วงละเมดิทางเพศแต่ไม่สามารถด�าเนนิคดไีด้ เพราะกฎหมาย
ไม่ได้คุม้ครองการล่วงละเมดิในเพศเดยีวกนัว่าเป็นการข่มขืน
แต่เป็นเพียงการท�าอนาจาร “ชีวิตเราเข้าสู่สภาวะซึมเศร้า
หนกั ผ่านการคิดสัน้หลายคร้ังแต่รอดมาได้ และถงึจดุแตกหกั
ในปี ๒๕๕๒ พ่อแม่ตัดสินใจขายบ้านย้ายไปอยู่เชียงรายเพื่อ
ตัดขาดกับเราโดยสิ้นเชิง ยอมรับว่าชีวิตล�าบากมาก มีเพื่อน
ที่คอยแบ่งปันอาหารและหยิบย่ืนเงินให้บางเวลา พยายาม
ไปหางานรับจ้างได้เงินเป็นครั้งคราว ไม่มีงานประจ�าเพราะ
ไม่รับคนเพศสภาพ ที่ใช้ค�าน�าหน้านายแต่กายเป็นหญิง”

นาดาบอกว่า จดุเปลีย่นของชวีติคอื ช่วงทีเ่ข้าเวบ็ไซต์
ชุมชนออนไลน์ อ่านกระทู้ของชีวิตคนอื่น รู้สึกเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกันแม้จะไม่รู้จักหน้าตา มีทั้งคนที่แย่กว่า     
และคนที่ได้ดีในชีวิต ท�าให้นาดาเริ่มรู้จักองค์กรต่างๆ ที่
ท�างานเกี่ยวกับคนข้ามเพศ กระทั่งไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์
ซิสเตอร์พัทยา และที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
“รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าไม่สูญเปล่า ได้รับผิดชอบงานเก่ียวกับ
ข้อมลูด้านสทิธคิุม้ครองทางเพศ ศกึษาเรือ่งกฎหมายมากข้ึน
และตัดสินใจเรียนต่อด้านกฎหมาย ในช่วงที่เริ่มเรียน
มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกที่กลับไปหาครอบครัว ยอมรับว่า
กลัวการไม่ยอมรับ แต่เมื่อเรื่องผ่านไป พ่อแม่ก็ยอมรับและ
เข้าใจ” กระทัง่เรยีนจบปรญิญาตรแีต่ไม่สามารถรบัปรญิญา
ได้เพราะเรือ่งเพศสภาพ นาดาจงึพยายามผลกัดนัเรื่องสิทธิ     
ดังกล่าวจนได้ปริญญาบัตร ก่อนท่ีจะมีรัฐธรรมนูญ ฉบับ          
ปี ๒๕๕๐ ที่มีการคุ้มครองเรื่องเสรีภาพการแสดงออกท่ี       
แตกต่างจากเพศก�าเนิดประกาศใช้ 

กว่า ๑๔ ปี ที่ได้ท�างานจิตอาสา ได้เปลี่ยนวันสิ้นหวัง
สูก่ารได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ปัจจบุนัได้รบัทนุไปศกึษาต่อปริญญาโท
ทีต่่างประเทศด้านกฎหมาย ซึง่เป็นทนุสนบัสนนุจากรฐับาล
อังกฤษ “คุณค่างานจิตอาสาท่ีส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้อื่น 
และมันสะท้อนกลับมาในรูปแบบท่ีเราคาดไม่ถึงเช่นกัน”      
นาดากล่าวทิ้งท้าย 



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒๑๐

เรื่องเล่า
ชาวยุทธฯ
โดย...ทรงพล ตุละทา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เป็นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ หรือประยุกต์ใช้         
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนา ต่อยอด หรือแก้ไข
ปัญหาในสิ่งที่ชุมชนก�าลังด�าเนินการอยู่ เพ่ือให้ชุมชน 
และเครือข่ายสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของชุมชน       
เข้มแข็ง

คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น แต่ข้อมูล
ความรู ้ด ้านดิจิทัลของคนไทย คือมีความรู้เท่าทัน         
เพียง ๖๘.๑% ของผู้ใช้งานทั้งหมด นอกจากนี้ ระดับ             
องค์ความรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับพื้นฐาน และยังมี
สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ สิทธิ มารยาท และการค้าขาย
ออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถหลีกเล่ียง
กระแสดจิทิลัได้ แม้เทคโนโลยดีจิทิลัจะมปีระโยชน์มาก
แต่ก็มีข้อพึงระวัง และต้องรู้เท่าทันหลักการส�าคัญคือ 
เราจะเอาดจิทิลัไปพฒันาชมุชน พฒันาประชาชน พฒันา
สังคมได้อย่างไร

ในเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูป
ชุมชนเข้มแข็ง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) สานใจ          
ฟอรัม่ ว่าด้วย “ดจิทิลักบัการสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็” 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการน�าเสนอ              
รูปธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนเข้มแข็ง         
รวม ๕ พื้นที่ เป็นประสบการณ์ในการพยายามน�าเอา
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนแม่ระมาดน�าเคร่ืองมือการประเมินผลกระทบ 
ด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น น�า
มาสู่การพัฒนามาตรการ 5GEMS มีการท�าแบบฟอร์ม 
เพ่ือส่งข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นไปให้โรงพยาบาล การท�า 
Application SOS เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
มายงัโรงพยาบาลแม่จะเรา มรีะบบ GPS เพือ่ติดตามรถ       
การระบตุ�าแหน่งทีต่ัง้ครัวเรอืนใน Google map เพ่ือให้
หน่วยแพทย์เข้าไปให้บริการและช่วยเหลอือย่างถกูต้อง
รวดเร็ว การสร้างความยั่งยืน ใช้วิธีการท�าให้ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เห็นประโยชน์ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการร่วมระดมทุนช่วยดูแลรักษา เช่น การ      
ตดิตัง้ CCTV การใช้เทคโนโลยดิีจทิลัในงานสาธารณสขุ
ท�าให้เทศบาลมีข้อมูลมาใช้ประกอบการท�าแผนและ       
จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือต่างๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพือ่การท่องเทีย่วชุมชน 
ศนูย์ไอซทีชุีมชน อ.สามพราน จ.นครปฐม ชมุชนเกาะ
ลดัอแีท่น อยูใ่นพ้ืนที ่อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นพืน้ที่
การปลกูส้มโอ และเป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูชัน้ด ีในปี ๒๕๕๔ 
พ้ืนท่ีท้ังหมดถูกน�้าท่วม การปลูกส้มโอใหม่ทั้งหมดใช้
เวลาถึง ๖ ปี ในการฟื้นฟู เกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถท�าให้เกษตรกรฟื้นตัวได้เร็ว จึงมีการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลดัอแีท่น มกีารท�าแผนท่ี 
(Mapping) พื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ของชุมชน 

ดิจิทัล
กับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

พิพิธภัณฑ์ชุมชน โฮมสเตย์ และจัดท�า QR Code 
ส�าหรบัให้ข้อมลูว่าส้มโอปลกูทีส่วนใคร พร้อมรบัประทาน
ได้วันไหน น�า QR Code มาติดตั้งยังจุดต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมตาม
จุดนทิรรศการ การปักหมุดร้านค้า สถานที่ต่างๆ ของ
เกาะลดัอแีท่นใน Google Map เริม่ต้นจากการรวมกลุม่
คนในชุมชนจากผู้สนใจในกลุ่มเล็กๆ และขยายวงกว้าง
ข้ึน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าไป
ท�างานร่วมกับชุมชน 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาดและ
กระบวนการผลิต ศูนย์ไอซีทีชุมชนถ�้าพรรณรา 
จ.นครศรธีรรมราช อ�าเภอถ�า้พรรณรา เป็นอ�าเภอหนึง่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศที่       
เป็นเขาสูงสลับพื้นที่ราบ ท�าให้เกิดความแตกต่างใน       
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของแต่ละพื้นท่ี และเพื่อตอบ
สนองกับความต้องการช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึง
อนิเทอร์เนต็ของคนในชมุชน กระทรวงไอซทีจีงึได้ก่อตัง้
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนถ�้าพรรณราข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อ
เป็นศนูย์กลางการเรยีนรูข้องคนในพืน้ที ่มกีลุม่วสิาหกจิ 
มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ บทบาทของศูนย์ฯ         
ได้เข้าไปพฒันาศกัยภาพกลุม่ต่างๆ ในการน�าเทคโนโลยี
ที่เข้าถึงได้ง่ายมาใช้ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์  
Facebook, Line ในการขายสินค้า ฯลฯ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการผลิตในภาค
เกษตร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี  
ภายใต้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เป็นศูนย์ฝึกและแหล่งเรียนรู ้ส�าหรับการท�าเกษตร
อินทรีย์ ผ่านการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาค
วชิาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่ือมวลชน เพือ่
ร่วมกันขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในทกุๆ ระดบั ศนูย์
กสิกรรมธรรมชาติเริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้

เรื่องเกษตรอินทรีย์เผยแพร่ออนไลน์ มีการรวมกลุ่ม
สือ่สารกนัภายในเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
การท�าเกษตร การใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตร ได้แก่ 
Smart Farm, Internet of Thing (IOT) ในแปลงเกษตร 
การพฒันาระบบมาตรฐานของสมาชิก ท่ีเป็นการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์แบบกลุ่ม หรือ PGS ซึ่งได้รับการ
ยอมรบัจากตลาดสนิค้าเกษตรของกลุม่ สามารถส่งขาย
สินค้าในจังหวัดและส่งขายจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ  
รวมถึงยังขายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าอีกด้วย

การใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจดัการทรพัยากร 
แม่แจ่มโมเดล จ.เชียงใหม่ เป็นกรณีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลเขตพื้นที่ซ้อนทับที่ท�ากิน
กบัพืน้ทีป่่า เริม่ต้นจากการน�าเทคโนโลยพีกิดัดาวเทยีม 
หรือ GIS มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการร่วมกับ        
ผูม้ส่ีวนได้เสียต่างๆ ในการส�ารวจร่วมกนัระหว่างชาวบ้าน
กับภาครัฐ ท�าให้สังคมเข้าใจและใช้การส่ือสาร สร้าง
ภาคเีครอืข่าย สนบัสนนุข้อมูลออนไลน์ ส่ือสารให้ชมุชน
มีส่วนร่วม ท�าให้หน่วยงานต่างๆ มาใช้ข้อมูลชุดนี้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งท�าความเข้าใจกับสังคมเพื่อ
สื่อสารเชิงนโยบาย ปัจจุบันทางเครือข่ายได้จัดท�าเพจ 
Forest Book การส่ือสารรูปธรรมจากพื้นที่แม่แจ่ม        
ไปยังเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ น�าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในภาพรวม

ภาพรวมการขบัเคลือ่น “ดจิทัิลกบัการสร้างเสรมิ
ชุมชนเข้มแขง็” การพฒันาความรูเ้รือ่งเทคโนโลยดีจิทิลั
และการใช้ประโยชน์เป็นสิง่ส�าคญั เน้นการเรยีนรูร่้วมกัน 
ในมติล่ิางขึน้บน บนลงล่าง และเป็นเครือข่ายเช่ือมโยง 
เครือข่าย ขับเคลื่อนสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมกัน 
ในขณะเดยีวกนั การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและ
กลไกภายนอกต้องหนุนให้ตรงจุด
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โดย...กองบรรณาธิการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้คน
ทกุเพศวยั จากผลส�ารวจโดยส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ETDA) ในปีทีผ่่านมา พบว่า พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ของเดก็และ
เยาวชนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ชั่วโมงต่อวัน ปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ กล่าวถึงภัยท่ีแฝงมาในโลกออนไลน์        
ให้ฟังว่า

ปัจจบุนัภัยออนไลน์มหีลากหลายรปูแบบ ทัง้ทีแ่ฝงมาทางเวบ็ไซต์ 
เกมออนไลน์ การแชทไลน์ มกัมกีารเด้งขึน้ของข้อความต่างๆ (Pop up) 
ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ ดูเว็บไซต์ลามก หาเพื่อนคุยออนไลน์ท่ีอาจ
น�าไปสู่การถูกล่อลวงหรือล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการน�าข้อมูล       
ส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ ซ่ึงเด็กมักไม่ทันคิดว่าการเปิดระบบใช้งาน
ออนไลน์เป็นสาธารณะ คอืสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ภยัออนไลน์เข้าถงึตวัได้ง่าย 
ด้วยช่วงวัยและพัฒนาการของเด็กที่มักมองโลกในแง่บวก ไม่รู ้จัก
ป้องกันตัวเอง “ภัยอีกรูปแบบที่รุนแรงมากคือ การล่อลวง ซึ่งมิจฉาชีพ
สามารถเข้ามาติดตามดูพฤติกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อหา
จังหวะท�าความรู้จักกับเด็กที่เป็นเป้าหมาย เมื่อหลอกให้ตายใจแล้วก็
น�าไปสูก่ารคยุกนัเรือ่งเพศ การหลอกให้ไลฟ์สดโชว์ของลบั มจิฉาชีพได้
ภาพลามกไปอาจเกบ็ไว้ดเูอง ดใูนกลุม่ และน�าไปขาย เป็นทีม่าของการ
ถูกแบล็คเมล์หรือข่มขู่ให้เด็กแสดงออกทางเพศที่รุนแรงขึ้น”

ปิยะวดี กล่าวอีกว่า จากการท�างานกับภาคีเครือข่ายพบว่า ภัย
ที่พบบ่อยคือ การกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์ให้เกิดความอับอาย หรือ
การใช้ค�าพูดดูถูกให้เจ็บช�้าน�้าใจ รวมถึงการชักชวนให้คนมารุมด่า ซึ่ง
ความต้านทานของเดก็แต่ละคนแตกต่างกนั บางคนเครยีดจนส่งผลต่อ
การใช้ชวิีตทัง้ในแง่จติใจและร่างกาย ส�าหรบัการป้องกนัเบือ้งต้น ก่อน
เรือ่งจะลกุลาม ส่วนตวัคิดว่าครอบครวัต้องใส่ใจในพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่น
ไปของลกูหลานว่ามพีฤตกิรรมอะไรทีแ่ปลกไป เช่น เกบ็ตวั หวาดระแวง 
เดก็ส่วนใหญ่มกัไม่กล้าคยุปัญหากบัพ่อแม่ โดยผูป้กครองสามารถตดิต่อ 
“มลูนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพฒันาไทย” ได้ ซึง่มลูนธิฯิ จะมคี�าแนะน�าจาก     
นักจิตวิทยาให้เด็กผ่อนคลายและปล่อยวางในส่ิงที่เกิดขึ้น เพื่อน�ามา
เป็นบทเรียนกับตัวเอง สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเด็กเองและ
เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายที่อาจกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ “ที่ส�าคัญคน       
รอบข้างต้องคอยสอดส่องช่วยกันดูแล และรู้จักแบ่งเวลาการใช้สื่อ
ออนไลน์ของเด็กในทางสร้างสรรค์ เพื่อได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์จะ
มีหลายเครือข่ายร่วมมือกัน ทั้งต�ารวจ กรมสอบสวนพิเศษ กระทรวง
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์  ฯลฯ แต่ส่ิงส�าคัญทีสุ่ดคอื เดก็
ต้องรู้จักระมัดระวัง รู้พิษภัยที่เข้ามาก่อนที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะ
กลายเป็นโทษมหันต์ และคนที่จะช่วยสอดส่องดูแลเด็กได้ดีที่สุดก็คือ 
คนใกล้ตัวเด็กอย่าง “ผู้ปกครอง” นั่นเอง

ใส่ใจเด็กในยุคดิจิทัล
รู้ทันภัยออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีผ่่านมา 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ สถาบันวิจัย
ระบบสขุภาพภาคใต้ ม.สงขลานครนิทร์ สถาบนัสนัติ
ศึกษา และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนใต้ ๔ จงัหวดั ได้ประชมุปรกึษาหารอืทบทวน
การขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในมตสิมชัชาสภุาพแห่งชาติ ครัง้ที ่๑ พ.ศ.๒๕๕๑ และมตสิมชัชาสนัตภิาพ
ชายแดนใต้ ในปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมฯ มีมติร่วมกันในการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วย
การพฒันาสขุภาวะในพืน้ทีพ่หุวฒันธรรมชายแดนใต้ ผ่านเครือ่งมอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะ
ประเด็น โดยไฮไลท์ครั้งนี้ จะเป็นการท�างานโดยใช้วิชาการเป็นตัวน�า จากความร่วมมือ
ของมหาวทิยาลยัและสถาบันการศกึษา เครอืข่ายนกัวชิาการ ๕ สถาบนั ได้แก่ มอ.สงขลา
มอ.ปัตตานี ม.ฟาฏอนี ม.นราธิวาส และ มรภ.ยะลา เพื่อน�าไปสู่สันติสุขภาวะในพื้นที่
ชายแดนใต้ให้ยั่งยืนต่อไป

สช. ร ่วมกับภาคี เชิงยุทธศาสตร ์ที่ส�าคัญ                
ทั้ง สวสส. สสส. และธนาคารจิตอาสา จัดประชุม 
“ชวนคดิชวนคยุ มติสิขุภาพทางปัญญา” เมือ่วนัที ่๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจ�านวนมาก 
และได้รับเกียรติจากหลายท่านมาเป็นกระบวนกรให้ 
อาทิ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย อ.ธีระพล เต็มอุดม 
อ.บฤงคพ วรอุไร ฯลฯ นอกจากน้ียังได้คนรุ่นใหม่        
ไฟแรงอย่าง อ.เอเซยี (ดร.สรยทุธ รัตนพจนารถ) กบัน้องเอร์ิน (จริาภรณ์ กมลรงัสรรค์) 
มาช่วยเป็นพิธีกรคู่หูดูโอ้ ที่ท�าให้งานนี้มีสีสันขึ้นเป็นกอง หนุ่มสาว สช. ถึงกับออกปาก
ชวนให้มาเป็น “คนสุชน” ด้วยกันทีเดียว!

สช. ชวนภาคีขยายวงสุขภาพทางปัญญา...

ต่อยอดการขับเคลื่อน...
ระบบสุขภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พัฒนา CHIA ในพื้นที่ตำาบลน้ำาพุ ราชบุรี
                  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ผศ.ดร.องัสนา บุญธรรม มหาวทิยาลยั
มหิดล พร้อมด้วยทีมส�านักสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หารือ
ร ่วมกับกลุ ่มรักษ์ต ้นน�้าและผู ้แทน       
ชาวบ้านต�าบลน�า้พ ุเพ่ือพฒันาโครงการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย
ชมุชน (Community Health Impact 
Assessment : CHIA) กรณผีลกระทบจากการก�าจดักากอุตสาหกรรมในพืน้ที ่ต.น�า้พุ 
อ.เมอืง จ.ราชบรีุ เป็นการสร้างการเรยีนรูร่้วมกนัและหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
จากการก�าจดักากอตุสาหกรรมทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาวะคนในพืน้ที ่ขอเป็นก�าลงัใจ
ให้ทีมงานและชาวต�าบลน�้าพุทุกคน

ข่าวล่ามาเร็วจากกระจอกข่าว 
รายงานมาว่า ชมุชนและภาคเีครอืข่าย
ย่านเมอืงเก่า ๓ เขต ก�าลงัวางขมุก�าลงั
ก้าวขายาวๆ พฒันาย่านเมอืงเก่าในเขต
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย และ
สัมพันธวงศ์ ด้วยประเด็นร่วมคือการ
ท่องเที่ยวย่านเก่าโดยชุมชน ที่เป็น
ประเดน็ร้อนของการหารอืคอื การจะมี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนต้องมีความมั่นคงในที่ดินเสียก่อน เพราะในพื้นที่
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน สายสีส้ม ที่อาจท�าให้ชุมชน            
ต้องขยับขยายออกจากพื้นที่ งานน้ีนอกจากต้องขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ยัง 
ต้องขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาวะด้วย พื้นที่            
เขาบอกมา

ท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่า



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒๑๒

หนังสือพิมพ์สานพลัง
“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

รายเดือน
เจ้าของ
สำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ที่ปรึกษา
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา
พัชรา อุบลสวัสดิ์
บรรณาธิการอำ นวยการ
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
บรรณาธิการ
บริษัท เบรฟ สเต็ป จำ กัด
กองบรรณาธิการ
ขนิษฐา แซ่เอี้ยว  นันญณัฏฐ ถุงปัญญา 
แคทรียา การาม  บัณฑิต มั่นคง 
ทรงพล ตุละทา  ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
นภินทร ศิริไทย 
ที่อยู่
สำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
อีเมล์ : nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th
ติดต่อกองบรรณาธิการ
บริษัท เบรฟ สเต็ป จำ กัด
๑๕๙/๙๕ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๑๐ ๙๗๓๑, ๐๘ ๑๘๒๔ ๓๗๔๔

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔ 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ชำ ระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๖๘/๒๕๔๓

ปณ.นนทบุรี

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ 

กรรมการบริหาร รักษาการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สวสัดค่ีะ ในเดอืนมิถุนายนท่ีผ่านมา มกีารประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ “ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา”        
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องท�าความเข้าใจท่ี       
ลึกซึ้ง สุขภาพทางปัญญา หรือ Spiritual Health เป็นมิติ
หน่ึงของสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ          
พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นเรื่องหนึ่งภายใต้ธรรมนูญว่าด้วย     
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ ซ่ึงประกาศใช้มาตั้งแต่
ปลายปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้หมายความถึง ภาวะของมนุษย์ที่มี
ความรู้ทั่ว ความรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้          
ในเหตุผลแห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์ และ      
ความมโีทษ ซ่ึงน�าไปสูค่วามมจีติอนัดงีามและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ 
โดยมีหลักการส�าคัญว่า 

๑. สุขภาพทางปัญญาเป็นฐานรากของสุขภาพ     
องค์รวม การปฏิบัติเพื่อสุขภาพทางปัญญาน�าไปสู่ภาวะ 
ของมนุษย์ที่มีความรู้ ทั้งความรู้เท่าทันและความเข้าใจ         
ที่แยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดีและความชั่ว ความมี
ประโยชน์และความมีโทษ ซึง่น�าไปสูก่ารมีจติใจท่ีดงีามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

๒. สุขภาพทางปัญญาสัมพันธ์กับสุขภาพทางกาย 
ทางจิต และทางสังคม มีทั้งมิติแนวดิ่ง คือการเชื่อมโยง
มนุษย์กับศรัทธาความเชื่อ อุดมคติ หรือคุณค่าสูงสุดท่ีตน
ยดึถอื และมติแินวราบ คอืการเชือ่มโยงมนษุย์กบัสรรพสิง่
รอบตัว ดังนั้น การบรรลุซึ่งสุขภาพทางปัญญาจ�าเป็นต้องมี
ความสมดุลกันทั้งในมิติแนวดิ่งและแนวราบ

ในทางหน่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า สขุภาพทางปัญญาเป็น
สิ่งท่ีอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน เป็นการค้นหา
พลังชีวิตของแต่ละคนให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญเพราะพลัง
ชวีตินีจ้ะช่วยให้คนๆ นัน้ สามารถก้าวพ้นอปุสรรค สามารถ
ดูแลบริหารจัดการงานที่ท�าและชีวิตส่วนตัวให้ดีได้ โดยมี
ความเข้าใจ รู ้เท่าทัน เห็นคุณค่าและความส�าคัญของ         
เรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
โดยเป้าหมายส�าคัญคือ สามารถเรียนรู้ความเป็นจริงและ       
ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ประสบในชีวิตไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขได้        
ซึง่การมสีขุภาพทางปัญญานัน้ จะช่วยให้เราและคนรอบข้าง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในการประชมุดงักล่าว มผีูเ้ข้าร่วมประชมุจากภาครฐั 
ภาควิชาการ และภาคประชาชน ทั้ง       
พระสงฆ์ เครอืข่ายพืน้ทีข่อง สช. ตวัแทน
ของชนชาติพันธุ ์  อดีตผู ้ป ่วยมะเร็ง          
นักดนตรี ไปจนถึงอดีตนักโทษต้องคดี 
ซึง่ทุกคนได้ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์
ของตนในเรื่องของการปฏิบัติที่ก่อผลที่
ดีที่สุด (Best practice) แรงบันดาลใจ 
ปัจจัยของความส�าเร็จ ข้อจ�ากัดที่พบ     
จากการท�างานและประสบการณ์ในชีวิต          
มีการระดมสมองในเรื่องยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายร่วม ภายใต้ ๙ หัวข้อหลัก 
๙ ฐาน ซึ่งประกอบด้วยฐานธรรมชาติ 
การเคลือ่นไหวร่างกาย ความคดิสร้างสรรค์
ศิลปะ งานบันดาลใจ จิตอาสา ความสัมพันธ์ การเรียนรู้ 
ภาวนา และความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งหมดเป็นการดึง
เอาส่ิงที่แต่ละคนคิดและท�าออกมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้ 
คนอื่นได้สัมผัสและเข้าถึง ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจและได้          
บทเรียนต่างๆ มากมายที่จะน�าไปขยายผลต่อได้

**ในทางพุทธศาสนานั้น สุขภาพทางปัญญา หมายถึง 
การมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับชวีติ สามารถวางจิต วางใจ

ได้อย่างถกูต้อง คดิด ีคดิเป็นและเหน็ตรง ช่วยให้ด�าเนนิชวีติ
ได้อย่างเป็นปกติสุข ท้ังกายและใจ สามารถแก้ปัญหา       
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ช่วยให้จิตเป็นอิสระท่ามกลาง
ความผันผวนปรวนแปรต่างๆ โดยพุทธศาสนามองว่า   
ปัญญานั้นเป็นพื้นฐานของความสุข ทั้งทางกาย สังคม        
และจิต  

สขุภาพทางปัญญาจงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีเ่ราควรเรยีนรู้
ให้รู้จักและสัมผัสให้ได้ เพื่อความสุขของตัวเราและสังคม

อีกหนึ่งเรื่องท่ีมีความส�าคัญและเรียนย�้า คือ การ
สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ในยุค ๔.๐ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก โดยมีก�าหนดการ
ตามแผนภาพดังนี้

ขอเรียนเชิญท่านท่ีมีคุณสมบัติและสนใจสมัคร 
ติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนได้ที่เว็บไซต์การสรรหา 
https://nhc.nationalhealth.or.th เพื่อมาร่วมเป็น
พลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะไปด้วยกันนะคะ

**ท่ีมา: หนังสือพุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ  
จดัพมิพ์โดย สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล


