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เชื่อมพลังพลเมือง-เครือข่ายสุขภาพร่วมปฏิรูปทุกพื้นที่

“ทัง
้ สององค์กรมีจด
ุ เน้นเดียวกัน
คือ กระบวนการมีสว่ นร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้กบ
ั พลเมือง
ส่งเสริมบทบาทพลเมืองให้ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าทีข
่ องตนเอง จึงมา
จับมือกันเพือ
่ สร้างการตืน
่ รู้ และประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการเดินหน้า
ปฏิรป
ู ประเทศ”

เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ ศาสตราจารย์วฒ
ุ สิ าร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า
นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยเป้าหมาย
ความร่วมมือทีท่ งั้ ๒ หน่วยงานจะด�ำเนินการร่วมกัน ได้แก่ ๑.การก�ำหนดทิศทางร่วมกันในเรือ่ ง
จิตส�ำนึกพลเมืองให้เป็นยุทธศาสตร์การท�ำงานของหน่วยงาน ตลอดจนผลักดันและขับเคลือ่ น
ให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ๒.สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองเข้มแข็งเพือ่ พัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมในทุกระดับ ๓.สนับสนุนให้เกิดการท�ำงานร่วมกันด้านวิชาการ
พัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมส�ำหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีสว่ นร่วม และ ๔.บูรณาการความร่วมมือของบุคลากร ๒ สถาบัน
“ทัง้ สององค์กรมีจดุ เน้นเดียวกันคือ กระบวนการมีสว่ นร่วม สร้างความเข้มแข็งให้กบั
พลเมือง ส่งเสริมบทบาทพลเมืองให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าทีข่ องตนเอง จึงมาจับมือกันเพือ่
สร้างการตืน่ รู้ และประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการเดินหน้าปฏิรปู ประเทศ” นพ.พลเดช กล่าว
โดยแผนงานส�ำคัญทีท่ งั้ ๒ องค์กรจะด�ำเนินการร่วมกันระยะแรก คือ การรวมพลังเครือข่าย
สุขภาพและเครือข่ายของพระปกเกล้าจัดเวที “ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย” จ�ำนวน
๑๒๐ เวทีทวั่ ประเทศ ภายใต้หวั ข้อ “ประชาคมจังหวัดกับการปฏิรปู ประเทศไทย” เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิรปู ประเทศ และสร้างการตืน่ ตัวให้ประชาชนมีสว่ นรวมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจะออกแบบแต่ละเวทีให้มปี ระชาชนมาจากทุกๆ อ�ำเภอ โดยอาศัยกลไกของจิตอาสา
ประชารัฐที่ สช. ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มประสานมาตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์วฒ
ุ สิ าร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าว
ว่า บทบาทของสถาบันฯ ทีท่ ำ� มาตลอดคือมุง่ เน้นส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมการเมืองให้เข้มแข็ง เพราะการปฏิรปู เฉพาะโครงสร้างย่อมไม่สำ� เร็จ
ตามเป้าหมาย หากไม่ได้ทำ� ให้ประชาชนฐานรากเข้มแข็งตระหนักถึงหน้าที่
ของตนเอง เป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ตืน่ รู้ จนกระทัง่ ถึงการเข้าไปมีสว่ นผลัก
ดันการปฏิรปู ประเทศ
“การมุง่ แต่พฒ
ั นาการเมืองอย่างเดียวไม่พอ หากปัญหาเศรษฐกิจหรือ

ความเหลือ่ มล�ำ้ ยังมีอยู่ ประเทศก็กา้ วต่อไปไม่ได้ เราจึงต้องให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรปู ประเทศไปพร้อมกันด้วย” ศาสตราจารย์วฒ
ุ สิ าร กล่าว
โดยการท�ำงานร่วมกันหลังจากนี้ ทางสถาบันฯ จะเชื่อมต่อศูนย์
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน ๔๙ จังหวัดกับเครือข่ายของ สช. ในจังหวัด
ต่างๆ เพือ่ ก้าวไปสูเ่ ป้าหมายส�ำคัญเพือ่ สนองพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีใ่ ห้ประชาชนตระหนักทัง้ หน้าทีข่ องตนเอง
และต่อบ้านเมือง มุง่ กระท�ำในเรือ่ งทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

ล้อมคอก ‘โรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รัง’ คนกรุง
ล็อกเป้าปรับพฤติกรรม ‘นักเรียน’ ลดความเสีย
่ ง
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
โรคปอดเรือ้ รัง

โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง

(ถุงลมโป่งพอง)

การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา
ใขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
น�ำ้ ตาลในเลือดสูง
น�ำ้ หนักเกินและอ้วน

โรค NCDs อืน่ ๆ
พฤติกรรมเสีย่ ง
การดืม่ สุรา

พฤติกรรมการบริโภค
การสูบบุหรี่

กิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ
กลุม่ โรคหลัก NCDs, 4 การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา และ 4 ปัจจัยเสีย่ งทางพฤติกรรม
(อ้างอิงรูปที่ 1A จากรายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม 2557)

ประชากรทีห่ นาแน่นกว่า ๑๐ ล้านคนใน กทม. บนวิถชี วี ติ อันเร่งรีบทีเ่ ต็มไปด้วยแรงกดดัน ได้นำ� มาซึง่ ปัญหาสุขภาพมากมายโดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รัง (NCDs) ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมเสีย่ งด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริโภค
ด้วยระดับปัญหาทีร่ นุ แรงและเกีย่ วข้องกับทุกภาคส่วนในสังคม แนวทางการแก้ไขในส่วนนี้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย
จึงเป็นทีม่ าของ การประชุมหารือกรอบการพัฒนาและขับเคลือ่ นประเด็น “การป้องกันกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง” ในเขตพืน้ ที่ กทม. เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
โดยมีผทู้ รงคุณวุฒแิ ละผูแ้ ทนหน่วยงานองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๒๑ ท่านร่วมกันหารือ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือผ่าน กลไกเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน เขตพืน้ ที่ ๑๓ กทม. (กขป.เขต ๑๓) ทีม่ ี ๕ หน่วยงาน คือ กทม. สธ. สสส. สปสช. และ สช. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกันสานพลัง
กรอบการท�ำงานภายใต้บรรยากาศการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ สรุปเป็นคอนเซ็ปต์ “๔x๔x๔” ซึง่ หมายถึง ๔ พฤติกรรมเสีย่ ง (สูบบุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล์
บริโภคอาหารไม่เหมาะสม กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ) ๔ การเปลีย่ นแปลง (ความดันสูง น�ำ้ ตาลในเลือดสูง ไขมัน ในเลือดผิดปกติ น�ำ้ หนักเกิน) และ
๔ กลุม่ โรค (หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน โรคปอดเรือ้ รัง) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การป้องกันและเสริมสร้างให้คน กทม. ปลอดภัยจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
โดยทีป่ ระชุมให้นำ�้ หนักกับกลุม่ เด็ก โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเป็นอันดับหนึง่ ขยายไปยังสถานทีท่ ำ� งานและชุมชน เพือ่ ให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุม่
นพ.วงวัฒน์ ลิว่ ลักษณ์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัย กทม. ประธานการประชุม กล่าวว่า สิง่ ทีต่ อ้ งโฟกัสก็คอื พฤติกรรมการบริโภค อาหาร
และการออกก�ำลังกาย ซึง่ จะช่วยลดปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคอ้วนได้
“การเริม่ ต้นจากเด็กตัง้ แต่ชว่ งวัยเรียนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมคุน้ ชิน ซึง่ จะมีผลเชือ่ มโยงต่อยอดไปยังผูป้ กครองให้ตระหนัก
ในเรือ่ งนี้ คาดว่าจะท�ำงานได้งา่ ยและน่าจะเกิดผลส�ำเร็จ ในขณะเดียวกัน เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ก็จะหาสถานประกอบการทีม่ คี วามสนใจ
และชุมชนทีม่ คี วามพร้อมเป็นพืน้ ทีต่ วั อย่างในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรค แล้วค่อยขยายพืน้ ทีโ่ ดยใช้กระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูต้ อ่ ไป”
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมเห็นควรให้จดั ตัง้ กลไกภายใต้ กขป. เขตพืน้ ที่ ๑๓ ใน ๒ ระดับ คือ กลไกกลางในการติดตามก�ำกับทิศทางการด�ำเนิน
งานในภาพรวม และกลไกด�ำเนินงานทีร่ บั ผิดชอบใน ๓ กลุม่ เป้าหมาย โดยในเบือ้ งต้นมอบหมายให้ ส�ำนักอนามัย กทม. รับผิดชอบ
พืน้ ทีโ่ รงเรียน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองรับผิดชอบพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต ๑๓ รับผิดชอบพืน้ ทีช่ มุ ชน
www.facebook.com/NHCO.thai
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