
เมือ่วันที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา นพ.พลเดช ป่ินประทปี เลขาธกิารคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต ิ (สช.)  และ ศาสตราจารย์วฒุสิาร ตนัไชย เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า 
ได้ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการและจดักจิกรรมร่วมกนั ณ ห้องรบัรอง สถาบันพระปกเกล้า 

นพ.พลเดช ป่ินประทปี เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ เปิดเผยเป้าหมาย 
ความร่วมมอืทีท่ัง้ ๒ หน่วยงานจะด�าเนนิการร่วมกนั ได้แก่ ๑.การก�าหนดทศิทางร่วมกันในเรือ่ง
จติส�านกึพลเมอืงให้เป็นยทุธศาสตร์การท�างานของหน่วยงาน ตลอดจนผลกัดนัและขบัเคลือ่น 
ให้เป็นรปูธรรมในทกุระดบั ๒.สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาเครอืข่ายพลเมอืงเข้มแขง็เพ่ือพฒันา
นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วมในทกุระดบั ๓.สนบัสนนุให้เกดิการท�างานร่วมกนัด้านวชิาการ 
พัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมส�าหรับการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบ 
มส่ีวนร่วม และ ๔.บรูณาการความร่วมมอืของบคุลากร ๒ สถาบนั

“ทัง้สององค์กรมจีดุเน้นเดยีวกนัคอื กระบวนการมส่ีวนร่วม สร้างความเข้มแขง็ให้กบั
พลเมอืง ส่งเสรมิบทบาทพลเมอืงให้ตระหนกัถงึสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง จึงมาจับมอืกนัเพือ่
สร้างการตืน่รู ้และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเดนิหน้าปฏริปูประเทศ” นพ.พลเดช กล่าว  

โดยแผนงานส�าคัญท่ีท้ัง ๒ องค์กรจะด�าเนนิการร่วมกันระยะแรก คือ การรวมพลงัเครอืข่าย
สุขภาพและเครือข่ายของพระปกเกล้าจัดเวที “ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย” จ�านวน 
๑๒๐ เวททีัว่ประเทศ ภายใต้หวัข้อ “ประชาคมจงัหวดักบัการปฏริปูประเทศไทย” เพือ่สร้าง
ความเข้าใจถงึแนวทางปฏริปูประเทศ และสร้างการตืน่ตัวให้ประชาชนมส่ีวนรวมอย่างเป็น 
รปูธรรม โดยจะออกแบบแต่ละเวทใีห้มปีระชาชนมาจากทกุๆ อ�าเภอ โดยอาศยักลไกของจติอาสา
ประชารฐัที ่สช. ท�าหน้าท่ีเชือ่มประสานมาตัง้แต่ปี ๒๕๖๐  

สช. ผนึก สถาบันพระปกเกล้า
เชื่อมพลังพลเมือง-เครือข่ายสุขภาพร่วมปฏิรูปทุกพื้นที่

“ทัง้สององค์กรมจีดุเน้นเดยีวกัน 
คือ กระบวนการมส่ีวนร่วม 

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัพลเมือง 
ส่งเสริมบทบาทพลเมอืงให้ตระหนกัถงึ

สทิธแิละหน้าท่ีของตนเอง จงึมา 
จบัมอืกันเพ่ือสร้างการต่ืนรู ้และประชาชน 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการเดนิหน้า 
ปฏิรูปประเทศ”

ฉบับท่ี ๔
ปี ๒๕๖๑



เกาะติด4PW    ฉบับท่ี ๔ ปี ๒๕๖๑>>
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ศาสตราจารย์วฒุสิาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า กล่าว
ว่า บทบาทของสถาบนัฯ ทีท่�ามาตลอดคอืมุ่งเน้นส่งเสรมิประชาธปิไตยและ
ส่งเสรมิการเมอืงให้เข้มแข็ง เพราะการปฏิรปูเฉพาะโครงสร้างย่อมไม่ส�าเรจ็
ตามเป้าหมาย หากไม่ได้ท�าให้ประชาชนฐานรากเข้มแขง็ตระหนกัถงึหน้าที่
ของตนเอง เป็นพลเมอืงทีม่คุีณธรรม ตืน่รู ้จนกระทัง่ถงึการเข้าไปมส่ีวนผลัก
ดนัการปฏรูิปประเทศ 

“การมุง่แต่พัฒนาการเมอืงอย่างเดยีวไม่พอ หากปัญหาเศรษฐกจิหรอื

ความเหล่ือมล�า้ยงัมอียู ่ประเทศกก้็าวต่อไปไม่ได้ เราจงึต้องให้ความส�าคัญกับ
การปฏริปูประเทศไปพร้อมกนัด้วย” ศาสตราจารย์วฒุสิาร กล่าว

โดยการท�างานร่วมกันหลังจากนี้ ทางสถาบันฯ จะเช่ือมต่อศูนย์
พฒันาการเมอืงภาคพลเมืองใน ๔๙ จงัหวดักบัเครอืข่ายของ สช. ในจงัหวดั
ต่างๆ เพือ่ก้าวไปสูเ่ป้าหมายส�าคญัเพือ่สนองพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีใ่ห้ประชาชนตระหนกัทัง้หน้าท่ีของตนเอง
และต่อบ้านเมอืง มุง่กระท�าในเร่ืองทีเ่กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ล้อมคอก ‘โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง’ คนกรุง
ลอ็กเป้าปรบัพฤตกิรรม ‘นักเรียน’ ลดความเสีย่ง

ประชากรทีห่นาแน่นกว่า ๑๐ ล้านคนใน กทม. บนวถีิชีวติอนัเร่งรบีทีเ่ต็มไปด้วยแรงกดดนั ได้น�ามาซ่ึงปัญหาสขุภาพมากมายโดยเฉพาะโรคไม่ตดิต่อ
เรือ้รงั (NCDs) ซึง่เกดิจากพฤติกรรมเสีย่งด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบรโิภค

ด้วยระดบัปัญหาทีรุ่นแรงและเก่ียวข้องกบัทกุภาคส่วนในสังคม แนวทางการแก้ไขในส่วนนี ้ จ�าเป็นต้องได้รบัการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
จึงเป็นท่ีมาของ การประชมุหารอืกรอบการพัฒนาและขบัเคลือ่นประเดน็ “การป้องกนักลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั” ในเขตพืน้ที ่กทม. เม่ือวนัท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โดยมผีูท้รงคณุวฒุแิละผูแ้ทนหน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๒๑ ท่านร่วมกนัหารอื โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมอืผ่าน กลไกเขตสุขภาพ 
เพือ่ประชาชน เขตพืน้ที ่๑๓ กทม. (กขป.เขต ๑๓) ทีม่ ี๕ หน่วยงาน คือ กทม. สธ. สสส. สปสช. และ สช. เป็นฝ่ายเลขานกุารร่วมกนัสานพลงั 

กรอบการท�างานภายใต้บรรยากาศการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ สรปุเป็นคอนเซป็ต์ “๔x๔x๔” ซึง่หมายถงึ ๔ พฤตกิรรมเสีย่ง (สบูบหุรี ่ดืม่แอลกอฮอล์ 
บรโิภคอาหารไม่เหมาะสม กิจกรรมทางกายไม่เพยีงพอ) ๔ การเปลีย่นแปลง (ความดนัสงู น�า้ตาลในเลอืดสูง ไขมนั ในเลอืดผิดปกต ิน�า้หนกัเกนิ) และ 
๔ กลุม่โรค (หัวใจและหลอดเลอืด มะเรง็ เบาหวาน โรคปอดเรือ้รงั) โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่การป้องกนัและเสรมิสร้างให้คน กทม. ปลอดภัยจากโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 
โดยท่ีประชมุให้น�า้หนกักับกลุม่เดก็ โดยเฉพาะนกัเรยีนในโรงเรยีนเป็นอนัดบัหนึง่ ขยายไปยงัสถานท่ีท�างานและชมุชน เพือ่ให้ครอบคลมุประชากรทุกกลุม่

นพ.วงวฒัน์ ลิว่ลักษณ์ รองผูอ้�านวยการส�านกัอนามยั กทม. ประธานการประชุม กล่าวว่า ส่ิงท่ีต้องโฟกสักคื็อ พฤตกิรรมการบรโิภค อาหาร 
และการออกก�าลงักาย ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคอ้วนได้

“การเริม่ต้นจากเดก็ตัง้แต่ช่วงวยัเรยีนอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิพฤตกิรรมคุ้นชนิ ซึง่จะมผีลเช่ือมโยงต่อยอดไปยงัผู้ปกครองให้ตระหนกั 
ในเรือ่งนี ้คาดว่าจะท�างานได้ง่ายและน่าจะเกดิผลส�าเรจ็ ในขณะเดยีวกนั เพือ่ให้ครอบคลุมทกุกลุ่ม กจ็ะหาสถานประกอบการทีม่คีวามสนใจ
และชมุชนท่ีมคีวามพร้อมเป็นพ้ืนทีต่วัอย่างในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ป้องกันโรค แล้วค่อยขยายพืน้ทีโ่ดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
เรยีนรูต่้อไป”

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุเหน็ควรให้จดัต้ังกลไกภายใต้ กขป. เขตพืน้ที ่๑๓ ใน ๒ ระดบั คอื กลไกกลางในการตดิตามก�ากบัทศิทางการด�าเนนิ
งานในภาพรวม และกลไกด�าเนนิงานทีร่บัผดิชอบใน ๓ กลุม่เป้าหมาย โดยในเบือ้งต้นมอบหมายให้ ส�านกัอนามยั กทม. รับผิดชอบ
พืน้ทีโ่รงเรียน สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมืองรบัผดิชอบพืน้ทีส่ถานประกอบการ และส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๑๓ รับผดิชอบพ้ืนท่ีชมุชน 

โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด โรคเบาหวาน

กลุม่โรคหลกั NCDs, 4 การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา และ 4 ปัจจยัเสีย่งทางพฤติกรรม 
(อ้างองิรูปที ่1A จากรายงานสถานการณ์โรค NCDs วกิฤตสขุภาพ วกิฤตสังคม 2557)

โรคปอดเร้ือรัง
(ถุงลมโป่งพอง)

การดืม่สุรา พฤติกรรมการบรโิภค

โรคมะเร็ง
การเปล่ียนแปลงทางสรรีวทิยา
 ใขมันในเลือดสูง
 ความดนัโลหติสูง
 น�า้ตาลในเลือดสูง
 น�า้หนักเกินและอ้วน

พฤติกรรมเส่ียง

กิจกรรมทางกาย
ไม่เพยีงพอ

การสูบบหุรี่

โรค NCDs อืน่ๆ


