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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

บัทเรียนจำากพลัังภาคีีตลัอด่ ๑๕ ปี
ส่่นโยบัายสาธารณะที�จำะตอบัโจำทย์

แก้ปัญหาสุขภาวะสำาคีัญของประเทศ

	 	สวััสดีีครัับพีี่�น้้องภาคีเครืัอข่่ายทีี่�รัักทุี่กท่ี่าน้	ใน้ปีี	๒๕๖๕	นี้� 
น้ับไดี้วั่าเปี็น้เวัลา	๑๕	ปีีตั้ั �งแตั้่ที่ี �สังคมไที่ยมี พ.ร.บ. 
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐	 เปี็น้ตั้้น้มา	 ซึ่่�งกฎหมาย 
ดี้าน้สุข่ภาพี่ดีังกล่าวัไดี้ก่อให้เกิดีกลไกและกรัะบวัน้การั
ข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะแบบมีส่วัน้รั่วัม	 ส่่การัสรั้าง 
สังคมสุข่ภาวัะ	 โดียการัปีรัับเปีลี�ยน้วัิธีคิดีใหม่ที่ี�ข่ยายมิตั้ ิ
สุข่ภาพี่ให้กวั้างข่่�น้ครัอบคลุม	 ๔	 มิตั้ิ	 คือ	 กาย	 ใจ	 สังคม 
และปีัญญา
	 	ตั้ลอดีรัะยะเวัลายาวัน้าน้กวั่า	 ๑๕	 ปีี	 แน้่น้อน้วั่าการั 
ข่ับเคลื�อน้บน้เครัื�องมือตั้่างๆ	 ภายใตั้้	 พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่ง
ชาตั้ิฯ	 น้ี�ไดี้ใช้	 “พี่ลังภาคีเครัือข่่าย”	 เปี็น้หัวัใจสำาคัญที่ี� 
ที่ำาให้การัพัี่ฒน้าและข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะผลิ
ดีอกออกผลอย่างเปี็น้รั่ปีธรัรัม	เพี่ื�อมุ่งส่่เปี้าหมายเดีียวักัน้ 
คือการัสร้ัาง	“สังคมสุข่ภาวัะ”	ตั้ามทีี่� ศ.นพ.ประเวศ วะสีุ  
ที่่าน้ไดี้น้ิยามไวั้วั่าสิ�งน้ี�เปี็น้	“สิ�งส่งสุดีข่องมนุ้ษย์”
	 	ดีังน้ั�น้บที่เรัียน้ที่ั�งใน้ส่วัน้ข่องควัามสำาเรั็จ	 รัวัมไปีถึ่ง
ควัามที่้าที่ายข่องการัดีำาเน้ิน้งาน้ที่ี�ผ่าน้มา	 ย่อมเปี็น้สิ�งที่ี� 
น้่าสน้ใจและควัรัค่าแก่การัที่ี�พี่วักเรัาจะรั่วัมเรัียน้รั่้ไปี
พี่รั้อมกัน้
	 	เมื�อช่วังรัะหวั่างวััน้ที่ี�	 ๒๗–๒๘	 ตัุ้ลาคม	 ๒๕๖๕	 ที่าง
สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (สช.)	 รั่วัมกับ
ภาคีเครัือข่่ายกวั่า	๔๐	องค์กรั	ไดี้จัดีงาน้	๑๕ ปี สุุขภาพ
แห่่งชาติิ “พลัังภาคีีสุร้างสุังคีมสุุขภาวะ”	 และมีเพี่ื�อน้
ภาคีเครัือข่่ายทัี่�งเก่าและใหม่เข่้ามารั่วัมกัน้น้ำาเสน้อและ
แลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้การัที่ำางาน้ใน้ช่วังรัะยะเวัลาที่ี�ผ่าน้มา 
ควับค่่ไปีกับการัเสน้อทิี่ศที่างการัพัี่ฒน้าใน้อน้าคตั้ร่ัวัมกัน้ 
ใน้รัะยะตั้่อไปี
  จากกิจกรรมติลัอด ๒ วันดังกลั่าว แสุดงให่้เห่็น 
ชัดเจนว่ากว่าห่น่�งทศวรรษคีร่�งที�ผ่่านมา พวกเราได ้
เข้ามาเป็น “หุ้่นสุ่วนการพัฒนา” ที�ได้ร่วมกันขับเคีล่ั�อน 
ให่้เกิดนโยบายสุาธารณะเพ่�อสุุขภาวะ แลัะผ่ลังานที�
เป็นรูปธรรมไปแลั้วมากมาย

	 	บที่เรีัยน้และปีรัะสบการัณ์อัน้มีค่าทัี่�งหลาย	 ทีี่�ถ่ึกถ่ึายที่อดี 
ผ่าน้เวัทีี่แลกเปีลี�ยน้เรีัยน้ร้่ัต่ั้างๆ	ภายใน้งาน้ดัีงกล่าวั	 จ่งถ่ึก 
น้ำามารั้อยเรัียงลงใน้	“สาน้พี่ลัง”	ฉบับน้ี�	เพี่ื�อให้เปี็น้บัน้ท่ี่ก
อัน้มีปีรัะโยชน้์ตั้่อการัข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะที่ั�ง 
ใน้รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�และรัะดีับชาตั้ิ	 ที่ี�พี่วักเรัาจะมีส่วัน้รั่วัมกัน้ 
เดีิน้หน้้าไปีส่่เปี้าหมายข่องการัสร้ัางสังคมสุข่ภาวัะ 
ดี้วัยกัน้ตั้่อไปี
  พี�น้องภาคีีเคีร่อข่ายที�รักทุกท่านคีรับ	งาน้ที่ี�เรัาตั้้อง
ที่ำาตั้่อคือการัน้ำาเอากรัะแสการัขั่บเคลื�อน้เหล่าน้ี�เข้่าไปีส่่ 
การัปีฏิิบัตั้ิจรัิงข่องหน้่วัยงาน้ตั้่างๆ	 ที่ั�งใน้ส่วัน้กลางและ 
หน่้วัยงาน้เครืัอข่่ายใน้รัะดัีบพืี่�น้ทีี่�	 ดัีงนั้�น้จ่งอยากชวัน้เพืี่�อน้ 
ภาคีมาร่ัวัมกัน้เดิีน้หน้้าภารักิจ	 เพืี่�อที่ำาให้ภาพี่ฝััน้ข่องสังคม 
ที่ี�เรัาอยากเห็น้	 คือการัสรั้าง	 “รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัม 
ไม่ที่ิ�งใครัไวั้ข่้างหลัง”	น้ั�น้เกิดีข่่�น้ไดี้ตั้ามเปี้าหมายข่อง 
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบับที� ๓ ซ่ึ่�งจะ 
ถ่ึกใช้เป็ีน้กรัอบทิี่ศที่างรัะบบสุข่ภาพี่ข่องปีรัะเที่ศรัะยะ	๕	ปีี 
จากน้ี�
	 	ใน้ส่วัน้ข่อง	สช.	เอง	ข่ณะน้ี�เรัากำาลังเดีิน้หน้้าเข่้าส่่การั
ที่ำางาน้ใน้ “แผ่นงานห่ลัักฯ ฉบับที� ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐”	 ที่ี�เรัาจะยังคงเดีิน้หน้้าตั้ามพี่ัน้ธกิจ 
ใน้การัสาน้พี่ลังเพี่ื�อข่ับเคลื�อน้รัะบบสุข่ภาพี่ไที่ย	 ดี้วัย 
กรัะบวัน้การัน้โยบายสาธารัณะแบบมีส่วัน้ร่ัวัมบน้พืี่�น้ฐาน้ 
ที่างปีัญญา	 โดียแข่น้ข่้างหน้่�งคือการัที่ำาหน้้าที่ี�สน้ับสนุ้น้ 
และสร้ัางเครืัอข่่ายภาคปีรัะชาสังคม	 รัวัมทัี่�งการัสร้ัางชุมชน้ 
เข่้มแข่็ง	ซึ่่�งเปี็น้ภารักิจพี่ื�น้ฐาน้ข่อง	สช.
	 	ใน้ข่ณะที่ี�แข่น้อีกข่้าง	 เรัาจะชักชวัน้ภาคีเข่้ามารั่วัมกัน้ 
ข่ับเคลื�อน้ใน้ปีรัะเดี็น้สำาคัญ	 โดียเฉพี่าะเรัื�องที่ี�เปี็น้ปีัญหา
ใหญ่ข่องปีรัะเที่ศที่ั�งใน้รัะดีับชาตั้ิและพี่ื�น้ที่ี�	 เพี่ื�อน้ำาไปีส่ ่
การัพี่ัฒน้าน้โยบายสาธารัณะที่ี�มีคุณภาพี่	 จับตั้้องไดี ้
สอดีคล้องกับปัีญหาและควัามต้ั้องการัข่องปีรัะชาชน้ภายใต้ั้ 
บที่บาที่ข่อง	 สช.	 ที่ี�จะเชื�อมโยงหน้่วัยงาน้ยุที่ธศาสตั้รั์
ตั้่างๆ	เข่้ามารั่วัมกัน้ใน้การัเคลื�อน้

น้พี่.ปีรัะที่ีปี	ธน้กิจเจรัิญ

	 	การัเดีิน้ก้าวัตั้่อไปีส่่	“ครั่�งที่ศวัรัรัษที่ี�สอง”	ข่อง	สช.	ใน้
ปีีที่ี�	 ๑๖	น้ับจากน้ี�	 จ่งอยากเชิญชวัน้พี่วักเรัาทีุ่กคน้น้ำาเอา 
บที่เรัียน้	 ปีรัะสบการัณ์	 ควัามรั่้ที่ี�ไดี้จากการัเคลื�อน้รั่วัม
กัน้น้ี�	 น้ำาไปีส่่งาน้ที่ี�เรัาจะพี่ัฒน้าที่ำาตั้่อไปีดี้วัยกัน้ข่้างหน้้า 
เพืี่�อให้ทุี่กคน้ได้ีรัับการัเข้่าถ่ึงรัะบบสุข่ภาพี่อย่างเท่ี่าเทีี่ยม 
มีรัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�มีปีรัะสิที่ธิภาพี่เปี็น้ปีัจจัยสำาคัญใน้การั 
พี่ลิกฟื้้�น้ปีรัะเที่ศ	 และส่งผ่าน้ไปีส่่คน้รัุ่น้ตั้่อไปี	 (Next	 
Generation)	 ให้ได้ีเข้่ามาร่ัวัมใน้การัสร้ัางน้โยบายสาธารัณะ 
เพี่ื�อสุข่ภาวัะดี้วัยน้ำ�ามือข่องพี่วักเข่า	 เปี็น้ภารักิจที่ี�พี่วักเรัา
จะมารั่วัมดี้วัยช่วัยกัน้ตั้่อไปี
	 	สำาหรัับกิจกรัรัมใหญ่ข่องเรัาทีี่�กำาลังจะมาถ่ึงคือเวัที่ี
สุมัชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ คีรั�งที� ๑๕ ซึ่่�งจะจัดีข่่�น้ใน้ 
วััน้ที่ี�	๒๑	-	๒๒	ธ.ค.น้ี�	มี	๓	ปีรัะเดี็น้สำาคัญที่ี�กำาลังจะเข่้า 
ส่่รัะเบียบวัารัะ	และอยากชวัน้พี่วักเรัามารั่วัมพี่ิจารัณาไปี 

พี่รั้อมกัน้	 ปีรัะกอบดี้วัย	 ปีรัะเดี็น้ที่ี�	 ๑	 “การัข่ับเคลื�อน้ 
แพี่ลตั้ฟื้อรั์มเชื�อมโยงและบ่รัณาการัข่้อม่ลสถิึติั้การั 
ออกกำาลังกายและการัเล่น้กีฬาข่องปีรัะชาชน้	 (Calories 
Credit	Challenge:	CCC)	ภายใต้ั้แน้วัคิดีโมเดีลเศรัษฐกิจ 
ใหม่	(BCG	Model)”	ปีรัะเดี็น้ที่ี�	๒	“การัข่จัดีควัามยากจน้
ตั้ามโมเดีล	 BCG:	 การัยกรัะดีับเศรัษฐกิจข่องครััวัเรัือน้	 
มีเปี้าหมายเพืี่�อการัสรั้างโอกาสและเสมอภาคที่างสังคม”	
ปีรัะเดี็น้ที่ี�	๓	“หลักปีรัะกัน้รัายไดี้เพี่ื�อมุ่งส่่คุณภาพี่ชีวัิตั้ที่ี�ดีี
เมื�อเข่้าส่่วััยส่งอายุ”
	 	ทัี่�งหมดีจะสะที่้อน้ไปีส่่ปีรัะเดี็น้หลักข่องงาน้สมัชชาฯ 
ครัั�งที่ี�	 ๑๕	 คอื “คีวามเป็นธรรมด้านสุุขภาพ โอกาสุ
แลัะคีวามห่วังอนาคีติประเทศไทย”	 ซึ่่�งพี่วักเรัาจะมี
ส่วัน้รั่วัมสรั้างดี้วัยกัน้ตั้่อไปีครัับ	



ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕6 7

ป า ฐ กั ถ า

‘๑๕ ปีี พลัังภาคีี
สร้้างสังคีมสุขภาวะ’

สิ่่�งสิู่งสิุ่ด
ของมนุุษยชาติ่

	 	นิ้ยามข่อง “พลัังภาคีี”	เป็ีน้ส่วัน้ปีรัะกอบสำาคัญใน้การัดีำาเนิ้น้งาน้ขั่บเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะ 
เพี่ื�อสุข่ภาพี่ตั้ลอดี	 ๑๕	 ปีีที่ี�ผ่าน้มา	 ถึ่กถึอดีควัามให้เข่้าใจและเห็น้ภาพี่ไดี้อย่างชัดีเจน้อีกครัั�ง 
จากการัปีาฐกถึาพิี่เศษหัวัข้่อ	“๑๕ ปี พลัังภาคีีสุร้างสัุงคีมสุุขภาวะ”	โดีย ศ.นพ.ประเวศ วะสีุ 
รัาษฎรัอาวัุโส	 ซึ่่�งไดี้ตั้อกยำ�าถึ่งหัวัใจใน้สรั้างสังคมสุข่ภาวัะ	 ที่ี�จะตั้้องมีพี่ลังข่อง	 “ภาคี”	 อัน้เปี็น้ 
การัรัวัมตั้ัวั	รั่วัมคิดี-รั่วัมที่ำา	ข่องทีุ่กภาคส่วัน้ใน้สังคมเข่้ามาที่ำางาน้รั่วัมกัน้
	 	รัาษฎรัอาวัุโส	 ที่่าน้น้ี�มองวั่าภาคีถึือเปี็น้	 “น้วััตั้กรัรัมที่างสังคม”	 ที่ี�เปี็น้เครัื�องมือใน้การั 
ข่ับเคลื�อน้สังคมให้เกิดีควัามสมดีุล	 ซึ่่�งช่วัง	 ๑๕	 ปีีที่ี�ผ่าน้มา	 ภาคปีรัะชาชน้ไดี้สรั้างน้วััตั้กรัรัม
ที่างสังคมข่่�น้มาผ่าน้สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	(สช.)	ที่ี�เปี็น้อีกเครัื�องมือภายใตั้ ้
“พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาติั้	พี่.ศ.๒๕๕๐”	ซ่ึ่�งมีส่วัน้สำาคัญใน้การัยกรัะดัีบคุณภาพี่ชีวิัตั้ข่องคน้ไที่ย

ป า ฐ กั ถ า พิิ เ ศ ษ 

ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 7



ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕8 9

	 	“น้วััตั้กรัรัมที่างสังคมจะมีควัามสำาคัญใน้อน้าคตั้	 เพี่รัาะเปี็น้เครัื�องมือที่ี�จะข่ับเคลื�อน้ให้เกิดี 
ควัามสมดุีลรัะหว่ัางผ้่คน้	ธรัรัมชาติั้	และสังคม	ซ่ึ่�งจะส่งผลต่ั้อสุข่ภาวัะข่องปีรัะชาชน้แบบองค์รัวัม 
เปี็น้สิ�งที่ี�เรัาตั้้องให้ควัามสำาคัญมากกวั่าน้วััตั้กรัรัมที่างเที่คโน้โลยี”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	เรัิ�มตั้้น้ข่มวัดี
ถึ่งควัามสำาคัญให้ทีุ่กคน้เข่้าใจ

จากการแพทย์์-สุุขภาพ
สุ่�นิิย์ามใหม�ของ ‘สุุขภาวะ’
	 	สำาหรัับการัพี่ัฒน้าการัแพี่ที่ย์ข่องปีรัะเที่ศไที่ย	 ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	 ไดี้ให้น้ิยามวั่าเปี็น้มหากาพี่ย ์
แห่งการัสาธารัณสุข่และสุข่ภาพี่ข่องไที่ย	 โดียได้ีเล่าย้อน้กลับไปีถ่ึงใน้ปีี	 ๒๔๓๑	 ทีี่�เกิดีการัแพี่ที่ย์ 
ใน้ปีรัะเที่ศ	มีการัสรั้างโรังพี่ยาบาลศิรัิรัาช	ซึ่่�งเปี็น้การัแพี่ที่ย์สมัยใหม่	ก่อน้ที่ี�อีก	๕๐	ปีีตั้่อมา	จะ
เกิดีสงครัามโลกครัั�งที่ี�	๒	 ใน้ปีี	๒๔๘๔	ซึ่่�งเปี็น้การัเกิดีข่่�น้ข่องกรัะที่รัวังสาธารัณสุข่	 (สธ.)	และ
เรัิ�มมีโครังสรั้างบรัิการัสุข่ภาพี่ตั้ามมา
	 	“ผมอายุ	๑๐	ข่วับ	อย่่โรังเรัียน้ตั้่างจังหวััดี	ที่ั�งจังหวััดีไม่มีแพี่ที่ย์เลย	ใครัเปี็น้ไส้ตั้ิ�งก็เสียชีวัิตั้
เลย	น้ั�น้คือสภาพี่การัณ์ใน้ปีี	๒๔๘๔”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	กล่าวั
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	ใน้ปีี	๒๕๓๕	ไดี้เกิดีกรัะบวัน้การัคิดีการัมองเปี็น้	“รัะบบสุข่ภาพี่”	ที่ี�จะที่ำาให้
ปีรัะชาชน้มีสุข่ภาพี่ดีีอย่างถึ้วัน้หน้้า	 เกิดีการัวัิจัยรัะบบสาธารัณสุข่	 เกิดีโรังพี่ยาบาลจังหวััดี	 
โรังพี่ยาบาลอำาเภอทีุ่กแห่ง	รัวัมที่ั�งมีสถึาบัน้การัวัิจัยที่ี�เปี็น้สมัยใหม่มากข่่�น้
	 	“ใน้ข่ณะน้ั�น้มีการัตั้ีควัามสุข่ภาพี่กัน้ใหม่วั่า	 สุข่ภาพี่ไม่ไดี้หมายถึ่งเรัื�องข่องรั่างกาย	 อาการั 
เจ็บป่ีวัย	หรืัอมดีหมอหย่กยาเพีี่ยงอย่างเดีียวั	แต่ั้หมายถ่ึงสุข่ภาวัะทีี่�สมบ่รัณ์	 ทัี่�งที่างกาย	ที่างจิตั้ 
ที่างสังคม	 และที่างปีัญญา	 เพี่ื�อดี่งให้ทีุ่กฝั่ายมาเกี�ยวัข่้อง	 ที่ั�งฝั่ายการัศ่กษา	 การัปีกครัอง	
การัเมือง	หรัือเรัียกไดี้วั่าสุข่ภาพี่คือที่ั�งหมดี”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	อธิบาย
	 	ข่ณะเดีียวักัน้	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	ได้ีอ้างอิงต่ั้อถ่ึงองค์การัอน้ามัยโลก	(WHO)	ทีี่�ได้ีรัะบุถ่ึง	๕	ปัีจจัย 
หลักเพี่ื�อสุข่ภาพี่ดีีถึ้วัน้หน้้า	 ซึ่่�งไดี้ผ่าน้การัคิดีรั่วัมกัน้จากที่ั�งโลก	 คือ	 ๑.	 พี่ฤตั้ิกรัรัมสุข่ภาพี่ดีี 
๒.	สิ�งแวัดีล้อมดีี	๓.	ชุมชน้เข่้มแข่็งดีี	๔.	รัะบบบรัิการัสุข่ภาพี่ดีี	และ	๕.	น้โยบายสาธารัณะดีี
	 	ใน้ส่วัน้ข่องปีัจจัยข่้อที่ี�	 ๕	 น้ี�เอง	 ที่ี�อาจเปี็น้เรัื�องยากที่ี�สุดีข่องปีัจจัยเพี่ื�อสุข่ภาพี่ดีีถึ้วัน้หน้้า 
เพี่รัาะการัที่ำาน้โยบายสาธารัณะน้ั�น้อาจเรัียกไดี้วั่าเปี็น้ “ปัญญาสุูงสุุดของชาติิ”	อัน้เปี็น้การั
กำาหน้ดีที่ิศที่างข่องปีรัะเที่ศ	 ซึ่่�งหากที่ำาไดี้ดีีก็คือ	 “วััฒน้ะ”	 แตั้่หากน้โยบายไม่ดีีก็คือ	 “หายน้ะ” 
และบที่เรีัยน้จากหลายปีรัะเที่ศก็เคยสะท้ี่อน้มาให้เรัาเห็น้แล้วัว่ัา	 การัล่มสลายเนื้�องจากสงครัาม 
หรัือการัล้มละลายที่างเศรัษฐกิจ	สิ�งเหล่าน้ี�ล้วัน้เปี็น้ผลมาจากน้โยบายที่ี�กำาหน้ดีปีรัะเที่ศ
		 	 	 “สช.จ่งเกิดีข่่�น้มาเพี่ื�อที่ำาหน้้าที่ี�ตั้รังน้ี�	 โดียตั้ลอดีรัะยะเวัลา	 ๑๕	 ปีีที่ี�ผ่าน้มา	 สช.	 ไดี้จัดีงาน้ 
สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 เปี็น้ปีรัะจำาทีุ่กปีี	 อัน้เปี็น้กรัะบวัน้การัที่ี�น้ำาพี่าให้คน้ทีุ่กภาคส่วัน้	 มา 
สังเครัาะห์น้โยบาย	 และมีฉัน้ที่มติั้ร่ัวัมกัน้	 อัน้เป็ีน้การัริัเริั�มการัสร้ัางน้โยบายจากปีรัะชาชน้	 และ 
คิดีวั่าปีรัะเที่ศไที่ยเปี็น้ที่ี�แรักใน้โลกที่ี�ที่ำาเรัื�องน้ี�	 ซึ่่�งเปี็น้กรัะบวัน้การัที่างปีัญญาข่องสังคม	 ที่ี�จะ
ที่ำาให้แก้ปัีญหาได้ีทุี่กเรืั�อง	เพี่รัาะเกิดีจากควัามร่ัวัมมือข่องทุี่กภาคส่วัน้”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	ฉายภาพี่

รวมพลัังภาคีี ‘สุร้างสัุงคีมสุุขภาวะ’
คืีอสิุ�งสุ่งสุุดของมนุิษย์์
	 	 ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	 กล่าวัไปีตั้่อถึ่งควัามหมายข่องคำาวั่า	 “ภาคีสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ”	 ซึ่่�งจะ 
พี่บวั่าเปี็น้คำาที่ี�มีควัามหมายยิ�งใหญ่	 เปี็น้สิ�งส่งสุดีข่องมนุ้ษยชาตั้ิ	 ที่ี�หมายถึ่งการัอย่่รั่วัมกัน้ 
อย่างสมดุีลและมีควัามเป็ีน้ธรัรัมอย่างถ่ึกต้ั้อง	 โดียคำาว่ัาภาคีสังคมสุข่ภาวัะนี้�เอง	 จะเป็ีน้กุญแจ 

สร้ัางปีรัะเที่ศ	 และสร้ัางโลก	 เพืี่�อให้ทุี่กพืี่�น้ทีี่�เรีัยกได้ีว่ัาเป็ีน้	 “แผ่น้ดิีน้ศาน้ติั้สุข่”	 คือการัอย่่ร่ัวัมกัน้ 
อย่างเปี็น้ธรัรัมใน้ทีุ่กมิตั้ิ
	 	“สังคมสุข่ภาวัะ	คือ	สิ�งส่งสุดีข่องมนุ้ษย์	ใน้อน้าคตั้จะตั้้องใช้หลักการัอย่่รั่วัมกัน้อย่างสมดีุล 
รัะหว่ัางคน้และธรัรัมชาติั้แวัดีล้อม	ซ่ึ่�งอย่่อย่างเป็ีน้ธรัรัมใน้สังคม”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	ให้คำาจำากัดีควัาม
	 	รัาษฎรัอาวุัโส	ท่ี่าน้นี้�วิัเครัาะห์อีกว่ัา	ปัีญหาใหญ่ข่องทัี่�วัทัี่�งโลกใน้ปัีจจุบัน้พี่บว่ัามีควัามขั่ดีแย้ง 
ข่าดีการัอย่่รั่วัมกัน้อย่างสัน้ตั้ิและสมดีุล	ส่งผลให้เสียควัามสมดีุลอย่างรัุน้แรังใน้ทีุ่กมิตั้ิ	ที่ั�งเรัื�อง
ธรัรัมชาตั้ิ	 สิ�งแวัดีล้อม	 สังคม	 การัเมือง	 และเศรัษฐกิจ	 ซึ่่�งสาเหตัุ้เน้ื�องมาจากที่ั�งโลกไม่ไดี้เห็น้
ควัามสำาคัญข่องสังคมสุข่ภาวัะ	หรัือการัอย่่รั่วัมกัน้อย่างสัน้ตั้ิสุข่เปี็น้เปี้าหมาย	แตั้่กลับใช้หลัก
ควัามมั�งคั�ง	รัำ�ารัวัย	เปี็น้สิ�งกำาหน้ดีที่ิศที่างอน้าคตั้
	 	“หลายปีรัะเที่ศใน้โลกมีแน้วัที่างพี่ัฒน้าปีรัะเที่ศดี้วัยควัามมั�งคั�ง	 ไม่ไดี้เอาควัามสมดีุลข่อง 
การัอย่่รั่วัมกัน้มาเปี็น้ที่ี�ตั้ั�ง	 อย่างเช่น้สหรััฐอเมรัิกา	 มีควัามข่ัดีแย้งเกิดีข่่�น้เพี่รัาะเกิดีควัาม 
เหลื�อมลำ�า	 การัพี่ัฒน้าเปี็น้ปีรัะโยชน้์ตั้่อปีรัะชาชน้แค่	 ๑%	 ที่ำาให้เกิดีปีัญหาตั้ามมามากมาย	 
เกิดีการัแบ่งข่ั�วัอย่างรัุน้แรัง	เสี�ยงตั้่อการัเกิดีสงครัามกลางเมือง”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	รัะบุ
	 	ใน้ส่วัน้ข่องปีรัะเที่ศไที่ย	 ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	 มองวั่าอีกหน้่�งกับดีักที่ี�ที่ำาให้ปีรัะเที่ศยังที่ำาอะไรั 
ไม่สำาเรั็จ	 อาจเน้ื�องมาจากวัิธีคิดี	 ดี้วัยปีัจจุบัน้เรัาข่าดีการัคิดีใน้เชิงรัะบบและโครังสรั้าง	 ซึ่่�ง
มหาวัิที่ยาลัยที่ั�วัปีรัะเที่ศควัรัสรั้างพี่ลังปีัญญาที่ี�สำาคัญให้กับน้ักศ่กษา	 เพี่รัาะที่ี�ผ่าน้มาเรัาเน้้น้
ดี้าน้เที่คน้ิค	แตั้่ยังข่าดีการัคิดีเชิงรัะบบและการัจัดีการั	ที่ี�จะเปี็น้หัวัใจข่องการัวัางรัะบบใน้การั
แก้ไข่ปีัญหาข่องสังคม	 โดียเฉพี่าะมิตั้ิที่างสุข่ภาวัะ	 ที่ี�จะรั่้ถึ่งโครังสรั้างข่องปีัญหา	 เครัื�องมือ	
และวััตั้ถึุปีรัะสงค์ข่องสิ�งที่ี�จะพี่ัฒน้าเพี่ื�อองค์รัวัม
	 	 ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	 ยังกล่าวัดี้วัยวั่า	 การัมารั่วัมกัน้สรั้างองค์รัวัมข่องรัะบบสุข่ภาพี่	 จะช่วัย
สรั้างให้เกิดีคุณสมบัตั้ิใหม่อัน้มหัศจรัรัย์	 จ่งอยากฝัาก	 สช.	 และสังคม	 ให้มารั่วัมกัน้เปี็น้ภาคี
เครัือข่่ายสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ	 ที่ี�จะช่วัยให้สุข่ภาพี่กาย	 สุข่ภาพี่ใจ	 สุข่ภาพี่สังคม	 และสุข่ภาพี่
ที่างปีัญญา	 ข่องพี่วักเรัาทีุ่กคน้ดีียิ�งข่่�น้	 อัน้จะที่ำาให้องค์รัวัมข่องสุข่ภาพี่ดีีตั้ามไปีดี้วัย	 และ
ที่ำาให้แผ่น้ดีิน้ไที่ยกลายเปี็น้แผ่น้ดีิน้ศาน้ตั้ิสุข่
	 	“ทีี่�ผ่าน้มาเรัาลงทุี่น้สร้ัางรัะบบเพืี่�อน้ำาไปีส่่สังคมสุข่ภาวัะกัน้มามากแล้วั	เหมือน้กับการัหว่ัาน้ 
พี่ืชกัน้ไวั้	ถึ่งเวัลาที่ี�พี่วักเรัาควัรัเข่้ามาเก็บเกี�ยวั	เข่้ามาเปี็น้ภาคีเครัือข่่าย	ตั้่อยอดีให้เปี็น้สุข่ภาพี่ 
องค์รัวัมอย่างทีุ่กมิตั้ิ	ดี้วัยการัมารั่วัมสรั้างสังคมสุข่ภาวัะให้เกิดีข่่�น้ไดี้จรัิง	และมีควัามยั�งยืน้	ซึ่่�ง
ตั้้องฝัาก	สช.	และทีุ่กคน้ใน้ปีรัะเที่ศไที่ยเพี่รัาะเกี�ยวัข่้องกัน้ที่ั�งหมดี	 ใน้การัสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ	
ให้ปีรัะเที่ศไที่ยเปี็น้แผ่น้ดีิน้ศาน้ตั้ิสุข่อย่างแที่้จรัิง”	ศ.น้พี่.ปีรัะเวัศ	แสดีงโอวัาที่ที่ิ�งที่้าย	

สัุงคีมสุุขภาวะ คืือ สิุ�งสุ่งสุุดของมนุิษย์์
ในิอนิาคีตจะต้องใช้้หลัักการอย่์�ร�วมกันิ
อย์�างสุมดุลั ระหว่่างคืนและธรรมชาติิ
แว่ดล้อม ซ่ึ่�งอยู่่่อยู่่างเป็็นธรรมในสัังคืม
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การ้เมือง
ภาคีพลัเมือง 

กัับการพััฒนา
ประเทศ

  นายชวน ห่ลีักภัย	 ปีรัะธาน้รััฐสภา	 และอดีีตั้ปีรัะธาน้กรัรัมการัปีฏิิร่ัปีรัะบบสุข่ภาพี่แห่งชาติั้ 
(คปีรัส.)	ปีาฐกถึาหัวัข่้อ “การเม่องภาคีพลัเม่อง กับการพัฒนาประเทศ” ภายใตั้้งาน้	๑๕	ปีี 
สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่ลังภาคีสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ	
	 	น้ายชวัน้	 กล่าวัวั่า	 ปีัจจุบัน้ปีรัะเที่ศไที่ยจะหวัังพี่่�งพี่าน้ักการัเมืองใน้รัะบบเพี่ียงอย่างเดีียวั
คงไม่ได้ีแล้วั	 เนื้�องจากใน้การัพัี่ฒน้าปีรัะเที่ศ	 ภาคพี่ลเมืองจะมีส่วัน้สำาคัญคือการัเป็ีน้	 “ตัั้วัหลัก” 
ใน้การัตั้รัวัจสอบ	 เรัียกรั้องตั้ามสิที่ธิที่างการัเมืองสำาหรัับภาคปีรัะชาชน้	 รัวัมไปีถึ่งสิที่ธิ�การัเข่้า
ชื�อรั่วัมกัน้เพี่ื�อผลักดีัน้กฎหมายที่ี�เกิดีจากควัามตั้้องการัข่องพี่ลเมืองไดี้เองดี้วัย
	 	น้ายชวัน้	 กล่าวัอีกวั่า	 พี่ลังที่างการัเมืองข่องภาคพี่ลเมือง	 ทีุ่กวััน้น้ี�ไดี้รัับการัยอมรัับมากข่่�น้
ที่ั�งใน้กลไกรััฐสภา	 หรัือใน้ส่วัน้ข่องน้ักการัเมืองที่ี�มีอำาน้าจหน้้าที่ี�ตั้ามรััฐธรัรัมน้่ญ	 ซึ่่�งยอมรัับ
กรัะบวัน้การัการัข่ับเคลื�อน้การัเมืองใน้ทีุ่กมิตั้ิที่างสังคมจากภาคพี่ลเมืองดี้วัยเช่น้กัน้
	 	“พี่ลเมืองจะเปี็น้ใครัก็ไดี้	 ทีุ่กคน้ล้วัน้เปี็น้พี่ลเมือง	 หรัือปีรัะชาชน้	 ที่ี�มีหน้้าที่ี�คอยดี่แลตั้รัวัจ
สอบบ้าน้เมือง”	น้ายชวัน้	กล่าวั
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	 	ปีรัะธาน้รััฐสภา	 กล่าวัดี้วัยวั่า	 ใน้ฐาน้ะที่ี�ตั้น้เปี็น้ปีรัะจักษ์พี่ยาน้ที่างการัเมือง	 ดี้วัยการั 
ที่ำางาน้เปี็น้ผ่้แที่น้รัาษฎรัมากวั่า	๕๔	ปีี	ใน้	๑๖	สมัย	ไม่เคยแพี่้	และไม่เคยหยุดี	สามารัถึบอก
ไดี้วั่าน้ักเลือกตั้ั�งทีุ่กคน้แที่บไม่มีใครัที่ี�จะไม่ใช้เงิน้ใน้การัเลือกตั้ั�ง	 ซึ่่�งแน้่น้อน้วั่าน้ี�เปี็น้การัทีุ่จรัิตั้
ที่ี�ชัดีเจน้	 แตั้่การัใช้เงิน้ใน้ยุคปีัจจุบัน้อาจที่ำาไดี้ยาก	 เพี่รัาะภาคพี่ลเมืองรั่้สิที่ธิข่องตั้ัวัเองใน้การั
ตั้รัวัจสอบเรัียกรั้องมากข่่�น้	ซึ่่�งสะที่้อน้ไดี้วั่าเปี็น้การัหวังแหน้ปีรัะชาธิปีไตั้ย
	 	“ผมเล่าตั้ามที่ี�เห็น้กับตั้ามาตั้ลอดีรัะยะเวัลาที่ำางาน้การัเมือง	 รัะยะเวัลาที่ี�ผ่าน้มาบอกกับ 
พี่วักเรัาได้ีว่ัา	 ปีรัะชาธิปีไตั้ยพัี่ฒน้าก้าวัไปีไกลมาก	 โดียเฉพี่าะการัตั้รัะหนั้กถ่ึงสิที่ธิ	 การัเรีัยกร้ัอง 
ภาคปีรัะชาชน้ส่งข่่�น้	 น้ำาไปีส่่การัเสน้อกฎหมาย	 ดี้วัยการัเข่้าชื�อใน้ภาคพี่ลเมืองรั่วัมกัน้	 เรัาก็
เห็น้กัน้อย่่บ่อยๆ	แม้วั่าจะไม่ผ่าน้เปี็น้กฎหมาย	แตั้่เรัาก็เห็น้การัใช้สิที่ธิ�ที่ี�เพี่ิ�มมากข่่�น้”	น้ายชวัน้
	กล่าวั
	 	ใน้ตั้อน้ท้ี่าย	 น้ายชวัน้ยำ�าถ่ึงภาคีเครืัอข่่ายว่ัา	 ให้ใช้ควัามคิดีและช่วัยกัน้ผลักดัีน้งาน้สาธารัณสุข่ 
เพี่ื�อให้ปีรัะโยชน้์ที่ั�งหมดีตั้กอย่่ที่ี�พี่ี�น้้องปีรัะชาชน้คน้ไที่ย	 ให้ทีุ่กคน้ไดี้มีสุข่ภาพี่ที่ี�แข่็งแรัง	 ห่าง
จากหมอ	 ซึ่่�งจะช่วัยลดีภารัะข่องรััฐลงไปีแล้วั	 พี่รั้อมยกตั้ัวัอย่างตั้อน้เกิดีการัรัะบาดีข่องโรัค 
โควัิดี	๑๙	 ใน้ช่วังแรัก	ๆ	 วั่าดี้วัยลักษณะพี่ื�น้ฐาน้ข่องหมอ	พี่ยาบาล	และบุคลากรัสาธารัณสุข่ 
ข่องไที่ย	 มีพืี่�น้ฐาน้ควัามเชื�อเรืั�องให้ถืึอปีรัะโยชน์้เพืี่�อน้มนุ้ษย์เป็ีน้กิจทีี่�หน่้�ง	 ที่ำาให้บุคลากรัเหล่านี้� 
ที่ำางาน้เสียสละ	 โดียไม่ไดี้มุ่งหวัังอะไรัเพี่ื�อปีรัะโยชน้์ส่วัน้ตั้น้	 จ่งตั้่างจากใน้หลายปีรัะเที่ศ	 เปี็น้ 
พืี่�น้ฐาน้ทีี่�ไที่ยเหนื้อกว่ัาหลายปีรัะเที่ศ	 เพี่รัาะควัามมีจิตั้อาสา	 มองควัามสัมพัี่น้ธ์ข่องเพืี่�อน้มนุ้ษย์ 
เปี็น้สิ�งสำาคัญ	 ซึ่่�งปีรัะเที่ศพี่ัฒน้าแล้วัหลายปีรัะเที่ศที่ำาอย่างน้ี�ไม่ไดี้	 ข่ณะเดีียวักัน้หากปีรัะเที่ศ 
ไที่ยมีควัามก้าวัหน้้า	สามารัถึผลิตั้ยา	หรืัอผลิตั้เครืั�องไม้เครืั�องมือรัาคาแพี่งได้ีด้ีวัยฝีัมือคน้ไที่ยเอง 
ก็จะที่ำาให้ต้ั้น้ทุี่น้ใน้การัรัักษาข่องคน้ไที่ยลดีน้้อยลง	 และงาน้ด้ีาน้สาธารัณสุข่ทีี่�ต้ั้องใช้งบปีรัะมาณ 
จำาน้วัน้มากก็จะมีปีัญหาลดีน้้อยลงดี้วัย	

พลัเมือง
จะเป็็นิใคีรก็ได้
ทุุกคืนล้ว่นเป็็น
พลเมือง
หรือป็ระชาชน
ทุ่�มีหน้ิาที�คีอย์ด่แลั
ตรวจสุอบบ้านิเมือง”
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ย้้อนร้อย้ปีฏิิรู้ปี
ร้ะบบสุขภาพไทย้ 

กัับ ก้าวต่่อไป
สู่่่ความยั่ั�งยั่ืน

    นพ.อำาพลั จินดาวัฒนะ สมาชิกวุัฒิสภา	 (ส.วั.)	และอดีีตั้เลข่าธิการัคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่ 
แห่งชาตั้ิ	ปีาฐกถึา	“ย้อนรอยปฏิิรูประบบสุุขภาพไทย กับก้าวติ่อไปสุู่คีวามยั�งย่น” ภายใน้ 
งาน้	๑๕	ปีี	สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่ลังภาคีสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ
						 น้พี่.อำาพี่ล	 เรัิ�มตั้้น้อธิบายวั่า	 ใน้สมัยก่อน้เรัื�องข่องสุข่ภาพี่จะอย่่ใน้วัิถึีชีวัิตั้ข่องชาวับ้าน้ 
ใน้ปีรัะเที่ศไที่ย	เรัียกวั่าเปี็น้สุข่ภาพี่องค์รัวัม	ที่ี�ไม่มีการัแบ่งแยกโรัค-อาการั	เสมือน้วั่าเรัื�องข่อง 
สุข่ภาพี่คือเรืั�องการัรัักษาทัี่�งหมดี	 กรัะทัี่�งรัะยะเวัลาต่ั้อมา	 มีการัปีฏิิร่ัปีรัะบบสุข่ภาพี่ตั้ามพี่ลวััตั้รั 
ข่องสังคมที่ี�มีการัเปีลี�ยน้แปีลง	เกิดีการัแพี่ที่ย์ตั้ะวััน้ตั้กเข่้ามาใน้ปีรัะเที่ศไที่ย	และพี่ัฒน้ามาถึ่ง 
ปีัจจุบัน้	 รัวัมถึ่งมีการัเกิดีข่่�น้ข่องหน้่วัยงาน้	 องค์กรัภาครััฐ	 ที่ี�มุ่งเน้้น้การัข่ับเคลื�อน้	 การัวัิจัย	 
เพี่ื�อปีฏิิรั่ปีรัะบบสุข่ภาพี่ให้เกิดีปีรัะโยชน้์ใน้การัดี่แลสุข่ภาพี่ข่องผ่้คน้อย่างถึ้วัน้หน้้า
	 	ข่ณะเดีียวักัน้	ก็ยังมีคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (คสช.)	และ	สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการั
สุข่ภาพี่แห่งชาติั้	(สช.)	ข่่�น้มา	ซ่ึ่�งมาพี่ร้ัอมกับการัเกิดีข่่�น้ข่อง	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาติั้	พี่.ศ.	๒๕๕๐ 
ซ่ึ่�งได้ีนิ้ยามคำาว่ัาสุข่ภาพี่ใหม่	 ทีี่�ไม่ได้ีจำากัดีแค่เพีี่ยงเรืั�องข่องการัรัักษา	 แต่ั้ยังหมายถ่ึงการัส่งเสริัม 
ปี้องกัน้	 และฟื้้�น้ฟื้่สุข่ภาพี่มาเกี�ยวัข่้อง	 น้อกจากน้ี�	 สุข่ภาพี่	 ยังเกี�ยวัข่้องกับปีัจจัยตั้่างๆ	 ใน้
สังคมทีุ่กมิตั้ิ	 ซึ่่�งปีัจจัยที่ั�งหมดีมีส่วัน้เชื�อมโยงมายังสุข่ภาพี่ข่องปีรัะชาชน้	 ที่ั�งปีัจจัยที่างสังคม	
เศรัษฐกิจ	สิ�งแวัดีล้อม	รัายไดี้	ซึ่่�งเกี�ยวัข่้องและมีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่ข่องผ่้คน้ที่ั�งสิ�น้	
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คีวามหมาย์ใหม� ‘สุุขภาพ’
ก�อเกิดคีวามร�วมมือ
	 	 น้พี่.อำาพี่ล	 กล่าวัอีกว่ัา	 นิ้ยามสุข่ภาพี่ทีี่�เรัาได้ีดีำาเนิ้น้มาตั้ลอดี	 และครัอบคลุมใน้ทุี่กมิติั้ที่าง 
สังคมอัน้เกี�ยวัข่้องและมีผลตั้่อสุข่ภาพี่	 ก็สอดีรัับกับน้ิยามข่ององค์การัอน้ามัยโลก	 (WHO) 
ที่ี�ไดี้ปีรัะกาศ	 น้ิยามสุข่ภาพี่ใหม่เมื�อไม่น้าน้	 ซึ่่�งเปี็น้การัปีรัะกาศใน้สิ�งที่ี�พี่วักเรัาไดี้รั่วัมสายธารั 
ข่ับเคลื�อน้กัน้มาแล้วั	 น้ั�น้คือ	 สุข่ภาพี่	 จะมีส่วัน้เกี�ยวัข่้องกับสุข่ภาวัะใน้	 ๔	 มิตั้ิ	 คือ	 กายใจ	
ปีัญญา	(จิตั้วัิญญาณ)	และสังคม	ข่ณะเดีียวักัน้	รัะบบสุข่ภาพี่	ก็คือรัะบบควัามสัมพี่ัน้ธ์ที่ั�งหมดี
ที่ี�เกี�ยวัข่้องกับสุข่ภาพี่
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 เมื�อมีน้ิยามสุข่ภาพี่ข่่�น้มาใหม่	 ที่ำาให้ทีุ่กภาคส่วัน้เห็น้ควัามสำาคัญข่องรัะบบ
สุข่ภาพี่	 ที่ี�ตั้้องที่ำาให้ปีรัะชาชน้คน้ไที่ยมีสุข่ภาพี่ที่ี�ดีี	 อย่่ใน้คุณภาพี่ชีวัิตั้ที่ี�ดีีและเหมาะสมตั้ั�งแตั้่
รัะดีับฐาน้รัากข่องปีรัะเที่ศ	 น้ั�น้คือชุมชน้	 จ่งที่ำาให้มีการัสาธารัณสุข่ม่ลฐาน้	 หรัือ	 Primary	 
Health	Care	 ข่่�น้มา	ที่ี�ที่ำาให้เกิดีการัมีส่วัน้รั่วัมใน้การัดี่แลสุข่ภาพี่	สิ�งแวัดีล้อมใน้พี่ื�น้ที่ี�อย่างมี
ส่วัน้รั่วัม	เกิดีอาสาสมัครัสาธารัณสุข่ปีรัะจำาหม่่บ้าน้	(อสม.)	มีภาคส่วัน้สังคมเข่้ามาที่ำางาน้เพี่ื�อ
สาธารัณะมากข่่�น้ตั้ั�งแตั้่รัะดีับชุมชน้	ที่ำาให้สุข่ภาวัะข่องผ่้คน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�ดีีข่่�น้
	 	“จากควัามเข่้มแข่็งข่องชุมชน้	จากการัมีส่วัน้รั่วัมที่ี�สรั้างกัน้มาน้าน้	ก็ที่ำาให้เรัาเอาชน้ะ 
โควัิดี	 ๑๙	 ใน้ช่วังที่ี�ผ่าน้มาไดี้	 ส่วัน้หน้่�งก็เกิดีจากควัามเข่้มแข่็งข่องรัะบบ	 อสม.	 รัวัมถึ่ง 
ภาคส่วัน้วัิชาการั	 ภาคการัเมือง	 ภาคปีรัะชาสังคม	 ที่ี�เข่้ามามีบที่บาที่ใน้การัรั่วัมกัน้พี่ัฒน้า

รัะบบบรัิการัสุข่ภาพี่ให้เกิดีข่่�น้อย่างตั้่อเน้ื�อง”	น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวั

‘คีสุช้.- สุช้.’
ต้องมองให้ไกลักว�าเดิม 
	 	 น้พี่.อำาพี่ล	 กล่าวัดี้วัยวั่า	 บที่บาที่ข่องคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 และสำาน้ักงาน้ 
คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติั้	 เมื�อมองลงไปียังอำาน้าจหน้้าทีี่�	 พี่บว่ัามีควัามกว้ัางไกลและใหญ่ 
กว่ัาภารักิจข่องกรัะที่รัวังสาธารัณสุข่	 (สธ.)	 ด้ีวัย	 เพี่รัาะเป็ีน้การัที่ำางาน้ใน้รัะบบสุข่ภาพี่ร่ัปีแบบ 
ข่อง	 “ชีวัสังคม”	 มากกวั่า	 “ชีวัการัแพี่ที่ย์”	 คือการัมุ่งหน้้าส่่สังคมสุข่ภาวัะ	 และการักลับมายัง
รัากเหง้าดีั�งเดีิมคือการัสรั้างสุข่ภาวัะอย่างองค์รัวัม	 โดียไม่ที่ิ�งการัแยกสาข่าข่องโรัค	 ซึ่่�ง	 คสช.	 
และ	 สช.	 คือการัที่ำางาน้รั่วัมกัน้กับที่้องถึิ�น้ใน้ทีุ่กมิตั้ิตั้ั�งแตั้่รัะดีับชุมชน้	 ถึ่งรัะดีับภ่มิภาค	 จน้
เชื�อมมารัะดีับชาตั้ิ	เพี่ื�อข่ับเคลื�อน้สุข่ภาวัะ	
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 ใน้ปีัจจุบัน้	 คสช.	 และ	 สช.	 อาจดี่เหมือน้วั่ากำาลังข่าดีกลไกชี�ที่ิศที่างการั 
ดีำาเนิ้น้การัขั่บเคลื�อน้อย่างมีส่วัน้ร่ัวัม	 หากไม่ที่ำาหน้้าทีี่�เพืี่�อให้ชี�ทิี่ศที่างใน้การัขั่บเคลื�อน้น้โยบาย 
สาธารัณะที่ี�สัมพี่ัน้ธ์กับมิตั้ิสุข่ภาพี่	ก็อาจจะที่ำาให้การัเกิดีข่่�น้ข่องสังคมสุข่ภาวัะเปี็น้ไปีไดี้ยาก	
ซึ่่�งหากวั่า	คสช.	และ	สช.	จะที่บที่วัน้การัที่ำางาน้	ก็ตั้้องมองไปียังอน้าคตั้	และที่ิศที่างข่องรัะบบ
สุข่ภาพี่ข่้างหน้้าดี้วัยมิตั้ิที่ี�ใหญ่ข่่�น้	 เพี่ื�อให้เกิดีการัชี�ที่ิศที่างรัะบบสุข่ภาพี่บน้น้ิยามใหม่ที่ี�ที่ัน้ตั้่อ
บรัิบที่การัเปีลี�ยน้แปีลงข่องสังคม	รัวัมถึ่งส่งเสรัิมการัมีส่วัน้รั่วัม	และหุ้น้ส่วัน้ที่างสังคม	ที่ั�งการั
เชื�อมรััฐ	ปีรัะชาสังคม	เอกชน้	วัิชาการั	และภาคส่วัน้อื�น้ๆ	ให้มารั่วัมกัน้ข่ับเคลื�อน้
	 	ข่ณะที่ี�อีกดี้าน้	คสช.	 และ	สช.	 อาจน้ำาเครัือข่่าย	 กลไก	 เครัื�องมือตั้่างๆ	 เข่้าไปีรั่วัมใน้วังล้อ
การัข่ับเคลื�อน้รั่วัมกับภาคีอื�น้ๆ	 ใน้สังคมดี้วัยหรัือไม่	 เพี่รัาะหน้้าที่ี�ข่อง	 สช.	 มีหน้้าที่ี�น้ำาบรัิการั
ไปีมีส่วัน้รั่วัมใน้การัข่ับเคลื�อน้การัปีฏิิรั่ปีรัะบบสุข่ภาพี่ข่องปีรัะเที่ศรั่วัมกับภาคี	 หน้่วัยงาน้ที่ี�ข่ับ
เคลื�อน้ดี้วัยเช่น้กัน้	
	 	 น้พี่.อำาพี่ล	 ยกตั้ัวัอย่างวั่า	 เช่น้	 สำาน้ักงาน้สภาพี่ัฒน้าการัเศรัษฐกิจและสังคมแห่งชาตั้ ิ
(สภาพี่ัฒน้์)	 ไดี้ที่ำาแผน้พี่ัฒน้าปีรัะชากรัแห่งชาตั้ิ	 เสน้อตั้่อที่ี�ปีรัะชุมคณะรััฐมน้ตั้รัี	 (ครัม.)	 ที่ี�ให้
ควัามสำาคัญใน้เรัื�องคุณภาพี่ชีวัิตั้	 และการัเปีลี�ยน้ผ่าน้ปีรัะชากรัที่ี�กำาลังเกิดีข่่�น้	 โดียเน้้น้ให้เดี็ก

เกิดีใหม่ตั้้องเกิดีดีี	 อย่่ดีี	 และตั้ายดีี	 ซึ่่�ง	 สช.ไดี้ข่ับเคลื�อน้เรัื�องตั้ายดีีอย่่แล้วัเช่น้กัน้	 ก็น้่าจะน้ำา
ปีรัะเดี็น้	เครัือข่่าย	เครัื�องมือ	เข่้าไปีรั่วัมกัน้ใน้แผน้กับอีกหน้่วัยงาน้เพี่ื�อรั่วัมกัน้ข่ับเคลื�อน้
	 	“วััน้น้ี�มีการัที่บที่วัน้หรัือยังวั่ามีการัข่าดีกลุ่มก้อน้	หรัือภาคีเครัือข่่ายใดีหรัือไม่	หากยังข่าดีก็
ตั้้องเตั้ิมเข่้าไปีเพี่ื�อให้การัข่ับเคลื�อน้เดีิน้หน้้า	 เพี่รัาะสังคมไม่ไดี้หยุดีน้ิ�ง	 คสช.	 และ	 สช.	 ก็ตั้้อง
ปีรัับตั้ัวัให้ที่ัน้กับสภาพี่การัณ์ข่องสังคม	 เพี่รัาะโลกเปีลี�ยน้	 สังคมก็ตั้้องปีรัับ	 และให้รัะล่กวั่า	

ไม่มีรัะบบสุข่ภาพี่ใดีที่ี�เปี็น้อุดีมคตั้ิ	ตั้้องมีการัพี่ัฒน้าอย่่ตั้ลอดีเวัลา”	น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวั

๖ อุป็สุรรคี
ที�เป็็นิโอกาสุพัฒนิาระบบสุุขภาพ
		 	 	 	น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวัด้ีวัยว่ัา	อน้าคตั้ทัี่�งโลกจะมีอุปีสรัรัคทีี่�มีผลต่ั้อรัะบบสุข่ภาพี่	แต่ั้ข่ณะเดีียวักัน้
ก็จะเปี็น้ควัามที่้าที่าย	 และโอกาสการัรั่วัมกัน้จัดีการั	 และพี่ัฒน้ารัะบบสุข่ภาพี่อย่างที่ัน้ตั้่อ
สถึาน้การัณ์	
	 	ที่ั�งน้ี�	 อุปีสรัรัคที่ี�มีผลตั้่อรัะบบสุข่ภาพี่มีอย่่	 ๖	 ดี้าน้	 คือ	 ๑.	 โลกโกลาหล	 เรัื�องควัามวัุ่น้วัาย
สถึาน้การัณ์ใน้สังคมทีี่�รุัน้แรัง	และเรัามีการัจัดีการัอย่างไรั	๒.	โลกร้ัอน้	ทีี่�เป็ีน้เรืั�องใหญ่อย่างมาก 
แม้แตั้่ช่วังชีวัิตั้ข่องพี่วักเรัาก็ยังมีปีัญหา	 รัะบบสุข่ภาพี่จะเปีลี�ยน้ไปีมากจากผลกรัะที่บข่อง 
โลกรั้อน้	๓.	โลกดีิจิที่ัล	ที่ี�เชื�อมกับรัะบบสุข่ภาพี่จะเปีลี�ยน้ไปีอย่างไรั
						๔.	 ดี้าน้การัเมืองใหม่	 ที่ี�จะมีอุดีมคตั้ิการัเมืองที่ี�หลากหลายมากข่่�น้	 การัสาน้พี่ลังสุข่ภาวัะ
จะเชื�อมโยงไดี้อย่างไรั	 ๕.	 ดี้าน้เศรัษฐกิจการัค้า	 ที่ี�การัลงทีุ่น้	 การับรัิโภคสิน้ค้าตั้่างๆ	 มีผล 
กรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่	และ	๖.	การัเปีลี�ยน้ผ่าน้ปีรัะชากรั	ปีรัะชากรัเดี็กเกิดีใหม่น้้อย	ปีรัะชากรัส่ง
วััยมากข่่�น้	จะจัดีการัอย่างไรั
						น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวัอีกวั่า	ที่ั�ง	๖	ข่้อคือโอกาสและควัามที่้าที่าย	ใน้การัที่ำางาน้	ซึ่่�งคณะกรัรัมการั
สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 จะมีโอกาสที่ี�จะใช้เครัื�องมือการัมีส่วัน้รั่วัม	 สรั้างให้เกิดีกลไกพี่หุภาคี	 ที่ี�เชื�อม
อำาน้าจรััฐกับทีุ่กภาคส่วัน้	ดี่แลกลไกการัพี่ัฒน้าสุข่ภาวัะให้กับปีรัะชาชน้อย่างทีุ่กมิตั้ิ
	 	“ข่ณะทีี่�ใน้ส่วัน้ข่องสำานั้กงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติั้	 ทีี่�ลักษณะองค์กรัมีควัามอิสรัะ 
คล่องตั้ัวั	 ไดี้เสรัิมการัสาน้พี่ลัง	 ให้มีการัสรั้างน้วััตั้กรัรัมข่่�น้มาใน้สังคม	 หรัือน้วััตั้กรัรัมเพี่ื�อให้
เปี็น้เครัื�องมือรัะดีับชาตั้ิใน้การัยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่องปีรัะชาชน้”	น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวั
		 	 	 	น้พี่.อำาพี่ล	ยังกล่าวัถึ่งพี่ัฒน้าการัข่องการัปีฏิิรั่ปีรัะบบสุข่ภาพี่	กรัะที่ั�งมาถึ่ง	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่
แห่งชาตั้ิ	 พี่.ศ.๒๕๕๐	 และตั้่อยอดีให้เกิดีคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิข่่�น้มา	 วั่า	 สช.	 เปี็น้
เครัื�องมือที่ี�จะดี่แลการัปีฏิิรั่ปี	 การัพี่ัฒน้ารัะบบสุข่ภาพี่แบบมีส่วัน้รั่วัมให้มีควัามตั้่อเน้ื�อง	 และ
ใน้อน้าคตั้	สช.	ตั้้องชี�ที่ิศที่างข่องรัะบบสุข่ภาพี่บน้น้ิยามใหม่ให้ไดี้
  “ตั้้องมีการัสน้ับสนุ้น้ให้เกิดีทีุ่กน้โยบายห่วังใยสุข่ภาพี่	มีการัคำาน้่งถึ่งน้โยบายที่ี�มีผลกรัะที่บ
ตั้่อสุข่ภาพี่อย่างมีรัะบบ	 และอย่างมีส่วัน้รั่วัม	 รัวัมไปีถึ่งตั้้องสน้ับสนุ้น้การัวัิจัยรัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�
คำาน้่งถึ่งสุข่ภาวัะใน้ทีุ่กมิตั้ิข่องสังคม”	น้พี่.อำาพี่ล	กล่าวั	  

ต้ิองม่การสุนัิบสุนุินิให้เกิดทุกนิโย์บาย์
ห�วงใย์สุุขภาพ ม่การคีำานึิงถึึงนิโย์บาย์
ที�มีผลักระทบต�อสุุขภาพอย์�างมีระบบ
และอย์�างมีสุ�วนิร�วม 
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จิินุตินุาการ
สิ่ร้างสิ่ังคมสิุ่ขภาวะ
ของคนุรุ�นุใหม�

‘จะทําอย้่างไร้
ให้้ผูู้้คีนรู้้สึกว่า

เปี็นเจ้าของเมือง’
  นายศานนท์ ห่วังสุร้างบุญ รัองผ่้วั่ารัาชการักรัุงเที่พี่มหาน้ครั	 (กที่ม.)	 ปีาฐกถึาหัวัข่้อ 
“จินตินาการสุร้างสุังคีมสุุขภาวะของคีนรุ่นให่ม่” ภายใน้งาน้	๑๕	ปีี	 สุข่ภาพี่แห่งชาตั้	ิ 
พี่ลังภาคีสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ
	 	น้ายศาน้น้ท์ี่	กล่าวัว่ัา	นิ้ยามข่องการัพัี่ฒน้าเมืองทีี่�	น้ายชัชชาติั้	สิที่ธิพัี่น้ธ์ุ	ผ้่ว่ัาฯ	กที่ม.	เคยให้ไว้ั 
กับที่ีมผ่้บรัิหารั	 กที่ม.	 วั่าเมืองไม่ใช่เรัื�องข่องการัก่อสรั้างแตั้่เมืองคือผ่้คน้	 และเมืองจะพี่ัฒน้า
ไปีใน้ที่ิศที่างที่ี�ดีีไดี้ก็ตั้้องมาจากผ่้คน้	 แตั้่จะที่ำาอย่างไรัให้ผ่้คน้รั่้ส่กวั่ามีควัามเปี็น้เจ้าข่องเมือง	
มีส่วัน้รั่วัมรัับผิดีชอบควับค่่ไปีกับการับรัิหารัเมืองให้ปีรัะชาชน้มีควัามหวััง

ป า ฐ กั ถ า
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	 	ทัี่�งนี้�ตั้้องยอมรัับว่ัาใน้ปัีจจุบัน้คน้รุ่ัน้ใหม่ไม่ได้ีมองว่ัาตั้ัวัเปี็น้เจ้าข่องร่ัวัมเฉพี่าะกับเมืองทีี่�
เปี็น้บ้าน้เกิดีเพี่ียงอย่างเดีียวั	 แตั้่หากเมืองที่ี�ที่ำาให้คน้รัุ่น้ใหม่มองวั่ามีคุณภาพี่ชีวัิตั้	 มีควัามสุข่
ใน้การัใช้ชีวัิตั้	 เข่าก็พี่รั้อมที่ี�จะย่ดีตั้ิดีและตั้้องการัเข่้าไปีมีส่วัน้รั่วัม	 ซึ่่�งการัพี่ัฒน้าเมืองอย่าง 
มีคุณภาพี่	 แน้่น้อน้วั่าตั้้องที่ำาให้เปี็น้เมืองข่องคน้รัุ่น้ใหม่	 ที่ี�คน้รัุ่น้ใหม่หรัือคน้รัุ่น้ถึัดีไปี	 (Next	
Generation)	จะไดี้เข่้ามามีส่วัน้รั่วัมกับคน้รัุ่น้ปีัจจุบัน้
	 	“กที่ม.	 เองก็ที่ำางาน้บน้ควัามตั้้องการัข่องคน้รัุ่น้ใหม่	 ซึ่่�งเรัามีข่้อม่ลวั่าคน้รัุ่น้ใหม่จะบ่งบอก
ควัามตั้้องการัผ่าน้	 ๓	 ดี้าน้	 คือ	 ๑.	 อยากมีส่วัน้รั่วัม	 ๒.	 อยากแสดีงออก	 และ	 ๓.	 อยากสนุ้ก	 
เมื�อมีโจที่ย์แบบน้ี�	 ก็เปี็น้ตั้ัวักำาหน้ดีที่ิศที่าง	 หรัือสิ�งสะที่้อน้การัที่ำางาน้ข่องภาคที่้องถึิ�น้หรัือ 
ภาครััฐ	ที่ี�จะเข่้าไปีรั่วัมสรั้างแน้วัที่างการัพี่ัฒน้าเมืองรั่วัมกับภาคปีรัะชาชน้	โดียเฉพี่าะการัเปีิดี
มุมมองจิน้ตั้น้าการัวั่า	 คน้รัุ่น้ใหม่จะมีส่วัน้รั่วัมกับการัพี่ัฒน้าเมืองไดี้อย่างไรั	 ที่ี�ตั้้องเชื�อมรั้อย
มายัง	๓	เรัื�องน้ี�ให้ไดี้”	รัองผ่้วั่ารัาชการั	กที่ม.	รัะบุ
	 	รัองผ่้วั่าฯ	ศาน้น้ที่์	กล่าวัตั้่อไปีวั่า	กรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัมข่องทีุ่กภาคส่วัน้	แม้ใน้ปีัจจุบัน้จะ
มีหน้่วัยงาน้สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (สช.)	 ที่ำาหน้้าที่ี�เปี็น้ผ่้น้ำาใน้เรัื�องน้ี�	 ที่วั่า 
อีกมุมหน่้�งก็ยังพี่บว่ัาภาครััฐอีกหลายหน่้วัยงาน้มีข้่อจำากัดีเรืั�องกฎรัะเบียบ	จน้การัแสดีงออกข่อง 
คน้รุ่ัน้ใหม่ถ่ึกปิีดีกั�น้	การัเข้่ามาใช้พืี่�น้ทีี่�แสดีงออก	ที่ำากิจกรัรัมสร้ัางสรัรัค์ต่ั้างๆ	จ่งเป็ีน้ไปีได้ียาก
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	การัมีส่วัน้ร่ัวัมก็จะไม่ใช่เพีี่ยงการัเปิีดีโอกาสให้เข้่ามาฟัื้ง	มาพ่ี่ดีคุยกัน้อย่างเดีียวั 
หากแตั้่ภาครััฐยังจะสามารัถึใช้พี่ลังข่องคน้รัุ่น้ใหม่ใน้การัเข่้ามารั่วัมที่ำางาน้ดี้วัยกัน้ไดี้	 เช่น้
การัวัิเครัาะห์ข่้อม่ลงบปีรัะมาณข่องที่้องถึิ�น้	 ซึ่่�งคน้รัุ่น้ใหม่อาจมีแน้วัที่างวัิธีที่ี�ที่ำาให้เกิดีการัใช้
งบปีรัะมาณไดี้คุ้มค่ามากที่ี�สุดี	 หรัือวัิเครัาะห์วั่างบปีรัะมาณดี้าน้ใดีมีควัามเพี่ียงพี่อหรัือไม่	 แตั้่
ที่ั�งน้ี�ภาครััฐเองก็ตั้้องพี่รั้อมที่ี�จะเปีิดีข่้อม่ลสาธารัณะดี้วัยเช่น้กัน้
	 	“หากเรัาเปิีดีพืี่�น้ทีี่�ให้คน้รุ่ัน้ใหม่เข้่ามามีส่วัน้ร่ัวัมอย่างจริังจังใน้การัพัี่ฒน้า	 ได้ีเข้่ามาร่ัวัมสร้ัาง	 
รั่วัมที่ำา	 ไม่ใช่แค่เข่้ามารั่วัมคิดี	 ภาครััฐก็จะไดี้เห็น้พี่ลังข่องเดี็ก	 เยาวัชน้	 คน้รัุ่น้ใหม่ไดี้ที่ัน้ที่ ี
เพี่รัาะพี่วักเข่าตั้้องการัใช้ควัามรั่้	 พี่ลังปีัญญาที่ี�เข่ามี	 และอยากมีส่วัน้รั่วัมใน้การัช่วัยแก้ไข่
ปีัญหา	หรัือปีรัับปีรัุงบ้าน้เมืองข่องเข่าให้ดีียิ�งข่่�น้”	น้ายศาน้น้ที่์	รัะบุ	

หากเราเปิ็ดพื�นิที�
ให้คีนิรุ�นิใหม�
เข้ามามีสุ�วนิร�วม
อยู่่างจริงจัง ในการพัฒนา 
ได้เข้้ามาร่ว่มสัร้าง ร่ว่มทุำา
ไม่ใช่แค่ืเข้้ามาร่ว่มคิืด
ภาคีรัฐก็จะได้เห็นิ
พลัังของเด็ก เย์าวช้นิ
คีนิรุ�นิใหม�ได้ทันิที”
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พ.ร.บ.สุุขภาพแห�งช้าติ
สัร้างร่ป็ธรรม
ด่แลสุัข้ภาว่ะคืนไทุยู่
ตัิ�งแต่ิระดับชุมชน-นโยู่บายู่ในมุมมอง ‘ปีร้ะชาสังคีม’

๑๕ ปี็

เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า รูื่ ป ธ รื่ รื่ ม
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หน่�งในเว่ทุ่ไฮไลท์ุสัำาคัืญ
ข้องงาน ๑๕ ปี็ สุุขภาพ
แห�งช้าติ “พลัังภาคีี
สุร้างสัุงคีมสุุขภาวะ” คืือ
การถ่่ายู่ทุอดผลงานจาก
พลังข้องภาค่ืเคืรือข่้ายู่ 
ติลอดระยู่ะเว่ลา ๑๕ ปี็ 
ในการขั้บเคืลื�อนนโยู่บายู่
สัาธารณะเพื�อสุัข้ภาพ
แบบม่ส่ัว่นร่ว่ม นับตัิ�งแต่ิ
การม่ พ.ร.บ.สุัข้ภาพ
แห่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐

บนเว่ทุ่ เรื�องเลั�าร่ป็ธรรม
“พลัังภาคีีสุร้างสัุงคีม
สุุขภาวะ” อันเป็็นการ
นำาเสันอป็ระสับการณ์
การขั้บเคืลื�อนในป็ระเด็น
สัำาคัืญต่ิางๆ ข้องป็ระเทุศ
ผ่าน ๖ ตัิว่แทุนจาก
หลากหลายู่ภาคืส่ัว่น

  พระคีรูอมรชัยคุีณ	เจ้าคณะตั้ำาบลสีคิ�วั	และเจ้าอาวัาส 
วััดีสุชัยคณารัาม	จ.น้ครัรัาชสีมา	เปิีดีเผยถ่ึงปีรัะเด็ีน้พี่รัะสงฆ์์ 
กับการัพี่ัฒน้าสุข่ภาวัะ	รัะบุวั่า	ควัามรั่วัมมือรัะหวั่างภาคี
เครัือข่่ายพี่รัะสงฆ์์	 หน้่วัยงาน้ที่้องถึิ�น้	 และภาคปีรัะชาชน้ 
ใน้การัผลักดีัน้และขั่บเคลื�อน้เรัื�องสุข่ภาพี่ข่องพี่รัะสงฆ์ ์
ที่ั�งกรัะบวัน้การัแน้วัที่างใน้การัดี่แลสุข่ภาพี่พี่รัะสงฆ์์ที่ี�
ถึ่กตั้้อง	 รัวัมที่ั�งการัที่ำาให้พี่รัะสงฆ์์สามารัถึดี่แลสุข่ภาพี่
ปีรัะชาชน้ใน้ชุมชน้	 ไดี้ที่ำาให้เกิดีเปี็น้ฉัน้ที่มตั้ิใน้ปีรัะเดี็น้ 
พี่รัะสงฆ์์กับการัพี่ัฒน้าสุข่ภาวัะ	 บน้เวัที่ีสมัชชาสุข่ภาพี่
แห่งชาตั้ิ	ครัั�งที่ี�	๕	พี่.ศ.๒๕๕๕
	 	สำาหรัับผลทีี่�ตั้ามมา	 คือการัมีข้่อม่ลสุข่ภาพี่ข่องพี่รัะสงฆ์์ 
มากข่่�น้	 จากที่ี�ไม่เคยมีการับัน้ที่่กเอาไวั้	 ตั้ามมาดี้วัยการั
ตั้รัวัจสุข่ภาพี่พี่รัะสงฆ์์ที่ั�วัปีรัะเที่ศ	ข่ณะเดีียวักัน้เมื�อมีพี่รัะ
สงฆ์์ที่ี�เปี็น้พี่รัะสังฆ์พี่ัฒน้า	(การัพี่ัฒน้าชุมชน้เข่้มแข่็งข่อง
พี่รัะสงฆ์์)	จาก	๔	ภาคเข่้ามาข่ับเคลื�อน้รั่วัมกัน้	ก็ไดี้ที่ำาให้
เกิดีการัพัี่ฒน้าต่ั้อยอดีจากมติั้สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาติั้ฯ 
ไปีส่่การัเกิดีเปี็น้	 ธรรมนูญสุุขภาพพระสุงฆ์์แห่่งชาติิ 
พ.ศ.๒๕๖๐
	 	“การัสน้ับสนุ้น้องค์ควัามรั่้ที่างสุข่ภาพี่ข่องพี่รัะสงฆ์์ 
น้ำาไปีส่่แน้วัที่างปีฏิิบัติั้ใน้การัด่ีแลทีี่�ถ่ึกต้ั้อง	 ทัี่�งตัั้วัพี่รัะสงฆ์์ 
เอง	บุคลากรัการัแพี่ที่ย์	ชุมชน้	อีกที่ั�งยังเกิดีการัข่ับเคลื�อน้ 
ให้พี่รัะสงฆ์์มีบที่บาที่ใน้สังคมมากกว่ัาเรืั�องศาสน้า	 แต่ั้ยังมี 
ส่วัน้ยกรัะดัีบคุณภาพี่ชีวิัตั้	 แน้ะน้ำาเรืั�องสุข่ภาพี่ให้กับชุมชน้ 
ที่ั�งสุข่ภาพี่ใจและสุข่ภาพี่กายให้แข่็งแรัง	 ที่ำาให้ชุมชน้กับ
ศาสน้าใกล้ชิดีกัน้มากข่่�น้	 และมีผลที่ำาให้สังคมมีควัาม
เข่้มแข่็งตั้ามมา”	พี่รัะครั่อมรัชัยคุณ	กล่าวั
  นางประทีป อ่�งทรงธรรม ฮาติะ	 ปีรัะธาน้ม่ลน้ิธิ
ดีวังปีรัะที่ีปี	 กล่าวัถึ่งการัที่ำางาน้ข่องภาคปีรัะชาสังคมใน้ 
ช่วังสถึาน้การัณ์การัรัะบาดีข่องโควัิดี	๑๙					ที่ี�ผ่าน้มา	รัะบุวั่า 
ตั้ัวัอย่างจากชุมชน้คลองเตั้ย	ที่ี�ไดี้รัับผลกรัะที่บอย่างหน้ัก
เน้ื�องจากเปี็น้กลุ่มคน้ที่ี�หาเช้ากิน้คำ�า	ซึ่่�งคน้กลุ่มน้ี�ไดี้รัับ
เชื�อจากย่าน้เศรัษฐกิจตั้่างๆ	 และน้ำากลับมาแพี่รั่กรัะจาย 
ใน้ชุมชน้อย่างรัวัดีเรั็วั	 อย่างไรัก็ตั้ามดี้วัยควัามเข่้มแข่็ง 
ข่องชุมชน้	 ได้ีที่ำาให้เกิดีการัร่ัวัมกัน้คิดีมาตั้รัการัเพืี่�อวัางแผน้ 
รัับมือกับสถึาน้การัณ์
	 	“ชุมชน้มีมาตั้รัการั	 ๔	 ดี้าน้	 คือ	 ๑.	 ตั้ั�งสตั้ิ	 ไม่ตั้ื�น้ตั้่ม 
๒.	 ไม่รัอรััฐอย่างเดีียวั	๓.	 รัะดีมตั้้น้ทีุ่น้ที่้องถึิ�น้	 เช่น้	 วััดี 
โรังเรัียน้	 จิตั้อาสาใน้ชุมชน้	 และ	 ๔.	 ปีรัะสาน้พี่ลังชุมชน้ 
น้ักวัิชาการั	 ภาคส่วัน้เอกชน้อื�น้ๆ	 มาช่วัยเหลือชุมชน้ใน้ 
ดี้าน้อุปีกรัณ์ตั้่างๆ	จะเห็น้วั่าชุมชน้คลองเตั้ยอาจเจอกับ 
อุปีสรัรัคและปีัญหาตั้่างๆ	 มาโดียตั้ลอดี	ที่ั�งการัไล่ที่ี�	 หรัือ 
ปัีญหาควัามแออัดีข่องชุมชน้	 แต่ั้ปัีญหาดัีงกล่าวัอาจที่ำาให้ 
เกิดีควัามเปี็น้น้ักส่้ข่องชาวัชุมชน้	ที่ี�เมื�อเจอสถึาน้การัณ์

 นางประทีป อ่�งทรงธรรม ฮาติะ
ปีรัะธาน้ม่ลน้ิธิดีวังปีรัะที่ีปี	

พระคีรูอมรชัยคีุณ
เจ้าคณะตั้ำาบลสีคิ�วั

และเจ้าอาวัาสวััดีสุชัยคณารัาม
จ.น้ครัรัาชสีมา
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ตั้่างๆ	จะมีสตั้ิ	และใช้พี่ลังข่องชุมชน้คลองเตั้ยใน้การัตั้่อส่้
กลับไปี”	น้างปีรัะที่ีปี	กล่าวั
	 	ปีรัะธาน้ม่ลน้ิธิดีวังปีรัะที่ีปี	 กล่าวัอีกวั่า	 ชาวัชุมชน้ 
คลองเตั้ยยังมีเป้ีาหมายร่ัวัมกัน้ใน้การัสาน้พี่ลังข่องชุมชน้ 
เพี่ื�อข่ับเคลื�อน้ให้เกิดี	 (รั่าง)	 ธรัรัมน้่ญสุข่ภาวัะชุมชน้
คลองเตั้ย	 ที่ี�จะเปี็น้เครัื�องมือยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ให้กับ
ชาวัชุมชน้	 อัน้มาจากควัามตั้้องการัข่องคน้ใน้ชุมชน้เอง 
เพี่ื�อให้เกิดีกฎรัะเบียบการัดี่แลชุมชน้คลองเตั้ย	ให้ชาวั
ชุมชน้มีสุข่ภาพี่กาย	 ใจ	 ที่ี�ดีี	 และอย่่ใน้สังคมที่ี�ดีี	 อีกที่ั�ง 
ยังสามารัถึเปี็น้ตั้้น้แบบการัจัดีการัให้กับชุมชน้อื�น้ๆ	 ที่ั�วั
ปีรัะเที่ศไดี้ใน้อน้าคตั้
  นายวิฑููรย์ เลัี�ยนจำารูญ ผ่้อำาน้วัยการัม่ลน้ิธิชีวัวัิถึ ี
กล่าวัถึ่งปีรัะเดี็น้บที่เรัียน้การัข่ับเคลื�อน้เกษตั้รัปีลอดีภัย 
จากสารัเคมีกำาจัดีศัตั้รั่พี่ืช	 รัะบุวั่า	 ที่ี�ผ่าน้มาควัามรั่วัมมือ 
รัะหว่ัางภาคสังคมและภาครััฐ	 ได้ีที่ำาให้ปีรัะเที่ศไที่ยปีรัะกาศ 
แบน้	 ๓	 สารัเคมีการัเกษตั้รัที่ี�มีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่	 คือ 
๑.	 สารัไกลโฟื้เซึ่ตั้	 ที่ี�เสี�ยงก่อมะเรั็ง	 ลดีลงการัน้ำาเข่้าไดี้ 
๗๘%	๒.	สารัคลอรั์ไพี่รัิฟื้อส	ที่ี�เสี�ยงตั้่อรัะบบสืบพี่ัน้ธุ์	ลดี
การัน้ำาเข่้าไดี้	๑๐๐%	และ	๓.	สารัพี่ารัาควัอตั้	ที่ี�อัน้ตั้รัาย
เสี�ยงตั้่อชีวัิตั้ส่ง	ลดีการัน้ำาเข่้าไดี้	๑๐๐%
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 ตั้้องยอมรัับวั่าวังจรัการัน้ำาเข่้าสารัเคมี

ที่างการัเกษตั้รัใน้ปีรัะเที่ศยังไม่หมดีไปี	 และยังคงมีการั 
แอบน้ำาเข่้ามาใช้	 หรัือใน้อน้าคตั้ก็อาจเกิดีการัน้ำากลับมา 
ใช้ไดี้อีก	เพี่รัาะมีตั้ัวัอย่างจากบางปีรัะเที่ศที่ี�แม้วั่าจะแบน้ 
ที่ั�ง	 ๓	 สารัเคมีดีังกล่าวัแล้วั	 แตั้่สุดีที่้ายก็มีปีรัะเดี็น้ที่าง 
การัเมืองที่ำาให้น้ำากลับมาใช้อีก	 ดัีงนั้�น้ภาคีเครืัอข่่ายทีี่�ที่ำางาน้ 
ดี้าน้น้ี�	ที่ั�งภาคปีรัะชาชน้	ภาครััฐ	และภาคเอกชน้	จ่งกำาลัง
เข่้ามารั่วัมกัน้เพืี่�อที่ำาให้ภาคการัเกษตั้รัทีี่�เปี็น้ปีากท้ี่อง
ข่องปีรัะเที่ศ	เดีิน้หน้้าไปีส่่ควัามยั�งยืน้	มีควัามปีลอดีภัย
ใน้อาหารั	 และตั้้องผลักดีัน้ให้มีการัควับคุมศัตั้รั่พี่ืชดี้วัย 
ชีวัภาพี่	 หรืัอชีวัวิัถีึ	 ทีี่�จะต้ั้องร่ัวัมกัน้ที่ำาให้ทุี่กแปีลงเพี่าะปีล่ก 
ปีลอดีสารัเคมี
	 	ใน้ส่วัน้ข่อง ผ่ศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติิยิ�งอังศุลีั	ผ้่จัดีการั 
แผน้งาน้	ศ่น้ย์วิัชาการัเฝ้ัารัะวัังและพัี่ฒน้ารัะบบยา	(กพี่ย.) 
กล่าวัวั่า	 เรัื �องข่องการัใช้ยา	 ไม่ใช่แค่เรัื �องข่องแพี่ที่ย	์
เภสัชกรั	 หรัือภาครััฐ	 ที่ี�เข่้ามาคุยกัน้แค่ฝั่ายเดีียวั	 แตั้่ตั้้อง
เปี็น้การัด่ีงเอาทีุ่กภาคส่วัน้ใน้สังคมมาที่ำาควัามเข่้าใจ
เกี�ยวักับการัใช้ยาอย่างสมเหตัุ้ผล	 (Rational	 Drug	 Use:	
RDU)	เพี่รัาะเรัื�องน้ี�จะมีผลตั้่อสุข่ภาพี่	เศรัษฐกิจ	ไปีจน้ถึ่ง
ควัามเสียหายใน้สังคมหลายดี้าน้
		 	 ผศ.ภญ.ดีรั.น้ิยดีา	 กล่าวัวั่า	 ที่ี�ผ่าน้มามีการัเชื�อมรั้อย 
ภาคีตั้่างๆ	 ใน้สังคม	 โดียเฉพี่าะใน้รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�คือชุมชน้ 
แม้จะยังไม่เกิดีเครัือข่่ายดี้าน้การัใช้ยาสมเหตัุ้ผลอย่าง
จรัิงจัง	แตั้่ก็ไดี้มีพี่ัฒน้าการัข่องการัที่ดีลองพี่่ดีคุย	และข่ับ
เคลื�อน้แลกเปีลี�ยน้รัะหวั่างกัน้	 ซึ่่�งการัข่ยับน้โยบายรัะดีับ 
พืี่�น้ทีี่�	 จำาเป็ีน้ต้ั้องมีกำาลังข่องภาคปีรัะชาชน้เข้่ามาบ่รัณาการั 
อัน้จะน้ำาไปีส่่การัผสาน้ควัามเข่้มแข่็งรั่วัมกับภาครััฐ	 ภาค 
วิัชาชีพี่	 และภาควิัชาการั	 เชื�อมโยงไปียังน้โยบายการัใช้ยา 
รัะดีับปีรัะเที่ศ	 ส่่เปี้าหมายที่ี�วัางเอาไวั้ใน้รัะยะ	๑๐	ปีีข่้าง 
หน้้า	 ที่ี�คน้ไที่ยจะตั้้องมีควัามปีลอดีภัยจากการัใช้ยาไดี้
ที่ั�งหมดี
	 	ข่ณะที่ี� นางจงกลันี วิทยารุ ่งเร่ �องศรี ผ่้จัดีการั 
โครังการัเด็ีกไที่ยแก้มใส	 กล่าวัว่ัา	 ทีี่�ผ่าน้มาที่างโครังการัฯ 
ไดี้ มีการัขั่บเคลื�อน้เรืั�องข่องการัจัดีการัอาหารัและ
โภชน้าการัใน้เดี็กและเยาวัชน้	 เพี่ื�อให้มีรั่างกายสมบ่รัณ ์
แข่็งแรัง	 โดียที่ำางาน้รั่วัมกับกรัะที่รัวังศ่กษาธิการั	 (ศธ.)	
กรัะที่รัวังมหาดีไที่ย	 (มที่.)	 และกรัุงเที่พี่มหาน้ครั	 (กที่ม.) 
ซึ่่�งเปี็น้	 ๓	 หน้่วัยงาน้หลักที่ี�ดี่แลรัะบบการัศ่กษาใน้ไที่ย	
และกรัะที่รัวังสาธารัณสุข่	(สธ.)	ที่ี�เข่้ามาช่วัยเตั้ิมเตั้็มองค์
ควัามรั่้ใน้การักิน้อย่่ที่ี�ดีี
	 	ทัี่�งนี้�	 ได้ีเกิดีการัพัี่ฒน้าเป็ีน้ค่่มือเพืี่�อให้โรังเรีัยน้น้ำาไปีใช้ 
รัวัมทัี่�งกลไกใน้รัะดัีบชาติั้หลายส่วัน้	 ทีี่�มุ่งเป้ีาใน้ยุที่ธศาสตั้ร์ั 
ดี้าน้อาหารัและโภชน้าการัใน้รัะบบการัศ่กษา	 พี่รั้อมดี้วัย
การัพี่ัฒน้าบที่บาที่ข่องหน้่วัยงาน้ที่้องถึิ�น้	ตั้ั�งแตั้่สำาน้ักงาน้

 นายวิฑููรย์ เลัี�ยนจำารูญ
ผ่้อำาน้วัยการัม่ลน้ิธิชีวัวัิถึี
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สาธารัณสุข่จังหวััดี	 (สสจ.)	 สำาน้ักงาน้สาธารัณสุข่อำาเภอ 
(สสอ.)	 โรังพี่ยาบาลส่งเสรัิมสุข่ภาพี่ตั้ำาบล	 (รัพี่.สตั้.)	 
รัวัมไปีถึ่งองค์กรัปีกครัองส่วัน้ที่้องถึิ�น้	 (อปีที่.)	 แห่งตั้่างๆ 
ที่ั�งกองสาธารัณสุข่	 กองการัศ่กษา	 และปีัจจุบัน้มีกรัอบ
อัตั้รัากำาลังสำาหรัับน้ักโภชน้าการัแล้วัดี้วัยเช่น้กัน้
	 	“เรัามุ่งที่ี�จะให้โรังเรัียน้เกิดีควัามเข่้าใจใน้การัจัดีซึ่ื�อ
วััตั้ถึุดีิบที่ี�มีควัามปีลอดีภัย	 เลือกเครัื�องปีรัุงอย่างไรั	 รัวัม
ไปีถึ่งเรัื�องสุข่าภิบาลสิ�งแวัดีล้อม	 ภาชน้ะ	 น้ำ�าดีื�ม	 น้ำ�าแข่็ง 
ตั้้องสะอาดี	ข่ณะเดีียวักัน้ก็ตั้้องจัดีให้มีคุณค่าที่างสารั 
อาหารัที่ี�เหมาะสมกับเดี็ก	 ตั้ลอดีจน้เชื�อมโยงโรังเรัียน้ไปี
ส่่ที่ี�บ้าน้ให้เกิดีการัจัดีการัอาหารัไปีใน้ที่างเดีียวักัน้	 แตั้่สิ�ง
ตั้่อไปีที่ี�เรัาอยากเสน้อ	 คือให้เกิดีการัเก็บข่้อม่ลพี่ฤตั้ิกรัรัม 
การักิน้ข่องคน้ตั้ั�งแตั้่เล็กจน้โตั้	 เพี่ื�อที่ี�อน้าคตั้หากเกิดีปี่วัย 
เปี็น้โรัคข่่�น้	 จะไดี้สามารัถึตั้รัวัจสอบถึอยกลับไปีไดี้วั่าที่ี� 
ผ่าน้มามีพี่ฤติั้กรัรัมการักิน้เป็ีน้อย่างไรั”	น้างจงกลนี้	กล่าวั
	 	ดี้าน้	 น.สุ.ณาติยา แวววีรคีุปติ์	 ผ่้อำาน้วัยการัศ่น้ย ์
สื�อสารัน้โยบายสาธารัณะและวัารัะที่างสังคม	 ไที่ยพีี่บีเอส 

กล่าวัวั่า	ใน้ช่วังก่อน้การัเลือกตั้ั�งผ่้วั่ารัาชการั	กที่ม.	ไดี้เกิดี 
การัรัวัมตั้ัวัข่ององค์กรัรัวัมกวั่า	๘๔	องค์กรั	 เปี็น้เครัือข่่าย 
ปีลุกกรัุงเที่พี่	ที่ี �ลุกข่่ �น้มาสรั้างการัมีส่วัน้รั่วัมข่องภาค 
ปีรัะชาชน้	 เปีลี�ยน้เวัทีี่หาเสียงให้เป็ีน้เวัทีี่ข่องการัรัะดีมเสียง 
และสิ�งที่ี� รัะดีมใน้วััน้น้ั�น้ก็ไดี้กลายเปี็น้ข่้อเสน้อเชิง
น้โยบายที่ี�ส่งผลมาจน้ถึ่งทีุ่กวััน้น้ี�	 จากจุดีเรัิ�มตั้้น้ที่ี�มาจาก
การัรัับฟื้ังควัามตั้้องการัข่องผ่้คน้	 ผ่าน้เวัที่ีสาธารัณะที่ี�จัดี
ข่่�น้มากมายใน้ช่วังรัะยะเวัลารัาวั	๑	เดีือน้
	 	 น้.ส.ณาตั้ยา	 กล่าวัวั่า	 สิ�งที่ี�ไดี้ออกมาคือข่้อเสน้อเชิง
น้โยบายข่องภาคปีรัะชาชน้ที่ี�บัน้ที่่กไวั้เปี็น้	 สมุดีปีกข่าวัที่ี� 
บรัรัจุรัวัม	๓๐	ปีรัะเดี็น้น้โยบาย	๑๒๗	มาตั้รัการั	 ใน้การั
พี่ัฒน้า	 กที่ม.	 เช่น้	 การัเพี่ิ�มพี่ื�น้ที่ี�สีเข่ียวั	 การัจัดีการัน้ำ�า 
ฝัุ่น้ละออง	 ข่ยะ	 ปีรัะเดี็น้ควัามมั�น้คงที่างอาหารั	 ควัาม
ปีลอดีภัย	 ลดีอาชญากรัรัม	 ตั้ลอดีจน้ภัยพี่ิบัตั้ิ	 เปี็น้ตั้้น้ 
และกิจกรัรัมน้ี�ก็ไม่ไดี้จบลงไปีหลังการัเลือกตัั้�งเท่ี่านั้�น้ 
แตั้่ยังเกิดีกลไกใน้การัตั้ิดีตั้ามตั้รัวัจสอบการัข่ับเคลื�อน้
น้โยบายที่ี�ปีรัะชาชน้น้ำาเสน้อน้ี�ดี้วัยเช่น้กัน้	

ผ่ศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติิยิ�งอังศุลัี
ผ่้จัดีการัแผน้งาน้	ศ่น้ย์วัิชาการัเฝั้ารัะวััง
และพี่ัฒน้ารัะบบยา	(กพี่ย.)

นางจงกลันี วิทยารุ่งเร่�องศรี
ผ่้จัดีการัโครังการัเดี็กไที่ยแก้มใส

น.สุ.ณาติยา แวววีรคีุปติ์
ผ่้อำาน้วัยการัศ่น้ย์สื�อสารัน้โยบายสาธารัณะ
และวัารัะที่างสังคม	ไที่ยพี่ีบีเอส
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‘เมืองพัทุยู่า’
จ่อสัร้างร่ป็ธรรม
ผ่านร่างธรรมน่ญฯ

บนแนว่คิืด
‘ทุกนิโย์บาย์ห�วงใย์สุุขภาพ’

ร้ัฐ-ท้องถิ่ิ�น-ชุมชน
ส่ัองทัุศนะ
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น า น า ทัั ศ น์
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อ่กหน่�งเว่ทุ่หลัก
ข้องการป็ระชุม
ในวั่นทุ่�สัอง คืือ
ว่งเสัว่นา นิานิาทัศน์ิ 
“Health in All 
Policies ในิมุมมองของ
องค์ีกรยุ์ทธศาสุตร์” 
ซ่ึ่�งเป็็นอ่กเว่ทุ่สัำาคัืญ
ทุ่�บอกเล่ามุมมองในการ
จัดทุำาแผนยุู่ทุธศาสัติร์
หรือนโยู่บายู่ทุ่�เก่�ยู่ว่ข้้อง
กับเรื�องสุัข้ภาพข้อง
ป็ระชาชน บนแนว่คิืด
ทุุกนโยู่บายู่ห่ว่งใยู่สุัข้ภาพ
หรือ Health in All Policies 
(HiAP) จากตัิว่แทุน
ภาคืส่ัว่นต่ิางๆ       น.สุ.มนต์ิทิพย์ สัุมพันธวงศ์ ผ้่อำาน้วัยการักองยุที่ธศาสตั้ร์ั 

การัพัี่ฒน้าที่รััพี่ยากรัมนุ้ษย์และสังคม	 สำานั้กงาน้สภาพัี่ฒน้า 
การัเศรัษฐกิจและสังคมแห่งชาติั้	 (สภาพัี่ฒน์้)	 เปิีดีเผยว่ัา 
สภาพี่ัฒน้์เองมีมุมมองเรัื�องสุข่ภาพี่	 วั่าไม่ใช่แค่เรัื�องข่อง
รั่างกาย	 แตั้่ยังเกี�ยวัข่้องกับสังคม	 ที่ี�ส่งผลตั้่อสุข่ภาพี่ข่อง 
ผ่้คน้ทีุ่กช่วังวััย	 คือใน้วััยเดี็ก	 ที่ี�มีสุข่ภาพี่ดีีเตั้ิบโตั้แข่็งแรัง 
ก็จะมีศักยภาพี่ที่ี�จะเรัียน้รั่้ไดี้ตั้่อไปี	 วััยที่ำางาน้	 มีควัาม 
สามารัถึต่ั้อยอดีการัที่ำางาน้	 ส่วัน้ใน้วััยส่งอายุ	 หากสุข่ภาพี่ดีี 
ก็ไม่เพี่ิ�มเรัื�องค่าใช้จ่ายดี้าน้สุข่ภาพี่	 และไม่เปี็น้ภารัะตั้่อ
ครัอบครััวั
	 	ข่ณะเดีียวักัน้	 ใน้เรัื�องข่องแน้วัคิดี	 HiAP	 ก็ไดี้บรัรัจุไวั ้
อย่่ใน้แผน้พี่ัฒน้าเศรัษฐกิจและสังคมแห่งชาตั้ิ	ฉบับที่ี�	๑๒ 
ที่ี�เน้้น้ยำ�าให้ทีุ่กการัดีำาเน้ิน้การัใดีๆ	 ข่องแตั้่ละองค์กรั	 ตั้้อง
คำาน่้งถ่ึงผลกรัะที่บต่ั้อสุข่ภาพี่ทีี่�จะเกิดีข่่�น้กับปีรัะชาชน้	
ซึ่่�งที่างสภาพี่ัฒน์้ได้ีส่งตั้่อน้โยบายเหล่าน้ี�ไปียังหน้่วัยงาน้	
องค์กรัรัะดีับปีฏิิบัตั้ิ	ที่ี�อย่่ใน้พี่ื�น้ที่ี�ดี้วัย
	 	“แผน้พี่ัฒน้าฯ	ฉบับที่ี�	๑๒	รัวัมไปีถึ่งฉบับที่ี�	๑๓	จะยำ�า
ให้ทุี่กภาคส่วัน้ตั้รัะหน้ักใน้เรืั�องการัออกแบบน้โยบายทีี่�

ต้ั้องเชื�อมโยงมายังสุข่ภาพี่	 เพี่รัาะทุี่กเรืั�องเกี�ยวัข้่องกัน้หมดี
เรัาจ่งเห็น้ตั้ัวัอย่างข่องน้โยบายตั้่างๆ	 จากภาครััฐ	 เช่น้ 
การักำาหน้ดีมาตั้รัฐาน้สิน้ค้าที่างการัเกษตั้รัที่ี�ตั้้องมีควัาม
ปีลอดีภัย	 หรัือน้โยบายสน้ับสนุ้น้การัผลิตั้ยาน้ยน้ตั้์ไฟื้ฟื้้า 
ทีี่�คำาน่้งถ่ึงกรัะที่บต่ั้อมลพิี่ษที่างสิ�งแวัดีล้อม”	 น้.ส.มน้ต์ั้ทิี่พี่ย์ 
กล่าวั
	 	 	น้.ส.มน้ตั้์ที่ิพี่ย์	กล่าวัอีกวั่า	การัพี่ัฒน้าที่ี�เปี็น้การัลงทีุ่น้ 
ข่น้าดีใหญ่เพี่ื�อให้ปีรัะเที่ศก้าวัไปีข่้างหน้้าน้ั�น้	 สิ�งที่ี�เรัามัก 
พี่บเห็น้ควับค่่กัน้คือควัามขั่ดีแย้งภายใน้พืี่�น้ทีี่�	 ดัีงนั้�น้ควัาม 
ที่้าที่ายคือจะที่ำาอย่างไรัเพืี่�อให้สิ�งเหล่าน้ี�เกิดีควัามสมดีุล 
พี่ื�น้ที่ี�สามารัถึอย่่รั่วัมกัน้กับการัพี่ัฒน้าไดี้	 ใน้ข่ณะที่ี�การั 
พัี่ฒน้าก็ไม่ได้ีที่ำาลายพืี่�น้ทีี่�	 ซ่ึ่�งถืึอเป็ีน้โจที่ย์ให้กับทุี่กองค์กรั 
ทีี่�เกี�ยวัข้่องใน้การัที่ำางาน้เพืี่�อพัี่ฒน้าปีรัะเที่ศ	 พี่ร้ัอมยกรัะดัีบ 
ใน้ทีุ่กมิตั้ิที่ี�มีผลตั้่อคุณภาพี่ชีวัิตั้ปีรัะชาชน้ใน้อน้าคตั้
  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์์	 น้ายกเมืองพี่ัที่ยา	 และ 
กรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 กล่าวัวั่า	 ใน้ทีุ่กน้โยบายข่อง 
เมืองพี่ัที่ยา	จะมีเรัื�องข่องสุข่ภาวัะเข่้ามาเกี�ยวัข่้องที่ั�งหมดี 
โดียเฉพี่าะล่าสุดีทีี่�	 สช.	 ได้ีเข้่ามามีส่วัน้ช่วัยใน้การัผลักดัีน้ 

น.สุ.มนต์ิทิพย์ สัุมพันธวงศ์
ผ้่อำาน้วัยการักองยุที่ธศาสตั้ร์ั
การัพี่ัฒน้าที่รััพี่ยากรัมนุ้ษย์และสังคม
สำาน้ักงาน้สภาพี่ัฒน้าการัเศรัษฐกิจ
และสังคมแห่งชาตั้ิ	(สภาพี่ัฒน้์)

  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์์ 
น้ายกเมืองพี่ัที่ยา

และกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	
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ให้เกิดีการัมีส่วัน้รั่วัมข่องคน้พี่ัที่ยา	 ใน้การัจัดีที่ำาธรัรัมน้่ญ 
สุข่ภาพี่เมืองพัี่ที่ยาข่่�น้	 เพืี่�อวัางเป้ีาหมายร่ัวัมกัน้และรัับฟัื้ง 
ควัามคิดีเห็น้จากคน้พี่ัที่ยาทีุ่กภาคส่วัน้	 ที่ั�งภาครััฐ	 ภาค 
ปีรัะชาชน้	 และภาคเอกชน้	 ผ้่ปีรัะกอบการัใน้พืี่�น้ทีี่�	 มาร่ัวัมกัน้ 
คิดี	 รั่วัมกัน้ที่ำางาน้พี่ัฒน้า	 เพี่ื�อยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่อง
คน้เมืองพี่ัที่ยา	ที่ั�งสุข่ภาพี่กาย	ใจ	สังคม	และปีัญญา
	 	ที่ั�งน้ี�	 ภาคส่วัน้ตั้่างๆ	 ข่องสังคมใน้เมืองพี่ัที่ยา	 ไดี้เห็น้
ตั้รังกัน้ถึ่งปีรัะเดี็น้การัเข่้าส่่สังคมส่งวััยอย่างสมบ่รัณ์ 
และการัดี่แลผ่้ส่งอายุใน้เมืองพี่ัที่ยา	 จ่งตั้ั�งเปี้าให้มีการั 
พี่ัฒน้าที่ั�งดี้าน้บรัิการัสุข่ภาพี่	และส่งเสรัิมสุข่ภาพี่ข่อง 
ผ้่ส่งอายุ	 ให้มีกิจกรัรัมที่างสังคม	 และยังส่งเสริัมให้ผ้่ส่งอายุ 
ที่ี�ยังมีกำาลัง	 มีควัามสามารัถึ	 ไดี้มีอาชีพี่	 หรัือมีงาน้ที่ำา
เสรัิมเพี่ื�อสรั้างรัายไดี้	ไม่เปี็น้ภารัะล่กหลาน้
	 	“เมืองพี่ัที่ยาจ่งไดี้ที่ำาโครังการั	Smart	Senior	หรัือการั 
ส่งวััยอย่างสมารั์ที่	 และที่ัน้ตั้่อสังคมเที่คโน้โลยี	 โดียใน้
โครังการัจะมีโรังเรัียน้ผ่้ส่งอายุที่ี�น้ำารั่องน้ักเรัียน้ส่งวััย 
๑๐๐	คน้	 ให้ได้ีมีโอกาสรัับควัามร้่ัการัด่ีแลตัั้วัเองทีี่�สมาร์ัที่ 
มากข่่�น้	 หรัือมีการัสอน้ที่ักษะการัที่ำางาน้สำาหรัับคน้ส่งวััย
ที่ี�อยากที่ำางาน้ตั้่อ	 พี่รั้อมกับเชื�อมกับภาคเอกชน้ให้จ้าง
งาน้คน้ส่งวััยที่ี�อยากที่ำางาน้ตั้่อไปีดี้วัย	 ซึ่่�งจะเปีิดีโรังเรัียน้
กัน้ใน้วััน้ที่ี�	๓๑	ตั้.ค.น้ี�”	น้ายกเมืองพี่ัที่ยา	กล่าวั
	 	น้ายปีรัเมศวัรั์	 กล่าวัอีกวั่า	 ส่วัน้อีกปีรัะเดี็น้สำาคัญใน้
ดี้าน้สุข่ภาวัะและการัยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่องคน้เมือง
พี่ัที่ยา	 จะมีการัจัดีสมัชชาสุข่ภาพี่เมืองพี่ัที่ยาข่่�น้	 ใน้วััน้ที่ี� 
๒๖	 ธ.ค.	 ๒๕๖๕	 โดียมีปีรัะเดี็น้ที่ี�จะที่ำางาน้รั่วัมกัน้ข่อง
ภาคีเครัือข่่ายใน้เมืองพี่ัที่ยา	 คือปีรัะเดี็น้ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่
เมืองพี่ัที่ยา	 และเรัื�องหาบเรั่แผงลอย	 ที่ี�ถึือเปี็น้อีกหัวัใจ
หลักข่องการัข่ับเคลื�อน้เศรัษฐกิจให้กับคน้เมืองพี่ัที่ยา	 ซึ่่�ง
เวัที่ีสมัชชาสุข่ภาพี่ฯ	 น้ี�จะเปี็น้พี่ื�น้ที่ี�กลางให้ทีุ่กภาคส่วัน้
ข่องเมือง	 ไดี้เข่้ามามีส่วัน้รั่วัมเปี็น้เจ้าข่องใน้การัจัดีการั
เมืองให้ดีียิ�งข่่�น้
	 	“ยอมรัับว่ัาด้ีวัยเมืองพัี่ที่ยาเป็ีน้เมืองท่ี่องเทีี่�ยวัรัะดัีบโลก 
การับรัิหารัจัดีการัที่รััพี่ยากรัข่องพืี่�น้ที่ี�จ่งเปี็น้เรัื�องสำาคัญ 
เพี่รัาะหากจัดีการัไม่ดีี	 ไม่ครัอบคลุม	 และไม่เที่่าเที่ียม 
ก็จะยิ �งที่ำาให้ที่รััพี่ยากรัที่ี �มีลดีน้้อยลงอย่ ่แล้วั	ยิ �งไม่มี
ปีรัะสิที่ธิภาพี่มากเข่้าไปีอีก	ทีุ่กภาคส่วัน้ตั้้องมีส่วัน้รั่วัมใน้
การัเข่้ามาจัดีการัรั่วัมกัน้”	น้ายปีรัเมศวัรั์	กล่าวั
	 	ข่ณะที่ี� ดร.นพ.สุุรัคีเมธ มห่าศิริมงคีลั	รัองผ่้อำาน้วัย
การักองยุที่ธศาสตั้รั์และแผน้งาน้	 กรัะที่รัวังสาธารัณสุข่ 
(สธ.)	กล่าวัวั่า	HiAP	เปี็น้อีกแน้วัคิดีที่ี�	สธ.	พี่ยายามส่ง
เสรัิมและข่อควัามรั่วัมมือไปียังทีุ่กหน้่วัยงาน้	 ใน้การัจัดี

ที่ำาน้โยบายที่ี�คำาน้่งถึ่งผลกรัะที่บที่างสุข่ภาพี่	 เพี่ื�อน้ำาไปีส่่
เปี้าหมายการัข่ยายอายุข่ัยเฉลี�ยข่องคน้ไที่ยจาก	๗๕	ปีี
ให้ไดี้เปี็น้	๘๕	ปีีใน้อน้าคตั้
	 	สำาหรัับการัจะไปีถ่ึงเป้ีาหมายดัีงกล่าวัได้ี	 จำาเป็ีน้จะต้ั้อง 
ที่ำาให้คน้ไที่ยมีคุณภาพี่ชีวัิตั้ที่ี�ดีี	 อย่่ใน้สุข่ภาวัะที่ี�ดีี	 และ
ที่ี�สำาคัญใน้ส่วัน้ข่องรัะบบบรัิการัสุข่ภาพี่	 ก็จะตั้้องใช้รั่ปี
แบบสรั้างน้ำาซึ่่อม	 คือเน้้น้การัส่งเสรัิมสุข่ภาพี่ปี้องกัน้โรัค 
มากกวั่าการัรัักษาพี่ยาบาล	เพี่รัาะตั้้องยอมรัับวั่า	สธ.	ไม่
สามารัถึมีบุคลากรัรัักษาโรัคตั้่างๆ	 ให้กับทีุ่กคน้ไดี้เพี่ียง
พี่อ	 หากแตั้่ทีุ่กคน้จะตั้้องมีส่วัน้ช่วัยกัน้ดี่แลรัักษาสุข่ภาพี่
ข่องตั้น้เอง
		 	 “สธ.มองทีุ่กน้โยบายเปี็น้เรัื�องสุข่ภาพี่ที่ั�งหมดี	 แตั้่เรัา 
จะเลือกรั่ปีธรัรัมบางน้โยบายไปีดีำาเน้ิน้การัใน้รัะดีับ
รััฐบาล	เพี่ื�อลงไปีถึ่งทีุ่กหน้่วัยงาน้ข่องปีรัะเที่ศ	จ่งไดี้เลือก
เปี้าหมายการัพี่ัฒน้าที่ี�ยั�งยืน้	(SDGs)	เพี่รัาะเปี็น้น้โยบาย
ที่ี�รััฐบาลวัางเปี้าหมายที่ี�จะข่ับเคลื�อน้	 ภายใตั้้	 ๑๗	 ดี้าน้ 
อาที่ิ	 ควัามไม่เที่่าเที่ียม	 ปีัญหาดี้าน้สุข่ภาพี่	 ซึ่่�งภาพี่
อน้าคตั้คือเรัาอยากให้คน้ไที่ยมีควัามรัอบรั่้ดี้าน้สุข่ภาพี่ 
และ	 สธ.	 เองก็จะมุ่งเน้้น้ไปีใน้การัปี้องกัน้โรัค	 มากกวั่า 
การัรัักษา	 โดียเฉพี่าะการัพัี่ฒน้าบุคลากรัเพืี่�อปีรัับปีรุังรัะบบ 
สุข่ภาพี่ให้ดีียิ�งข่่�น้”	ดีรั.น้พี่.สุรััคเมธ	กล่าวั
	 	ดี้าน้ นายกฤษดา สุมประสุงคี์	ผ่้อำาน้วัยการัสถึาบัน้
พี่ัฒน้าองค์กรัชุมชน้	 กล่าวัวั่า	 ควัามเข่้มแข่็งข่องชุมชน้
จะสะที่้อน้ถึ่งคุณภาพี่ชีวัิตั้ที่ี�ดีีข่องคน้ใน้ชุมชน้น้ั�น้	 ดี้วัย 
ศักยภาพี่ใน้การัที่ำางาน้ร่ัวัมกัน้ใน้รัะดัีบพืี่�น้ทีี่�	 ซ่ึ่�งการับ่งบอก 
วั่าชุมชน้ใดีมีควัามเข่้มแข่็งน้ั�น้	 สามารัถึสะที่้อน้ผ่าน้	 ๕ 
เรัื�อง	คือ	๑.	อาหารัดีี	๒.	อากาศดีี	๓.	อารัมณ์ดีี	๔.	อย่่
อาศัยดีี	และ	๕.	ออกกำาลังกายดีี
	 	“ทัี่�ง	๕	 เรืั�องจะเห็น้ได้ีว่ัาเป็ีน้สภาพี่แวัดีล้อมทีี่�ดีี	 ทีี่�คน้ใน้ 
ชุมชน้สามารัถึลุกข่่�น้มาจัดีการัไดี้เอง	 ซึ่่�งองค์ปีรัะกอบ 
ดีังกล่าวัจะที่ำาให้เกิดีผลกรัะที่บที่ี�ดีีตั้ามมา	 เช่น้	 มีควัาม
มั�น้คงใน้ที่ี�อย่่อาศัย	 ซึ่่�งก็จะหารัายไดี้ที่ี�มั�น้คงไดี้มากข่่�น้	 
เมื�อมีการัจัดีการัรัายจ่ายได้ีลดีลง	ชีวีัตั้ก็มีคุณภาพี่ดีีมากข่่�น้” 
	น้ายกฤษดีา	กล่าวั
	 	ผ้่อำาน้วัยการัสถึาบัน้พัี่ฒน้าองค์กรัชุมชน้	 ยังกล่าวัอีกว่ัา 
ไดี้วัางเปี้าหมายการัที่ำางาน้รั่วัมกัน้กับภาคีเครัือข่่าย	 และ
เห็น้ตั้รังกัน้วั่าภายใน้ปีี	๒๕๗๙	กรัะบวัน้การัที่ำางาน้อย่าง 
มีส่วัน้รั่วัมจะช่วัยให้ชุมชน้เข่้มแข่็ง	 โดียเฉพี่าะการัเรัียน้รั่ ้
ที่ี�จะใช้พี่ื�น้ที่ี�ข่องชุมชน้เปี็น้ตั้ัวัตั้ั�งตั้้น้การัพี่ัฒน้า	 แล้วัจ่ง 
สาน้พี่ลังข่องทุี่กภาคส่วัน้ใน้การัที่ำางาน้ร่ัวัมกัน้	 โดียเฉพี่าะ 
กับการัจัดีการัที่ี�อย่่อาศัยให้เหมาะสม	

ดร.นพ.สุุรัคีเมธ มห่าศิริมงคีลั
รัองผ่้อำาน้วัยการักองยุที่ธศาสตั้รั์
และแผน้งาน้	กรัะที่รัวังสาธารัณสุข่
(สธ.)

นายกฤษดา สุมประสุงคี์
ผ่้อำาน้วัยการัสถึาบัน้พี่ัฒน้าองค์กรัชุมชน้
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คีวามมั�นิคีง
ทางอาหาร ไม�ใช้�แคี� 
‘พอกินิ’ ยั์งต้องมี
‘โภช้นิาการ-
คีวามหลัากหลัาย์’
เชื้�อมโย์งเศรษฐกิจ-
สิุ�งแวดล้ัอม-โลักร้อนิ

เวทีย์�อย์ ๑
คืว่ามมั�นคืง
ทุางอาหาร
จากชุมชน
ส่่ัติลาดโลก 

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	ใน้เวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้ “คีวามมั�นคีงทางอาห่าร จากชุมชนสุู่ติลัาดโลัก”	 ไดี้ฉายภาพี่ 
กว้ัางข่องการัเข้่าถ่ึงอาหารัข่องคน้ไที่ย	 ทัี่�งใน้ส่วัน้ทีี่�ยังเป็ีน้ควัามท้ี่าที่าย	 รัวัมถ่ึงข้่อเสน้อแน้วัที่าง 
ใน้การัข่ับเคลื�อน้เพี่ื�อสรั้างควัามมั�น้คงที่างอาหารั	ตั้ั�งแตั้่ใน้รัะดีับที่้องถึิ�น้	รัะดีับปีรัะเที่ศ	และใน้
รัะดีับโลก	ไปีส่่การัเกิดีควัามยั�งยืน้
      ดร.เดชรัติ สุุขกำาเนิด ผ่้อำาน้วัยการัศ่น้ย์น้โยบายเพี่ื�ออน้าคตั้	 เปีิดีเผยวั่า	ควัามมั�น้คงที่าง
อาหารัใน้สมัยก่อน้อาจถึ่กน้ิยามไวั้เพี่ียงการัมีอาหารัเพี่ียงพี่อตั้่อการับรัิโภค	 แตั้่ใน้อน้าคตั้แน้วั 
ควัามคิดีเรืั�องนี้�จะถ่ึกแบ่งออกเป็ีน้	๓	รัะดัีบ	ปีรัะกอบด้ีวัย	๑.	แคลอรีัเพีี่ยงพี่อ	๒.	โภชน้าเพีี่ยงพี่อ 
และ	๓.	ควัามหลากหลายข่องอาหารัเพี่ียงพี่อ	ซึ่่�งเรัื�องน้ี�ไดี้รัับการัรัะบุอย่่ใน้เอกสารัข่ององค์การั
อาหารัและการัเกษตั้รัแห่งสหปีรัะชาชาตั้ิ	(FAO)	เมื�อปีี	ค.ศ.๒๐๒๐
	 	ทัี่�งนี้�	เมื�อมาปีรัะเมิน้ใน้ที่างเศรัษฐศาสตั้ร์ั	พี่บว่ัาคน้ไที่ยจะมีค่าใช้จ่ายทีี่�ต้ั้องเพิี่�มข่่�น้เกือบ	๕	เท่ี่า 
เพืี่�อทีี่�จะข่ยับขั่�น้ข่องควัามมั�น้คงที่างอาหารัไปีใน้แต่ั้ละรัะดัีบ	 ซ่ึ่�งถืึอเป็ีน้ปัีญหาใหญ่และท้ี่าที่าย 
ควัามสามารัถึใน้การัซึ่ื�อข่องคน้ไที่ยอย่างมาก	น้อกจากน้ี�ยังมีควัามซึ่ับซึ่้อน้มากข่่�น้เมื�อ
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ปีรัะสบกับภาวัะเงิน้เฟื้้ออีกดี้วัย	เช่น้ใน้ปีี	๒๕๖๕	น้ี�	ไที่ยมีอัตั้รัาเงิน้เฟื้้ออย่่ที่ี�	๗-๘%	ที่ำาให้สิน้ค้า
ตั้่างๆ	มีรัาคาแพี่งข่่�น้
						ดีรั.เดีชรััตั้	กล่าวัวั่า	หากไล่เรัียงดี่ดีัชน้ีรัาคาตั้ามหมวัดีสิน้ค้า	ไม่วั่าจะเปี็น้เน้ื�อสัตั้วั์	ไข่่และ 
น้ม	 น้ำ�ามัน้พืี่ช	 ผักผลไม้	 และอาหารัสำาเร็ัจร่ัปี	 ทัี่�งหมดีนี้�กลายเป็ีน้ตัั้วัจำากัดีการับริัโภคข่องคน้ไที่ย 
ซึ่่�งจะเปี็น้ปีัญหาตั้่อไปีใน้อน้าคตั้ดี้วัย	 โดียเฉพี่าะอย่างยิ�งหมวัดีผักและผลไม้	หากย้อน้กลับไปี
ดี่เมื�อ	๑๕	ปีีที่ี�ผ่าน้มา	จะพี่บวั่ามีดีัชน้ีรัาคาที่ี�แพี่งข่่�น้กวั่าหมวัดีอื�น้ๆ	ค่อน้ข่้างมาก
					 	 ดีรั.เดีชรััตั้	 ยังกล่าวัด้ีวัยว่ัา	 อีกสิ�งทีี่�น่้าสังเกตั้คือเมื�อพ่ี่ดีถ่ึงเงิน้เฟ้ื้อ	 หลายคน้มักมองถ่ึงสาเหตุั้ 
ที่ี�เกิดีจากรัาคาน้ำ�ามัน้เปี็น้หลัก	 ตั้่อมักไม่ค่อยพี่่ดีถึ่งเงิน้เฟื้้อที่ี�เกิดีจากรัาคาอาหารั	 ซึ่่�งถึ้ามาดี ่
ข้่อม่ลจะพี่บว่ัาข่ณะนี้�เงิน้เฟ้ื้อจากรัาคาอาหารัแซึ่งอัตั้รัาเงิน้เฟ้ื้อโดียรัวัมไปีแล้วั	 หรืัอหมายควัามว่ัา 
รัาคาอาหารัจะเปี็น้อีกปีัจจัยที่ี�ที่ำาให้ไที่ยมีอัตั้รัาเงิน้เฟื้้อโดียรัวัมที่ี�ส่งข่่�น้	 ไม่ใช่เพี่ียงรัาคาน้ำ�ามัน้
อีกต่ั้อไปี	อีกทัี่�งการัเพิี่�มข่่�น้ข่องรัาคาสิน้ค้าส่วัน้หน่้�งยังเกี�ยวัพัี่น้กับวิักฤตั้อาหารัข่องโลกอีกด้ีวัย
	 	“เรืั�องเหล่านี้�จะมาเกี�ยวัข้่องกับสิ�งทีี่�เรัาผลักดัีน้	 คือการัจะที่ำาให้คน้ไที่ยบริัโภคผักและผลไม้ได้ี 
ตั้ามเกณฑ์์ทีี่�กำาหน้ดี	 เพี่รัาะเมื�อไม่ถ่ึงเกณฑ์์	หลายครัั�งเรัาจะพ่ี่ดีว่ัาเป็ีน้เพี่รัาะพี่ฤติั้กรัรัม	แต่ั้ต่ั้อไปี 
เรัาอาจต้ั้องตัั้�งคำาถึามว่ัามัน้เกี�ยวักับควัามสามารัถึใน้การัซืึ่�อหรืัอไม่	 ก็คือมัน้แพี่งข่่�น้จน้เรัาซืึ่�อหา 
ไดี้น้้อยลง	 แล้วัเวัลาที่ี�เรัาบรัิโภคอาหารัไดี้ไม่ถึ่งเกณฑ์์สุข่ภาพี่ที่ี�ดีีพี่อ	 ผลลัพี่ธ์ที่ี�ตั้ามมาก็คือ
ภาวัะข่าดีแคลน้โภชน้าการั	ข่าดีแคลน้สารัอาหารั	และเปี็น้โรัคอ้วัน้ไปีดี้วัยใน้ตั้ัวั”	ผ่้อำาน้วัยการั
ศ่น้ย์น้โยบายเพี่ื�ออน้าคตั้	รัะบุ
      ดร.วนิดา กำาเนิดเพ็ชร์	 ผ้่อำาน้วัยการัสำานั้กการัเกษตั้รัต่ั้างปีรัะเที่ศ	 สำานั้กงาน้ปีลัดีกรัะที่รัวัง 
เกษตั้รัและสหกรัณ์	 กล่าวัถึ่งควัามที่้าที่ายใน้การับรัรัลุเปี้าหมายควัามมั�น้คงที่างอาหารัวั่า	 ใน้ 
ปีรัะเที่ศไที่ยได้ีมีการัมองถ่ึงการัที่ำาให้มีอาหารัเพืี่�อสุข่ภาพี่สำาหรัับทุี่กคน้	(Healthy	Diets	For	All) 
ซึ่่�งการัจะไดี้มาน้ั�น้ข่ั�น้ตั้อน้การัผลิตั้ตั้้องเปี็น้มิตั้รักับสิ�งแวัดีล้อมดี้วัย	 หลายคน้จ่งไดี้เรัิ�มพี่่ดีถึ่ง 
วัิถึีเกษตั้รักรัรัมที่ี�จะรัองรัับผลกรัะที่บข่องภาวัะโลกรั้อน้ไดี้	 หรัือ	 Climate	 Smart	 Agriculture	
แตั้่มีน้้อยคน้ที่ี�จะเข่้าใจไดี้อย่างแที่้จรัิง
					ดีรั.วัน้ิดีา	 กล่าวัวั่า	 อีกส่วัน้หน้่�งคือควัามหลากหลายที่างชีวัภาพี่	 เรัาจะที่ำาอย่างไรัให้พี่ืชผัก 
มีโภชน้าการัครับถึ้วัน้	และสามารัถึหาซึ่ื�อไดี้	รัวัมถึ่งกรัะจายไปีส่่ทีุ่กกลุ่มรัายไดี้	โดียที่ำาควับค่่ไปี
กับการัให้ควัามสำาคัญเรืั�องลดีการัส่ญเสียข่องอาหารั	 (Food	Waste)	 ทัี่�งภาคการัผลิตั้	 และ	 การั 
บรัิโภค	 รัวัมถึ่งควัามเปี็น้ธรัรัมใน้การัเข่้าถึ่งอาหารั	 ซึ่่�งจากการัหารัือกับคณะกรัรัมการัควัาม 
มั�น้คงที่างอาหารัโลก	 ได้ีพี่บวิัธีหน่้�งทีี่�หลายปีรัะเที่ศพี่ยายามจะน้ำามาจัดีการัเพืี่�อให้ทุี่กคน้สามารัถึ 
เข่้าถึ่งอาหารัไดี้อย่างที่ั�วัถึ่ง	 เรัียกวั่าการัลงทีุ่น้ภาคการัเกษตั้รัอย่างรัับผิดีชอบ	 (Responsible	
Agriculture	Investment)	ซึ่่�งหมายรัวัมที่ั�งภาครััฐและเอกชน้ที่ี�จะมาช่วัยกัน้ลงทีุ่น้ใน้ส่วัน้น้ี�
	 	น้อกจากน้ี�	 ยังมีใน้เรัื�องข่องการัคุ้มครัองที่างสังคม	 (Social	 Protection)	 ที่ี�เพี่ียงพี่อและ
ครัอบคลุมไปีถึ่งผ่้ที่ี�อย่่ใน้ภาคการัผลิตั้	เช่น้	เกษตั้รักรั	ที่ี�อาจไปีใน้แน้วัที่างการัปีรัะกัน้ให้ผ่้ผลิตั้ 
อีกทัี่�งผ้่บริัโภคมีควัามมั�น้คง	 แม้กรัะทัี่�งการัลงทุี่น้ใน้เที่คโน้โลยีต่ั้างๆ	 เพืี่�อให้ลดีช่องว่ัางทีี่�เกิดีข่่�น้ 
เช่น้เดีียวักับควัามยืดีหยุ่น้	 (Resilience)	 ใน้การับริัโภคอาหารัให้ครับถ้ึวัน้และดีีต่ั้อสุข่ภาพี่	 ก็เป็ีน้ 
กลไกที่ี�ที่้าที่ายและหลายภาคส่วัน้ตั้้องรั่วัมกัน้ที่ำา
	 	“ช่วังที่ี�ผ่าน้มาเรัามีมตั้ิสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 มตั้ิ	 ๑๓.๑	 ควัามมั�น้คงที่างอาหารัใน้ภาวัะ
วัิกฤตั้	ที่ี�หลังจากน้ี�จะตั้้องมีการัผลักดีัน้ใน้การัจัดีที่ำารัะบบข่้อม่ลดี้าน้ควัามมั�น้คงข่องอาหารั	
อย่างเช่น้	อัตั้รัาการัผลิตั้อาหารัที่ี�เพี่ียงพี่อหรัือไม่”	ดีรั.วัน้ิดีา	กล่าวั
	 	ข่ณะที่ี�	นายอุบลั อยู่ห่ว้า	 เครัือข่่ายเกษตั้รักรัรัมยั�งยืน้จังหวััดียโสธรั	 กล่าวัถึ่งการัสรั้าง
ควัามมั�น้คงที่างอาหารัใน้รัะดีับชุมชน้วั่า	ควัามมั�น้คงที่างอาหารัข่องที่้องถึิ�น้จะอิงอย่่กับฐาน้
ที่รััพี่ยากรั	เช่น้	ปี่า	แม่น้ำ�า	ซึ่่�งสวััสดีิการัจากฐาน้ที่รััพี่ยากรัคือสวััสดีิการัคุณภาพี่ส่งที่ี�คน้ที่้องถึิ�น้
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 โดียชุมชน้และองค์การับรัิหารัส่วัน้ตั้ำาบล	 (อบตั้.)	จะเปี็น้ผ่้มีบที่บาที่มากที่ี�สุดี
ใน้การัจัดีการัที่รััพี่ยากรัเหล่าน้ี�ให้เกิดีควัามยั�งยืน้ส่งสุดี	 ผ่าน้การัใช้ฉัน้ที่มตั้ิข่องชุมชน้	 หรัือ
ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่ตั้ำาบล	เพี่ื�อสรั้างข่้อกำาหน้ดีใน้การัใช้ที่รััพี่ยากรัภายใน้พี่ื�น้ที่ี�
	 	อย่างไรัก็ดีี	 ใน้ดี้าน้ฐาน้การัผลิตั้กลับไม่มีควัามยั�งยืน้เที่่าที่ี�ควัรั	 เน้ื�องจากมีการัใช้สารัเคมี

มาปีรัะกอบการัผลิตั้	 ดัีงนั้�น้จ่งควัรัให้ชุมชน้ท้ี่องถิึ�น้มีการัรัณรังค์ให้ผลิตั้อาหารัทีี่�หลากหลายเพืี่�อ 
ตั้อบสน้องการับรัิโภคข่องชุมชน้เอง	 ข่ณะที่ี�รัะบบตั้ลาดีก็จะมีบที่บาที่มากข่่�น้เรัื�อยๆ	 เน้ื�องจาก
อาหารักับเศรัษฐกิจข่องที่้องถึิ�น้เปี็น้สิ�งที่ี�ตั้้องดีำาเน้ิน้ไปีดี้วัยกัน้	 โดียตั้้องให้โอกาสและพี่ื�น้ที่ี�ที่าง 
การัตั้ลาดีกับเกษตั้รักรัรัายย่อย	 น้อกจากน้ี�ยังมีมิตั้ิข่องวััฒน้ธรัรัมที่ี�เกี�ยวัข่้องกับควัามมั�น้คง
ที่างอาหารั	 เช่น้	 การัแลกเปีลี�ยน้วััตั้ถึุดีิบที่้องถึิ�น้รัะหวั่างพี่ื�น้ที่ี�	 ที่ี�ควัรัไดี้รัับการักรัะตัุ้้น้ส่งเสรัิม
และยกรัะดีับให้มีควัามสำาคัญมากข่่�น้
	 	น้ายอุบล	กล่าวัอีกว่ัา	ใน้ส่วัน้ควัามมั�น้คงที่างอาหารัข่องพืี่�น้ทีี่�เมือง	ต้ั้องเข้่าใจว่ัาคน้ทีี่�ดีำารังชีพี่ 
ดี้วัยค่าตั้อบแที่น้รัายเดีือน้	 จะที่ำาให้ควัามมั�น้คงที่างอาหารัถึ่กผ่กกับควัามมั�น้คงที่างรัายไดี	้ 
ฉะนั้�น้ปีรัะเด็ีน้จ่งต้ั้องมุ่งไปีทีี่�การัสร้ัางควัามมั�น้คงที่างรัายได้ีให้คน้เมือง	 จ่งอยากเสน้อว่ัาควัรัมี 
การัส่งเสริัมคน้กลุ่มนี้�ให้มีการัออมเงิน้ใน้ทุี่กรัะดัีบ	 รัวัมถ่ึงควัรัส่งเสริัมการัเพี่าะปีล่กพืี่ชผักสวัน้ครััวั 
หรัือสรั้างเกษตั้รัใน้เมือง	 (City	 Farm)	 และสุดีที่้ายคือ	 การัส่งเสรัิมให้คน้มีการัที่ำาอาชีพี่เสรัิม
	เพี่ื�อให้ฐาน้รัายไดี้มีควัามแข่็งแรัง
	 	ดี้าน้ นายปริญญา เลัิศสุุวรรณสุิทธิ�	 เครัือข่่ายผ่้ปีรัะกอบการัคน้รัุ่น้ใหม่	 จังหวััดีชัยน้าที่ 
กล่าวัว่ัา	 จากข้่อม่ลดัีชนี้ควัามมั�น้คงที่างอาหารัข่องคน้ไที่ย	 ปีี	 ๒๕๖๕	พี่บว่ัา	 ปีรัะเที่ศไที่ยอย่่ทีี่� 
อัน้ดีับ	 ๖๔	 จากที่ั�งหมดี	 ๑๑๓	 ปีรัะเที่ศ	 โดียจากอัน้ดีับข่องปีีที่ี�แล้วัอย่่ที่ี�	 ๕๑	 ซึ่่�งดี้าน้ที่ี�ไที่ยไดี้
คะแน้น้ส่งคือควัามสะดีวักใน้การัเข่้าถึ่งอาหารั	ไดี้มากกวั่า	๘๓	คะแน้น้	ส่วัน้ที่ี�ไดี้คะแน้น้น้้อย
ที่ี�สุดีเปี็น้เรัื�องการัเข่้าถึ่งอาหารัที่ี�ดีีและมีคุณภาพี่	ไดี้เพี่ียง	๕๒	คะแน้น้
	 	น้ายปีริัญญา	 กล่าวัว่ัา	 คะแน้น้ทัี่�งสองส่วัน้ชี�ให้เห็น้ถ่ึงปัีญหาใน้รัะดัีบชุมชน้	 คือ	 ควัามเหลื�อมลำ�า 
ข่องเมืองใหญ่กับต่ั้างจังหวััดี	 เนื้�องจากการัได้ีคะแน้น้ด้ีาน้ควัามสะดีวักใน้การัเข้่าถ่ึงอาหารัอาจ 
เปี็น้การัปีรัะเมิน้ใน้เมือง	ซึ่่�งมีควัามมั�น้คงที่างรัายไดี้	และการัคมน้าคมที่ี�สะดีวัก	รัวัมถึ่งอย่่ใกล้
แหล่งที่ี�ข่ายอาหารั	 เช่น้	 ห้างสรัรัพี่สิน้ค้า	 ซึ่่�งสิ�งเหล่าน้ี�แที่บจะตั้รังกัน้ข่้ามกับพี่ื�น้ที่ี�ตั้่างจังหวััดี
ที่ั�งหมดี
	 	ข่ณะเดีียวักัน้	 นิ้ยามข่องควัามมั�น้คงที่างอาหารัทีี่�ต้ั้องการัให้มีอาหารัเพีี่ยงพี่อต่ั้อคน้ทุี่กกลุ่มนั้�น้ 
ยังน้ับวั่าเปี็น้ปีัญหา	 เพี่รัาะการัที่ี�ทีุ่กคน้ตั้้องมีอาหารัเพี่ื�อบรัิโภคตั้ลอดีเวัลา	 หมายถึ่งการัที่ำาให้
เกษตั้รักรัตั้้องผลิตั้อาหารัอย่่ตั้ลอดีเวัลาดี้วัยเช่น้กัน้	 เพี่ื�อส่งตั้่อไปีส่่พี่่อค้าคน้กลางและผ่้รัับซึ่ื�อ 
ซึ่่�งผลที่ี�ตั้ามมาคืออาหารัไม่ไดี้คุณภาพี่	ตั้้น้ทีุ่น้ส่งข่่�น้	ข่ณะที่ี�เกษตั้รักรักลับไดี้รัายไดี้น้้อยลง
	 	“ดัีงนั้�น้ควัามมั�น้คงที่างอาหารัใน้รัะดัีบชุมชน้	ควัรัมีการัสร้ัางป่ีาครัอบครััวัและป่ีาชุมชน้	 ซ่ึ่�งจะ 
ที่ำาให้เกิดีควัามมั�น้คงทีี่�มากกว่ัาเรืั�องอาหารั	 เช่น้	 ควัามมั�น้คงที่างทีี่�อย่่อาศัย	 สังคม	 ฯลฯ	 รัวัมถ่ึง 
ยังจะเปี็น้คลังที่รััพี่ยากรัใน้การัใช้สอยเพี่ื�อข่ยับไปีส่่ควัามมั�น้คงใน้รัะดีับปีรัะเที่ศ	ตั้ลอดีจน้ 
รัะดีับโลกไดี้	มากไปีกวั่าน้ั�น้คือการัมีตั้ลาดีกลางใน้รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�	รัวัมถึ่งพี่ัฒน้าการัข่น้ส่งใน้รัะดีับ 
ชุมชน้	เพี่ื�อให้เกิดีการัซึ่ื�อ	ข่าย	และใช้โดียคน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	ก่อน้จะส่งออกไปีข่ายให้พี่ื�น้ที่ี�อื �น้ๆ”	 
น้ายปีรัิญญา	กล่าวั	
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สุำารวจคีวามสุำาเร็จ 
‘ธรรมน่ิญ
สุุขภาพพื�นิที�’
ผลัสัุมฤทธิ� ๑๕ ปี็ 
พ.ร.บ.สุุขภาพ
แห�งช้าติ ถึอดสุลััก
คีวามขัดแย้์งได้ด้วย์ 
‘กติกาชุ้มช้นิ’

เวทีย์�อย์ ๒
ธรรมน่ญพื�นทุ่�
นวั่ติกรรม
การพัฒนา
และแก้ปั็ญหา
ชุมชน

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	สำาหรัับเวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้ “ธรรมนูญพ่�นที� นวัติกรรมการพัฒนาแลัะแก้ปัญห่าของ
ชุมชน”	มีสารัะสำาคัญคือการัถึอดีบที่เรัียน้ควัามสำาเรั็จจากพี่ื�น้ที่ี�ตั้่างๆ	ที่ี�ไดี้รั่วัมคิดีรั่วัมเข่ียน้
กตั้ิกาหรัือข่้อตั้กลงใน้พี่ื�น้ที่ี�	 หรัือ	 “ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่”	 ซึ่่�งเปี็น้กรัะบวัน้การัหรัือเครัื�องมือที่ี�ไดี้รัับ
การัรัับรัองตั้าม	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่.ศ.๒๕๕๐
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  นายอุเทน แสุงนาโก	 ปีลัดีเที่ศบาลตั้ำาบลเอรัาวััณ	 จ.เลย	 เปีิดีเผยวั่า	 กรัะบวัน้การัแก้ไข่ 
ปีัญหาข่องชุมชน้เอรัาวััณ	 เกิดีจากการัให้คน้ใน้ชุมชน้รั่วัมกัน้สะที่้อน้ปีัญหาควัามยากลำาบาก	
ที่ั�งเรัื�องที่ี�ทีุ่กข่์กาย	ทีุ่กข่์ใจ	ซึ่่�งที่ั�งหมดีจะถึ่กน้ำามาพี่่ดีคุย	พี่ิจารัณาและคัดีเลือกรั่วัมกัน้ใน้ชุมชน้ 
ว่ัาปัีญหาใดีเป็ีน้เรืั�องส่วัน้รัวัม	 และเรืั�องใดีทีี่�สามารัถึปีรัับปีรุังแก้ไข่เพืี่�อส่วัน้รัวัมได้ีบ้าง	 พี่ร้ัอมกับ 
ที่ี�มารั่วัมกัน้ออกแบบกตั้ิกา	แน้วัที่างพี่ัฒน้ารั่วัมกัน้
	 	สำาหรัับธรัรัมน่้ญสุข่ภาพี่ตั้ำาบลเอรัาวััณ	 ได้ีมีปีรัะเด็ีน้ใน้เรืั�องข่องการัจัดีการัแหล่งน้ำ�าทีี่�กำาหน้ดี 
กตั้ิกาการัจับปีลาอย่างยั�งยืน้	 มีการัอนุ้รัักษ์และส่งเสรัิมการัที่่องเที่ี�ยวัจากฝัายที่ี�เปี็น้แหล่งน้ำ�า
ข่องชุมชน้	 ดี้วัยการัที่ำาควัามสะอาดี	 ช่วัยกัน้ดี่แลรัักษาสิ�งแวัดีล้อม	 ควับค่่ไปีกับการัอนุ้รัักษ์
แหล่งน้ำ�า	และตั้่อยอดีมาถึ่งกองทีุ่น้ข่องตั้ำาบลที่ี�ช่วัยเหลือยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้คน้ใน้ชุมชน้
	 	“ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่	คือเครัื�องมือหลอมรัวัมทีุ่กอย่างภายใตั้้กตั้ิกาที่ี�มีรั่วัมกัน้	และถึ่กน้ำาไปีใช้
ใน้ช่วังเวัลาที่ี�เหมาะสม	 ซึ่่�งธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่ข่องชุมชน้	 จะเปี็น้เสาหลัก	 เปี็น้มรัดีกที่างสังคมที่ี�
จะช่วัยให้สุข่ภาวัะข่องชุมชน้ดีีไดี้อย่างยั�งยืน้”	น้ายอุเที่น้	กล่าวั
  นางทัศนา อินต๊ิะแก้ว	ผ้่อำาน้วัยการัโรังพี่ยาบาลส่งเสริัมสุข่ภาพี่ตั้ำาบล	(รัพี่.สตั้.)	บ้าน้สัน้ห่าวั 
ตั้.บ้าน้กลาง	 อ.สัน้ปี่าตั้อง	 จ.เชียงใหม่	 กล่าวัวั่า	 ก่อน้หน้้าน้ี�ชุมชน้ตั้ำาบลบ้าน้สัน้ห่าวั	 รัวัมถึ่ง 
รัพี่.สตั้.บ้าน้สัน้ห่าวั	 ยังไม่เคยรั่้จักกับธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่มาก่อน้	 แตั้่ใน้ปีี	 ๒๕๖๐	 หลังจากที่ี�ไดี้
ไปีศ่กษาเรัียน้รั่้การัจัดีการัธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�ข่อง	จ.ลำาพี่่น้	ก็ไดี้เห็น้การัยกรัะดีับ
คุณภาพี่ชีวัิตั้ข่องปีรัะชาชน้อย่างมีส่วัน้รั่วัม	 พี่รั้อมกับบที่บาที่ข่องหน้่วัยบรัิการัปีฐมภ่มิ	 คือ	 
รัพี่.สตั้.ใน้พี่ื�น้ที่ี�	ที่ี�เน้้น้การัส่งเสรัิมสุข่ภาพี่มากกวั่าการัรัักษา	ซึ่่�งกรัะบวัน้การัที่ั�งหมดียังเกิดีจาก
ควัามตั้้องการัข่องชุมชน้เอง	โดียที่ี�มีทีุ่กภาคส่วัน้เข่้ามารั่วัมส่งเสรัิม	สน้ับสนุ้น้
	 	น้างทัี่ศน้า	กล่าวัว่ัา	ที่าง	รัพี่.สตั้.บ้าน้สัน้ห่าวั	 จ่งเกิดีแน้วัคิดีทีี่�จะดีำาเนิ้น้ตั้าม	 โดียได้ีพ่ี่ดีคุยกับ 
ผ่้น้ำาชุมชน้ที่้องถึิ�น้ใน้ตั้ำาบล	ซึ่่�งพี่บวั่าปีัญหาข่องปีรัะชากรัใน้ชุมชน้	๔	หม่่บ้าน้	รัวัม	๔๘	คุ้มบ้าน้ 
มีเรัื�องข่องโรัคไม่ตั้ิดีตั้่อเรัื�อรััง	 (NCDs)	 รัวัมที่ั�งโรัคตั้ิดีตั้่ออื�น้ๆ	 ที่ี�มีผลกรัะที่บ	 เช่น้	 ไข่้เลือดีออก	
วััณโรัค	ซึ่่�งเปี็น้ปีัญหาที่ี�ส่งผลกรัะที่บตั้่อคุณภาพี่ชีวัิตั้	 จากน้ั�น้จ่งไดี้วัางแผน้ปีรัะชาสัมพี่ัน้ธ์เพี่ื�อ
ให้ชาวัชุมชน้เห็น้ถึ่งปีัญหารั่วัมกัน้	และข่อให้เข่้ามารั่วัมกัน้คัดีเลือกแน้วัที่างแก้ไข่	จน้กรัะที่ั�งไดี ้
เป็ีน้กติั้การ่ัวัมกัน้	 และเกิดีเป็ีน้ธรัรัมน่้ญสุข่ภาพี่ตั้ำาบลบ้าน้กลาง	 ฉบับทีี่�	 ๑	 โดียทีี่�มีการัปีรัะกาศใช้ 
พี่รั้อมมีคณะกรัรัมการัเข่้ามาตั้ิดีตั้ามและส่งเสรัิมการัข่ับเคลื�อน้
	 	น้างที่ัศน้า	 กล่าวัอีกวั่า	 เมื�อไดี้ผลสำาเรั็จอย่างเปี็น้รั่ปีธรัรัมรั่วัมกัน้	 ที่ำาให้เมื�อชาวัชุมชน้มี
ปีัญหาใหม่ๆ	 เข่้ามา	 ก็ไดี้ใช้กรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัมใน้การัหาที่างออกรั่วัมกัน้	 เช่น้	 การับรัิโภค
อาหารัที่ี�ไม่มีคุณค่าหรัือไม่มีคุณภาพี่	 ก็ไดี้มีแน้วัที่างการัจัดีการัรั่วัมกัน้	 อาที่ิ	 งาน้พี่ิธีตั้่างๆ	 ใน้
ชุมชน้	จะรัับรัองแข่กดี้วัยน้ำ�าเปีล่า	หรัือการัจัดีการัดี้าน้สิ�งแวัดีล้อมใน้ชุมชน้	ที่ั�งที่ี�อย่่อาศัย	ข่ยะ	
ที่ี�มีผลตั้่อสุข่ภาวัะ	เปี็น้ตั้้น้
  นพ.วงวัฒน์ ลัิ�วลัักษณ	์ อดีีตั้ผ่้ตั้รัวัจรัาชการักรัุงเที่พี่มหาน้ครั	 (กที่ม.)	 กล่าวัวั่า	 ตั้ลอดี
รัะยะเวัลา	๓	 ปีีหลังจากที่ี�เกิดีธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่กรัุงเที่พี่มหาน้ครั	 ฉบับแรักข่่�น้	 ไดี้กลายเปี็น้จุดี
เรัิ�มตั้้น้ที่ี�ที่ำาให้คน้ใน้	 กที่ม.	 รัวัมถึ่งหน้่วัยงาน้ที่ี�เกี�ยวัข่้อง	 มองเห็น้วั่าสุข่ภาพี่ไม่ใช่แค่เรัื�องข่อง
การัเจ็บปี่วัยเพี่ียงอย่างเดีียวั	 หากแตั้่มิตั้ิอื�น้ๆ	 ใน้สังคม	 ที่ั�งเศรัษฐกิจ	 สิ�งแวัดีล้อม	 การัเมือง	
สภาพี่ควัามเปี็น้อย่่	ก็ตั้่างมีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่ข่องปีรัะชาชน้เช่น้กัน้
	 	 น้พี่.วังวััฒน้์	 กล่าวัวั่า	 แม้คน้	 กที่ม.	 จะมีธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่แล้วั	 แตั้่จุดีเคลื�อน้สำาคัญข่อง 
กที่ม.	 คือสำาน้ักงาน้เข่ตั้	 ที่ี�จะรั่้จักชุมชน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�อย่างแที่้จรัิง	 เพี่รัาะรัายละเอียดีปีัญหา	 ข่น้าดี
ข่องปีัญหา	ควัามรัุน้แรังข่องปีัญหา	พี่ื�น้ที่ี�แตั้่ละเข่ตั้ย่อมมีควัามแตั้กตั้่างกัน้	ดีังน้ั�น้การักำาหน้ดี
กตั้ิกาข่องแตั้่ละเข่ตั้	 แตั้่ละชุมชน้	 จ่งควัรัเปี็น้เรัื�องที่ี�ตั้้องวัิเครัาะห์และรั่วัมกัน้ออกแบบเพี่ื�อให้
เหมาะสมกับพี่ื�น้ที่ี�
	 	“ส่วัน้ควัามที่้าที่ายใน้การัพี่ัฒน้ากรัะบวัน้การัควัามรั่วัมมือข่องปีรัะชาชน้ใน้	 กที่ม.	 คือการั
ที่ี�จะที่ำาอย่างไรัให้หน้่วัยงาน้ใน้	 กที่ม.	 ที่ี�มีอย่่จำาน้วัน้มาก	 รัวัมที่ั�งสำาน้ักงาน้เข่ตั้ตั้่างๆ	 ไดี้เห็น้ 
เหมือน้กัน้กับภาคปีรัะชาสังคม	 ว่ัาการัที่ำางาน้จะต้ั้องโยงมาถ่ึงเรืั�องสุข่ภาพี่ให้ได้ี	 โดียมีเครืั�องมือ 

ที่ี�เรัียกวั่าการัมีส่วัน้รั่วัม	 ที่ี�พี่รั้อมจะซึ่่มซึ่ับเข่้าไปีเปี็น้ส่วัน้หน้่�งข่องการัที่ำางาน้”	 น้พี่.วังวััฒน้์
กล่าวั
	 	ดี้าน้	นายชาคีริติ โภชะเร่อง ผ่้จัดีการัม่ลน้ิธิชุมชน้สงข่ลา	จ.สงข่ลา	กล่าวัวั่า	ฐาน้ทีุ่น้ที่ี�เปี็น้
เสาหลักข่องปีรัะเที่ศ	 คือชุมชน้	 บ้าน้	 วััดี	 ยังคงเปี็น้พี่ลังสำาคัญใน้ชุมชน้ที่ี�ภาครััฐเองก็จะตั้้อง
เข่้าไปีช่วัยข่ยับเช่น้กัน้	โดียการัปีรัะสาน้น้ำาพี่าองค์กรัที่ี�ที่ำางาน้สาธารัณะเข่้าไปีรั่วัม
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 ใน้การัสรั้างธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่พี่ื�น้ที่ี�อย่างมีส่วัน้รั่วัม	 กรัะบวัน้การัสำาคัญคือ
การัพี่่ดีคุยกัน้อย่างเข่้าใจ	 ไม่ข่ัดีแย้ง	 และอย่่บน้พี่ื�น้ฐาน้ข่องหลักฐาน้	 เหตัุ้ผล	 และปีรัะโยชน้์
ส่วัน้รัวัม	 ซึ่่�งกรัะบวัน้การัตั้้องกรัะจายการัมีส่วัน้รั่วัมไปียังทีุ่กกลุ่ม	 ให้เกิดีควัามเปี็น้เจ้าข่อง
ปีัญหารั่วัมกัน้
	 	“ผ่้น้ำาข่องชุมชน้	 หรัือใน้ภาคที่้องถึิ�น้เองมีควัามสำาคัญใน้การัรัิเรัิ�มการัมีส่วัน้รั่วัม	 และการั
ผลักดีัน้	ข่ับเคลื�อน้งาน้	โดียเฉพี่าะใน้กรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัม	ที่ี�ผ่้น้ำาจะมีบที่บาที่ใน้การัสรั้างให้
ชุมชน้	 ภาคปีรัะชาชน้	 เปี็น้เจ้าข่องรั่วัมข่องปีัญหา	 ก็จะที่ำาให้เกิดีธรัรัมน้่ญเรัื�องตั้่างๆ	 ใน้พี่ื�น้ที่ี�
เกิดีข่่�น้มาไดี้	และเมื�อเปี็น้เจ้าข่องรั่วัมกัน้เมื�อใดี	งาน้ก็เดีิน้ที่ัน้ที่ี”	น้ายชาครัิตั้	กล่าวั	
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‘รวมคีนิ-รวมพลััง-
รวมเป้็าหมาย์’
ถึอดบทเรีย์นิ
‘สุมัช้ช้าสุุขภาพ’ 
๔ ภาคี กระบวนิการ
แก้ปั็ญหา-
สุร้างสัุนิติภาพ-
ผสุานิคีวามสุุข

เวทีย์�อย์ ๓
หลากหลายู่
ป็ระสับการณ์
ส่่ัสัมัชชา
สุัข้ภาพจังหวั่ด

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	ใน้ส่วัน้ข่องเวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้ “ห่ลัากห่ลัายประสุบการณ์จากกระบวนการ สุมัชชา
สุุขภาพจังห่วัด”	 เปี็น้หัวัข่้อหน้่�งที่ี�มีสารัะสำาคัญใน้การัถึอดีบที่เรัียน้การัใช้กรัะบวัน้การัสมัชชา
สุข่ภาพี่จังหวััดี	ซึ่่�งเปี็น้เครัื�องมือหน้่�งภายใตั้้	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่.ศ.๒๕๕๐	มาหลอมรัวัม
ภาคีเครัือข่่ายทีุ่กภาคส่วัน้ใน้รัะดีับจังหวััดี	เพี่ื�อรั่วัมกัน้พี่ัฒน้าและข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะ
เพี่ื�อสุข่ภาพี่แบบมีส่วัน้รั่วัม
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  นายรอซีีดี เลิัศอริยะพงษ์กุลั เครืัอข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดียะลา	เปิีดีเผยว่ัา	สถึาน้การัณ์ 
ควัามรัุน้แรังข่องจังหวััดีชายแดีน้ใตั้้ใน้ช่วังปีี	 ๒๕๔๗	 รัุน้แรังมาก	 ข่ณะน้ั�น้เกิดีกลุ่มการัที่ำางาน้
เพี่ื�อแก้ไข่ปีัญหาข่่�น้แตั้่ยังเปี็น้การัที่ำางาน้ที่ี�แยกส่วัน้กัน้	 จน้กรัะที่ั�งปีี	 ๒๕๕๑	 สถึาน้การัณ์
เรัิ�มคลี�คลายลง	 องค์กรัตั้่างๆ	 จ่งเรัิ�มปีรัะสาน้ควัามรั่วัมมือกัน้มากข่่�น้	 หน้่�งใน้น้ั�น้คือการัใช้
กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดี
	 	ที่ั�งน้ี�	 ปีรัะมาณปีี	 ๒๕๕๖	 ภาคีเครัือข่่ายจังหวััดีชายแดีน้ใตั้้ทีุ่กภาคส่วัน้ที่ี�ที่ำางาน้รั่วัมกัน้ 
เห็น้พี่้องตั้้องกัน้วั่า	 จะเปีลี�ยน้โจที่ย์จากสมัชชาสุข่ภาพี่	 เปี็น้	 “สมัชชาสัน้ตั้ิภาพี่ชายแดีน้ใตั้้”	 
แที่น้เพี่ื�อสอดีรัับเหตัุ้การัณ์ที่ี�เกิดีข่่�น้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	โดียยังใช้กลไกและหัวัใจข่องสมัชชาสุข่ภาพี่ฯ	 
น้ั�น้คือกรัะบวัน้การัการัมีส่วัน้รั่วัมบน้พี่ื�น้ฐาน้ที่างปีัญญาและวัิชาการั
	 	“กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่ฯ	 ส่งผลตั้่อชายแดีน้ใตั้้หลายเรัื�อง	 ที่ั�งการัที่ำาให้ภาคปีรัะชา
สังคมไดี้มารัวัมตั้ัวักัน้	 มีปีรัะเดี็น้ใน้การัที่ำางาน้	 โดียเฉพี่าะกรัะบวัน้การัพี่่ดีคุยเจรัจาสัน้ตั้ิภาพี่ 
ที่ี�มีการัเดีิน้หน้้ารัับฟื้ังเสียงสะที่้อน้จากปีรัะชาชน้พี่ื�น้ที่ี�	จัดีเวัที่ีกวั่า	๒๐๐	เวัที่ี	 เพี่ื�อน้ำาข่้อเสน้อ 
ไปียื�น้ถึ่งผ่้มีส่วัน้เกี�ยวัข่้องที่ั�งสองฝัั�ง	ที่ั�งฝั่ายรััฐบาลไที่ย	และฝั่ายค่่ข่ัดีแย้ง	ที่ำาให้ควัามตั้่งเครัียดี
ตั้่างๆ	ผ่อน้คลายลง”	น้ายรัอซึ่ีดีี	กล่าวั
	 	น้ายรัอซีึ่ดีี	 กล่าวัอีกว่ัา	 การัขั่บเคลื�อน้งาน้ใน้พืี่�น้ทีี่�	 ต้ั้องมองภาพี่กว้ัางถ่ึงบที่บาที่ทีี่�แตั้กต่ั้างกัน้ 
ข่องแตั้่ละหน้่วัยงาน้	 แล้วัหาที่างเชื�อมรั้อยอย่างไรัเพี่ื�อให้ควัามแตั้กตั้่างข่องแตั้่ละหน้่วัยงาน้ 
มาส่งเสรัิมซึ่่�งกัน้และกัน้	เช่น้	หากเปี็น้กลไกข่อง	สช.	ที่ำาให้เกิดีการัข่ยับที่างน้โยบาย	แตั้่รัะดีับ
ปีฏิิบัตั้ิอาจไม่เกิดีมากน้ัก	 ส่วัน้กลไกข่องสำาน้ักงาน้กองทีุ่น้สน้ับสนุ้น้การัสรั้างเสรัิมสุข่ภาพี่	 
(สสส.)	อาจที่ำาให้เกิดีปีฏิิบัตั้ิการั	 เกิดีกิจกรัรัมใน้พี่ื�น้ที่ี�	แตั้่ก็ไม่ไดี้เกิดีเปี็น้น้โยบายใหญ่	 เปี็น้ตั้้น้	

ลักษณะเช่น้น้ี�จ่งเปี็น้หน้้าที่ี�ข่องสมัชชาฯ	ที่ี�จะมองภาพี่กวั้าง	เปี็น้คน้กลางที่ี�จะดี่งการัสน้ับสนุ้น้
ข่องภาคส่วัน้ตั้่างๆ	มาตั้อบสน้องและเคลื�อน้เปี้าหมายไปีดี้วัยกัน้
  นายอนุพันธ์ สุุวรรณพันธ์	 เครัือข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีศรัีสะเกษ	 กล่าวัวั่า	 คำาวั่า 
“สุข่ภาพี่”	 ใน้กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดี	 อาจที่ำาให้ภาคส่วัน้อื�น้ๆ	 เข่้าใจวั่าเรัื�องน้ี�เปี็น้ 
เรัื�องข่องภาคสาธารัณสุข่	 เรัาจ่งไม่ควัรัย่ดีตั้ิดีกับคำาวั่าสุข่ภาพี่	 โดียเครัือข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่ 
จังหวััดีศรัีสะเกษไดี้เปีลี�ยน้วัิธีการัสื�อสารัเรัื�องน้ี�เพี่ื�อให้เกิดีการัมีส่วัน้รั่วัม	ข่ณะเดีียวักัน้ไดี้
ข่ยายควัามรั่วัมมือจากเดีิมที่ี�ภาคปีรัะชาสังคมเปี็น้หลัก	 ก็มีการัชักชวัน้ภาครัาชการัเข่้ามารั่วัม
ที่ำางาน้ดี้วัย	 และควัามที่้าที่ายหลังจากน้ี�คือการัเชื�อมกับภาคเอกชน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	 และการัชักชวัน้
กลุ่มเยาวัชน้	คน้รัุ่น้ใหม่	เข่้ามาใน้กรัะบวัน้การั
   ดร.จักรพันธุ์ นาน่วม	 เครัือข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีสรัะแก้วั	 กล่าวัวั่า	 ใน้กรัะบวัน้การั 
สมัชชาสุข่ภาพี่ฯ	 น้ั�น้	 ภาควัิชาการัจะเปี็น้ส่วัน้เตั้ิมเตั้็มและเปี็น้ตั้ัวักลาง	 รัะหวั่างภาครััฐที่ี� 
มีกรัอบการัที่ำางาน้และอาจไม่ไดี้ล่กซึ่่�งถึ่งปีัญหา	กับภาคปีรัะชาชน้ที่ี�เผชิญหน้้ากับปีัญหา
โดียตั้รังและมีอารัมณ์รั่วัมมากกวั่า	โดียภาควัิชาการัจะช่วัยให้น้โยบายสาธารัณะมีเหตัุ้มีผล
มากข่่�น้และสำาเรั็จไดี้
					ดีรั.จักรัพี่ัน้ธุ์	กล่าวัวั่า	หากตั้้องการัข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะที่ี�เปี็น้ดีอกผลจากสมัชชา 
สุข่ภาพี่ฯ	 จำาเป็ีน้ต้ั้องชี�ให้ภาคีองค์กรัหรืัอหน่้วัยงาน้ทีี่�เกี�ยวัข้่องเห็น้ปีรัะโยชน์้จากการัดีำาเนิ้น้การั 
ที่ี�สำาคัญคือตั้้องที่ำาให้เข่้าใจวั่าน้โยบายสาธารัณะเหล่าน้ี�	 เกิดีจากควัามตั้้องการัที่ี�แที่้จรัิงข่อง 
ปีรัะชาชน้ใน้พืี่�น้ทีี่�	และการัมีอย่่ข่องกรัะบวัน้การัสมัชชาฯ	จะช่วัยลดีภารัะ-ลดีงาน้	ข่องหน่้วัยงาน้ 
น้ั�น้ๆ	ไดี้จรัิง	เพี่รัาะยังมีหลายหน้่วัยงาน้ที่ี�อาจมองวั่า	มตั้ิสมัชชาฯ	หรัือน้โยบายตั้่างๆ	ที่ี�เกิดีข่่�น้
เปี็น้การัไปีเพี่ิ�มภารัะงาน้ปีรัะจำาให้	ฉะน้ั�น้จ่งเปี็น้โจที่ย์ให้กับสมัชชาสุข่ภาพี่แตั้่ละจังหวััดี	วั่าจะ
เสน้อปีรัะโยชน้์ข่องน้โยบายอย่างไรั
	 	“ปีกตั้ิใน้ทีุ่กจังหวััดีจะมีแผน้ข่องตั้ัวัเอง	 การัข่ับเคลื�อน้ก็จะอิงกับแผน้ปีฏิิบัตั้ิการั	 แผน้
ยุที่ธศาสตั้รั์ข่องจังหวััดี	 ภายใตั้้ตั้ัวัชี�วััดี	 เปี้าปีรัะสงค์ข่องเข่า	 ฉะน้ั�น้กลยุที่ธ์คือจะที่ำาอย่างไรั
ให้น้โยบายสาธารัณะข่องเรัาเข่้าไปีเปี็น้ส่วัน้หน้่�งข่องแผน้เหล่าน้ั�น้ไดี้	 น้ำาผ่้มีส่วัน้ไดี้ส่วัน้เสีย
ภายใน้จังหวััดี	 ภาควัิชาการั	 ภาคปีรัะชาสังคม	 มารั่วัมกัน้กลั�น้กรัองวั่าแผน้แตั้่ละดี้าน้อยาก
เห็น้อะไรั	 แล้วัดี้าน้ไหน้ที่ี�ยังไม่มีใครัข่ับเคลื�อน้	 เรัาก็น้ำาเอามาที่ำาให้สอดีคล้องกับน้โยบาย
สาธารัณะที่ี�จะที่ำาข่่�น้มา”	ดีรั.จักรัพี่ัน้ธุ์	กล่าวั
     น.สุ.ศิริพร ปัญญาเสุน	 เครัือข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีลำาปีาง	 กล่าวัวั่า	 ปีัญหาใน้ 
จังหวััดีลำาปีางมีมากและกรัะจายที่ั�วัที่ั�งพี่ื�น้ที่ี�	 แตั้่ที่ี�ผ่าน้มาปีรัะชาชน้พี่ยายามแก้ไข่ปีัญหาเอง 
แบบกลุ่มก้อน้เล็กๆ	 ซึ่่�งตั้้องใช้พี่ลังมาก	 และการัข่ับเคลื�อน้งาน้ดี้วัยภาคปีรัะชาสังคมเพี่ียง 
ฝั่ายเดีียวัก็อาจไม่เปี็น้ที่ี�ยอมรัับจากภาคส่วัน้อื�น้ๆ	 ฉะน้ั�น้	 ถึ้าปีรัะชาชน้เห็น้ปีัญหาแล้วั	 ภาครััฐ 
จำาเป็ีน้จะต้ั้องเห็น้ปัีญหานั้�น้ด้ีวัย	 แล้วัจ่งน้ำามาพ่ี่ดีคุยร่ัวัมกัน้	 ร่ัวัมตัั้ดีสิน้ใจ	 และจับมือขั่บเคลื�อน้ 
ไปีดี้วัยกัน้
	 	สำาหรัับสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีลำาปีาง	 เกิดีข่่�น้ใน้ช่วังปีี	 ๒๕๕๖	 โดียมีที่ั�งภาครััฐ	 หน้่วัยงาน้
ที่้องถึิ�น้	 ภาควัิชาการั	 รัวัมถึ่งภาคปีรัะชาชน้	 เข่้ามารั่วัมกัน้ข่ับเคลื�อน้ปีัญหารั่วัมข่องคน้ลำาปีาง 
จน้รัะยะเวัลาเกือบสิบปีีที่ี�ผ่าน้มาถึ่งปีัจจุบัน้	 กรัะบวัน้การัน้โยบายสาธารัณะไดี้ถึ่กน้ำามาแก้ไข่
ปีัญหาดี้าน้สุข่ภาวัะข่องคน้ลำาปีางไปีแล้วั	ผ่าน้มตั้ิสมัชชาสุข่ภาพี่	รัวัม	๑๕	มตั้ิ	ที่ี�มีใน้	๓	กลุ่ม
ปีรัะเดี็น้หลัก	คือ	๑.	เรัื�องคน้	เดี็ก	เยาวัชน้	ผ่้ส่งอายุ	คน้พี่ิการั	ผ่้ดี้อยโอกาส	๒.	ควัามมั�น้คงที่าง
อาหารั	ผลักดีัน้ห่วังโซึ่่อาหารัใน้ปี่าชุมชน้	ส่งเสรัิมการัปีล่กผักกิน้เอง	ลดีค่าใช้จ่ายครััวัเรัือน้	 
๓.	สิ�งแวัดีล้อม	การัจัดีการัหมอกควััน้	ไฟื้ปี่า	น้ำาไปีส่่การัเดีิน้หน้้าชุมชน้ลดีการัเผา	
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เวทีย์�อย์ ๔
กข้ป็. กับ
ภารกิจ
สัานพลังทุ่�
ทุ้าทุายู่ในพื�นทุ่�

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	บน้เวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้	“กขป. กับภารกิจสุานพลัังที�ท้าทายในพ่�นที�”	เปี็น้เวัที่ีที่ี�สะที่้อน้
ถึ่งบที่บาที่หน้้าที่ี�	 และควัามสำาคัญข่องคณะกรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพี่ื�อปีรัะชาชน้	 (กข่ปี.)	 ที่ี�เปี็น้ 
อีกหน้่�งกลไกใน้การัสรั้างสังคมสุข่ภาวัะ	 ที่ำาหน้้าที่ี�เชื�อมปีรัะสาน้การัที่ำางาน้ใน้แน้วัรัาบ	 รัะหวั่าง
ภาคีเครัือข่่ายที่ั�งภาครััฐ	ภาควัิชาการั	และภาคปีรัะชาชน้
      ศ.พญ.สุยมพร ศิรินาวิน	ปีรัะธาน้กรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพี่ื�อปีรัะชาชน้	เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�	๑	เปีิดีเผยวั่า 
กข่ปี.เข่ตั้	๑	ไดี้มีส่วัน้ใน้การัเข่้ามาปีรัะสาน้เชื�อมโยงสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดี	รัวัม	๘	จังหวััดีใน้กลุ่ม
พี่ื�น้ที่ี�ภาคเหน้ือ	 เพี่ื�อให้เกิดีการัสาน้พี่ลังที่ี�มีควัามเข่้มแข่็งมากยิ�งข่่�น้	 ควับค่่กับการัมีน้ักสาน้พี่ลัง
การัข่ับเคลื�อน้น้โยบายสาธารัณะแบบมีส่วัน้รั่วัม	 (น้น้ส.)	 ที่ี�เกิดีข่่�น้พี่รั้อมกับสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดี	
เปี็น้เครัือข่่ายข่องการัสาน้พี่ลังและที่ำางาน้รั่วัมกัน้ใน้ลักษณะแบบเปี็น้กัน้เอง
	 	สำาหรัับการัที่ำางาน้ข่อง	 กปีข่.เข่ตั้	 ๑	 ใน้ช่วังแรัก	 ยังมีจุดีอ่อน้เน้ื�องจากสัดีส่วัน้คณะกรัรัมการัฯ 
ที่ี�มาจาก	 จ.เชียงใหม่	 แห่งเดีียวัถึ่ง	 ๘๐%	 เน้ื�องดี้วัยส่วัน้รัาชการัที่ี�เกี�ยวัข่้องกับการัข่ับ	 เคลื�อน้สุข่
ภาวัะภาคเหนื้อ	มักจะอย่่ใน้	จ.เชียงใหม่	เกือบทัี่�งหมดี	ที่ำาให้ตัั้วัแที่น้ใน้	กข่ปี.	จ่งไม่ครัอบคลุม	พืี่�น้ทีี่�

ถึอดรหัสุ
ภารกิจกลัไก ‘กขป็.’
ผ้่ถัึกทอ
คีวามร�วมมือในิ
‘แนิวราบ’
ตัวกลัางการ
‘พัฒนิาสุุขภาวะ’ 
ของกลุั�มจังหวัด
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ที่ั�งเข่ตั้สุข่ภาพี่	และที่ำาให้การัที่ำางาน้ไม่ครัอบคลุมดี้วัยเช่น้กัน้	จน้กรัะที่ั�งมีการัปีรัับโครังสรั้าง
มีการัตั้ั�งคณะอนุ้กรัรัมการัจาก	 ๘	 จังหวััดีเข่้ารั่วัม	 เพี่ื�อกำาหน้ดีเปี้าหมายรั่วัมกัน้	 และวัางแน้วัที่าง
ปีรัะสาน้การัที่ำางาน้ใน้แตั้่ละจังหวััดี
						ศ.พี่ญ.สยมพี่รั	กล่าวัวั่า	ใน้ส่วัน้ข่องการัคัดีเลือกปีรัะเดี็น้ข่ับเคลื�อน้	จะมุ่งไปีส่่ปีรัะเดี็น้ปีัญหาที่ี�
กลุ่ม	๘	จังหวััดีน้ี�มีเปี้าหมายตั้รังกัน้	 เช่น้	สุข่ภาวัะพี่รัะสงฆ์์	ผ่้ส่งวััยล้าน้น้า	และการับรัิหารัจัดีการั 
ฝุ่ัน้ละออง	หมอกควััน้ไฟื้ป่ีา	เป็ีน้ต้ั้น้	เพี่รัาะการัทีี่�กลุ่มจังหวััดีมีเป้ีาหมายร่ัวัมกัน้	จะที่ำาให้การัสาน้พี่ลัง 
ข่ับเคลื�อน้มีปีรัะสิที่ธิภาพี่ข่่�น้	โดีย	กข่ปี.จะแตั้่งตั้ั�งคณะอนุ้กรัรัมการัเฉพี่าะปีรัะเดี็น้	พี่รั้อมให้แตั้่ละ 
จังหวััดีดีำาเน้ิน้การัข่ับเคลื�อน้ตั้ามเหมาะสมข่องพี่ื�น้ที่ี�	และมีเวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้เพี่ื�อแบ่งปีัน้ข่้อม่ล
รัะหวั่างกัน้	ซึ่่�งที่ำาให้การัปีรัะสาน้ภาคีเครัือข่่าย	และการัข่ับเคลื�อน้ปีรัะเดี็น้รั่วัมกัน้	มีปีรัะสิที่ธิภาพี่
มากข่่�น้
	 	ปีรัะธาน้	กข่ปี.เข่ตั้	๑	กล่าวัอีกวั่า	ใน้อน้าคตั้	กข่ปี.	ยังมีศักยภาพี่ที่ี�ตั้้องพี่ัฒน้าตั้่อไปี	โดียเฉพี่าะ
เรัื�องงบปีรัะมาณใน้การับรัิหารัจัดีการั	 ตั้ัวัชี�วััดีผลลัพี่ธ์	 รัวัมที่ั�งกลไกการัเชื�อมโยงกับภาครััฐ	 และ
องค์กรัปีกครัองส่วัน้ที่้องถึิ�น้	 (อปีที่.)	 เพี่ื�อให้พี่ื�น้ที่ี�ที่ำางาน้ไดี้สะดีวัก	 รัาบรัื�น้	 โดียเฉพี่าะการัปีรัะสาน้
กับ	๔	ส.	คือ	กรัะที่รัวังสาธารัณสุข่	(สธ.)	สำาน้ักงาน้กองทีุ่น้สน้ับสนุ้น้การัสรั้างเสรัิมสุข่ภาพี่	(สสส.) 
สำาน้ักงาน้หลักปีรัะกัน้สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (สปีสช.)	 และ	 สช.	 รัวัมไปีถึ่งจะตั้้องมีการัปีรัะสาน้ภายใน้
ข่ององค์กรัภาครััฐที่ี�เกี�ยวัข่้องอย่างมีปีรัะสิที่ธิภาพี่	 ควับค่่กับการัที่ี�จะตั้้องมีชุดีข่้อม่ลสุข่ภาพี่รัะดีับ
เข่ตั้	รัะดีับจังหวััดี	เพี่ื�อน้ำาไปีส่่การักำาหน้ดีเปี้าหมายการัแก้ปีัญหาอย่างชัดีเจน้รั่วัมกัน้ไดี้
  นายประชา เติรัติน์ ปีรัะธาน้กรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพี่ื�อปีรัะชาชน้	เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�	๖	กล่าวัวั่า	ใน้ส่วัน้	
กข่ปี.เข่ตั้	6	อย่่บน้พี่ื�น้ที่ี�เข่ตั้เศรัษฐกิจพี่ิเศษภาคตั้ะวััน้ออก	หรัือ	อีอีซึ่ี	ที่ี�เน้้น้การัพี่ัฒน้าอุตั้สาหกรัรัม 
และเปี็น้เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�ที่ี�ข่ับเคลื�อน้เศรัษฐกิจข่องปีรัะเที่ศ	 โดียแตั้่ละจังหวััดีก็จะมีควัามแตั้กตั้่างข่อง
ปีัญหา	 แตั้่เมื�อสังเครัาะห์ที่ั�งหมดีและมองปีัญหารัวัมที่ั�งเปี้าหมายรั่วัมกัน้	 ก็พี่บวั่าควัรัที่ี�จะข่ับ 
เคลื�อน้ใน้	๒	ปีรัะเด็ีน้หลัก	คือ	 เรืั�องข่องอาหารัปีลอดีภัย	และอุบัติั้เหตุั้ที่างท้ี่องถึน้น้	เนื้�องจากมองว่ัา 
จะสามารัถึข่ับเคลื�อน้ไดี้จรัิงจากการัมีส่วัน้รั่วัมข่องภาคปีรัะชาชน้
	 	ทัี่�งนี้�	 การัที่ำางาน้ข่อง	 กข่ปี.เข่ตั้	๖	 ยังให้ควัามสำาคัญกับพืี่�น้ทีี่�เป็ีน้อย่างมาก	 เพี่รัาะแม้ว่ัาภาคส่วัน้ 
ข่องผ่้กำาหน้ดีน้โยบายจะกำาหน้ดีแน้วัที่างการัพี่ัฒน้ามามากเพี่ียงใดี	 หากไม่เกิดีการัข่ับเคลื�อน้จรัิง
อย่างมีส่วัน้รั่วัม	 ก็อาจไม่เกิดีปีรัะโยชน้์	 ดีังน้ั�น้ที่าง	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๖	 จ่งตั้ั�งคณะอนุ้กรัรัมการัข่่�น้มาใน้
แตั้่ละจังหวััดี	 เพี่ื�อข่ับเคลื�อน้งาน้ภายใน้พี่ื�น้ที่ี�	 โดียเฉพี่าะการัปีรัะสาน้หน้่วัยงาน้ตั้่างๆ	 ข่องแตั้่ละ
จังหวััดีเพี่ื�อรั่วัมกัน้ที่ำางาน้
	 	น้ายปีรัะชา	 กล่าวัอีกวั่า	 จากปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน้ที่ั�งใน้สมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดี	 และใน้ฐาน้ะ
ปีรัะธาน้	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๖	 พี่บวั่าควัามสำาเรั็จข่องการัข่ับเคลื�อน้งาน้ดี้าน้สุข่ภาวัะ	 จะตั้้องมอบบที่บาที่
ให้กับภาคปีรัะชาชน้	 โดียสน้ับสนุ้น้ให้เข่้ามามีส่วัน้รั่วัมมากข่่�น้	 ซึ่่�งพี่ลังข่องภาคปีรัะชาชน้	 จะม ี
ส่วัน้ช่วัยให้ภาพี่รัวัมข่องสุข่ภาวัะใน้พี่ื�น้ที่ี�ดีีข่่�น้ไดี้	แตั้่ก็เปี็น้คำาถึามวั่าทีุ่กวััน้น้ี�หน้่วัยงาน้รััฐที่ี�ตั้้องการั
สรั้างกลไกภาคปีรัะชาชน้เปี็น้เครัื�องมือ	ไดี้ให้ควัามสำาคัญกับพี่ลังภาคปีรัะชาชน้มากพี่อหรัือยัง
	 	ข่ณะที่ี�	 นายณรงคี์ พลัลัะเอียด	 ปีรัะธาน้กรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพี่ื�อปีรัะชาชน้	 เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�	 ๘	 
กล่าวัวั่า	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๘	 มีปีรัะเดี็น้ข่ับเคลื�อน้ที่ี�ค่อน้ข่้างหลากหลาย	 เน้ื�องจากบรัิบที่ข่องพี่ื�น้ที่ี�แตั้่ละ
จังหวััดีที่ี�แตั้กตั้่างกัน้	อาที่ิ	ควัามมั�น้คงดี้าน้อาหารั	สุข่ภาพี่ผ่้ส่งอายุ	การัข่ับเคลื�อน้ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่
พี่รัะสงฆ์์	โรัคไม่ตั้ิดีตั้่อเรัื�อรััง	(NCDs)	สุข่ภาวัะใน้เดี็กและเยาวัชน้	การัจัดีการัข่ยะ	เปี็น้ตั้้น้	รัวัมถึ่ง
ปีรัะเดี็น้ที่ี�กำาลังจะมีเพี่ิ�มเตั้ิมใน้ปีี	๒๕๖๖	คือ	มะเรั็งที่่อน้ำ�าดีี
	 	น้ายณรังค์	 กล่าวัวั่า	 ปีรัะเดี็น้การัข่ับเคลื�อน้ดี้าน้สุข่ภาวัะ	 เกิดีจากเปี้าหมายที่ี�มองรั่วัมกัน้วั่า
ปีรัะชาชน้ตั้้องเสียเงิน้มากใน้การัดี่แลสุข่ภาพี่	 และสุดีที่้ายตั้้องจบดี้วัยการัเสียชีวัิตั้	 ไม่เพี่ียงแตั้่คน้
ส่งวััยเที่่าน้ั�น้	 แตั้่คน้หนุ้่มสาวัก็เสี�ยงตั้่อสุข่ภาพี่	 เพี่รัาะข่าดีการัดี่แลอย่างถึ่กตั้้อง	 ดีังน้ั�น้เมื�อเห็น้ถึ่ง
ปีัญหารั่วัมกัน้แล้วั	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๘	 จ่งเข่้าไปีที่ำางาน้ตั้่อเน้ื�อง	 ดี้วัยการัเปี็น้กลไกสน้ับสนุ้น้การัปีฏิิรั่ปี
รัะบบสุข่ภาพี่รัะดีับเข่ตั้	และเปี็น้ตั้้น้แบบใน้การัสาน้พี่ลังข่องภาคีเครัือข่่าย	 ใน้การัข่ับเคลื�อน้
น้โยบายสาธารัณะเพี่ื�อสังคมสุข่ภาวัะแบบมีส่วัน้รั่วัม	ให้การัข่ับเคลื�อน้ปีรัะเดี็น้ที่ั�งหมดีจากตั้้น้ที่าง
คือภาคปีรัะชาชน้เกิดีข่่�น้ไดี้จรัิง

	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 สำาหรัับควัามที่้าที่ายใน้การัที่ำางาน้ข่อง	 กข่ปี.	 น้ั�น้	 อาจตั้้องใช้การัปีรัะสาน้งาน้
ทีุ่กมิตั้ิ	ที่ั�งแน้วัดีิ�งและแน้วัรัาบ	คือ	ปีรัะสาน้ผ่้น้ำาที่้องถึิ�น้	ที่ั�งส่วัน้ภาครััฐ	ภาคการัเมือง	ภาคเอกชน้ 
เพี่ื�อให้เห็น้ถึ่งควัามสำาคัญข่องการัมีส่วัน้รั่วัมใน้การัยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้	 สรั้างสุข่ภาวัะที่ี�ดีีให้กับ
ชุมชน้	 เพี่รัาะภาคส่วัน้น้ี�จะสามารัถึจัดีสรัรังบปีรัะมาณที่ี�เปี็น้ยุที่ธศาสตั้รั์การัพี่ัฒน้าคุณภาพี่ชีวัิตั้
ข่องปีรัะชาชน้ไดี้	 ซึ่่�งปีัญหาสุข่ภาวัะข่องปีรัะชาชน้	 ก็เปี็น้ปีัญหาข่องหน้่วัยงาน้รััฐ	 รัวัมถึ่งภาคที่้อง
ถึิ�น้ที่ี�ตั้้องมารั่วัมจัดีการัเช่น้กัน้
  นพ.สุุวัฒน์ วิริยพงษ์สุุกิจ ปีรัะธาน้กรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพี่ื�อปีรัะชาชน้	 เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�	 ๑๒ 
กล่าวัว่ัา	 การัที่ำางาน้ข่อง	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๑๒	 ชุดีปัีจจุบัน้	 จะสร้ัางควัามชัดีเจน้ใน้เรืั�องปัีจจัยทีี่�มีผลกรัะที่บ 
ตั้่อสุข่ภาพี่	 โดียมีพี่ลังจากภาควัิชาการั	 และภาคปีรัะชาชน้	 ที่ี�มาช่วัยกัน้สังเครัาะห์	 จน้กรัะที่ั�งไดี้
กำาหน้ดีเปี็น้ปีรัะเดี็น้การัข่ับเคลื�อน้สุข่ภาวัะแบบมีส่วัน้รั่วัม	 ที่ี�ครัอบคลุมทีุ่กจังหวััดีใน้เข่ตั้สุข่ภาพี่ที่ี� 
๑๒	 พี่รั้อมจัดีหมวัดีหม่่คณะที่ำางาน้	 ภาคีเครัือข่่ายตั้่างๆ	 เพี่ื�อให้เห็น้ภาพี่วั่ายังมีเครัือข่่ายใดีที่ี�
ที่ำางาน้	หรัือข่ับเคลื�อน้ใน้เรัื�องใดีอย่่หรัือไม่	ซึ่่�งหากมีก็จะเชิญชวัน้ให้เข่้ารั่วัมกัน้ที่ำางาน้
	 	สำาหรัับจุดีเดี่น้ที่ี�	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๑๒	 ใช้ข่ับเคลื�อน้งาน้	 คือฐาน้ข่้อม่ลกลาง	 ที่ี�เปี็น้การัแบ่งปีัน้ข่้อม่ล
การัที่ำางาน้	 ข้่อม่ลด้ีาน้สุข่ภาวัะข่องพืี่�น้ทีี่�ร่ัวัมกัน้	 ซ่ึ่�งจะช่วัยให้เกิดีการักำาหน้ดีเป้ีาหมายทีี่�ชัดีเจน้ข่่�น้ 
น้ำามาส่่กรัะบวัน้การัที่ำางาน้มีปีรัะสิที่ธิภาพี่มากข่่�น้	 พี่รั้อมกับเสรัิมอำาน้าจและบที่บาที่ข่องภาค
ปีรัะชาชน้ให้มากข่่�น้	 ผ่าน้กลไกใน้พี่ื�น้ที่ี�	 เพี่ื�อให้มีโอกาสแสดีงศักยภาพี่อย่างเตั้็มที่ี�	 เพี่รัาะการั
ออกแบบกลไกการัมีส่วัน้รั่วัม	 จะตั้้องให้ควัามสำาคัญกับบที่บาที่ข่องภาคปีรัะชาชน้	 มากกวั่า
บที่บาที่ข่องภาครััฐ
	 	“กข่ปี.	มีส่วัน้สำาคัญใน้การัสรั้างสภาพี่แวัดีล้อมที่ี�เหมาะสมสำาหรัับการัสาน้พี่ลังรั่วัมกัน้	รัวัมถึ่ง 
มีบที่บาที่ใน้การัปีรัะสาน้งาน้ให้เกิดีการัขั่บเคลื�อน้ด้ีาน้สุข่ภาวัะอย่างครัอบคลุม	 และมีปีรัะสิที่ธิภาพี่ 
อย่างไรัก็ตั้าม	 ใน้อน้าคตั้ตั้เรัาตั้้องเปีิดีโอกาสให้คน้รัุ่น้ใหม่ไดี้เข่้ามาที่ำาหน้้าที่ี�ใน้บที่บาที่ข่อง	 กข่ปี.	
หรัืออาจเรัิ�มตั้้น้จากสมัชชาสุข่ภาพี่	 หรัือภาคีเครัือข่่าย	 แตั้่ตั้้องสน้ับสนุ้น้ให้เกิดีข่่�น้ใน้ทีุ่กกลุ่มก้อน้	
เพี่ื�อจะไดี้ที่ิศที่างการัสรั้างสังคมสุข่ภาวัะที่ี�เหมาะกับคน้รัุ่น้ตั้่อไปี”	น้พี่.สุวััฒน้์	กล่าวั
	 	ดี้าน้	น้พี่.ปีรัีดีา	แตั้้อารัักษ์	 รัองเลข่าธิการัคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	กล่าวัวั่า	ปีัจจุบัน้ที่ั�วั
ปีรัะเที่ศมี	 กข่ปี.	 ชุดีที่ี�	 ๒	 เข่้ามาที่ำาหน้้าที่ี�เชื�อมปีรัะสาน้หน้่วัยงาน้และภาคีเครัือข่่ายภายใน้กลุ่ม
จังหวััดี	 ใน้เข่ตั้สุข่ภาพี่ที่ั�ง	 ๑๓	 เข่ตั้	 ซึ่่�ง	 กข่ปี.	 จะมีบที่บาที่อย่างมากใน้การัที่ำาหน้้าที่ี�สาน้พี่ลังข่อง
ทีุ่กภาคส่วัน้	ที่ั�งใน้รัะดีับเข่ตั้และใน้รัะดีับจังหวััดี	เพี่ื�อให้เกิดีการัข่ับเคลื�อน้งาน้ดี้าน้สุข่ภาวัะอย่างมี
ส่วัน้รั่วัม
	 	“ใน้อน้าคตั้เรัาอาจมีการัพี่ัฒน้า	 ปีรัับปีรัุงโครัสรั้างบางส่วัน้ข่อง	 กข่ปี.	 โดียเฉพี่าะองค์ปีรัะกอบ
ข่องคณะกรัรัมการั	 ที่ี�เห็น้พี่้องกัน้แล้วัว่ัาควัรัมีสัดีส่วัน้ข่องกลุ่มคน้รัุ่น้ใหม่	 หรัือคน้รัุ่น้ถึัดีไปี	 (Next	
Generation)	 เข่้ามาเปี็น้	 กข่ปี.	 เช่น้เดีียวักับการัปีรัับโครังสรั้างเพี่ื�อเพี่ิ�มบที่บาที่ให้ภาคปีรัะชาชน้	
เข่้ามามีส่วัน้รั่วัมใน้การัข่ับเคลื�อน้งาน้ดี้าน้สุข่ภาวัะมากข่่�น้”	น้พี่.ปีรัีดีา	กล่าวั	
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หนุินิป็ระช้าช้นิเข้าถึึง 
‘สิุทธิการตาย์ดี’
ตระหนัิกในิการ
ออกแบบชี้วิต
ระย์ะสุุดท้าย์
บนิมาตรฐานิ 
‘การด่แลั
แบบป็ระคัีบป็ระคีอง’

เวทีย์�อย์ ๕
สัร้างเสัริม
สุัข้ภาว่ะ
ระยู่ะสุัดทุ้ายู่
ข้องช่วิ่ติ
รับสัังคืมส่ังวั่ยู่

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	สำาหรัับเวัทีี่แลกเปีลี�ยน้เรีัยน้ร้่ั “สุร้างเสุริมสุุขภาวะระยะสุุดท้ายของชีวิติรับสัุงคีมสูุงวัย” 
เปี็น้อีกหัวัข่้อหน้่�งที่ี�หลายคน้ให้ควัามสน้ใจ	 ดี้วัยพี่่ดีคุยถึ่งปีัญหาและควัามที่้าที่ายใน้การัดี่แล 
ผ่้ปี่วัยรัะยะสุดีที่้าย	 รัวัมถึ่งเรัื�องควัามตั้ายที่ี�ดีี	 ที่ั�งใน้มิตั้ิข่องรัะบบสาธารัณสุข่และสังคม	 ซึ่่�ง
สอดีคล้องกับสิที่ธิตั้ามมาตั้รัา	๑๒	ข่อง	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่.ศ.๒๕๕๐
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   นพ.เฉลัียว สุัติติมัย	 รัองผ่้อำาน้วัยการักลุ่มภารักิจดี้าน้บรัิการัปีฐมภ่มิ	 และกลุ่มภารักิจ 
ดี้าน้	 Long	 Term	 Care/Palliative	 Care	 และกิจกรัรัมพี่ิเศษ	 โรังพี่ยาบาลสุรัิน้ที่รั์	 เปีิดีเผยวั่า 
การัช่วัยเหลือผ่้ปี่วัยรัะยะสุดีที่้ายมีควัามสำาคัญมาก	 เน้ื�องจากจะเปี็น้การัช่วัยเหลือที่ั�งตั้ัวัข่อง
ผ้่ป่ีวัยรัวัมไปีถ่ึงครัอบครััวัด้ีวัย	 ข่ณะเดีียวักัน้หากสามารัถึที่ำาให้ผ้่ป่ีวัยพ้ี่น้จากควัามที่รัมาน้ทัี่�งที่าง 
ร่ัางกาย	 จิตั้ใจ	 สังคม	 และจิตั้วิัญญาณได้ี	 เกิดีการัยอมรัับโรัคทีี่�เป็ีน้	 และน้ำาไปีส่่การัออกแบบ 
การัรัักษาแบบปีรัะคับปีรัะคองตั้ามควัามตั้้องการั	ก็จะที่ำาให้ผ่้ปี่วัยข่้ามผ่าน้ควัามทีุ่กข่์ไดี้
	 	อย่างไรัก็ดีี	สิ�งสำาคัญข่ณะน้ี�คือการัสรั้างควัามตั้รัะหน้ักให้กับผ่้ปี่วัยรัะยะสุดีที่้าย	โดียเฉพี่าะ 
อย่างยิ�งการัข่าดีองค์ควัามรั่้เรัื�องสิที่ธิข่องผ่้ปี่วัย	 ซึ่่�งหลายคน้ไม่รั่้วั่าตั้น้เองสามารัถึออกแบบ 
ควัามตั้ายได้ี	 ผ่าน้การัที่ำาหนั้งสือแสดีงเจตั้น้าไม่ปีรัะสงค์จะรัับบริัการัสาธารัณสุข่ใน้วัารัะสุดีท้ี่าย 
ข่องชีวัิตั้	(Living	will)	และสามารัถึแสดีงควัามตั้้องการัใน้รัะยะสุดีที่้ายไวั้ไดี้ดี้วัย	เช่น้	ไม่อยาก 
อย่่โรังพี่ยาบาล	 อยากอย่่กับสุน้ัข่ที่ี�เลี�ยง	 เปี็น้ตั้้น้	 ซึ่่�งสิ�งเหล่าน้ี�ควัรัจะมีการัที่ำางาน้เชิงรัุกจาก 
หน่้วัยงาน้ทีี่�เกี�ยวัข้่อง	 ใน้การัลงไปีให้ควัามร้่ัใน้ชุมชน้	 โดียเริั�มจากค้น้หากลุ่มผ้่ป่ีวัยทีี่�มีควัามเสี�ยง 
เช่น้	ผ่้ส่งอายุ	ผ่้ปี่วัยโรัคไตั้วัาย	ฯลฯ
	 	 	 น้พี่.เฉลียวั	 กล่าวัตั้่อไปีวั่า	 ใน้ส่วัน้ข่องรัะบบ	 Service	 Plan	 ใน้พี่ื�น้ที่ี�	 ซึ่่�งเชื�อมโยงตัั้�งแตั้่ 
เข่ตั้สุข่ภาพี่	 จังหวััดี	 อำาเภอ	 และตั้ำาบล	 จะมีการัตั้ั�งที่ีมสหสาข่าวัิชาชีพี่ใน้ทีุ่กรัะดีับตั้ั�งแตั้ ่
โรังพี่ยาบาลศ่น้ย์	 ข่ณะเดีียวักัน้โรังพี่ยาบาลชุมชน้	 หรัือโรังพี่ยาบาลส่งเสรัิมสุข่ภาพี่ตั้ำาบล 
(รัพี่.สตั้.)	 ก็จะมีการัให้ควัามรั่้	 สน้ับสนุ้น้ยาและเวัชภัณฑ์์ตั้่างๆ	 พี่รั้อมที่ั�งจัดีเตั้รัียมรัะบบการั
ตั้ิดีตั้ามผ่าน้เที่คโน้โลยี	 และมากไปีกวั่าน้ั�น้สิ�งที่ี�จำาเปี็น้จะตั้้อง	 คือภาคีเครัือข่่ายตั้่างๆ	 เข่้ามา

เปี็น้ส่วัน้เสรัิมบรัิการั	 เพี่ื�อที่ำาให้มีควัามให้ครับวังจรัมากข่่�น้	 เช่น้	 บรัิการัรัถึรัับส่งแบบไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย	บรัิการัดี่แลที่างจิตั้ใจ	บรัิการัตั้รัวัจเยี�ยม	ฯลฯ	ช่วัยให้ผ่้ปี่วัยรัะยะสุดีที่้ายใน้สังคมไที่ย
จากไปีอย่างสงบไดี้อย่างแที่้จรัิง
  พญ.ปิยวรรณ ลิั�มปัญญาเลิัศ	 ผ้่อำาน้วัยการัสถึาบัน้รัับรัองคุณภาพี่สถึาน้พี่ยาบาล	 (สรัพี่.) 
กล่าวัถ่ึงสถึาน้การัณ์ข่องสถึาน้พี่ยาบาลใน้การัด่ีแลผ้่ป่ีวัยรัะยะสุดีท้ี่ายว่ัา	การักำาหน้ดีมาตั้รัฐาน้ 
สำาหรัับสถึาน้พี่ยาบาลใน้เรัื�องการัดี่แลแบบปีรัะคับปีรัะคอง	เปี็น้สิ�งที่ี�ที่าง	สรัพี่.	ให้ควัามสำาคัญ
เป็ีน้อย่างมาก	 ตัั้�งแต่ั้ใน้อดีีตั้จน้ถ่ึงปัีจจุบัน้	 โดียล่าสุดีได้ีมีการัจัดีที่ำามาตั้รัฐาน้ฯ	 ฉบับทีี่�	 ๕	 ทีี่�ได้ี 
การัรัับรัองจากองค์กรัสากลใน้ดี้าน้การัดี่แลแบบเฉพี่าะอีกดี้วัย
	 	ทัี่�งนี้�	 การัที่ำามาตั้รัฐาน้เรืั�องการัด่ีแลแบบปีรัะคับปีรัะคองนั้�น้	 จะไม่ได้ีรัองรัับแค่ผ้่ส่งอายุเพีี่ยง 
กลุ่มเดีียวั	 เนื้�องจากมีบางกลุ่มโรัคทีี่�ที่ำาให้ผ้่ป่ีวัยเข้่าส่่รัะยะสุดีท้ี่ายข่องชีวิัตั้ได้ีด้ีวัยเช่น้กัน้	 ดัีงนั้�น้ 
มาตั้รัฐาน้ที่ี�กำาหน้ดีข่่�น้จ่งเปี็น้การัดี่แลคน้ทีุ่กคน้ใน้ช่วังสุดีที่้ายข่องชีวัิตั้	 โดียมุ่งตั้อบสน้อง 
ควัามตั้้องการัข่องผ่้ปี่วัยให้มีควัามสุข่	รัวัมถึ่งที่ำาให้ญาตั้ิเข่้ามาเปี็น้ส่วัน้หน้่�งใน้การัสรั้างคุณค่า
ให้กับผ่้ปี่วัย	ฉะน้ั�น้มาตั้รัฐาน้ฯ	ฉบับที่ี�	๕	น้ี�	จะให้ควัามสำาคัญกับการัดี่แล	โดียแบ่งกลุ่มผ่้ปี่วัย
ตั้ามควัามตั้้องการั	เพี่ื�อน้ำามาส่่การัออกแบบบรัิการัที่ี�เหมาะสม
	 	ผ่้อำาน้วัยการั	สรัพี่.	กล่าวัวั่า	ใน้ส่วัน้ข่องควัามที่้าที่ายน้ั�น้จะอย่่ที่ี�ที่ัศน้คตั้ิข่องผ่้ดี่แลหรัือผ่้ให้
บรัิการั	ซึ่่�งจำาเปี็น้ตั้้องย่ดีแน้วัคิดีการัดี่แลแบบย่ดีผ่้ปี่วัยเปี็น้สำาคัญ	 (People	Centered	Care)	
เพี่รัาะการัด่ีแลผ้่ป่ีวัยหน่้�งคน้ใน้ปัีจจุบัน้	 ต้ั้องอาศัยการัที่ำางาน้เป็ีน้ทีี่มแบบสหสาข่าวิัชาชีพี่และ
ตั้้องปีฏิิบัตั้ิโดียเคลื�อน้ไปีดี้วัยกัน้ที่ั�งหมดี	 เพี่ื�อตั้อบโจที่ย์ผ่้ปี่วัยรัะยะสุดีที่้ายที่ี�มีควัามเฉพี่าะ	 
ที่ั�งใน้ดี้าน้การัดี่แลรัักษา	และควัามตั้้องการัที่ี�หลากหลาย
	 	ด้ีาน้	รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตินบัลัล์ั	คณะรััฐศาสตั้ร์ั	และรัองผ้่อำาน้วัยการัสถึาบัน้เอเชียศ่กษา 
จุฬาลงกรัณ์มหาวัิที่ยาลัย	 กล่าวัวั่า	 ปีัจจุบัน้ภารัะงาน้ใน้รัะบบสาธารัณสุข่มีค่อน้ข่้างมาก
เช่น้เดีียวักับควัามตั้้องการัที่ี�จะรัับบรัิการัการัดี่แลผ่้ปี่วัยใน้รัะยะสุดีที่้าย	 รัวัมถึ่งการัตั้ายดีีใน้ 
ลักษณะอื�น้ๆ	 ที่ี�มีจำาน้วัน้มากเช่น้กัน้	 ซึ่่�งเรัื�องน้ี�มีควัามซึ่ับซึ่้อน้ข่่�น้	 เมื�อปีัญหาควัามเหลื�อมลำ�า 
เข่้ามาเปี็น้ตั้ัวัตั้ัดีสิน้การัเข่้าถึ่งรัะบบบรัิการัข่องผ่้คน้อย่างเดี่น้ชัดี
	 	ดัีงนั้�น้	จ่งอยากเสน้อให้มีการัสร้ัางเครืัอข่่ายทีี่�เข้่ามาช่วัยเสริัม	ใน้ส่วัน้ทีี่�ไม่ใช่รัะบบสาธารัณสุข่ 
แต่ั้เป็ีน้การัเปีลี�ยน้ควัามคิดี	 ซ่ึ่�งปัีจจุบัน้มีแน้วัคิดีทีี่�เรีัยกว่ัาการัด่ีงกลไกการัด่ีแลรัะยะท้ี่าย	 ให้อย่่ 
ใน้รั่ปีแบบน้โยบายที่างสังคม	 (Social	 Policy)	 หมายควัามวั่า	 เปี็น้การัสรั้างคุณค่าเกี�ยวักับ 
ควัามตั้ายวั่าไม่ใช่เรัื�องข่องใครัคน้ใดีคน้หน้่�ง	 โดียใช้กลไกที่างวััฒน้ธรัรัมให้คน้มองควัามตั้าย 
ใน้มุมอื�น้ๆ	 เช่น้	 การัที่ำาชุมชน้กรุัณา	 (Compassion	Community)	 เพืี่�อลดีควัามเหลื�อมลำ�าใน้การั 
เข้่าถ่ึงบริัการั	โดียชุมชน้อาจหมายรัวัมถ่ึง	กลุ่มจิตั้อาสา	ภาควิัชาการั	นั้กเรีัยน้และนั้กศ่กษา	วััดี	ฯลฯ
	 	 	 รัศ.ดีรั.ภาวัิกา	 กล่าวัอีกวั่า	 ใน้ที่้ายที่ี�สุดีแล้วัการัจะข่ับเคลื�อน้เรัื�องสิที่ธิการัตั้ายดีี	 น้อกจาก
ตั้้องการักลไกที่างสาธารัณสุข่ที่ี�เข่้มแข่็งแล้วั	 ส่วัน้ตั้ัวัเชื�อวั่าสังคมไที่ยยังตั้้องการักลไกควัาม 
รัอบรั่้เกี�ยวักับควัามตั้าย	 (Death	 Literacy)	 ซึ่่�งไม่ใช่เพี่ียงการัสรั้างควัามรั่้	 ควัามเข่้าใจให้กับ
ผ่้คน้	 แตั้่ยังตั้้องยกรัะดีับไปีส่่การัน้ำาควัามรั่้น้ั�น้ไปีใช้ปีรัะโยชน้์	 เพี่ื�อที่ี�วััน้หน้่�งเมื�อคน้ตั้้องเผชิญ
กับควัามตั้าย	ที่ั�งใน้ฐาน้ะข่องผ่้ดี่แล	หรัือผ่้ปี่วัยที่ี�ปีรัะสบกับเหตัุ้การัณ์		ก็จะสามารัถึรัับมือหรัือ
ตั้ัดีสิน้ใจไดี้ดีีมากข่่�น้	
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เวทีย์�อย์ ๖
Global
agenda on
Social
participation

๒๗
ตุิลาคืม
๒๕๖๕

	 	บน้เวัทีี่แลกเปีลี�ยน้เรีัยน้ร้่ั “Global Agenda On Social Participation” ได้ีเป็ีน้การัข่ยายภาพี่ 
กวั้างออกจากปีรัะเที่ศไที่ย	 เพี่ื�อสะที่้อน้ไปีส่่ภาพี่รัวัมใน้รัะดีับโลกข่องกรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัม 
กับรัะบบสุข่ภาพี่	 ภายใตั้้บที่เรัียน้การัดีำาเน้ิน้การัและปีรัะสบการัณ์จากภาคีเครัือข่่ายแตั้่ละ
ภาคส่วัน้	ที่ี�ไดี้เข่้ามารั่วัมพี่่ดีคุยแลกเปีลี�ยน้และบอกเล่าถึ่งที่ิศที่างตั้่างๆ	ที่ี�เกิดีข่่�น้	
    ดร.ทพญ.วริศา พานิชเกรียงไกร	 รัองผ้่อำาน้วัยการักองการัต่ั้างปีรัะเที่ศ	กรัะที่รัวังสาธารัณสุข่ 
(สธ.)	 เปีิดีเผยวั่า	 หลักการัหน้่�งข่องรัะบบสุข่ภาพี่ที่ั�วัโลก	 คือบางปีรัะเดี็น้เปี็น้เรัื�องที่ี�ปีรัะเที่ศใดี 
ปีรัะเที่ศหน้่�งแก้ไข่ไม่ไดี้	 แตั้่จำาเปี็น้จะตั้้องใช้ควัามรั่วัมมือ	 เพี่รัาะน้อกเหน้ือจากเรัื�องข่อง 
สุข่ภาพี่แล้วั	 ยังเกี�ยวัข่้องกับเรัื�องข่องการัเมือง	 การัค้า	 การัลงทีุ่น้ตั้่างๆ	 ไม่วั่าจะเปี็น้การับังคับ
ใช้สิที่ธิเหน้ือสิที่ธิบัตั้รัยา	(CL)	การัควับคุมเครัื�องดีื�มแอลกอฮอล์	เปี็น้ตั้้น้
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	 	ที่ั�งน้ี�	บที่บาที่ข่องกองการัตั้่างปีรัะเที่ศ	สธ.	จะที่ำาหน้้าที่ี�เชื�อมโยงรัะหวั่างเครัือข่่ายหน้่วัยงาน้
ภายใน้ไที่ยกับตั้่างปีรัะเที่ศ	 ใน้ควัามรั่วัมมือการัข่ับเคลื�อน้งาน้ดี้าน้สุข่ภาพี่	ที่ั�งใน้รัะดีับที่วัิภาคี
และเวัที่ีรัะดีับน้าน้าชาตั้ิ	 เช่น้	 ควัามรั่วัมมือภายใตั้้กลไกข่ององค์การัอน้ามัยโลก	 (WHO)	 ซึ่่�ง 
ปีรัะเที่ศไที่ยมีบที่บาที่การัข่ับเคลื�อน้น้โยบายใน้หลายเรัื�อง	 โดียเฉพี่าะอย่างยิ�งใน้เปี้าหมาย
การัสรั้างรัะบบหลักปีรัะกัน้สุข่ภาพี่ถึ้วัน้หน้้า	 (UHC)	 ซึ่่�งเปี็น้วัารัะใหญ่ที่ี�หลายปีรัะเที่ศที่ั�วัโลก 
ตั้่างกำาลังให้ควัามสำาคัญใน้เรัื�องน้ี�	 และถึ่กบรัรัจุเอาไวั้เปี็น้หน้่�งใน้เปี้าหมายการัพี่ัฒน้าที่ี�ยั�งยืน้ 
(SDGs)
	 	“ถ้ึากลับมามองว่ัารัะบบสุข่ภาพี่ใน้บ้าน้เรัาดีีพี่อแล้วัหรืัอยัง	 ก็อาจต้ั้องยอมรัับว่ัายังมีปัีญหา 
อย่่บ้าง	แต่ั้โดียหลักการัที่ำางาน้ใน้รัะดัีบโลกเรัาจะมีทัี่�งสองแบบ	คือ	Outside	In	น้ำาเอาบที่เรีัยน้ทีี่�ดีี 
จากข้่างน้อกกลับมาพัี่ฒน้าปีรัะเที่ศเรัา	 กับ	 Inside	 Out	 เอาข่องดีีข่องเรัาออกไปีแบ่งปัีน้คน้อื�น้ 
ซ่ึ่�งบน้เวัทีี่รัะดัีบโลก	 แม้สิ�งทีี่�ได้ีออกมามักจะไม่มีผลใน้ที่างกฎหมาย	 แต่ั้ข้่อดีีคืออย่างน้้อยก็เป็ีน้ 
จุดีเริั�มต้ั้น้ใน้การัน้ำาปีรัะเด็ีน้เหล่านี้�เข้่าไปีส่่การัพ่ี่ดีคุย	 และอาจเป็ีน้จุดีเริั�มต้ั้น้ให้ปีรัะเที่ศอื�น้ๆ	 สน้ใจ 
เกิดีเปี็น้ข่้อมตั้ิ	จน้มาเปี็น้แน้วัที่างการัที่ำางาน้ตั้่อไปี”	ดีรั.ที่พี่ญ.วัรัิศา	กล่าวั
  นางอรจิติต์ิ บำารุงสุกุลัสุวัสุดิ�	กรัรัมการั	International	Alliance	of	Patient’s	Organization 
กล่าวัวั่า	 หน้่�งใน้โมเดีลที่ี�ปีรัะเที่ศไที่ยน้ำาแบบอย่างจากตั้่างปีรัะเที่ศมาใช้	 คือกลุ่ม	 Support	
Group	 ที่ี�เปี็น้การัดี่แลให้ควัามช่วัยเหลือรัะหวั่างผ่้ปี่วัยดี้วัยกัน้	 โดียเปี็น้แน้วัควัามคิดีข่อง 
นพ.สุงวน นิติยารัมภ์พงศ	์ที่ี�ช่วังรัะยะสุดีที่้ายข่องชีวัิตั้ตั้้องเผชิญควัามทีุ่กข่์จากการัปี่วัยดี้วัย 
โรัคมะเรั็งปีอดี	 และใน้รัะหวั่างการัไปีรัักษาตั้ัวัที่ี�สหรััฐอเมรัิกา	 ก็ไดี้พี่บวั่าตั้ามโรังพี่ยาบาล 
ข่น้าดีใหญ่ทีุ่กแห่งจะมีศ่น้ย์	 Support	 Group	 เปี็น้พี่ื�น้ที่ี�ให้ผ่้ปี่วัย	 ผ่้ให้บรัิการั	 และปีรัะชาชน้	 
เข่้ามาดี่แลช่วัยเหลือ	เตั้ิมกำาลังใจซึ่่�งกัน้และกัน้
	 	น้างอรัจิตั้ตั้์	 กล่าวัวั่า	 แน้วัคิดีดีังกล่าวักลายเปี็น้สิ�งที่ี�	 น้พี่.สงวัน้	 ฝัากเอาไวั้ก่อน้เสียชีวัิตั้ 
จน้ภายหลังใน้ปีี	 ๒๕๕๒	 จ่งไดี้เกิดีเปี็น้	 ม่ลน้ิธิมิตั้รัภาพี่บำาบัดี	 ที่ี�ก่อตั้ั�งข่่�น้เพี่ื�อดีำาเน้ิน้ตั้าม 
เจตั้น้ารัมณ์ดัีงกล่าวั	 จัดีตัั้�งให้มีรัะบบข่องการัด่ีแลช่วัยเหลือกัน้	 โดียเฉพี่าะใน้ศ่น้ย์มะเร็ัง	 ซ่ึ่�งเป็ีน้ 
จุดีทีี่�ผ้่ป่ีวัยต้ั้องที่น้ทุี่กข์่ที่รัมาน้	 และจากงาน้นี้�ก็ได้ีที่ำาให้เกิดีการัปีรัะสาน้งาน้	 ต่ั้อยอดีสนั้บสนุ้น้ 
การัรัวัมกลุ่มข่องผ่้ปี่วัยโรัคเรัื�อรัังตั้่างๆ	 กวั่า	 ๑๐	 โรัค	 รัวัมที่ั�งกลุ่มโรัคหายาก	 และโรัคซึ่่มเศรั้า	 
ที่ี�ไดี้เข่้ามามีส่วัน้รั่วัมแบบที่ี�เรัียกไดี้วั่า	Meaningful	Engagement
	 	“เสียงข่องผ่้ปี่วัย	 ถึือเปี็น้การัมีส่วัน้รั่วัมข่องภาคปีรัะชาชน้แบบหน้่�ง	 เพี่รัาะไม่ใช่แค่ผ่้ปี่วัยที่ี� 
เข่้ามารั่วัม	 แตั้่ยังมีครัอบครััวั	 เพี่ื�อน้ฝั่ง	 และสังคมเข่้ามาเกี�ยวัข่้อง	 ซึ่่�งใน้ส่วัน้ที่ี�เรัาที่ำารั่วัมกับ
เครัือข่่ายรัะดีับโลก	 ยังมีการัเชื�อมตั้่อเสียงข่องผ่้ปี่วัยกับอีกหลากหลายปีรัะเที่ศ	 โดียที่ำางาน้ 
รั่วัมกัน้ที่ั�งใน้เชิงวัิชาการั	 งาน้วัิจัย	 เพี่ื�อหนุ้น้ให้เกิดีรัะบบรัักษาพี่ยาบาลที่ี�ดีี	 โดียเฉพี่าะใน้กลุ่ม 
ผ่้ปี่วัยโรัคหายาก	 ที่ี�มีค่าใช้จ่ายแพี่ง	 และมีเสียงน้้อย	 แตั้่เมื�อมารัวัมตั้ัวักัน้เปี็น้กลุ่มจากหลาย
รั้อยโรัค	ก็ที่ำาให้เกิดีเสียงข่องการัเรัียกรั้องผลักดีัน้ที่ี�ดีังมากข่่�น้” น้างอรัจิตั้ตั้์	กล่าวั
	 	ข่ณะทีี่�	นายเฉลิัมศักดิ� กิติติิติระกูลั	 ผ้่จัดีการัโครังการัส่งเสริัมการัเข้่าถ่ึงยาเครืัอข่่ายผ้่ติั้ดีเชื�อ 
เอชไอวัี/เอดีส์ปีรัะเที่ศไที่ย	 กล่าวัวั่า	 หน้่�งใน้ปีรัะเดี็น้รัะดีับโลกที่ี�ใกล้ตั้ัวัพี่วักเรัาทีุ่กคน้	 คือเรัื�อง 
ข่องรัาคายาแพี่ง	 ซ่ึ่�งปีรัะเที่ศไที่ยเคยมีวิักฤตั้ผ้่ติั้ดีเชื�อเอชไอวีัเสียชีวิัตั้กัน้เป็ีน้หลักแสน้คน้	 เพี่รัาะ 
เข่้าไม่ถึ่งยา	 เน้ื�องดี้วัยเหตัุ้ผลข่องการัใช้ที่รััพี่ย์สิน้ที่างปีัญญาที่ี�บิดีเบือน้จน้เกิดีการัผ่กข่าดี 
กลายเปี็น้ที่ี�มาให้ปีรัะเที่ศไที่ยตั้ัดีสิน้ใจปีรัะกาศใช้มาตั้รัการั	CL	ที่ี�ไดี้สรั้างคุณ่ปีการัไม่เฉพี่าะ 
การัช่วัยชีวัิตั้คน้ไที่ย	 แตั้่ยังกลายเปี็น้ตั้้น้แบบให้อีกหลายปีรัะเที่ศที่ี�กำาลังพี่ัฒน้า	 กล้าที่ี�จะเดีิน้
ตั้ามแน้วัที่าง
	 	น้ายเฉลิมศักดีิ�	 กล่าวัวั่า	 อย่างไรัก็ตั้ามการัปีรัะกาศ	 CL	 ดีังกล่าวัก็ที่ำาให้ปีรัะเที่ศไที่ยถึ่ก 
ตั้อบโตั้้จากบรัิษัที่ยาเจ้าข่องสิที่ธิบัตั้รั	 ซึ่่�งภาครััฐ	 ภาควัิชาการั	 และภาคปีรัะชาสังคมใน้ไที่ย 
ตั้้องที่ำางาน้รั่วัมกัน้อย่างมากใน้การัหาข่้อม่ลสน้ับสนุ้น้และชี�แจง	 จน้ใน้ที่ี�สุดีองค์กรัรัะหวั่าง 
ปีรัะเที่ศหลายแห่งก็ออกมาสน้ับสนุ้น้ควัามชอบธรัรัมใน้การัปีรัะกาศดีังกล่าวั	 ดีังน้ั�น้ปีัจจัย 

ส่วัน้หน้่�งจ่งยังข่่�น้กับสภาพี่แวัดีล้อมและบรัิบที่ข่องแตั้่ละปีรัะเที่ศ	 วั่าเอื�อให้เกิดีการัมีส่วัน้รั่วัม	
หรัือมีพี่ื�น้ที่ี�ให้ปีรัะชาชน้ที่ี�ไดี้รัับผลกรัะที่บออกมามีสิที่ธิมีเสียงไดี้มากเพี่ียงใดี
	 	“น้โยบายทีี่�ถ่ึกกำาหน้ดีจากแต่ั้ละปีรัะเที่ศ	 มีทัี่�งทีี่�ดีี	 และไม่ดีี	 ส่วัน้ทีี่�ดีีเรัาก็ต้ั้องน้ำาเอามาปีรัับใช้ 
แตั้่ถึ้าตั้รังไหน้เกิดีควัามล่าช้า	ก็เปี็น้หน้้าที่ี�ข่องภาคปีรัะชาสังคมที่ี�จะรั่วัมตั้ิดีตั้ามการัที่ำางาน้
กรัะตัุ้้น้ภาครััฐ	 โดียเฉพี่าะปีรัะเดี็น้ภัยคุกคามที่างสุข่ภาพี่ที่ี�กรัะที่บกับการัค้ารัะหวั่างปีรัะเที่ศ
เช่น้	 บุหรีั�	 แร่ัใยหิน้	 ยา	 เหล่านี้�เป็ีน้ปีรัะเด็ีน้ทีี่�พ่ี่ดีคุยไม่ง่าย	 เพี่รัาะมีผลปีรัะโยชน์้ที่างการัค้าเข้่ามา 
เกี�ยวัข่้อง	 ดีังน้ั�น้ส่วัน้หน้่�งน้อกจากจะข่่�น้กับควัามกล้าหาญข่องผ่้กำาหน้ดีน้โยบายวั่าจะไปีใน้ 
ที่ิศที่างไหน้แล้วั	ภาคปีรัะชาสังคมก็จะมีส่วัน้ช่วัยตั้ิดีตั้าม	พี่รั้อมที่ำาหน้้าที่ี�ใน้การัสื�อสารัปีรัะเดี็น้ 
เหล่าน้ี�ให้คน้ที่ั�วัไปีไดี้เข่้าใจ”	น้ายเฉลิมศักดีิ�	กล่าวั
	 	ดี้าน้	 นายสุุวินัย จิระบุญศรี	 ปีรัะธาน้สมาพี่ัน้ธ์น้ิสิตั้น้ักศ่กษาแพี่ที่ย์น้าน้าชาตั้ิแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย	 (IFMSA-Thailand)	 กล่าวัวั่า	 IFMSA	 เปี็น้เครัือข่่ายการัรัวัมตั้ัวัข่องน้ิสิตั้น้ักศ่กษา
แพี่ที่ย์จากแตั้่ละปีรัะเที่ศที่ั�วัโลก	 เพี่ื�อเชื�อมโยงควัามรั่วัมมือและแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้รัะหวั่างกัน้	
ซึ่่�งบที่บาที่ข่อง	 IFMSA	ปีรัะเที่ศไที่ยไดี้มุ่งเน้้น้การัสรั้างพี่ื�น้ฐาน้ภายใน้ปีรัะเที่ศให้แข่็งแรัง	 โดีย 
เปีิดีกวั้างให้มีสน้ามที่ดีลองที่ี�เหล่าน้ิสิตั้น้ักศ่กษาแพี่ที่ย์	 จะไดี้เข่้ามาที่ำากรัะบวัน้การัที่างสังคม	
พี่ัฒน้าน้โยบาย	อัน้จะเปี็น้ปีรัะโยชน้์ตั้่อการัที่ำางาน้ใน้รัะบบสุข่ภาพี่ตั้่อไปีใน้อน้าคตั้
	 	ใน้ส่วัน้ข่องหมวัดีหม่่การัที่ำางาน้ข่อง	IFMSA	ปีรัะเที่ศไที่ย	สามารัถึแบ่งไดี้เปี็น้	๕	กลุ่มใหญ ่
คือ	 ๑.	 การัศ่กษา	 มีส่วัน้รั่วัมใน้การัพี่ัฒน้าและกำาหน้ดีหลักส่ตั้รัข่องแพี่ที่ยศาสตั้รั์	 ๒.	 รัะบบ
สาธารัณสุข่	 มุ่งเน้้น้ที่ั�งการัพี่ัฒน้าสุข่ภาพี่ใน้รัะดีับชุมชน้	 เข่้าไปีรั่วัมตั้รัวัจคัดีกรัอง	 ให้ควัามรั่ ้
ไปีจน้ถึ่งการัมีส่วัน้รั่วัมพี่ัฒน้าสุข่ภาพี่รัะดีับชาตั้ิ	 โดียเข่้าไปีมีบที่บาที่ใน้เวัที่ีกำาหน้ดีน้โยบาย 
เช่น้	 สมัชชาสุข่ภาพี่	 หรัือใน้รัะดีับโลกที่ี�รั่วัมกับเครัือข่่าย	 IFMSA	 ใหญ่	 เพี่ื�อส่งตั้ัวัแที่น้ไปีรั่วัม
ปีรัะชุมที่ี�เจน้ีวัา	สวัิตั้เซึ่อรั์แลน้ดี์	ใน้ทีุ่กปีี
		 	 	 	๓.	 สุข่ภาวัะที่างเพี่ศ	 เป็ีน้ส่วัน้ทีี่�มองเห็น้ควัามสำาคัญและแยกเป็ีน้ปีรัะเด็ีน้ออกมา	 เนื้�องด้ีวัย 
ปีรัะเที่ศไที่ยมีอุบัติั้การัณ์ข่องการัติั้ดีเชื�อเอชไอวีัส่ง	 มีเรืั�องข่องการัค้าปีรัะเวัณี	 ควัามหลากหลาย 
ที่างเพี่ศที่ี�มาก	๔.	สิที่ธิมนุ้ษยชน้และสัน้ตั้ิภาพี่	เพี่รัาะกรัะบวัน้การัพี่ัฒน้าที่างสัน้ตั้ิภาพี่	มีส่วัน้
สำาคัญใน้การัยกรัะดีับสุข่ภาพี่	 หรัือ	 Peace	 building	 health	 ปีรัะเที่ศที่ี�มีสิที่ธิพี่ลเมืองดีีกวั่า 
ปีรัะชาชน้จะสามารัถึพี่ัฒน้าที่างสุข่ภาพี่ไดี้ดีีกวั่า	 ๕.	 การัแลกเปีลี�ยน้กับตั้่างปีรัะเที่ศ	 โดียมี
การัพี่าน้ิสิตั้น้ักศ่กษาแพี่ที่ย์ไปีรั่วัมแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้กับตั้่างปีรัะเที่ศ	เพี่ื�อน้ำาบที่เรัียน้กลับมาใช้
ใน้ปีรัะเที่ศไที่ย	
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มอง ๗ ปั็จจัย์
สุร้างผลักระทบ
ซ้ำำ�าเติม
คีวามเหลืั�อมลัำ�า-
ถึ�างช้�องว�างสัุงคีม
จุดเป็ลีั�ย์นิ 
‘ระบบสุุขภาพไทย์’ 
ในิ ๕ ปี็

	 	หลักการัสำาคัญหน้่�งที่ี�ถึ่กยำ�าถึ่งใน้ช่วังตั้ลอดี	 ๒	 วััน้ข่องการัจัดีงาน้	 คือเปี้าหมาย	 “รัะบบ
สุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัม”	 ซึ่่�งถึือไดี้วั่าเปี็น้ภาพี่ฝััน้ที่ี�กำาหน้ดีเอาไวั้ใน้เข่็มที่ิศดี้าน้สุข่ภาพี่ไที่ย	 หรัือ
“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบับที� ๓”	 โดียใน้เวัที่ีล้อมวังแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้
“สุานพลัังสูุ่เป้าห่มายระบบสุุขภาพที�เป็นธรรมอย่างยั�งย่น”	 จ่งได้ีที่ำาหน้้าทีี่�ใน้การัให้มุมมอง 
	ถึ่ายที่อดีแน้วัที่าง	และการัเตั้รัียมควัามพี่รั้อม	ไปีส่่การัเดีิน้หน้้าตั้ามภาพี่ฝััน้ดีังกล่าวั
  นพ.ณรงคี์ศักดิ� อังคีะสุุวพลัา	 ปีรัะธาน้กรัรัมการัสน้ับสนุ้น้และตั้ิดีตั้ามการัข่ับเคลื�อน้
ธรัรัมน้่ญวั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	ฉบับที่ี�	๓	 เปีิดีเผยวั่า	รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัม	และไม่
ที่ิ�งใครัไวั้ข่้างหลัง	 คือเปี้าหมายสำาคัญข่องธรัรัมน้่ญฯ	 ฉบับที่ี�	 ๓	 ซึ่่�งจะใช้เปี็น้กรัอบที่ิศที่างใน้
การัเดีิน้หน้้ารัะบบสุข่ภาพี่ข่องปีรัะเที่ศ	 รัะยะ	๕	ปีีตั้่อจากน้ี�	 โดียฉบับล่าสุดีน้ี�ไดี้เปี็น้การัซึ่่มซึ่ับ
	รัับเอาข่้อคิดีเห็น้และเสียงสะที่้อน้	จากธรัรัมน้่ญฯ	ฉบับที่ี�	๑	และ	๒	ก่อน้หน้้าน้ี�	ควับค่่กับการั
วัิเครัาะห์ปีัจจัยสถึาน้การัณ์ดี้าน้สุข่ภาพี่	ที่ั�งข่องโลกและข่องไที่ยที่ี�มีแน้วัโน้้มเปีลี�ยน้แปีลงไปี

    
  ลั้อมวง ๑

สัานพลัง
ส่่ัเป้็าหมายู่ระบบ

สุัข้ภาพทุ่�เป็็นธรรม
อยู่่างยัู่�งยืู่น

๒๘
ตุิลาคืม
๒๕๖๕
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	 	สำาหรัับปีัจจัยที่ี�จะมีผลกรัะที่บตั้่อรัะบบสุข่ภาพี่ไที่ย	 ใน้รัะยะ	 ๕	 ปีีข่้างหน้้า	 พี่บวั่ามี	 ๗	 ปีัจจัย
สำาคัญ	 ปีรัะกอบดี้วัย	 ๑.	 การัเปีลี�ยน้แปีลงโครังสรั้างปีรัะชากรั	 ๒.	 การัเปีลี�ยน้แปีลงที่างรัะบาดี
วัิที่ยาข่องโรัค	และปีัญหาสุข่ภาพี่	๓.	การัเปีลี�ยน้แปีลงส่่ควัามเปี็น้เมือง	๔.	ควัามก้าวัหน้้าที่าง
เที่คโน้โลยีที่ี�เปีลี�ยน้ไปีอย่างรัวัดีเรั็วั	๕.	การัเปีลี�ยน้แปีลงสภาพี่ภ่มิอากาศ	และโลกรั้อน้	๖.	การั
ข่าดีแคลน้งบปีรัะมาณและที่รััพี่ยากรั	๗.	การัแบ่งข่ั�วัที่างการัเมือง
	 	“โดียภาพี่รัวัมแล้วัปีัจจัยที่ี�มีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่ที่ั�งหมดีน้ี�	 จะก่อให้เกิดีควัามเหลื�อมลำ�าและ 
ควัามไม่เปี็น้ธรัรัมที่างสุข่ภาพี่ที่ี�เพี่ิ�มมากข่่�น้	 ยิ�งกับสังคมใน้ปีัจจุบัน้	 ที่ี�เรัายังปีรัะสบปีัญหาดี้าน้
สำาน้่กข่องผ่้คน้	 กลุ่มคน้ที่ี�ไดี้เปีรัียบอย่่แล้วั	 ก็ยังพี่ยายามจะเอาเปีรัียบกลุ่มคน้อื�น้ๆ	 ใน้สังคมอีก	 
จ่งเปี็น้การัถึ่างข่ยายควัามเหลื�อมลำ�าให้กวั้างมากข่่�น้”	น้พี่.ณรังค์ศักดีิ�	กล่าวั
	 	ที่ั�งน้ี�	 ที่ิศที่างข่องธรัรัมน้่ญฯ	 ฉบับที่ี�	 ๓	 ไดี้ตั้ั�งเปี้าหมายไวั้วั่ารัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัม	 เพี่ื�อให้ 
คน้ไที่ยทีุ่กคน้ไดี้รัับการัดี่แลที่ี�ไม่แตั้กตั้่างกัน้	 ไม่มีการัแบ่งกลุ่มชน้ชั�น้	 เศรัษฐกิจ	 ถึิ�น้ที่ี�อย่่อาศัย	 
รัวัมที่ั�งการัเข่้าถึ่งสิที่ธิตั้าม	 พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 พี่.ศ.๒๕๕๐	 อีกที่ั�งรัะบบสุข่ภาพี่ก็จะตั้้อง
มีควัามยืดีหยุ่น้	 อ่อน้ตั้ัวั	 และแข่็งแรังไปีพี่รั้อมกัน้	 สามารัถึตั้อบสน้องควัามตั้้องการั	 ตั้ามสภาพี่
ปีัญหาและสถึาน้การัณ์ที่ี�เปีลี�ยน้แปีลงไปี
	 	ข่ณะเดีียวักัน้หลักคิดีข่องธรัรัมน้่ญฯ	ฉบับที่ี�	๓	ยังให้ควัามสำาคัญกับการัมีส่วัน้รั่วัม	โดียเฉพี่าะ 
กับแน้วัที่างทุี่กน้โยบายห่วังใยสุข่ภาพี่	 (HiAP)	 ทีี่�ต้ั้องเอาปัีจจัยที่างสุข่ภาพี่มาเป็ีน้ทีี่�ตัั้�งใน้ทุี่กน้โยบาย 
เพี่รัาะสุข่ภาพี่คือเงื�อน้ไข่หลักที่ี�จะน้ำาไปีส่่การัพี่ัฒน้าดี้าน้อื�น้ๆ	 ซึ่่�งจะตั้้องมาพี่รั้อมกับสุข่ภาพี่ที่ี�ดี ี
ที่ั�ง	๔	ดี้าน้	คือ	กาย	ใจ	สังคม	และปีัญญา
	 	“การัลงทีุ่น้กับสุข่ภาพี่เปี็น้เรัื�องสำาคัญ	เพี่รัาะเปี็น้ปีัจจัยน้ำาใน้การัไปีส่่ควัามสำาเรั็จใน้การัพี่ัฒน้า
ดี้าน้ตั้่างๆ	 ซึ่่�งองค์การัอน้ามัยโลก	 (WHO)	 ก็มองไวั้ดี้วัยวั่า	 สุข่ภาพี่	 คือผลลัพี่ธ์ข่องการัพี่ัฒน้า	
เพี่รัาะสุข่ภาพี่ดีี	 ก็สะที่้อน้ไดี้วั่าการัพี่ัฒน้าสังคมใน้มิตั้ิตั้่างๆ	 ข่องปีรัะเที่ศน้ั�น้เดีิน้ไปีดี้วัยดีี	 สุข่ภาพี่
จ่งเปี็น้ที่ั�งปีัจจัยน้ำาเข่้า	 น้ำาที่างการัพี่ัฒน้า	 และเปี็น้ปีัจจัยที่ี�สะที่้อน้ผลลัพี่ธ์ข่องการัพี่ัฒน้าดี้วัย”	
น้พี่.ณรังค์ศักดีิ�	กล่าวั
   นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ	 ปีรัะธาน้กรัรัมการัเข่ตั้สุข่ภาพี่เพืี่�อปีรัะชาชน้	 (กข่ปี.)	 เข่ตั้พืี่�น้ทีี่�	 ๑๐ 
กล่าวัวั่า	 ใน้พี่ื�น้ที่ี�รัะดีับเข่ตั้สุข่ภาพี่	 ที่ี�	 กข่ปี.เข่ตั้	 ๑๐	 รัับผิดีชอบ	 คือการัปีรัะสาน้งาน้เครัือข่่ายใน้ 
๕	จังหวััดีภาคอีสาน้ตั้อน้ล่าง	 ซ่ึ่�งหลักการัสำาคัญคือจะน้ำาที่ฤษฎีไปีส่่การัปีฏิิบัติั้ใน้รัะดัีบเข่ตั้ได้ีอย่างไรั 
เพี่รัาะหน้้าที่ี�ข่อง	กข่ปี.	คือการัเชื�อมควัามรั่วัมมือรัะดีับเข่ตั้เข่้าส่่จังหวััดี	และใน้ปีัจจุบัน้จะที่ำาเพี่ียง
รัะดีับชาตั้ิ	รัะดีับจังหวััดี	ก็ยังไม่เพี่ียงพี่อ	แตั้่ตั้้องลงไปีถึ่งรัะดีับอำาเภอ	ตั้ำาบล	และหม่่บ้าน้ดี้วัย
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (สช.)	 ไดี้น้ำาการัเปีลี�ยน้แปีลงไปีส่่ 
การัเมือง	ที่ี�กำาหน้ดีน้โยบายสาธารัณะบน้พี่ื�น้ฐาน้ที่างปีัญญา	และคำาน้่งถึ่งการัเปีลี�ยน้แปีลงใน้มิตั้ิ
ข่องสังคม	 วััฒน้ธรัรัม	 เศรัษฐกิจ	 และการัเมือง	 ซึ่่�งองค์ปีรัะกอบเหล่าน้ี�ไดี้บรัรัจุอย่่ใน้เข่็มที่ิศดี้าน้
สุข่ภาพี่	คือธรัรัมน้่ญฯ	ฉบับที่ี�	๓
	 	 น้พี่.น้ิรััน้ดีรั์	 กล่าวัวั่า	 การัเดีิน้หน้้างาน้ใน้เข่ตั้พี่ื�น้ที่ี�	 ๑๐	 ที่ี�กำาลังที่ำาใน้ปีัจจุบัน้	 คือการัจัดีการั
ที่รััพี่ยากรัธรัรัมชาตั้ิและสิ�งแวัดีล้อม	 โดียเฉพี่าะการัเผชิญกับที่ั�งน้ำ�าที่่วัม	และน้ำ�าแล้ง	 ที่ี�เปี็น้ปีัญหา

อมตั้ะข่องภาคอีสาน้มาน้าน้	 แตั้่ที่ี�ผ่าน้มาการัแก้ไข่อาจยังไม่สำาเรั็จเพี่รัาะดี้วัยน้โยบายที่ี�ไม่ชัดีเจน้ 
และข่าดีควัามรั่วัมมือ	 จ่งตั้ามมาดี้วัยควัามเหลื�อมลำ�าที่างชน้ชั�น้	 คน้ที่ี�เปี็น้ข่้ารัาชการัไม่กรัะที่บ 
เพี่รัาะมีเงิน้ดีือน้	 แตั้่คน้ชายข่อบ	 คน้ที่ี�อย่่ใน้พี่ื�น้ที่ี�น้ำ�าที่่วัม	 หรัือแม้แตั้่กลุ่มธุรักิจ	 ตั้่างปีรัะสบกับ 
น้ำ�าที่่วัมที่ั�งหมดี	ที่ำามาหากิน้หรัือค้าข่ายไม่ไดี้
	 	“การัที่ำาน้โยบายที่ี�สอดีคล้องกับสถึาน้การัณ์	 และแน้วัที่างข่องรัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัม	 ไม่ที่ิ�ง
ใครัไวั้ข่้างหลัง	 จ่งตั้้องมามองถึ่งกลุ่มคน้เปีรัาะบาง	 คน้ชายข่อบ	 คน้ดี้อยโอกาส	 กลุ่มคน้เหล่าน้ี�ที่ี�
เรัาจะตั้้องมุ่งเน้้น้เข่้าไปีช่วัยเหลือ	 และเอาคน้ที่ี�มั�น้คง	 ยั�งยืน้	 มาเปี็น้ภาคีแน้วัรั่วัม	 ที่ั�งภาครััฐและ
เอกชน้”	น้พี่.น้ิรััน้ดีรั์	กล่าวั
	 	ข่ณะที่ี� นพ.ศราวุธ สุันติินันติรักษ์ ปีรัะธาน้สมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีหน้องบัวัลำาภ่	 กล่าวัวั่า 
จ.หน้องบัวัลำาภ่	 เปี็น้อีกหน้่�งจังหวััดีที่ี�มีรัายไดี้น้้อย	 เกิดีการัอพี่ยพี่แรังงาน้ไปียังพี่ื�น้ที่ี�อื�น้ๆ	 เพี่ื�อหา 
เลี�ยงชีพี่อย่่อย่างต่ั้อเนื้�อง	 โดียใน้บางครัอบครััวัทีี่�ยากจน้ก็มีควัามจำาเป็ีน้ทีี่�ล่กต้ั้องอพี่ยพี่ตั้ามพ่ี่อแม่ 
ไปีที่ำางาน้ตั้่างถึิ�น้ช่วังน้อกฤดี่เกษตั้รักรัรัมเพี่ื�อหารัายไดี้เพี่ิ�ม	 ซึ่่�งการัที่ี�พี่วักเข่าเหล่าน้ี�ออกมาดี้วัย 
ปีัญหาเศรัษฐกิจ	 เพี่ื�อหาเงิน้ให้กับที่างบ้าน้	 ก็น้ับเปี็น้ปีัญหาหลักที่ี�มีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาวัะข่อง
จังหวััดี
		 	 	 	น้พี่.ศรัาวัุธ	กล่าวัวั่า	เมื�อเรัื�องข่องรัายไดี้	ปีากที่้องชาวับ้าน้มีควัามสำาคัญกวั่าสุข่ภาพี่	และเปี็น้
ปีัจจัยที่ี�ส่งผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่มากที่ี�สุดี	 เพี่รัาะการัไปีหาหมอหรัือไปีสถึาน้พี่ยาบาล	 แม้วั่าจะมี
การัรัักษาตั้ามรัะบบหลักปีรัะกัน้สุข่ภาพี่ที่ี�ดีี	แตั้่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื�น้ๆ	คน้ตั้่างจังหวััดีพี่ื�น้ที่ี�ห่างไกลจ่ง 
เลือกเอาชีวิัตั้รัอดีด้ีวัยการัเก็บเงิน้อัน้น้้อยนิ้ดีไว้ัใช้จ่ายใน้ครััวัเรืัอน้มากกว่ัา	 ดัีงนั้�น้หากเรัามองว่ัาจะ 
ไม่ทิี่�งใครัไว้ัข้่างหลัง	 จ่งต้ั้องมองใน้หลายมิติั้มากข่่�น้	 โดียเฉพี่าะภาคีทีี่�เป็ีน้หน่้วัยงาน้ภาครััฐ	 ท้ี่องถิึ�น้ 
เอกชน้	ที่ี�ตั้้องเห็น้ภาพี่รัวัมที่ั�งหมดีวั่าสุข่ภาพี่มีส่วัน้เชื�อมโยงไปียังทีุ่กมิตั้ิข่องสังคม
	 	“แม้แตั้่ละจังหวััดีมีบรัิบที่ไม่เหมือน้กัน้	 แตั้่มีควัามหวัังหมือน้กัน้	 คือบน้ธรัรัมน้่ญฯ	 ฉบับที่ี�	 ๓	 
ที่ี�จะมอบรัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เปี็น้ธรัรัมเหมือน้กัน้ให้กับทีุ่กคน้	 ไม่วั่าจะเปี็น้กลุ่มเปีรัาะบาง	 กลุ่มคน้ 
มีรัายไดี้น้้อย	 คน้ที่ี�อย่่ห่างไกล	 แตั้่สิ�งที่ี�อาจเสรัิมและสน้ับสนุ้น้ไดี้	 คือน้ำาเอาควัามรั่้การัพี่ัฒน้า 
น้โยบาย	และสนั้บสนุ้น้สมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีให้เข้่ามามีส่วัน้ร่ัวัมอย่างครัอบคลุม	พี่ร้ัอมปีรัะสาน้งาน้ 
ภาคีเครัือข่่ายอย่างตั้่อเน้ื�อง”	น้พี่.ศรัาวัุธ	กล่าวั
	 	ดี้าน้	 ดร.สุินธพ อินทรัติน์	 น้ายกองค์การับรัิหารัส่วัน้ตั้ำาบลที่่าข่้าม	 จ.สงข่ลา	 กล่าวัวั่า	 ใน้
บที่บาที่ข่องผ่้น้ำาที่้องถึิ�น้	 ยอมรัับวั่ากรัะบวัน้การัสำาคัญที่ี�สุดีใน้การัยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่องคน้ 
ใน้ชุมชน้	 คือการัมีส่วัน้รั่วัม	 และเปี็น้สิ�งที่ี�จะกำาหน้ดีผลลัพี่ธ์ใน้งาน้ที่ี�ข่ับเคลื�อน้วั่าสำาเรั็จหรัือไม	่ 
ซึ่่�งที่ี�ผ่าน้มา	 ตั้.ที่่าข่้าม	 ไดี้ใช้ปีรัะเดี็น้ที่รััพี่ยากรัธรัรัมชาตั้ิ	 และเศรัษฐกิจพี่อเพี่ียง	 มาข่ับเคลื�อน้ 
เรัื�องสุข่ภาวัะให้กับปีรัะชาชน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	 เพี่รัาะเปี็น้สิ�งที่ี�เห็น้รั่วัมกัน้วั่าหากช่วัยกัน้ข่ับเคลื�อน้อนุ้รัักษ ์
ที่รััพี่ยากรัธรัรัมชาตั้ิ	ดี่แลสิ�งแวัดีล้อม	และวัางกตั้ิการั่วัมกัน้แล้วั	สุข่ภาวัะข่องคน้ใน้ชุมชน้ภาพี่รัวัม
ก็จะดีีข่่�น้ตั้าม
	 	“ที่วั่าช่วังแรักข่องการัหาควัามรั่วัมมือ	การัสาน้พี่ลังผ่้คน้ใน้ชุมชน้อาจเปี็น้เรัื�องยากมาก	 เพี่รัาะ
การัข่ับเคลื�อน้เรัื�องอะไรัก็ตั้ามที่ี�เปี็น้ปีรัะเดี็น้สาธารัณะ	 จะไม่ค่อยไดี้รัับควัามรั่วัมมือ	 แตั้่เมื�อ
สุดีที่้ายเรัาไดี้กตั้ิกาออกมารั่วัมกัน้แล้วั	การัข่ับเคลื�อน้ก็ง่ายมากข่่�น้	เช่น้	กตั้ิกาการัแยกข่ยะก่อน้ที่ิ�ง	
ที่ี�หากบ้าน้ไหน้ใน้ชุมชน้ไม่แยกก็จะไม่มีรัถึข่อง	อบตั้.ที่่าข่้าม	ไปีเก็บข่ยะให้”	ดีรั.สิน้ธพี่	กล่าวั
	 	น้ายก	อบตั้.ที่่าข่้าม	กล่าวัวั่า	ใน้ข่ณะที่ี�ยุที่ธศาสตั้รั์การัที่ำางาน้แตั้่ละดี้าน้	หัวัใจสำาคัญคือการัน้ำา
แตั้่ละเรัื�อง	 แตั้่ละปีรัะเดี็น้	 มารัวัมกัน้ตั้รังกลางเพี่ื�อให้ทีุ่กคน้ไดี้เข่้ามารั่วัมเปี็น้เจ้าข่อง	 เมื�อเห็น้
ปีัญหารั่วัมกัน้แล้วัก็จะหาที่างออกรั่วัมกัน้	 ซึ่่�งผ่้น้ำาที่้องถึิ�น้สามารัถึเข่้าไปีช่วัยใน้เรัื�องควัามรั่้	 และ
ปีรัะสาน้แรังจากทีุ่กภาคีไดี้	 ข่ณะเดีียวักัน้การัมีภาคีเครัือข่่ายเข่้าไปีเสรัิม	 สน้ับสนุ้น้รัะดีับฐาน้รัาก
ข่องปีรัะเที่ศ	อย่างชุมชน้	ตั้ำาบล	ก็จะช่วัยสรั้างการัเปีลี�ยน้แปีลงใน้ภาพี่ใหญ่ไดี้อย่างดีี
	 	“ผ่้น้ำาที่้องถึิ�น้ก็ตั้้องพี่ิส่จน้์ฝัีมือ	 ตั้้องมองเปี็น้ควัามที่้าที่ายใน้การัเสน้อเรัื�องดีีๆ	 เอาควัามรั่้ไปีส่่
การัปีฏิิบัตั้ิอย่างมีส่วัน้รั่วัมข่องชุมชน้	 หากที่ำาให้เกิดีควัามรั่วัมมือ	 การัมีส่วัน้รั่วัมเกิดีข่่�น้ไดี้จรัิง 
การัข่ับเคลื�อน้ปีรัะเดี็น้ที่ี�จะยกรัะดีับคุณภาพี่ชีวัิตั้ก็ที่ำาไดี้สำาเรั็จ	 แตั้่ที่ำาดี้วัยคน้กลุ่มเดีียวั	 คน้เดีียวั 
ไม่ไดี้แน้่น้อน้”	ดีรั.สิน้ธพี่	กล่าวัที่ิ�งที่้าย	
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เสุ้นิทาง ๑๕ ปี็
การเคีลืั�อนิ ‘HIA’
แก้ปั็ญหาสุุขภาพ
จากพื�นิที�
ถึึงระดับช้าติ 
บนิการใช้้ ‘วิช้าการ’ 
ลัดผลักระทบชุ้มช้นิ

	 	เครืั�องมือสำาคัญหน่้�งข่องการัยกรัะดัีบสุข่ภาวัะ	 ทีี่�ถ่ึกกำาหน้ดีไว้ัภายใต้ั้	 พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาติั้ 
พี่.ศ.๒๕๕๐	 คือการประเมินผ่ลักระทบด้านสุุขภาพ ห่ร่อ Health Impact Assessment 
(HIA)	ซึ่่�งภาพี่ข่องการัดีำาเน้ิน้งาน้ช่วัง	๑๕	ปีีที่ี�ผ่าน้มา	ถึ่กสะที่้อน้บน้เวัที่ีล้อมวังแลกเปีลี�ยน้ 
เรัียน้รั่ ้ “HIA การขับเคีลั่�อนระดับชาติิแลัะพ่�นที�”	 ที่ี�ผ่้มีส่วัน้เกี�ยวัข่้องไดี้เข่้ามารั่วัมน้ำาเสน้อ
ปีรัะสบการัณ์	แน้วัที่าง	และการัใช้	HIA	ตั้ั�งแตั้่รัะดีับตั้ำาบล	จังหวััดี	และรัะดีับภาค	บน้พี่ื�น้ฐาน้
ข่องการัใช้ข่้อม่ลที่างวัิชาการั
  นายวิเชษฐ์์ จินานุรักษ	์ผ่้อำาน้วัยการักองสาธารัณสุข่และสิ�งแวัดีล้อม	เที่ศบาลตั้ำาบลเชียง
รัากน้้อย	 จ.พี่รัะน้ครัศรัีอยุธยา	 เปีิดีเผยวั่า	 หลักข่องการัปีรัะเมิน้ผลกรัะที่บดี้าน้สุข่ภาพี่	 คือ
การัใช้กรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัมอย่างแที่้จรัิง	 โดียอาศัยองค์ควัามรั่้และปีรัะสบการัณ์จากภาค
วัิชาการั	 รั่วัมกับชุมชน้ที่้องถึิ�น้	 ที่ี�ตั้้องมีหลักการัแน้วัคิดีการัปีรัะเมิน้ผลกรัะที่บที่ี�ตั้รังกัน้	 เพี่รัาะ

    
  ลั้อมวง ๒

HIA
การขั้บเคืลื�อน

ระดับชาติิ
และพื�นทุ่�

๒๘
ตุิลาคืม
๒๕๖๕
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สุข่ภาพี่มีปีัจจัยหลายดี้าน้ที่ี�เกี�ยวัข่้อง	ไม่วั่าจะเปี็น้เศรัษฐกิจ	สังคม	สิ�งแวัดีล้อม	ซึ่่�งที่ั�งหมดีล้วัน้
มีผลตั้่อการัวัิเครัาะห์
	 	ทัี่�งนี้�	 เที่ศบาลตั้ำาบลเชียงรัาก	 ได้ีใช้กรัะบวัน้การั	 HIA	 ใน้การัแก้ไข่ปีรัะเด็ีน้ทีี่�ปีรัะชาชน้มองว่ัา 
เปี็น้ปีัญหาที่ี�มีผลกรัะที่บรั่วัมกัน้	 หน้่�งใน้น้ั�น้คือข่้อรั้องเรัียน้เรัื�องข่องสถึาน้ปีรัะกอบการัข่น้าดี
เล็กน้อกน้ิคมอุตั้สาหกรัรัม	 ที่ี�ส่งผลกรัะที่บตั้่อสิ�งแวัดีล้อมและควัามเปี็น้อย่่ข่องชุมชน้ใกล้เคียง 
จากน้ั�น้ไดี้มีการัลงพี่ื�น้ที่ี�สำารัวัจ	 ลำาดีับเหตัุ้การัณ์	 วัิเครัาะห์ปีัญหา	 รัวับรัวัมควัามคิดีเห็น้จาก 
ทุี่กฝ่ัาย	น้ำาไปีส่่การัหาที่างออกทีี่�เป็ีน้มาตั้รัการัร่ัวัมกัน้รัะหว่ัางชุมชน้	ท้ี่องถิึ�น้	และผ้่ปีรัะกอบการั
	 	“การัที่ำา	HIA	บน้หลักฐาน้ข่้อเที่็จจรัิง	บน้ข่้อม่ลที่ี�เชื�อถึือไดี้	จะที่ำาให้เกิดีการักำาหน้ดีแน้วัที่าง
หรัือมาตั้รัการั	 ที่ี�น้ำาไปีส่่การัสรั้างกตั้ิกาภายใตั้้การัมีส่วัน้รั่วัม	 และอย่่รั่วัมกัน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�ไดี้	 ฉะน้ั�น้
การัจัดีรัับฟื้ังควัามคิดีเห็น้	 จ่งถึือเปี็น้หัวัใจสำาคัญข่องกรัะบวัน้การั	 HIA	 เพี่รัาะการัออกกตั้ิกา 
ข่้อกำาหน้ดี	มาตั้รัการัตั้่างๆ	มากำากับ	ก็ตั้้องให้ปีรัะชาชน้มีส่วัน้รั่วัมดี้วัย	 เพี่รัาะปีัญหาที่ี�ที่้องถึิ�น้ 
เห็น้ก็ตั้้องให้ปีรัะชาชน้ไดี้เห็น้ดี้วัย	 และสุดีที่้ายก็มารั่วัมกัน้ที่ำา	 เพี่ื�อให้ไดี้ปีรัะโยชน้์รั่วัมกัน้”	 
น้ายวัิเชษฐ์	กล่าวั
  นายเจริญ ถิ่ิ�นเกาะแก้ว	เครัือข่่ายสมัชชาสุข่ภาพี่จังหวััดีภ่เก็ตั้	กล่าวัวั่า	จากปีรัะสบการัณ์ 
ข่องสมัชชาสุข่ภาพี่	จ.ภ่เก็ตั้	ได้ีมีกรัะบวัน้การั	HIA	 ข่่�น้ใน้ช่วังการัแพี่ร่ัรัะบาดีโควิัดี	๑๙	ทีี่�ผ่าน้มา 
ซ่ึ่�งเกิดีข่่�น้ควับค่่กับการัมีโครังการัภ่เก็ตั้แซึ่น้ด์ีบ็อกซ์ึ่ข่องรััฐบาล	 ซ่ึ่�งโครังการันี้�ได้ีสร้ัางควัามกังวัล 
ให้กับคน้ภ่เก็ตั้	เพี่รัาะกลัวัวั่าโควัิดี	๑๙	จะมาพี่รั้อมกับน้ักที่่องเที่ี�ยวั	จน้เกิดีเปี็น้เวัที่ีรัับฟื้ัง 
ควัามคิดีเห็น้และสรั้างควัามเชื�อมั�น้	 ที่ี�ดี่งเอาทีุ่กภาคส่วัน้ใน้จังหวััดี	 ที่ั�งภาคธุรักิจที่่องเที่ี�ยวั	
ภาครัาชการั	ภาคปีรัะชาชน้	และภาควัิชาการั	มารั่วัมพี่่ดีคุยกัน้
	 	สำาหรัับข่้อสรัุปีที่ี�ชาวัภ่เก็ตั้ไดี้รั่วัมกัน้	 คือข่้อเสน้อข่องการัให้จังหวััดีจัดีที่ำารัายงาน้การัตั้ิดี 
เชื�อแบบรัายวััน้	 และรัะดีมฉีดีวััคซึ่ีน้ให้กับคน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�อย่างน้้อย	 ๗๐%	 หากจะเปีิดีให้มีการั 
ที่่องเที่ี�ยวั	ข่ณะเดีียวักัน้เมื�อพี่บปีัญหาจากมาตั้รัการัเข่้มงวัดีข่องรััฐบาลที่ี�ควับคุมพี่ื�น้ที่ี�	จ.ภ่เก็ตั้ 
ที่ำาให้ปีรัะชาชน้ไม่สามารัถึเดีิน้ที่างข่้ามจังหวััดีไดี้	 แม้ไดี้รัับวััคซึ่ีน้ครับถึ้วัน้ก็ตั้าม	 ก็ไดี้มีการั 
น้ำาข้่อม่ลเชิงวิัชาการัมาหาข้่อเท็ี่จจริัง	และร่ัวัมกัน้ปีรัะเมิน้ผลจากโครังการัแซึ่น้ด์ีบ็อกซ์ึ่ด้ีวัยกัน้
	 	น้ายเจรัิญ	 กล่าวัวั่า	 ใน้การัรัับฟื้ังเสียงข่องทีุ่กภาคส่วัน้ใน้	 จ.ภ่เก็ตั้	 ส่วัน้หน้่�งไดี้รัับการั
สน้ับสนุ้น้ที่างวัิชาการัจากมหาวัิที่ยาลัยสงข่ลาน้ครัิน้ที่รั์	 ที่ี�มาเปี็น้อีกหน้่�งเครัือข่่ายใน้การัรั่วัม 
เสริัมควัามน่้าเชื�อถืึอ	 ควับค่่กับข้่อม่ลข่องภาคปีรัะชาชน้	 และภาคธุรักิจท่ี่องเทีี่�ยวั	 ทีี่�รัวับรัวัมกัน้ 
กลายเปี็น้ข่้อม่ลชุดีสำาคัญ	 ที่ี�น้ำาไปีส่่การัตั้ัดีสิน้ใจเปีลี�ยน้แปีลงมาตั้รัการัข่องภาครััฐ	 กำาหน้ดี
น้โยบายที่ี�สอดีรัับกับพี่ื�น้ที่ี�และสอดีคล้องตั้่อสถึาน้การัณ์ปีัญหาที่ี�เกิดีข่่�น้

	 	ข่ณะทีี่�	นางวิจิติรา ชูสุกุลั	เครืัอข่่ายปีรัะเมิน้ผลกรัะที่บด้ีาน้สุข่ภาพี่	ภาคตั้ะวััน้ออกเฉียงเหนื้อ 
กล่าวัวั่า	 ที่ี�ผ่าน้มาปีรัะชาชน้ใน้ภาคอีสาน้	 ไดี้พี่บเจอผลกรัะที่บจากโรังไฟื้ฟื้้าชีวัมวัลมาเปี็น้ 
รัะยะเวัลาน้าน้	 โดียเฉพี่าะการัใช้ใน้ภาคอุตั้สาหกรัรัม	ที่ี�ส่งผลกรัะที่บมายังปีัญหาดี้าน้สุข่ภาพี่
ข่องผ้่คน้	 จ่งน้ำามาซ่ึ่�งการัรัวัมตัั้วักัน้ข่องภาคปีรัะชาชน้	 ใช้สิที่ธิการัเรีัยกร้ัองตั้ามมาตั้รัา	 ๑๑	 แห่ง 
พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่.ศ.๒๕๕๐	เพี่ื�อแก้ปีัญหาเรัื�องน้ี�
	 	น้างวัิจิตั้รัา	 กล่าวัวั่า	 จากการัเรัียกรั้องดีังกล่าวั	 ไดี้ตั้ามมาดี้วัยการัน้ำาปีรัะเดี็น้น้ี�เข่้าส่่ที่ี�
ปีรัะชุมสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 ครัั�งที่ี�	 ๕	พี่.ศ.๒๕๕๕	จน้น้ำาไปีส่่การัเกิดีมตั้ิ	๕.๒	การัปี้องกัน้
และลดีผลกรัะที่บดี้าน้สุข่ภาพี่จากโรังไฟื้ฟื้้าชีวัมวัล	 ซึ่่�งเปี็น้การัตั้ัดีสิน้ใจแก้ไข่ปีัญหารั่วัมกัน้ 
ข่องภาคส่วัน้ตั้่างๆ	 ที่ี�เกี�ยวัข่้องใน้รัะดีับชาตั้ิ	 และภายหลังยังมีการัพี่ัฒน้าเครัือข่่าย	 HIA	 
รัะดีับภาค	 ที่ี�ข่ับเคลื�อน้ใน้ปีรัะเดี็น้น้ี�รั่วัมกัน้อย่างตั้่อเน้ื�อง	 ที่ำาให้เกิดีควัามรั่วัมมือข่องภาคส่วัน้
ตั้่างๆ	เข่้ามาข่ับเคลื�อน้เรัื�องที่ี�มีผลกรัะที่บตั้่อสุข่ภาพี่ข่องปีรัะชาชน้มากข่่�น้
	 	“การัสรั้างรั่ปีธรัรัมใน้การัจัดีการั	 ที่ำาให้เรัาไดี้รัับควัามรั่วัมมือจากภาคอุตั้สาหกรัรัม	 ที่ั�งการั
กำาหน้ดีมาตั้รัการัรั่วัมกัน้ใน้การัลดีผลกรัะที่บที่างสิ�งแวัดีล้อม	 แน้วัที่างการัเยียวัยาหากเกิดี 
ควัามเสียหาย	 ซึ่่�งน้ับเปี็น้ผลลัพี่ธ์ที่ี�เกิดีข่่�น้จากควัามเข่้มแข่็งข่องภาคปีรัะชาชน้	 ที่ี�เข่้าใจสิที่ธิ
ที่างสุข่ภาพี่ข่องตั้น้เอง	ผ่าน้กรัะบวัน้การั	HIA	ที่ี�มีกลไกตั้่างๆ	สน้ับสนุ้น้”	น้างวัิจิตั้รัา	กล่าวั
	 	ด้ีาน้ ศ.นพ.สุุวัฒน์ จริยาเลิัศศักดิ�	 คณบดีีคณะสาธารัณสุข่ศาสตั้ร์ั	 มหาวิัที่ยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวัวั่า	 สำาหรัับกรัอบแน้วัคิดีข่องปีรัะกาศคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 (คสช.)	 เรัื�อง	 หลัก 
เกณฑ์์และวิัธีการัปีรัะเมิน้ผลกรัะที่บด้ีาน้สุข่ภาพี่ทีี่�เกิดีจากน้โยบายสาธารัณะ	 พี่.ศ.๒๕๖๔	 หรืัอ 
“หลักเกณฑ์์ฯ	HIA	ฉบับ	๓”	ที่ี�	คสช.	เห็น้ชอบและปีรัะกาศใช้เมื�อปีี	๒๕๖๔	จะเน้้น้ใน้	๓	ดี้าน้
คือ	๑.	 เสรัิมพี่ลังเครัือข่่าย	 ให้ควัามรั่้ควัามเข่้าใจ	HIA	กับภาคีและเครัือข่่าย	๒.	สรั้างหุ้น้ส่วัน้
ควัามรั่วัมมือ	 เพี่ื�อมุ่งส่่การัพี่ัฒน้าดี้วัยกัน้	 ๓.	 ข่ับเลื�อน้ให้เกิดีการับังคับใช้และดีำาเน้ิน้การัตั้าม
กฎหมาย
	 	 	 	 ศ.น้พี่.สุวััฒน้์	 กล่าวัวั่า	 ปีัจจุบัน้ใน้โครังสรั้างข่องสำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ 
(สช.)	 จะมีการัสรั้างเครัือข่่ายที่างวัิชาการัใน้การัที่ำา	 HIA	 กับมหาวัิที่ยาลัยตั้่างๆ	 ที่ั�วัปีรัะเที่ศ 
หรัือ	 HIA	 Consortium	 ที่ี�ชัดีเจน้มากข่่�น้	 ซึ่่�งจะมีบที่บาที่ใน้การัเข่้ามารั่วัมศ่กษาผลกรัะที่บ	 
การัปีรัะเมิน้ผลกรัะที่บด้ีาน้สุข่ภาพี่ใน้การัพัี่ฒน้าต่ั้างๆ	 เพืี่�อเป็ีน้ข้่อม่ลสำาคัญปีรัะกอบการัตัั้ดีสิน้ใจ 
ใน้กรัะบวัน้การั	 HIA	 โดียภาควัิชาการัที่ั�วัปีรัะเที่ศจะรั่วัมมือกับที่้องถึิ�น้	 เพี่ื�อใช้	 HIA	 ใน้การัหา
ที่างออกให้กับผลกรัะที่บจากการัพี่ัฒน้าดี้าน้ตั้่างๆ	 เพี่ื�อให้ชุมชน้อย่่ไดี้	 และเศรัษฐกิจเดีิน้หน้้า
ไปีไดี้ดี้วัยกัน้	
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สุ�อง ๓ ป็ระเด็นิ 
‘สุมัช้ช้าสุุขภาพ
แห�งช้าติ’ ปี็ ๖๕
‘ข้อม่ลัเลั�นิกีฬา-
แก้จนิ-บำานิาญสุ่งวัย์’
สุ่�การหาฉัันิทมติ
ป็ลัาย์เดือนิ ธ.คี.นีิ�

	 	ถัึดีจากการัเหลียวัหลังเพืี่�อย้อน้มองสถึาน้การัณ์ตั้ลอดี	๑๕	ปีีข่องการัขั่บเคลื�อน้	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่ 
แห่งชาตั้ิ	 พี่.ศ.๒๕๕๐	 มาจน้ถึ่งเวัที่ีล้อมวังแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้ “สุ่องดู ๓ ประเด็นสุำาคีัญใน
สุมัชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ คีรั�งที� ๑๕”	 ก็ไดี้เปี็น้การัแลหน้้าพี่่ดีคุยถึ่งที่ิศที่าง	 แน้วัคิดี	 และ 
กรัะบวัน้การั	พี่ร้ัอมกับควัามคืบหน้้าข่องปีรัะเด็ีน้ทีี่�อย่่รัะหว่ัางการัพัี่ฒน้าเป็ีน้รัะเบียบวัารัะ	ภายใน้ 
งาน้สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	ครัั�งที่ี�	๑๕	พี่.ศ.๒๕๖๕	ที่ี�กำาลังจะมาถึ่งใน้เดีือน้ธัน้วัาคมน้ี�
	 	สำาหรัับปีรัะเดี็น้สำาคัญภายใน้งาน้สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 ครัั�งที่ี�	 ๑๕	 ที่ั�ง	 ๓	 ปีรัะเดี็น้ 
ปีรัะกอบด้ีวัย	๑.	การัขั่บเคลื�อน้แพี่ลตั้ฟื้อร์ัมเชื�อมโยงและบ่รัณาการัข้่อม่ลสถิึติั้การัออกกำาลังกาย 
และการัเล่น้กีฬาข่องปีรัะชาชน้	 (Calories	Credit	 Challenge)	 หรัือ	 CCC	๒.	 การัข่จัดีควัาม
ยากจน้ตั้ามโมเดีล	BCG:	การัยกรัะดีับเศรัษฐกิจข่องครััวัเรัือน้	และ	๓.	หลักปีรัะกัน้รัายไดี้และ
คุณภาพี่ชีวัิตั้เมื�อเข่้าส่่วััยส่งอายุ

    
  ลั้อมวง ๓

ส่ัองด่
๓ ป็ระเด็นสัำาคัืญ
ในสัมัชาสุัข้ภาพ

คืรั�งทุ่� ๑๕

๒๘
ตุิลาคืม
๒๕๖๕
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  นางบงกชรัติน์ โมลั	ี ผ่้อำาน้วัยการักองน้โยบายการัที่่องเทีี่�ยวัและกีฬาแห่งชาตั้ิ	 กรัะที่รัวัง
การัที่่องเที่ี�ยวัและกีฬา	 เปีิดีเผยถึ่งปีรัะเดี็น้ “การขับเคีลั่�อนแพลัติฟอร์มเช่�อมโยงแลัะ 
บูรณาการข้อมูลัสุถิ่ิติิการออกกำาลัังกายแลัะการเลั่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit 
Challenge) ห่ร่อ CCC”	 รัะบุวั่า	การัออกกำาลังกายข่องปีรัะชาชน้	ถึือเปี็น้หน้่�งใน้ภารักิจหลัก
ข่องกรัะที่รัวังการัที่่องเที่ี�ยวัฯ	 และเปี็น้อีกหน้่�งแผน้แม่บที่ภายใตั้้ยุที่ธศาสตั้รั์ชาตั้ิรัะยะ	 ๒๐	 ปี ี
ที่ี�ตั้้องการัส่งเสรัิมให้คน้ไที่ยออกกำาลังกายสมำ�าเสมอจน้เปี็น้วัิถึีชีวัิตั้	 โดียมีเปี้าหมายการัออก
กำาลังกายข่องคน้ไที่ยเปี็น้	๕๐%	ภายใน้ปีี	๒๕๗๐	
	 	อย่างไรัก็ตั้าม	 ที่ี�ผ่าน้มาพี่บวั่าการัส่งเสรัิมการัออกกำาลังกายและเล่น้กีฬาใน้หม่่คน้ไที่ย	 
ยังที่ำาไดี้ไม่เตั้็มที่ี�	 และยังไม่ไดี้บ่รัณาการักับทีุ่กภาคส่วัน้อย่างจรัิงจัง	 กรัะที่ั�งเมื�อเรัิ�มมีแผน้ 
เชื�อมโยงและบ่รัณาการัข่้อม่ลสถึิตั้ิ	 CCC	 ข่่�น้มา	 เพี่ื�อเปี็น้เครัื�องมือกลางให้ทีุ่กภาคส่วัน้เรัิ�ม 
น้ำาไปีขั่บเคลื�อน้	 เก็บข้่อม่ลการัเล่น้กีฬาและออกกำาลังกายข่องปีรัะชาชน้เอาไว้ั	 	 ซ่ึ่�งข่ณะนี้�พี่บว่ัา 
มีบางจังหวััดีไดี้น้ำาแพี่ลตั้ฟื้อรั์ม	 CCC	 ไปีใช้แล้วั	 เน้ื�องจากเล็งเห็น้วั่าหน้่วัยงาน้จะสามารัถึน้ำา
ข่้อม่ลที่ี�ปีรัะชาชน้บัน้ที่่กน้ี�	 ไปีใช้พี่ัฒน้าแน้วัที่าง	 หรัือปีรัับปีรัุงน้โยบายตั้่างๆ	 เกี�ยวักับการัออก
กำาลังกายข่องปีรัะชาชน้ไดี้
	 	น้างบงกชรััตั้น้์	กล่าวัวั่า	 ใน้ส่วัน้ข่องการัส่งเสรัิมการัออกกำาลังกายและเล่น้กีฬาข่องคน้ไที่ย 
ยังสอดีรัับกับน้โยบายส่งเสรัิมการัที่่องเที่ี�ยวัดี้าน้กีฬาที่ี�รััฐบาลจะสน้ับสนุ้น้มากข่่�น้ใน้อน้าคตั้ 
โดียหากผ่้ปีรัะกอบการัธุรักิจที่่องเที่ี�ยวัไดี้เสรัิมกิจกรัรัมกีฬาเข่้าไปี	 ก็อาจมีสิที่ธิปีรัะโยชน้์อื�น้ๆ 
ตั้ามมาจากภาครััฐ	 ใน้ข่ณะที่ี�ปีรัะชาชน้ที่ี�ที่ำาการับัน้ที่่กข่้อม่ลการัเล่น้กีฬาและออกกำาลังกาย 
อย่างสมำ�าเสมอ	ก็อาจจะไดี้รัับแตั้้มสะสมเพี่ื�อใช้รัับสิที่ธิปีรัะโยชน้์ตั้่างๆ	จากภาครััฐ	เช่น้	การัลดี
หย่อน้ภาษี	หรัือส่วัน้ลดีค่าใช้จ่ายสาธารัณ่ปีโภค	เปี็น้ตั้้น้
	 	“สิที่ธิ�ปีรัะโยชน้์เหล่าน้ี�จะเปี็น้แรังกรัะตัุ้้น้	 และสรั้างแรังจ่งใจให้คน้ไที่ยหัน้มาสน้ใจการัออก
กำาลังกายมากข่่�น้	 และแน้่น้อน้วั่าจะตั้ามมาดี้วัยสุข่ภาพี่ที่ี�ดีีข่่�น้เช่น้กัน้	 ข่ณะที่ี�ภาครััฐเองก็จะ
ไดี้รัับปีรัะโยชน้์จากการัลดีงบปีรัะมาณดี้าน้การัรัักษาพี่ยาบาลลงไปีดี้วัย	 โดียการัน้ำาปีรัะเดี็น้ 
CCC	 เข้่ามาอย่่ใน้กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาติั้	 จะที่ำาให้ทุี่กภาคส่วัน้ได้ีเข้่ามามีส่วัน้ร่ัวัม 
ใน้การักรัะตัุ้้น้	 สน้ับสนุ้น้เปี็น้น้โยบายสาธารัณะเพี่ื�อพี่ัฒน้ากิจกรัรัมที่างกายให้คน้ทีุ่กช่วังวััย
เข่้าถึ่งไดี้อย่างเหมาะสมมากข่่�น้”	น้างบงกชรััตั้น้์	กล่าวั
      ดร.กาญจนา วานิชกร	รัองผ่้อำาน้วัยการัสำาน้ักงาน้สภาน้โยบายการัอุดีมศ่กษา	วัิที่ยาศาสตั้รั ์
วัิจัยและน้วััตั้กรัรัมแห่งชาตั้ิ	 (สอวัช.)	 กล่าวัถึ่งปีรัะเดี็น้	 “การขจัดคีวามยากจนติามโมเดลั 
BCG: การยกระดับเศรษฐ์กิจของคีรัวเร่อน”	 รัะบุวั่า	 สอวัช.	 ไดี้มุ่งมั�น้ใช้แน้วัคิดีการัพี่ัฒน้า
ไปีส่่ควัามยั�งยืน้	 โดียใช้ควัามรั่้และน้วััตั้กรัรัมเข่้ามาแก้ปีัญหา	 รัวัมถึ่งสรั้างโอกาสใหม่ๆ	 ให้

กับสังคม	ที่ั�งที่างอาชีพี่	รัายไดี้	 เพี่ื�อข่จัดีควัามยากจน้ข่องปีรัะชาชน้	ซึ่่�งสอดีรัับกับปีรัะเดี็น้ข่อง
สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 ครัั�งที่ี�	 ๑๕	 ที่ี�เชื�อวั่าจะช่วัยให้การัข่ับเคลื�อน้การัแก้ไข่ปีัญหาควัาม
ยากจน้สามารัถึคลี�คลายไดี้มากข่่�น้	 จากการัรั่วัมกัน้ที่ำางาน้ข่องหลายภาคส่วัน้ใน้สังคม	 ที่ี�มอง
เห็น้ปีัญหาเดีียวักัน้	และพี่รั้อมหาที่างออกดี้วัยกัน้
		 	 ดีรั.กาญจน้า	 กล่าวัว่ัา	 ใน้ส่วัน้ข่อง	 สอวัช.	 จะมีบที่บาที่มุ่งเน้้น้ใน้การัวิัจัย	 การัใช้ข้่อม่ลที่าง
วัิชาการั	 ผ่าน้กลไกที่ี�เปี็น้เครัือข่่ายหน้่วัยงาน้จากมหาวัิที่ยาลัยใน้แตั้่ละพี่ื�น้ที่ี�	 โดียที่ำาหน้้าที่ี�
เปี็น้หน้่วัยงาน้กลางใน้การัปีรัะสาน้ข่้อม่ลให้กับทีุ่กส่วัน้	ที่ั�งภาครััฐ	 ภาคเอกชน้	ภาคปีรัะชาชน้	 
ที่ี�กำาลังข่ับเคลื�อน้การัแก้ไข่ปีัญหาควัามยากจน้ใน้แตั้่ละพี่ื�น้ที่ี�ที่ั �วัปีรัะเที่ศ	 ซึ่่�งหากพี่บวั่าม ี
ช่องวั่างหรัือมีอุปีสรัรัค	ที่าง	สอวัช.ก็จะเข่้าไปีช่วัยเสรัิมหรัือสน้ับสนุ้น้
	 	“เรัาเรัิ�มจากการัเก็บข่้อม่ลครััวัเรัือน้ที่ี�ยากจน้	 สำารัวัจตั้้น้ทีุ่น้ที่างสังคมข่องแตั้่ละพี่ื�น้ที่ี�วั่าเปี็น้ 
อย่างไรั	 เมื�อไดี้ข่้อม่ลมาแล้วัก็จะปีรัะสาน้การัที่ำางาน้กับหน้่วัยงาน้ที่ี�เกี�ยวัข่้องใน้พี่ื�น้ที่ี�	 ที่ั�ง 
หน้่วัยงาน้ที่้องถึิ�น้วั่ามียุที่ธศาสตั้รั์อย่างไรั	 ภาคปีรัะชาชน้จะสามารัถึเข่้ามารั่วัมข่ับเคลื�อน้ไดี ้
อย่างไรั	 รัวัมถึ่งกลไกใดีที่ี�จะที่ำาให้เศรัษฐกิจครััวัเรัือน้ดีีข่่�น้	 ภายใตั้้การัที่ำางาน้ข่องแตั้่ละ 
หน้่วัยงาน้	 ที่ี�พี่บวั่ายังมีช่องวั่างอย่่มากที่ั�งเรัื�องข่องงบปีรัะมาณ	 และวัิธีการัที่ำางาน้รั่วัมกัน้”	
ดีรั.กาญจน้า	กล่าวั
	 	ด้ีาน้	นพ.ภูษิติ ประคีองสุาย เลข่าธิการัม่ลนิ้ธิสถึาบัน้วิัจัยและพัี่ฒน้าผ้่ส่งอายุไที่ย	กล่าวัถ่ึง 
ปีรัะเดี็น้ “ห่ลัักประกันรายได้แลัะคีุณภาพชีวิติเม่�อเข้าสุู่วัยสุูงอายุ”	 รัะบุวั่า	 สถึาน้การัณ ์
ปีรัะชากรัไที่ยใน้ปีี	 ๒๕๖๔	 น้ับเปี็น้ปีีแรักที่ี�พี่บวั่าจำาน้วัน้เดี็กเกิดีใหม่	 ๕.๔	 แสน้คน้	 น้้อยกวั่า 
อัตั้รัาข่องผ้่เสียชีวิัตั้ทีี่�	 ๕.๖	 แสน้คน้	 มีผลต่ั้อแน้วัโน้้มข่องโครังสร้ัางปีรัะชากรัทีี่�จะเปีลี�ยน้แปีลงไปี 
และจากข่้อม่ลน้ี�ก็น้ำาไปีส่่การัคาดีการัณ์ไดี้วั่าสัดีส่วัน้ข่องผ่้ส่งวััยจะเพี่ิ�มมากข่่�น้เรัื�อยๆ	 โดีย 
คาดีวั่าจะเพี่ิ�มถึ่ง	๑๔	ล้าน้คน้	ใน้ปีี	๒๕๖๕	และจากน้ั�น้ใน้ปีี	๒๕๖๖	เปี็น้ตั้้น้ไปี	จะมีผ่้ส่งอายุ
เพี่ิ�มข่่�น้เฉลี�ยปีีละ	๑	ล้าน้คน้	ซึ่่�งอาจเรัียกไดี้วั่าเปี็น้ส่น้ามิข่องปีรัะชากรัส่งอายุ
	 	ทัี่�งนี้�	การัศ่กษาจากองค์กรัแรังงาน้รัะหว่ัางปีรัะเที่ศ	พี่บว่ัา	๑๐%	ข่องจำาน้วัน้ผ้่ส่งอายุใน้ไที่ย 
ยังอย่่ใตั้้เส้น้ควัามยากจน้	ที่ำาให้เกิดีคำาถึามที่ี�ตั้ามมาวั่า	 เมื�อจำาน้วัน้ผ่้ส่งอายุเพี่ิ�มข่่�น้	แตั้่รัายไดี ้
ยังไม่เพี่ียงพี่อตั้่อการัใช้ชีวัิตั้	 และเบี�ยยังชีพี่จากภาครััฐไม่เพี่ียงพี่อใน้ควัามเปี็น้จรัิง	 อีกที่ั�งยัง
พี่บวั่าผ่้ส่งอายุใน้ช่วังวััยที่ำางาน้มีรัายไดี้ตั้ำ�า	 ที่ำาให้ไม่สามารัถึเก็บเงิน้ออมไดี้	 โดียเฉพี่าะกลุ่มที่ี�
ไม่อย่่ใน้รัะบบปีรัะกัน้สังคม	 ดีังน้ั�น้จะเปี็น้ไปีไดี้หรัือไม่ที่ี�จะจัดีบำาน้าญถึ้วัน้หน้้าให้กับผ่้ส่งอาย ุ
ที่ี�ไม่ไดี้เปี็น้ข่้ารัาชการั	 หรัือไม่ไดี้อย่่ใน้รัะบบปีรัะกัน้สังคม	 หรัือผ่้ส่งอายุที่ี�เปี็น้แรังงาน้น้อก
รัะบบ
	 	“กลุ่มส่งวััยเกษียณจากรัาชการั	 หรัือกลุ่มผ่้มีสิที่ธิใน้ปีรัะกัน้สังคมยังไม่น้่าเปี็น้ห่วัง	 แตั้่
กลุ่มผ่้ส่งอายุน้อกรัะบบกำาลังวัิกฤตั้แน้่	 เพี่รัาะตั้อน้ที่ำางาน้ดี้วัยรัายไดี้น้้อย	 ที่ำาให้ออมเงิน้ไม่
ไดี้	 ฉะน้ั�น้ทีุ่กภาคส่วัน้จ่งกำาลังให้ควัามสำาคัญกับการัที่ำาให้เกิดีบำาน้าญข่องผ่้ส่งอายุ	 เช่น้	 ภาค
การัเมืองที่ี�ช่น้โยบายบำาน้าญเดีือน้ละ	๓,๐๐๐	บาที่	 เพี่รัาะเมื�อเรัาพี่่ดีถึ่งสุข่ภาพี่ข่องปีรัะชาชน้ 
มัน้อาจไม่ไดี้พี่่ดีถึ่งเรัื�่องการัรัักษาพี่ยาบาลเพี่ียงอย่างเดีียวั	 แตั้่ปีัจจัยสำาคัญหน้่�งที่ี�จะกำาหน้ดี
สุข่ภาพี่ข่องปีรัะชาชน้	 คือควัามมั�น้คงข่องรัายไดี้	 ซึ่่�งบ่งบอกควัามมั�น้คงข่องชีวัิตั้แตั้่ละบุคคล	
หรัือครัอบครััวัไดี้ดี้วัย”	น้พี่.ภ่ษิตั้	กล่าวั	
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เร่�อง	พี่รัที่ิพี่ย์	เชื�องามเ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ท่ั�

	 	องค์กรัภาคียุที่ธศาสตั้รั์	 ภายใตั้้การัชักชวัน้ข่อง	 สุำานัก 
งานคีณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.)	 อัน้ปีรัะกอบ
ดี้วัย	สำาน้ักงาน้การัศ่กษาพี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม	มหาวัิที่ยาลัยมหา
จุฬาลงกรัณรัาชวัิที่ยาลัย	 (มจรั)	มหาวัิที่ยาลัยมหามกุฏิรัาช
วัิที่ยาลัย	 (มมรั.)	 สำาน้ักงาน้พี่รัะพีุ่ที่ธศาสน้า	 กรัมอน้ามัย	
สสส.	และ	สปีสช.	 รั่วัมกัน้ปีรัะกาศควัามรั่วัมมือ	สุานพลััง
ขับเคีลั่�อนสุุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติิธรรม แผ่นก
สุามัญศ่กษา
	 	ผ่าน้การัลงน้ามใน้บัน้ที่่กควัามรั่วัมมือ	 เมื�อวััน้ที่ี�	 ๒๒ 
สิงหาคม	 พี่.ศ.	 ๒๕๖๕	 ณ	 หอปีรัะชุมรััชมังคลาจารัย ์
สำานั้กงาน้พี่รัะพุี่ที่ธศาสน้าแห่งชาติั้	ตั้.ศาลายา	อ.พุี่ที่ธมณฑ์ล 
จ.	 น้ครัปีฐม	 โดียมีเป้ีาหมายเพืี่�อสร้ัางภาคีควัามร่ัวัมมือและ 
ส่งเสริัมการัมีส่วัน้ร่ัวัมข่องภาคีควัามร่ัวัมมือ	 ร่ัวัมกับพี่รัะสงฆ์์ 
สามเณรั	 บุคลากรัใน้โรังเรัียน้พี่รัะปีรัิยัติั้ธรัรัม	 แผน้กสามัญ
ศ่กษา	 ชุมชน้	 และสังคม	 ใน้การัพี่ัฒน้าและข่ับเคลื�อน้
น้โยบายสาธารัณะแบบมีส่วัน้รั่วัม
	 	ทุี่กหน่้วัยงาน้ทีี่�ลงน้ามควัามร่ัวัมมือ	 จะเน้้น้การัเชื�อมโยง 
ควัามรั่วัมมือและบ่รัณาการัองค์ควัามรั่้	 ที่รััพี่ยากรัอย่าง 
มีปีรัะสิที่ธิภาพี่	 บน้พี่ื�น้ฐาน้การัสรั้างปีรัะโยชน้์สุข่ภาพี่ตั้่อ
โรังเรัียน้พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม	ชุมชน้	และสังคม
	 	พี่รั้อมให้ทีุ่กหน้่วัยงาน้รั่วัมกัน้กำากับตั้ิดีตั้าม	 ปีรัะเมิน้ผล 
การัขั่บเคลื�อน้ธรัรัมน่้ญโรังเรีัยน้พี่รัะปีริัยัติั้ธรัรัม	อย่างต่ั้อเนื้�อง 
เพืี่�อน้ำาไปีส่่การัสร้ัางองค์กรัสุข่ภาวัะอย่างยั�งยืน้ตั้ามหลัก	“บวัรั”
  พระราชวัชราภรณ์ ปีรัะธาน้การัศ่กษาพี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม 
แผน้กสามัญศ่กษา	 เล่าวั่า	 ใน้โรังเรัียน้พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม 
ที่ั�วัปีรัะเที่ศมีพี่รัะสงฆ์์และสามเณรัทีี่�มาศ่กษาเล่าเรีัยน้ 
อย่่ปีรัะมาณ	 ๓.๔	 หมื�น้รั่ปี	 เปี็น้น้ักเรัียน้ที่ี�ส่วัน้หน้่�งมาจาก 
ญาตั้ิโยมที่ี�ยากจน้	 ครัอบครััวัไม่สมบ่รัณ์และข่าดีโอกาส 
ใน้การัเข้่ารัับการัศ่กษาเล่าเรีัยน้ใน้ภาคปีกติั้	 วััดีให้การัอุปีการัะ 
และสงเครัาะห์	อุปีถึัมภ์
	 	การัดี่แลสุข่ภาพี่ข่องสามเณรับางครัั�งไม่สะดีวัก	 มีเณรั
อ้วัน้เรัิ�มอ้วัน้จากการัฉัน้อาหารั	 ซึ่่�งมาจากญาตั้ิโยม	 และ
แม่ครััวัที่ี�ปีรัะกอบอาหารัข่องโรังเรัียน้	การัที่ำา	MOU	จะเปี็น้
เครัื�องมือใน้การัรั่วัมกับหน้่วัยงาน้ซึ่่�งเห็น้ควัามสำาคัญข่อง
สุข่ภาพี่พี่รัะสงฆ์์	 สามเณรัใน้โรังเรัียน้ปีรัิยัตั้ิ	 ซึ่่�งจะน้ำาไปีส่่
การัมีสุข่ภาพี่หรัือสุข่ภาวัะทีี่�ดีีข่องพี่รัะสงฆ์์และสามเณรัใน้
โรังเรัียน้ตั้่อไปี

    นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ	 เลข่าธิการัคณะกรัรัมการั 
สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 เน้้น้ยำ�าวั่า	 พี่รั้อมสน้ับสนุ้น้การัปีรัะสาน้
ควัามรั่วัมมือองค์กรั	 หน้่วัยงาน้	 ภาคีเครัือข่่ายดี้าน้สุข่ภาพี่
เพืี่�อน้ำาไปีส่่การัจัดีที่ำาและข่ับเคลื�อน้ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่
โรังเรัียน้พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม	 แผน้กสามัญศ่กษา	 ที่ั�งใน้เชิง
น้โยบาย	 ใน้รัะดีับเข่ตั้	 และใน้รัะดีับโรังเรัียน้	 สน้ับสนุ้น้
องค์ควัามรั่้และการัพี่ัฒน้าศักยภาพี่	 เพี่ื�อน้ำาไปีส่่การัจัดีที่ำา
และข่ับเคลื�อน้ธรัรัมน่้ญสุข่ภาพี่ใน้โรังเรีัยน้พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม	
แผน้กสามัญศ่กษา	 รัวัมที่ั�งปีรัะสาน้ตั้ิดีตั้ามการัดีำาเน้ิน้งาน้
ข่องหน่้วัยงาน้ภายใต้ั้กรัอบบัน้ท่ี่กข้่อตั้กลงควัามร่ัวัมมือ
ฉบับน้ี�
	 	ดี้าน้ สุิปป์บวร แก้วงาม ผ่้อำาน้วัยการัสำาน้ักงาน้
พี่รัะพีุ่ที่ธศาสน้าแห่งชาตั้ิ	 บอกวั่า	 วััน้น้ี�มารั่วัมกัน้ลงน้าม 
เพืี่�อสุข่ภาพี่ข่องพี่รัะสงฆ์์	 สามเณรัใน้โรังเรีัยน้พี่รัะปีริัยัติั้ธรัรัม 
๔๐๗	 แห่งที่ั�วัปีรัะเที่ศ	 มีสุข่ภาพี่ที่ี�ดีี	 ซึ่่�งสามเณรัใน้โรังเรัียน้
พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัมเป็ีน้ตั้้น้กล้าใน้การัสืบที่อดีที่างศาสน้า 
และเมื�อลาสิกข่า	ก็จะเป็ีน้กำาลังข่องสังคมใน้การัน้ำาหลักธรัรัม 
ไปีปีฏิิบัตั้ิ	 สรั้างสังคมที่ี�เปี็น้สุข่	 ซึ่่�งการัดีำาเน้ิน้งาน้จะการั 
จัดีที่ำาธรัรัมน้่ญเชิงน้โยบายเพืี่�อเป็ีน้กรัอบใน้การัจัดีที่ำา
ธรัรัมน่้ญสุข่ภาพี่ข่องแต่ั้ละโรังเรีัยน้ใน้การัดี่แลสุข่ภาวัะ
ข่องภิกษุ	สามเณรั	ตั้่อไปี
	 	ที่ั�งน้ี�	 ที่าง	 พี่ศ.	 ยิน้ดีีสน้ับสนุ้น้	 ส่งเสรัิม	 และรั่วัมมือกับ
องค์กรัเครัือข่่ายและปีรัะสาน้ข่อปีรัะสาน้	 ข่อควัามรั่วัมมือ 
ผ้่เกี�ยวัข้่องใน้การัส่งเสริัม	 และพัี่ฒน้าการัขั่บเคลื�อน้ธรัรัมน่้ญ 
สุข่ภาพี่โรังเรีัยน้พี่รัะปีริัยัติั้ธรัรัม	แผน้กสามัญศ่กษา	ตั้ลอดีถ่ึง 
การัร่ัวัมมือใน้การัแก้ปัีญหาสุข่ภาวัะพี่รัะสงฆ์์	สามเณรั	ชุมชน้ 
และสังคม	ให้มีสุข่ภาวัะที่ี�ดีี	ยั�งยืน้ตั้่อไปี
  พระเทพเวที,รศ.ดร.	 รัองอธิการับดีีมหาวัิที่ยาลัยมหา
จุฬาลงกรัณรัาชวัิที่ยาลัย	 มจรั.	 กล่าวัวั่า	 การัสรั้างสุข่ภาวัะ 
ไดี้รั่วัมช่วัยกัน้มาโดียตั้ลอดี	ที่ั�ง	๘	ฝั่ายมีเจตั้น้ารัมณ์ที่ี�ดีีเปี็น้
กุศลฉัน้ที่ะตั้้องการัให้โรังเรัียน้พี่รัะปีรัิยัตั้ิธรัรัม	๔๐๗	โรัง	ให้
เกิดีสุข่ภาวัะใน้โรังเรัียน้	 ที่ี�เปี็น้ศาสน้ที่ายาที่	 มีสุข่ภาพี่กาย 
และสุข่ภาพี่จิตั้ที่ี�ดีี	 วััน้น้ี�เรัามีกรัะบวัน้การั	 MOU	 รั่วัมกัน้ 
หลังจากวััน้น้ี�	 เปี้าหมายที่ี�อยากเห็น้คือพี่รัะสงฆ์์	 สามเณรั 
และบุคลากรัโรังเรีัยน้พี่รัะปีริัยัติั้ธรัรัมฯ	 ได้ีรัับการัด่ีแลสุข่ภาพี่ 
การัส่งเสรัิมสุข่ภาพี่	โดียใช้ธรัรัมน้่ญสุข่ภาพี่	

สู่านพัลัังสู่ร้างสูุ่ขภาวะ
‘โรงเรียั่นพัระปริยั่ัต่ิธรรม’
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on	 Social	 Participation	 for	 UHC	 (พี่.ศ.	 ๒๕๖๔)	 ทีี่�รัวัม

ปีรัะสบการัณ์จรัิงจากหลายปีรัะเที่ศทัี่�วัโลกใน้การัสรั้าง

การัมีส่วัน้ร่ัวัมเพืี่�อสน้ับสนุ้น้รัะบบสุข่ภาพี่และทัี่กษะ

สำาหรัับภาครััฐเพี่ื�อสรั้างการัมีส่วัน้รั่วัมให้เกิดีข่่�น้จรัิง

	 	น้อกจากนั้�น้หลายปีรัะเที่ศทีี่�สน้ใจเรืั�องนี้�	 ยังร่ัวัมผลักดัีน้ 

เรัื�องการัมีส่วัน้ร่ัวัมที่างสังคมเพืี่�อสนั้บสนุ้น้รัะบบสุข่ภาพี่

ข่่�น้ไปียังรัะดีับภ่มิภาค	 ดี้วัยการัผลักดีัน้ให้เปี็น้มตั้ิข่อง 

องค์การัอน้ามัยโลกรัะดัีบภ่มิภาคต่ั้างๆ	 เช่น้	การัมีส่วัน้ร่ัวัม 

ใน้การัอภิบาลรัะบบเข่้ากับปีรัะเดี็น้ดี้าน้การัฟ้ื้�น้ฟ่ื้รัะบบ

สุข่ภาพี่	 การัรัวัมเรัื�องการัมีส่วัน้รั่วัมที่างสังคมเข่้าส่่รัะบบ 

สาธารัณสุข่ทีี่�มีอย่่เดิีม	และล่าสุดีปีรัะเที่ศไที่ยโดียกรัะที่รัวัง 

สาธารัณสุข่	 และสำานั้กงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติั้ 

(สช.)	 รั่วัมกับชาตั้ิสมาชิกไดี้ผลักดีัน้ให้เกิดี	 มตั้ิสมัชชา 

องค์การัอน้ามัยโลกภ่มิภาคเอเชียตั้ะวััน้ออกเฉียงใต้ั้ครัั�งทีี่� 

๗๕	 (RC	 ๗๕)	 เรัื�องการัมีส่วัน้รั่วัมที่างสังคมที่ี�สน้ับสนุ้น้

รัะบบบรัิการัปีฐมภ่มิ	 และการัรัะบบหลักปีรัะกัน้สุข่ภาพี่

ถึ้วัน้หน้้า

 ประเทศไทยั่กับการมุ่งหน้า
สู่่่การสู่ร้าง ‘สู่่วนร่วมทางสัู่งคม’
เพ่ั�อพััฒนาระบบสุู่ขภาพัฯ
	 	หลังจากทีี่�ผลักดัีน้จน้เกิดีเป็ีน้มติั้สมัชชาองค์การัอน้ามัย 

โลกภ่มิภาคเอเชียตั้ะวััน้ออกเฉียงใต้ั้ครัั�งทีี่�	๗๕	 ก็ยังจำาเป็ีน้ 

ทีี่�จะต้ั้องร่ัวัมกัน้ขั่บเคลื�อน้	 ให้ข่่�น้จากรัะดัีบภ่มิภาคให้เป็ีน้ 

ปีรัะเดี็น้ข่องโลกเพืี่�อจะข่ับเคลื�อน้เรัื�องนี้�ให้เปี็น้จรัิงใน้

ที่างปีฏิิบัตั้ิ	 ที่ั�งน้ี�จากเวัที่ีแลกเปีลี�ยน้เรีัยน้รั่้เรัื�อง	 	 “Global 

Agenda	 on	 Social	 Participation”	 ภายใน้งาน้	 ๑๕	 ปีี 

สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 เมื�อวััน้ที่ี�	 ๒๗	 ตัุ้ลาคมที่ี�ผ่าน้มา	 ไดี้มี

ข่้อเสน้อจากทัี่�งผ่้แที่น้ภาครััฐจากกรัะที่รัวังสาธารัณสุข่

	 ผ่้แที่น้ภาคปีรัะชาสังคมจากการัส่งเสรัิมการัเข่้าถึ่งยา	

และเครัือข่่ายผ่้ตั้ิดีเชื�อ	 HIV	 แห่งปีรัะเที่ศไที่ย	 และผ่้แที่น้

จากองค์กรัเยาวัชน้อย่างสมาพัี่น้ธ์นิ้สิตั้นั้กศ่กษาแพี่ที่ย์ 

น้าน้าชาติั้แห่งปีรัะเที่ศไที่ย	 มีข้่อเสน้อต่ั้อการัผลักดัีน้เรืั�องนี้� 

ที่ี�สำาคัญ	เช่น้

	 	จำาเปี็น้ตั้้องสร้ัางโครังสรั้างหรัือรัะบบที่ี�ที่ำาให้เกิดีการั 

มีส่วัน้รั่วัมไดี้	 และจะตั้้องที่ำาให้เกิดีการัมีส่วัน้รั่วัมอย่าง 

แท้ี่จริังน้อกจากนี้�ปีรัะเที่ศไที่ยมีต้ั้น้ทุี่น้เรืั�อง	 สมัชชาสุข่ภาพี่ 

ซ่ึ่�งน้้อยปีรัะเที่ศจะมีโครังสร้ัางแบบนี้�	 และควัรัใช้	 Covid-19 

เปีน็้โอกาสใน้การัข่บัเคลื�อน้เรัื�องนี้�	เพี่รัาะ	Covid-19	เปีดิีให้

เห็น้ภาพี่ข่องควัามเหลื�อมลำ�า	 การัเอารััดี	 เอาเปีรัียบ	 และ 

	 	เป้ีาหมายการัพัี่ฒน้าทีี่�ยั�งยืน้	(SDGs)	เพืี่�อที่ำาให้โลกดีีข่่�น้ 

ดี้วัยการัพี่ัฒน้าอย่างสมดีุล	 คำาน้่งถึ่งที่รััพี่ยากรัธรัรัมชาตั้ ิ

ภ่มิปัีญญา	วััฒน้ธรัรัม	การัมีส่วัน้ร่ัวัมข่องปีรัะชาชน้ทุี่กกลุ่ม 

ให้เกิดีข่่�น้ภายใน้	 พี่.ศ.	 ๒๕๗๓	 น้ั�น้	 ถึ่กรัับรัองโดียชาตั้ิ 

สมาชิกข่องสหปีรัะชาชาตั้ิ	ตั้ั�งแตั้่	พี่.ศ.	๒๕๕๘	โดียมีหน้่�ง 

เป้ีาหมายทีี่�ให้ควัามสำาคัญกับการัปีกครัองแบบมีส่วัน้ร่ัวัม 

การัสร้ัางการัมีส่วัน้ร่ัวัมใน้รัะดัีบร่ัวัมตัั้ดีสิน้ใจ	 และคำาน่้งถ่ึง 

กลุ่มคน้เปีรัาะบางใน้สังคม	

	 	น้ั�น้คือ	SDG	ที่ี�	๑๖.๗	ที่ี�จะสรั้าง	“หลักปีรัะกัน้”	วั่าจะ

มีกรัะบวัน้การัตั้ัดีสิน้ใจที่ี�มีควัามรัับผิดีชอบ	 ครัอบคลุม 

มีส่วัน้รั่วัม	 และมีควัามเปี็น้ตั้ัวัแที่น้ที่ี�ดีีใน้ทีุ่กรัะดีับการัตั้ัดี 

สิน้ใจ	 และรัะบุตั้ัวัชี�วััดีไวั้	 ๒	 เรัื�อง	 คือ	 สัดีส่วัน้ตั้ำาแหน้่ง

ใน้สถึาบัน้ข่องรััฐรัะดีับปีรัะเที่ศและรัะดีับที่้องถึิ�น้	 และ

สัดีส่วัน้ข่องปีรัะชากรัทีี่�เชื�อว่ัามีกรัะบวัน้การัตัั้ดีสิน้ใจทีี่�

ครัอ	บคลุมและตั้อบสน้องควัามตั้้องการั

	 	น้อกจากน้ี�พี่ัน้ธะสัญญาน้ี�ยังถ่ึกรัับรัองใน้ปีฏิิญญา

ที่างการัเมือง	 ข่องการัปีรัะชุมรัะดีับส่งวั่าดี้วัยหลักปีรัะกัน้ 

สุข่ภาพี่ถ้ึวัน้หน้้า	(พี่.ศ.	๒๕๖๓)	ทีี่�ตั้รัะหนั้กถ่ึงการัมีส่วัน้ร่ัวัม 

จากทุี่กภาคส่วัน้ทีี่�สำาคัญข่องการัด่ีแลอภิบาลรัะบบ 

สุข่ภาพี่	 และควัรัมีพืี่�น้ทีี่�แห่งการัมีส่วัน้ร่ัวัมจากทุี่กภาคส่วัน้ 

รัองรัับดี้วัย๑

รถไฟแห่งการมีสู่่วนร่วมจากทั�วโลัก
มุ่งสู่่่สู่ถานี ‘การมีสู่่วนร่วมทางสู่ังคมฯ’ 
	 	จากเป้ีาหมายการัสร้ัางรัะบบการัตัั้ดีสิน้ใจ	การัปีกครัอง

ที่ี�มีเรัื�องการัมีส่วัน้รั่วัมจากทีุ่กภาคส่วัน้ผน้วักเข่้าไปี	 ที่าง 

องค์การัอน้ามัยโลก	(WHO)	สำานั้กงาน้ใหญ่ก็ให้ควัามสำาคัญ 

กับเรืั�องนี้�	 และได้ีเริั�มขั่บเคลื�อน้ให้เรืั�องนี้�เป็ีน้จริังใน้ที่างปีฏิิบัติั้ 

เช่น้	 การัสร้ัางองค์ควัามร้่ัด้ีวัยการัผลิตั้หนั้งสือ	 Handbook	

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

สู่ัญญาระดัับโลักเพั่�อสู่ร้าง
‘การปกครองแบบมีสู่่วนร่วม’

เร่�อง	ฝัรัั�งแช่อิ�ม
๑	https://sdgs.nesdc.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8
%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-sdgs/%E0%B9%80%E0%B8%9
B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%
B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-16-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%
80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1/		และ
	Technical	Background	Paper	on	Social	Participation	In	preparation	of	a	future	World	Health	

Assembly	Resolution	(June	2022)	

เวัที่ีรัะหว่ัางปีรัะเที่ศควัรัหัน้กลับมามองเพืี่�อสร้ัางการัค้า

ที่ี�เปี็น้ธรัรัม	 	 หรัือ	 ข่้อเสน้อดี้าน้การัสรั้างผลลัพี่ธ์ที่ี�จับตั้้อง

ได้ีวั่าการัมีส่วัน้รั่วัมที่างสังคมจะที่ำาให้เกิดีผลลัพี่ธ์อะไรั		

ข่้อม่ล/หลักฐาน้จำาเปี็น้ตั้่อการัสรั้างการัมีส่วัน้รั่วัม	 เพี่รัาะ 

จะใช้ต่ั้อรัองหรืัอโต้ั้แย้งเพืี่�อน้ำาไปีส่่การัแก้ไข่	 ปีรัับปีรุัง	 หรืัอ 

คงไวั้ซึ่่�งรัะบบที่ี�ดีี	เปี็น้ตั้้น้

	 	ที่ั�งน้ี�ใน้ตั้้น้ปีีหน้้า	สช.	 จะรั่วัมกับกรัะที่รัวังสาธารัณสุข่ 

และภาคีภายใน้ปีรัะเที่ศไที่ย	 จะรั่วัมกัน้รัับฟื้ังควัามเห็น้ 

จากภาคีทัี่�วัปีรัะเที่ศเพืี่�อแสวังหาแน้วัที่างที่ี�จะที่ำาให้การั

มีส่วัน้รั่วัมที่างสังคมเปี็น้จรัิง	 และจับตั้้องไดี้ใน้สังคมไที่ย	

รัวัมถึ่งการัรั่วัมสรั้างให้เกิดีเปี็น้วัารัะข่องโลกตั้่อไปี	



ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๖ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕76 77

เร่�อง	กน้กวัรัรัณ	รัับพี่รัดีีR i g h t   t o   H e a l t h

การเฝ้้าระวังและเติือนุภัยทางสิ่ังคมในุชุมชนุ
กัรื่ณีีศึกัษาเห้ตุ้สะเทีือนขวัญ

ต้.อุทีัยสวรื่รื่คุ์	อ.นากัลาง	จ.ห้นองบัวลำาภูู

	 	แม้ปีรัะเที่ศไที่ยจะมีกฎหมาย	รัะเบียบ	ข่้อบัญญัตั้ิ	เพี่ื�อ 
ขั่บเคลื�อน้กลไกต่ั้างๆ	มากมายทัี่�งใน้ส่วัน้กลาง	ส่วัน้ภ่มิภาค 
และใน้รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�	 แตั้่ก็มิอาจช่วัยปี้องกัน้ภัยคุกคามจาก
อาวัุธไดี้	จน้น้ำามาส่่เหตัุ้สะเที่ือน้ใจ	เมื�อเดีือน้ตัุ้ลาคม	พี่.ศ.
๒๕๖๕	ณ	ตั้.อุที่ัยสวัรัรัค์	อ.น้ากลาง	จ.หน้องบัวัลำาภ่
	 	จากปีรัากฏิการัณ์ดีังกล่าวั	 สังคมกำาลังตั้ั�งคำาถึามกับ 
กลไกการัปีกป้ีองคุ้มครัองทีี่�มีอย่่	 ทัี่�งมาตั้รัการัการัคุ้มครัอง 
สิที่ธิและหน้้าทีี่�ข่องบุคคล	 การัคุ้มครัองด่ีแลรัักษาปีรัะชาชน้ 
ใน้ทุี่กช่วังวััย	 ทุี่กมิติั้ข่องควัามเป็ีน้อย่่ทีี่�ดีีมีคุณภาพี่	 การัน้ำา 
รัะบบการัฟ้ื้�น้ฟ่ื้เยียวัยาและบำาบัดีรัักษาผ่้กรัะที่ำาควัามผิดี	
ผ่้กรัะที่ำาควัามรัุน้แรัง	ดี้วัยกรัะบวัน้การักฎหมายมากมาย
มาใช้
	 	จน้ถ่ึงการัคิดีค้น้เที่คน้ิควัิธีการัที่างเศรัษฐกิจสังคม 
สิ�งแวัดีล้อมที่ี�หลากหลาย	 หรัือควัามพี่ยายามใน้การัน้ำา
หลักการัที่างวัิชาการั	 ปีรััชญา	 จิตั้วัิที่ยา	 รัวัมที่ั�งควัามคิดี
ควัามเชื�อค่าน้ิยมวััฒน้ธรัรัมใน้การัด่ีแลช่วัยเหลือเกื�อก่ล 
กัน้มาปีรัะยุกต์ั้ใช้	 การัสร้ัางสรัรัค์รัะบบการักรัะจายอำาน้าจ 
การัปีกครัองสมัยใหม่	 การัสรั้างสรัรัค์พี่ื�น้ที่ี�เรัียน้รั่้อย่่รั่วัม
ข่องทีุ่กคน้	ที่ั�งใน้รัะดีับครัอบครััวั	ชุมชน้และสังคมข่่�น้มา	
	 	แม้กรัะทัี่�งการัสร้ัางสังคมเที่คโน้โลยีรัวัดีเร็ัวัและการั
สื�อสารัสังคมแบบก้าวัหน้้าเพืี่�อช่วัยปีกปี้องเด็ีกปีฐมวััย	 
ครั่พี่ี�เลี�ยง	 และคน้ใน้ชุมชน้	 ไม่ให้ตั้กเปี็น้เหยื�อจากการัใช ้
ควัามรัุน้แรังจน้ถึ่งแก่ชีวัิตั้	 หรัือช่วัยรัะงับยับยั�งผ่้ก่อเหตั้ ุ
หน้้าใหม่	 ไม่ให้สรั้างปีัญหาใน้รัะดีับที่ี�ส่งผลกรัะที่บตั้่อ
สังคมวังกวั้างและควัามส่ญเสียอัน้ปีรัะมาณค่ามิไดี้	
	 	หากที่บที่วัน้เครืั�องมืออัน้เป็ีน้ฐาน้รัากใน้การัป้ีองกัน้ภัย 
รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�แล้วั	 ตั้ำาบลอุที่ัยสวัรัรัค์มีเครัื�องมือ	 วัิธีการั	
กรัะบวัน้การั	ข่้อตั้กลง	กตั้ิกา	ใน้การัอย่่รั่วัมกัน้อย่างแน้่น้
หน้า	

					๑.	การัมี	“ธรัรัมน้่ญปีรัะชาชน้คน้อุที่ัยสวัรัรัค์	ฉบับที่ี�	๑	
พี่.ศ.๒๕๕๗๑	”	ตั้ามมาตั้รัา	๕	มาตั้รัา	๖	๔๖	๔๗		๔๘	ข่อง	
พี่.รั.บ.	สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	พี่.ศ.๒๕๕๐	
				๒.	การัมีศ่น้ย์พัี่ฒน้าครัอบครััวัใน้ชุมชน้ตั้ำาบลอุทัี่ยสวัรัรัค์ 
ตั้าม	พี่.รั.บ.ส่งเสริัมการัพัี่ฒน้าและคุ้มครัองสถึาบัน้ครัอบครััวั 
พี่.ศ.๒๕๖๒	 ซ่ึ่�งเป็ีน้กฎหมายทีี่�ช่วัยปิีดีช่องว่ัางจาก	พี่.รั.บ. 
คุ้มครัองผ่้ถึ่กกรัะที่ำาดี้วัยควัามรัุน้แรังใน้ครัอบครััวั	พี่.ศ. 
๒๕๕๐	เดีิม	
				 ๓.	 การัดีำาเน้ิน้การัตั้ามมาตั้รัฐาน้การัดีำาเน้ิน้งาน้ศ่น้ย์
พัี่ฒน้าเด็ีกเล็กข่ององค์กรัปีกครัองส่วัน้ท้ี่องถิึ�น้๒		ข่อง	ศพี่ดี. 
อุที่ัยสวัรัรัค์	
					๔.	 การัดีำาเน้ิน้งาน้ตั้ามคณะกรัรัมการัพี่ัฒน้าคุณภาพี่
ชีวัิตั้รัะดีับอำาเภอ	(พี่ชอ.)	
				๕.	คณะกรัรัมการัคุ้มครัองเดี็กจังหวััดีหน้องบัวัลำาภ่	
						๖.	กองอำาน้วัยการัและบรัรัเที่าสาธารัณภัยจังหวััดีรัวัมถ่ึง 
การัแก้ไข่ควัามขั่ดีแย้ง	 การัลดีควัามรุัน้แรัง	 การัแก้ปัีญหา 
ยาเสพี่ติั้ดี	ควัามมั�น้คงรัะหว่ัางปีรัะเที่ศ	เช่น้	พี่.รั.บ.	ป้ีองกัน้ 
และบรัรัเที่าสาธารัณภัยแห่งชาตั้ิ	 พี่.ศ.	๒๕๕๐	ที่ี�มีกลไก
กองบัญชาการัปี้องกัน้และบรัรัเที่าสาธารัณภัย๓	แห่งชาตั้ิ 
ที่ี�มีรััฐมน้ตั้รัีวั่าการักรัะที่รัวังมหาดีไที่ยเปี็น้ผ่้บัญชาการั 
มีแผน้ป้ีองกัน้และบรัรัเที่าสาธารัณภัยแห่งชาติั้	 พี่.ศ.๒๕๕๘ 
พี่.รั.บ.	 การับรัิหารัรัาชการัจังหวััดีชายแดีน้ภาคใตั้้	 พี่.ศ. 
๒๕๕๓	 พี่.รั.บ.	 ปี้องกัน้และปีรัาบปีรัามการัค้ามนุ้ษย	์
พี่.ศ.๒๕๕๑	พี่.รั.บ.	การัไกล่เกลี�ยข่อพี่ิพี่าที่	พี่.ศ.	๒๕๖๒ 
เปี็น้ตั้้น้	
	 	เครัื�องมือที่ี�มีล้วัน้เปี็น้การัแก้ปีัญหาที่ี�ปีลายเหตัุ้แห่ง 
ควัามโหดีร้ัาย	 รุัน้แรังทีี่�เกิดีข่่�น้ทัี่�งสิ�น้	การัรัับมือกับภัยใหม่ๆ 
โดียเฉพี่าะกับอาชญากรัเหตัุ้กรัาดียิงตั้้องการัเครัื�องมือ
ใหม่ๆ	 เพี่รัาะไม่วั่าจะใช้กฎหมายที่ี�ส่งเสรัิมและให้สิที่ธิใน้

รั่างกาย	 ตั้ัวัตั้น้	 จิตั้ใจ	 และจิตั้วัิญญาณข่องแตั้่ละบุคคล
มากสักกี�ฉบับ	 หรัือการับังคับใช้กฎหมายอย่างเข่้มข่้น้ไม่
ให้ละเมิดีสิที่ธิส่วัน้บุคคลข่องคน้อื�น้
	 	รัวัมถ่ึงคน้ใน้ครัอบครััวัทีี่�มีโอกาสถ่ึกกรัะที่บกรัะทัี่�งได้ีง่าย 
โดียเฉพี่าะเดี็กเล็กและผ่้หญิงที่ี�ตั้กเปี็น้เหยื�อได้ีง่ายกว่ัา
แตั้่ภัยที่างสังคมโดียเฉพี่าะการัถึ่กกดีดีัน้	ตั้ัดีสิน้	ปีรัะณาม	
หยามเหยียดี	หรัือการัถึ่กบ่ลลี�	(bully)	จากสังคมที่ี�เกิดีข่่�น้ 
ก็ส่งผลกับอาชญากรัเหตุั้กรัาดียิงอย่างมาก	 โดียเฉพี่าะผ้่ทีี่� 
มีสภาพี่หรัือภาวัะควัามไม่ปีกตั้ิข่องสุข่ภาพี่จิตั้	อย่่ภายใตั้ ้
ควัามเครัียดีและควัามกดีดีัน้มาน้าน้	 คลุกคลีกับควัาม 
รุัน้แรังและควัามโกรัธ	 ข่ณะเดีียวักัน้ก็ร้่ัส่กถ่ึงควัามอ่อน้ด้ีอย 
ไม่มั�น้คง	 ควัามพี่รั่องหรัือข่าดีสุข่ภาวัะที่างปีัญญา	 ล้วัน้
ส่งผลที่ำาให้ข่าดีควัามยั�งคิดี	 ไม่มีสตั้ิ	 และสามารัถึกรัะที่ำา
การัอัน้โหดีรั้าย	รัุน้แรัง	ไดี้อย่างบ้าคลั�ง
	 	แน้วัที่างการัแก้ปี ัญหาที่างสังคม	 คือตั้้องสรั ้าง 
สภาพี่แวัดีล้อมใน้การัปี้องกัน้ภัยคุกคามรัอบดี้าน้	 และ
บรัรัยากาศที่างสังคมทีี่�ไม่เอื�อต่ั้อการัใช้ควัามรุัน้แรังใน้ 
การัแก้ปีัญหา	 อาจพี่ิจารัณาไดี้จากมาตั้รัการัใน้มิตั้ิที่าง 

สุข่ภาวัะ	(กาย	ใจ	จิตั้วิัญญาณ/สุข่ภาวัะที่างปัีญญา	สังคม) 
เพืี่�อสร้ัางควัามฉลาดีที่างอารัมณ์ให้กับคน้ทุี่กกลุ่ม	 มิติั้ที่าง 
กฎหมาย	 รัะเบียบ	 กตั้ิกาและข่้อตั้กลงใน้การัเคารัพี่สิที่ธ ิ
หน้้าทีี่�ข่องกัน้และกัน้	และมาตั้รัการัใน้การัควับคุม	ติั้ดีตั้าม 
เฝ้ัารัะวััง	 มิติั้ที่างสังคมวััฒน้ธรัรัมใน้การักำาหน้ดีวิัถีึ	 วิัธีการั 
อย่่รั่วัมกัน้
	 	แตั้่เหน้ือสิ�งอื�น้ใดีคือ การช่วยกันเฝ้้าระวังภัยให่ม่ๆ  
โดยเฉพาะสุถิ่านการณ์การกราดยิง แลัะการใช้คีวาม
รุนแรงกับกลัุ่มเปราะบางร่วมกันกับคีนทั�งชุมชน	 โดีย 
สร้ัางควัามร้่ั	 ควัามเข้่าใจร่ัวัมกัน้	 เตั้รีัยมควัามพี่ร้ัอมใน้การั 
เผชิญภัย	 รัื�อการัสรั้างรัะบบควัามสัมพี่ัน้ธ์เชิงอำาน้าจมาส่ ่
การัเกื�อก่ลกัน้ สุนับสุนุนชุมชนกรุณาให้่คีรอบคีลุัมการ 
ดูแลัสุุขภาวะทางปัญญาในทุกช่วงวัย	 ที่ำาให้ทีุ่กคน้ใน้ 
ชุมชน้สามารัถึดีำารังชีวัิตั้อย่่และเปี็น้อย่างมีคุณค่า	 โดีย
ปีฏิิบัตั้ิตั้น้อย่างสมศักดีิ�ศรัีควัามเปี็น้มนุ้ษย์	 เคารัพี่และ
ปีฏิิบัติั้ต่ั้อผ้่อื�น้ด้ีวัยจิตั้วัิญญาณและหัวัใจควัามเปี็น้
มนุ้ษย์	 ไปีจน้ถึ่งการัน้ำาเครัื�องมือหรัือกลัไกในการยับยั�ง 
ห่ร่อป้องกันการใช้คีวามรุนแรงมาปีรัับใช้	
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๑		ธรัรัมน้่ญปีรัะชาชน้คน้อุที่ัยสวัรัรัค์	ฉบับที่ี�	๑	พี่.ศ.๒๕๕๗	
องค์การับรัิหารัส่วัน้ตั้ำาบลอุที่ัยสวัรัรัค์	อำาเภอน้ากลาง	จังหวััดีหน้องบัวัลำาภ่	
๒	มาตั้รัฐาน้การัดีำาเน้ิน้งาน้ศ่น้ย์พี่ัฒน้าเดี็กเล็กข่ององค์กรัปีกครัอง
ส่วัน้ที่้องถึิ�น้	ปีรัะจำาปีีงบปีรัะมาณ	พี่.ศ.๒๕๕๙	กรัมส่งเสรัิมการัปีกครัอง
ส่วัน้ที่้องถึิ�น้	กรัะที่รัวังมหาดีไที่ย
๓	สาธารัณภัย	หมายรัวัมถึ่งภัยอื�น้	ๆ	อัน้มีผลกรัะที่บตั้่อสาธารัณชน้
ไม่วั่าเกิดีจากธรัรัมชาตั้ิ	มีผ่้ที่ำาให้เกิดีข่่�น้	อุบัตั้ิเหตัุ้	หรัือเหตัุ้อื�น้ใดี
ซึ่่�งก่อให้เกิดีอัน้ตั้รัายแก่ชีวัิตั้	รั่างกายข่องปีรัะชาชน้	หรัือควัามเสียหาย
แก่ที่รััพี่ย์สิน้ข่องปีรัะชาชน้	หรัือข่องรััฐ	และให้หมายควัามรัวัมถึ่งภัย
ที่างอากาศ	และการัก่อวัิน้าศกรัรัมดี้วัย
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เร่�อง	แคที่รัียา	การัามน โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้้

ก้าวสู่ำาคัญ ๑๕ ปี สูุ่ขภาพัแห่งชาต่ิ 
๑๕ ปี สู่มัชชาสูุ่ขภาพัแห่งชาต่ิ

		 	 	 	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่แห่งชาติั้	 ก่อเกิดีข่่�น้เมื�อ	พี่.ศ.	๒๕๕๐	และ
เปี็น้จุดีเรัิ�มตั้้น้น้ับ	 ๑	 ข่องสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 ดีังน้ั�น้จ่ง 
น้ับไดี้วั่าปีีน้ี�ไดี้เดีิน้ที่างมาถึ่งปีีที่ี�	๑๕	แล้วั	มีปีรัะเดี็น้น้โยบาย
ถึ่กผลิตั้ผ่าน้กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 แล้วักวั่า	
๙๐	ปีรัะเดี็น้	ล้วัน้แตั้่มีจุดีมุ่งหมายแก้ไข่ปีรัะเดี็น้ปีัญหาข่อง
สังคมที่ั�งสิ�น้	รัวัมที่ั�งสรั้างการัมีส่วัน้รั่วัมมาโดียตั้ลอดี	
	 	ใน้ปีีนี้�ได้ีกำาหน้ดีปีรัะเด็ีน้หลัก	(Theme)	ข่องสมัชชาสุข่ภาพี่ 
แห่งชาตั้ิ	 ครัั�งที่ี�	 ๑๕	 คือ	 “คีวามเป็นธรรมด้านสุุขภาพ 
โอกาสุแลัะคีวามห่วังอนาคีติประเทศไทย”	 โดียมีปีรัะเด็ีน้ 
ที่ี�จะเข่้าส่่การัพี่ิจารัณาข่องสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	เน้้น้เปี็น้ 
ปีรัะเด็ีน้รัะดัีบปีรัะเที่ศ	 และมีหน่้วัยงาน้หรืัอองค์กรัรัะดัีบชาติั้ 
เป็ีน้เจ้าภาพี่หลัก	 มีการัปีรัะยุกต์ั้ใช้กรัะบวัน้การัสมัชชาสุข่ภาพี่ 
เฉพี่าะปีรัะเดี็น้	 เพี่ื�อแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่้	 รั่วัมคิดี	 รั่วัมเปี็น้
เจ้าข่อง	 จน้ไดี้ข่้อเสน้อที่ี�มีควัามพี่รั้อมที่างวัิชาการั	 และมี
เครืัอข่่ายหน้่วัยงาน้หรัือองค์กรัพี่ร้ัอมร่ัวัมข่ับเคลื�อน้ชัดีเจน้ 
มีการับ่รัณาการัใน้การัพัี่ฒน้าน้โยบาย	(ข่าข่่�น้)	และขั่บเคลื�อน้ 
เชิงรัะบบ	 (ข่าเคลื�อน้)	 รัวัมที่ั�งเชื�อมการัข่ับเคลื�อน้รั่วัมกับ
สมัชชาสุข่ภาพี่ใน้พี่ื�น้ที่ี�
	 	รัวัมที่ั�งจัดีสมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิดี้วัยวัิธีการัที่ี�ยืดีหยุ่น้ 
ตั้่อเน้ื�อง	 และเปีิดีกวั้าง	 จ่งตั้้องการัให้การัมีส่วัน้รั่วัมข่อง

ภาคส่วัน้ตั้่างๆ	 มีควัามกวั้างข่วัางมากที่ี�สุดี	 ล่าสุดีใน้งาน้  
“๑๕ ปี สุุขภาพแห่่งชาติิ พลัังภาคีีสุร้างสุังคีมสุุขภาวะ” 
มีโอกาสใน้การัน้ำาเสน้อควัามคืบหน้้า	 เป้ีาหมายและข่อบเข่ตั้ 
การัพี่ัฒน้าปีรัะเดี็น้	 ใน้	 Session	 ล้อมวังแลกเปีลี�ยน้เรัียน้รั่ ้
“ส่องดี่	 ๓	 สามปีรัะเดี็น้สำาคัญใน้สมัชชาสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	 
ครัั�งที่ี�	๑๕”	ซึ่่�งมีสารัะสำาคัญดีังน้ี�
 ๑. การขจัดคีวามยากจนติามแนวคีิดเศรษฐ์กิจ BCG: 
การยกระดับเศรษฐ์กิจคีรัวเร่อน	มีเจ้าภาพี่หลักคือ	สำาน้ัก 
งาน้สภาน้โยบายการัอุดีมศ่กษา	 วัิที่ยาศาสตั้รั์	 วัิจัยและ
น้วััตั้กรัรัมแห่งชาตั้ิ	(สอวัช.)
	 	เรัื�องน้ี�มีควัามสำาคัญ	 เน้ื�องจากมีปีรัะชากรัและครััวัเรัือน้
ยากจน้จำาน้วัน้มาก	 เปี็น้ปีัญหาใหญ่ข่องปีรัะเที่ศ	 เปี็น้หมุดี
หมายที่ี�	 ๙	 ข่องแผน้พี่ัฒน้าเศรัษฐกิจและสังคมแห่งชาตั้ิ 
ฉบับทีี่�	๑๓	เรืั�องการัแก้ปัีญหาควัามยากจน้ข้่ามรุ่ัน้	ใช้แน้วัคิดี 
องค์ควัามรั่้	 น้วััตั้กรัรัมไปีช่วัยยกรัะดีับเศรัษฐกิจครััวัเรัือน้
เชื�อมโยงกับมิตั้ิสุข่ภาพี่และการัศ่กษาตั้่อไปีใน้อน้าคตั้	 แม้ 
เรัื�องนี้�จะเปี็น้วัารัะชาติั้แล้วัแตั้่ยังมีช่องวั่างรัะหว่ัางหน้่วัย
งาน้ที่ี�รัับผิดีชอบและการัเชื�อมรัะดีับล่าง-บน้	 และแตั้่ละ 
หน้่วัยงาน้	 องค์กรั	 เครัือข่่ายมีการัดีำาเน้ิน้การัตั้ามภารักิจ
ข่องหน้่วัยตั้น้เองเปี็น้หลัก	 ยังมีการับ่รัณาการัค่อน้ข่้างน้้อย 

จ่งจำาเปี็น้ต้ั้องน้ำาเรัื�องน้ี�เข้่าส่่กรัะบวัน้การัพัี่ฒน้าน้โยบาย
สาธารัณะแบบมีส่วัน้รั่วัม
 ๒. การขับเคีล่ั�อนแพลัติฟอร์มเช่�อมโยงแลัะบูรณาการ 
ข้อมูลัสุถิ่ิติิการออกกำาลัังกาย แลัะการเลั่นกีฬาของ 
ประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใติ้ 
แนวคิีดโมเดลัเศรษฐ์กิจให่ม่ (BCG Model)	มีเจ้าภาพี่หลัก 
คือ	 กรัะที่รัวังท่ี่องเทีี่�ยวัและกีฬาแห่งชาติั้	 ร่ัวัมกับมหาวิัที่ยาลัย 
มหิดีล
	 	การัออกกำาลังกายเป็ีน้ยุที่ธศาสตั้ร์ัชาติั้ภายใต้ั้แผน้แม่บที่ 
โดียมีเปี้าหมายคือมีการัออกกำาลังกายรั้อยละ	 ๕๐	 ใน้ปีี 
๒๕๗๐	ที่ี�ผ่าน้มาหน้่วัยงาน้รััฐ	 เอกชน้	ตั้่างส่งเสรัิมการัออก
กำาลังกายใน้รั่ปีแบบตั้่างๆ	กัน้	รัวัมถึ่งการัใช้เที่คโน้โลยี	 เช่น้ 
application	 มารั่วัมใน้การัส่งเสรัิมการัออกกำาลังกายซึ่่�งก ็
นั้บว่ัาได้ีผลใน้รัะดัีบหน่้�ง	 แต่ั้หากเรัาพิี่จารัณาด่ีแล้วัจะพี่บว่ัา 
การัออกกำาลังกายยังสามารัถึสรั้างม่ลค่าเพี่ิ�มอื�น้ๆ	 ไดี้อีก 
ปีรัะเดี็น้น้โยบายน้ี�จ่งมุ่งไปีที่ี�การัสรั้างม่ลค่าเพิี่�มจากการั 
ส่งเสรัิมการัออกกำาลังกายเพี่ื�อสรั้างแรังจ่งใจ	 กรัะตัุ้้น้ให้ 
ปีรัะชาชน้หัน้มาออกกำาลังกายกัน้มากข่่�น้	 รัวัมถ่ึง	สร้ัางม่ลค่า 
เพิี่�มที่างเศรัษฐกิจผ่าน้การัจัดีการัท่ี่องเทีี่�ยวัเชิงกีฬา	 ทีี่�เป็ีน้ไปี 
ตั้ามแน้วัคิดีเศรัษฐกิจ	 BCG	 อีกดี้วัย	 ผลข่องงาน้น้ี�จะที่ำาให้
มีการัรัวับรัวัมข่้อม่ลผ่าน้แพี่ลตั้ฟื้อรั์ม	 CCC	 เปี็น้	 Big	 data	
การัออกกำาลังกายข่องปีรัะเที่ศที่ี�หน้่วัยงาน้จะใช้ใน้การั 
วัางแผน้หรัือกำาหน้ดีน้โยบายตั้่อไปี	 เกิดีการับ่รัณาการัการั 
ท่ี่องเทีี่�ยวักับกีฬาเข้่าด้ีวัยกัน้	 ส่งเสริัมผ้่ปีรัะกอบการัท่ี่องเทีี่�ยวั 
เชิงกีฬา	 ที่ี�คำาน้่งถึ่งการัสรั้างผลปีรัะโยชน้์ที่างเศรัษฐกิจให ้
ชุมชน้	 ที่้องถึิ�น้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	 รัวัมถึ่งการัฟื้้�น้ฟื้่สิ�งแวัดีล้อมกับ 
ที่รััพี่ยากรัธรัรัมชาตั้ิให้เปี็น้การัที่่องเที่ี�ยวัที่ี�ยั �งยืน้	 เรัื �องน้ี�	 
จ่งจำาเปี็น้ตั้้องมีการับ่รัณาการัพี่ลังข่องหลายหน้่วัยงาน้และ
หลายภาคส่วัน้ที่ั�งรัะดีับน้โยบายและรัะดีับพี่ื�น้ที่ี�เข่้าดี้วัยกัน้
 ๓. ห่ลัักประกันรายได้เพ่�อมุ่งสุู่คุีณภาพชีวิติที�ดีเม่�อ 
เข้าสูุ่วัยสูุงอายุ	เป็ีน้ปีรัะเด็ีน้ใหญ่มีหน่้วัยงาน้	องค์กรั	เครืัอข่่าย 
ที่ี�เกี�ยวัข่้องจำาน้วัน้มาก	 โดียมีแกน้หลักที่างวัิชาการั	 คือ	
ม่ลน้ิธิสถึาบัน้วัิจัยและพี่ัฒน้าผ่้ส่งอายุไที่ย

	 	จากการัทีี่�ปีรัะเที่ศไที่ยเข้่าส่่สังคมส่งวััย	 ทีี่�สัดีส่วัน้ปีรัะชากรั 
วััยที่ำางาน้ลดีน้้อยลงเมื�อเที่ียบกับผ่้ส่งอายุ	 และแน้วัโน้้มจะ 
รัุน้แรังมากข่่�น้เพี่รัาะอัตั้รัาการัเกิดีข่องเดี็กเกิดีใหม่ยังลดีลง
อย่างตั้่อเน้ื�อง	 ส่งผลตั้่ออัตั้รัาการัพี่่�งพี่ิงที่ี�ส่งข่่�น้	 และไที่ยยัง
เปี็น้ปีรัะเที่ศที่ี�ถึ่กกล่าวัวั่า	 “แก่ก่อน้รัวัย”	 และจากสังคมใน้
อดีีตั้ทีี่�เป็ีน้ครัอบครััวัข่ยายล่กหลาน้ดี่แลพ่ี่อแม่แต่ั้ปีัจจุบัน้
เปีลี�ยน้เปี็น้ครัอบครััวัเดีี�ยวัมากข่่�น้	 สิ�งตั้่างๆ	 เหล่าน้ี�ล้วัน้ 
สะที่้อน้ภาพี่ควัามไม่มั�น้คงใน้รัายไดี้	 และคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่อง 
ผ่้ส่งอายุมากข่่�น้เรัื�อยๆ	 ซึ่่�งหากเรัามองใน้เรัื�องแหล่งรัายไดี้ 
และคุณภาพี่ชีวัิตั้ข่องผ่้ส่งอายุอาจมาจากหลายที่าง	 ไดี้แก่ 
จากการัปีรัะกอบอาชีพี่	 จากการัเก็บออม	 จากครัอบครััวั 
ล่กหลาน้ดี่แล	 จากชุมชน้ช่วัยเหลือดี่แลกัน้	 และ	 จาก 
สวััสดีิการัตั้่างๆ	 จากรััฐ	 ซึ่่�งปีัญหาที่ี�เปี็น้อย่่	 พี่บวั่าผ่้ส่งอาย ุ
ข่องไที่ยจำาน้วัน้ไม่น้้อยข่าดีเงิน้ออม	 และมีรัายได้ีไม่เพีี่ยงพี่อ 
โดียดีำารังชีวัิตั้อย่่ไดี้จากภาครััฐ	 เช่น้	 เบี�ยยังชีพี่	 ซึ่่�งที่ำาให ้
มีคุณภาพี่ชีวัิตั้ที่ี�ไม่ดีีน้ัก	 ที่ำาให้มีคำาถึามและข่้อเสน้อจาก 
หลายฝ่ัาย	 ทัี่�งเรืั�องการัจัดีที่ำารัะบบบำาน้าญถ้ึวัน้หน้้าซ่ึ่�งก็ต้ั้อง 
ใช้งบปีรัะมาณส่งและก่อให้เกิดีคำาถึามตั้ามมาอีกหลาย 
ปีรัะการั	 เช่น้	 รัายได้ีเท่ี่าไหร่ัจ่งจะเพีี่ยงพี่อต่ั้อการัดีำารังชีวิัตั้ 
จะน้ำางบปีรัะมาณจากไหน้	 ถ้ึาจะจัดีเก็บภาษีเพิี่�ม	 คน้ใน้วััย
ที่ำางาน้ปีัจจุบัน้คิดีเห็น้อย่างไรั	 ยอมรัับไดี้หรัือไม่	 ครัอบครััวั 
จะแบกรัับการัด่ีแลผ้่ส่งอายุได้ีมากน้้อยแค่ไหน้	 จะที่ำาอย่างไรั 
ให้เกิดีการัเตั้รัียมตั้ัวั	 เกิดีการัออมก่อน้ถึ่งวััยส่งอายุไดี้	 ฯลฯ 
คำาถึามทีี่�ด่ีจะไปีคน้ละทิี่ศละที่างเหล่านี้�	 ชี�ไปีทีี่�คำาถึามสำาคัญ 
คือ	 ปีรัะเที่ศไที่ยจะมีทิี่ศที่างต่ั้อการัตั้อบคำาถึามเหล่านี้�อย่างไรั 
ทีี่�จะเป็ีน้ทิี่ศที่างทีี่�คน้ทุี่กกลุ่ม	 ทุี่กภาคส่วัน้และทุี่กวััยยอมรัับ 
รั่วัมกัน้และที่ำาให้เกิดีเปี็น้น้โยบายข่องปีรัะเที่ศ	 จ่งเปี็น้ที่ี�มา
ข่องการัพี่ัฒน้าข่้อเสน้อใน้ปีรัะเดี็น้	 “หลักปีรัะกัน้รัายไดี้และ
คุณภาพี่ชีวัิตั้เมื�อเข่้าส่่วััยส่งอายุ”	 ใน้งาน้สมัชชาสุข่ภาพี่
แห่งชาตั้ิน้ี�	
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เร่�อง	น้ายแพี่ที่ย์วัิชัย		โชควัิวััฒน้

	 ใครัที่ี�เคยไปีเยือน้กรัุงลอน้ดีอน้	 จะสังเกตั้เห็น้วั่ามี
อนุ้สาวัรัีย์ข่องผ่้คน้มากมาย	 เพี่ื�อรัำาล่กถึ่งคุณงามควัามดีี
ข่องแตั้่ละที่่าน้	และเปี็น้แรังบัน้ดีาลให้แก่คน้รัุ่น้หลัง	ที่ั�งน้ี�
น้่าจะเปี็น้ไปีตั้ามบที่กวัีบที่หน้่�งข่องกวัีอเมรัิกัน้	 คือ	 เฮน้รั ี
วััดีสเวัิรั์ธ	 ลองเฟื้ลโลวั์	 (๒๓๕๐-๒๔๒๕)	 ซึ่่�งล้น้เกล้าฯ	
รััชกาลที่ี�	๖	ที่รังแปีลไวั้	ดีังน้ี�

      ประวััติิวีัรบุุรุษไซร์			เตืิอนใจ	เรานา
	 ว่ัาอาจจะยัังชนม์์	 		เลิิศได้้
	 แลิะยัาม์จะบุรรลัิยั	 		ทิิ้�งซ่�ง
	 รอยับุาทิ้เหยีัยับุแนบุไว้ั	 		แทิ้บุพืื้�นทิ้รายัสมั์ยั

	 แฟื้รังคลิน้	 ดีี	 รั่สเวัลตั้์	 เปี็น้ปีรัะธาน้าธิบดีีสหรััฐ
ที่่าน้หน้่�งทีี่�คน้อังกฤษรัักและยกย่องอย่างส่งจน้สร้ัาง
อนุ้สาวัรัีย์ให้	 เพี่รัาะถึ้าปีรัาศจากที่่าน้ผ่้น้ี�แล้วั	 อังกฤษ
อาจจะพี่่ายแพี่้แก่เยอรัมน้ีใน้สงครัามโลกครัั�งที่ี�	 ๒	 ก็ไดี้ 
เพี่รัาะตั้อน้ทีี่�อังกฤษตัั้ดีสิน้ใจปีรัะกาศสงครัามกับเยอรัมนี้ 
น้ั�น้อังกฤษตั้กเปี็น้รัองเยอรัมน้ีอย่างมาก	 น้ายกรััฐมน้ตั้รัี
และรััฐมน้ตั้รัีคน้สำาคัญเวัลานั้�น้มิได้ีเตั้รีัยมพี่รั้อมเพืี่�อที่ำา
สงครัาม	 จ่งตั้้องอาศัยการัเจรัจาเปี็น้หลัก	 ซึ่่�งไม่ไดี้ผล							
จน้น้ายกรััฐมน้ตั้รัีตั้้องลาออก	 และสภาผ่้แที่น้รัาษฎรัไดี้
เลือกวัิน้สตั้ัน้	เชอรั์ชิล	ข่่�น้เปี็น้ผ่้น้ำา	เพี่รัาะเห็น้เปี็น้ผ่้เดีียวัที่ี�
จะกล้าตั้่อกรักับฮิตั้เลอรั์
	 แต่ั้เวัลานั้�น้กองทัี่พี่น้าซีึ่เกรีัยงไกรัมาก	 กองทัี่พี่ฝัรัั�งเศส 
และอังกฤษรัาวั	๔	แสน้	ถึ่กโจมตั้ีถึอยรั่น้ไปี		“จน้มุม”	ที่ี� 
ดีัน้เคิรั์ก	และเชอรั์ชิลก็แที่บไม่มีใครัสน้ับสนุ้น้ให้ตั้่อส่้
	 จุดีหักเหอย่่ที่ี�พี่รัะเจ้าจอรั์จที่ี�	 ๖	 ที่รังตั้ัดีสิน้พี่รัะที่ัยไม ่
อพี่ยพี่หลบภัยไปีปีรัะที่ับอย่่ที่ี�แคน้าดีา	 แตั้่จะยืน้หยัดีอย่ ่
กับรัาษฎรัข่องพี่รัะองค์ที่่าน้	 และไดี้ที่รังไปีพี่บเชอรั์ชิลถึ่ง 
ที่ี�บ้าน้พี่ักเลข่ที่ี�	 ๑๐	 ถึน้น้ดีาวัน้ิ�ง	 ที่รังชี�แน้ะให้เชอรั์ชิลไปี
ฟื้ังเสียงปีรัะชาชน้วั่าจะส่้หรัือยอมแพี่้ฮิลเลอรั์
	 เมื�อตัั้ดีสิน้ใจส้่	ก็ต้ั้องต่ั้อส้่อย่างโดีดีเดีี�ยวัอย่่รัาวั	๑	เศษ 
กรุังลอน้ดีอน้ถ่ึกถึล่มยับเยิน้	 พัี่น้ธมิตั้รัใน้ยุโรัปีก็มีแต่ั้รััสเซีึ่ย 
ที่ี�ยืน้หยัดีตั้่อส่้ไดี้ยาวัน้าน้	 จน้กรัะที่ั�งญี�ปีุ่น้ตั้ัดีสิน้ใจเปีิดี 
สงครัามภาคพืี่�น้แปีซึ่ิฟื้ิกถึล่มเพี่ิร์ัลฮาร์ัเบอรั์ที่ำาให้สหรััฐ

เข้่าส่่สงครัาม	แรักๆ	สหรััฐก็ถึอยร่ัน้	แต่ั้ใน้ทีี่�สุดีก็ยัน้ญี�ปุ่ีน้ไวั ้
ได้ีและเป็ีน้ฝ่ัายโต้ั้กลับจน้ฝ่ัายพัี่น้ธมิตั้รัได้ีชัยชน้ะใน้ทีี่�สุดี
	 หลังสงครัาม	เมื�อ	พี่.ศ.	๒๔๘๙		กลุ่ม	“น้ักแสวังบุญ”	
(The	Pilgrims)	เปี็น้ผ่้รัิเรัิ�มควัามคิดีใน้การัสรั้างอนุ้สาวัรัีย ์
โดียรัะดีมทีุ่น้ผ่าน้การัข่อรัับบรัิจาคและข่ายข่องที่ี�รัะล่ก 
โดียกำาหน้ดีให้แตั้่ละคน้บรัิจาคไม่เกิน้	๕	ชิลลิง	เพี่ื�อให้มีผ่้
รั่วัมกวั้างข่วัางที่ี�สุดี	 ใน้ภาวัะที่ี�ชาวัอังกฤษกำาลังอดีอยาก 
อย่างมาก	 ปีรัากฏิว่ัาสามารัถึรัวับรัวัมเงิน้ได้ีตั้ามเป้ีาหมาย 
ใน้เวัลาเพี่ียง	๖	วััน้
	 อนุ้สาวัรีัย์สร้ัางทีี่�จตุั้รััสโกรัฟื้เน้อร์ั	(Grosvnor	Square) 
ตั้รังข้่ามปีรัะตั้่กองบัญชาการัรัะหว่ัางสงครัามข่องไอเซึ่น้ 
ฮาวัร์ั	ซ่ึ่�งบริัเวัณนั้�น้ได้ีชื�อว่ัา	“อเมริักาน้้อย”	(Little	America) 
พี่ิธีเปีิดีอนุ้สาวัรัีย์ที่ำาเมื�อวััน้ที่ี�	 ๑๒	 เมษายน้	 ๒๔๙๑	 โดีย
ภรัิยาข่องรั่สเวัลตั้์	 คือ	 เอลีน้อรั์	 รั่สเวัลตั้์	 บุคคลสำาคัญที่ี� 
อย่่ใน้พี่ิธีคือรัาชวังศ์อังกฤษ	 น้ายกรััฐมน้ตั้รัีแอตั้ลี	 ผ่้น้ำา
ฝั่ายค้าน้คือวัิน้สตั้ัน้	 เชอรั์ชิล	 และกล่าวัคำาอุที่ิศ	 โดีย 
เอกอัครัรัาชฑ์่ตั้สหรััฐ	ลิวัอิส	ดีับบลิวั	ดีักกลาส
	 อนุ้สาวัรีัย์ออกแบบโดียเชอร์ัวิัลเลียม	รีัดี	ดิีค	ส่ง	๑๓	ฟุื้ตั้ 
(รัาวั	๑	เที่่าครั่�งข่องตั้ัวัจรัิง)	เฮเลน้	แฮฟื้ฟื้์	(Helene	Hanff)	
น้ักเข่ียน้อเมรัิกัน้ไดี้วัิจารัณ์ไวั้ใน้หน้ังสือ	 The	 Dutchess	
of	Bloomsbury	Street	วั่า
	 “มัน้เป็ีน้รั่ปีปีั�น้รั่สเวัลต์ั้ยืน้ตั้รัะหง่าน้ถืึอไม้เที่้าผ้าคลุม
ไหล่พี่ลิ�วั	 มองเห็น้ลักษณะรั่ปีหน้้า	 แตั้่บุคลิกลักษณะ 
อุปีน้ิสัยหายไปีหมดี	 ฉัน้โมโหที่ี�รั่ปีปีั�น้ข่องรั่สเวัลตั้์ยืน้ดี้วัย 
สองข่า	 ซึ่่�งทีุ่พี่พี่ลภาพี่และใช้การัไม่ไดี้	 ตั้ลอดีการัดีำารัง 
ตั้ำาแหน้่งใน้ที่ำาเน้ียบข่าวั	 คุณไม่อาจตั้ัดีสิน้รั่สเวัลตั้์เลยถึ้า 
มองข่้ามข่้อเที่็จจรัิงที่ี�วั่า	 ควัามสำาเรั็จอัน้ยิ�งใหญ่ที่ั�งหลาย
ข่องท่ี่าน้คือควัามสำาเร็ัจข่องชายทีี่�เปี็น้อัมพี่าตั้ตัั้�งแต่ั้เอวั
ลงมา	ถึ้าเปี็น้ฉัน้คงปีั�น้ให้ที่่าน้น้ั�ง	โดียมีผ้าห่มที่ี�ที่่าน้มักใช้
คลุมเข่่าไวั้เพี่ื�อปีกปีิดีข่าที่ี�ไรั้เรัี�ยวัแรังค่่น้ั�น้	 อย่างอื�น้ล้วัน้
ที่ำาให้ควัามหาญกล้าและอารัมณ์ข่ัน้ใน้ใบหน้้ามุ่งมั�น้น้ั�น้
ลดีลงไปี	 เพี่รัาะควัามหาญกล้า	 และอารัมณ์ข่ัน้หายไปี
จากใบหน้้าข่องรั่ปีปีั�น้	 ซึ่่�งฉัน้คิดีวั่ามัน้ก็ไม่ไดี้สำาคัญอะไรั 
อย่างไรัเสียก็เปี็น้เรืั�องสำาคัญที่ี�ได้ีร้่ัวั่าชาวัอังกฤษจำาน้วัน้
มากรัักที่่าน้” 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั

วิพัากษ์์
อนุสู่าวรียั่์
ร่สู่เวลัต่์
ที�ลัอนดัอน
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คุ ลิ ป ด่้ ท่ั� ต้้ อ ง ดู้

๑๕ ปี 
พั.ร.บ. 
สูุ่ขภาพัแห่งชาต่ิ
‘พัลัังภาคี
สู่ร้างสู่ังคม
สูุ่ขภาวะ’

	 	๑๕	 ปีี	 ข่องการัปีรัะกาศใช้	 พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่ 
แห่งชาติั้	พี่.ศ.	๒๕๕๐	ได้ีหนุ้น้เสริัมควัามเข้่มแข็่ง 
ให้กับรัะบบสุข่ภาพี่ตัั้�งแต่ั้ฐาน้รัาก	มากไปีกว่ัานั้�น้ 
เครืั�องมือภายใต้ั้	พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่	ฯ	 ยังได้ีผ่าน้การั 
พี่ิส่จน้์แล้วัวั่า	สามารัถึช่วัย	“สรั้างสุข่ภาวัะ”	อัน้
ครัอบคลุมที่ั�ง	 กาย	 จิตั้ใจ	 สังคม	 และ	 ปีัญญา 
ไดี้จรัิง
	 	ท่ี่ามกลางควัามเปีลี�ยน้แปีลง	 และการัเกิดีข่่�น้ 
ข่องโรัครัะบาดี	 พี่บว่ัากลไกการัป้ีองกัน้โรัคทีี่�สำาคัญ 
อย่่ที่ี�	 “รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�”	 ตั้ลอดีจน้การัใช้มาตั้รัการั 
ส่วัน้บุคคล-มาตั้รัการัที่างสังคม	สนั้บสนุ้น้มาตั้รัการั 
ภาครััฐ
	 	ซ่ึ่�งนั้บเป็ีน้อีกหน่้�งร่ัปีธรัรัมข่อง	พี่.รั.บ.	สุข่ภาพี่ 
แห่งชาตั้ิ	 พี่.ศ.	 ๒๕๕๐	 ที่ี�ช่วัยสรั้างควัามมั�น้คง
ที่างสุข่ภาพี่ให้กับปีรัะชาชน้
		 	 	พี่.รั.บ.	สุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิฯ	มีส่วัน้สรั้างรัะบบ
สุข่ภาพี่	และสังคมสุข่ภาวัะ	ผ่าน้การัข่ับเคลื�อน้
ข่องภาคีเครัือข่่ายที่ี�รั่วัมกัน้พี่ัฒน้าน้โยบาย 
สาธารัณะฯ	 โดียรัายละเอียดีอย่ ่ใน้คลิปีดีีที่ี � 
ตั้้องดี่น้ี�	

เร่�อง	สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ
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สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ	(สช.)	เจ้าของ

น้พี่.ปีรัะที่ีปี	ธน้กิจเจรัิญ	ที�ปร่กษา

น้พี่.ปีรัีดีา	แตั้้อารัักษ์	บรรณาธิการบริห่าร

บรัิษัที่	แจ่มแจ่มกรัุ๊ปี	จำากัดี	บรรณาธิการ

EDITORIAL 

	ข่น้ิษฐา	แซึ่่เอี�ยวั	กองบรรณาธิการ

แคที่รัียา	การัาม

น้ภิน้ที่รั	ศิรัิไที่ย

บัณฑ์ิตั้	มั�น้คง

พี่ิสิษฐ์	ศรัีอัคคโภคิน้

ยุวัลักษณ์	เหมะวัิบ่ลย์

ช่ชาตั้ิ	ตั้รัีรััถึยาน้น้ที่์

พี่รัมปีรัะสิที่ธิ�	ธรัรัมกรัณ์

ชน้ัญชิดีา	จัน้ที่รั์หมื�น้

ที�อยู่ สุำานักงานคีณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.)

ชั�น้	๓	อาคารัสุข่ภาพี่แห่งชาตั้ิ

๘๘/๓๙	หม่่	๔	ถึ.ตั้ิวัาน้น้ที่์	๑๔	

ตั้.ตั้ลาดีข่วััญ	อ.เมือง	จ.น้น้ที่บุรัี	๑๑๐๐๐

โที่รัศัพี่ที่์	๐	๒๘๓๒	๙๐๐๐	แฟื้กซึ่์	๐	๒๘๓๒	๙๐๐๑

อีเมล		nationalhealth@nationalhealth.or.th

เวั็บไซึ่ตั้์		www.nationalhealth.or.th

ติิดติ่อกองบรรณาธิการ

บรัิษัที่	แจ่มแจ่มกรัุ๊ปี	จำากัดี	

๓๕๓/๔๔๕	หม่่บ้าน้	The	Connect	

๗/๑	ถึ.เที่ิดีรัาชัน้	แข่วังสีกัน้	เข่ตั้ดีอน้เมือง	

กที่ม.	๑๐๒๑๐

โที่รัศัพี่ที่์	๐๘	๗๑๗๑	๘๙๔๔
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