
ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ A
สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

ปีีท่ี่� ๑๒ I ๑๔๙ I กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๖
www.nationalhealth.or.th

วััดใจ
‘พรรคการเมืือง’

ในสมืรภููมิืเลืือกตัั้�ง
สร้าง ‘หลัืกประกันรายได้’

ถ้้วันหน้า



ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖2 3

สารบััญ I เร่�องเด่่นประจำำาฉบัับั

๓๘	 แกะรอยโลก
 รักกันจำริง ... อย่่าทิ้้�งให้้แก่แล้้วจำน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)
ช้ัน ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
๘๘/๓๙ หมู่ ๔  ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 
ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ 
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ภ�พปก : ปิยะพร ธน�รักษ์

 ๔

	 คุุยกับเลขา
 เสร็จำส้�นภารก้จำ ‘ขาข้�น’  
 มุ่่่งห้น้าส่่ ‘ขาเคล้่�อน’
 ธรรมุ่น่ญว่าด่้วย่ 
 ระบับัส่ขภาพแห้่งชาติ ้
 ฉบัับัทิ้่� ๓ 
 ห้ล้ัง ‘ครมุ่.- 
 สภาผู้่้แทิ้นฯ-ว่ฒิ้สภา’  
 เห้็นชอบั

 ๖
 
	 เร่�องจากปก
 วัด่ใจำ ‘พรรคการเมุ่่อง’ 
  ในสมุ่รภ่มุ่้เล้่อกติั�ง
 พิส่จำน์ความุ่กล้้า
 ทิ้างจำริย่ธรรมุ่
 สร้าง ‘ห้ล้ักประกัน
 ราย่ได่้’ ถ้้วนห้น้า

 ๒๒

	 สััมภาษณ์์
 ปากคำา ๕ ผู้่้แทิ้น
 ‘พรรคการเมุ่่อง’
 พันธสัญญา
 ก่อนเล้่อกติั�งให้ญ่
 ส่่การสร้าง
 ‘ห้ล้ักประกันราย่ได่้’
 เมุ่่�อส่งวัย่

๓๔	 เกาะติิด	คุสัช.
 คสช. รับัรอง ๓ มุ่ติ้สมุ่ัชชาส่ขภาพฯ ปี ๖๕
 เห้็นชอบัข้อเสนอพัฒินา ‘ส่ขภาพช่องปาก’ 
 ห้น่น สปสช. ปรับัส้ทิ้ธ้ประโย่ชน์ 
 ให้้เอกชนร่วมุ่จำัด่บัริการ-ทิ้ันติกรรมุ่ทิ้างไกล้

๓๖	 เร่�องเล่าจากพื้้�นที่่�
 ‘ถ้อด่ – สร้าง – พัฒินา’ นวัติกรรมุ่ทิ้างสังคมุ่
 ส่่การเสริมุ่พล้ังความุ่เข้มุ่แข็งช่มุ่ชน
 รองรับัภาวะฉ่กเฉ้นด่้านสาธารณส่ขอนาคติ

๔๐	 ให้้ระบบสัุขภาพื้เล่าเร่�อง
 ห้ล้ักประกันราย่ได่้
 เพ่�อค่ณภาพช่วิติทิ้่�ด่่เมุ่่�อเข้าส่่วัย่ส่งอาย่่: 
 ความุ่เป็นธรรมุ่ด่้านส่ขภาพ 
 โอกาส แล้ะ ความุ่ห้วังอนาคติประเทิ้ศไทิ้ย่

๔๒ Right to Health
 การจำัด่ทิ้ำาข้อเสนอเช้งนโย่บัาย่
 การขับัเคล้่�อนระบับัการด่่แล้แบับัประคับัประคอง
 ผู้่านระบับัห้ล้ักประกันส่ขภาพถ้้วนห้น้า

๔๔	 นโยบายสัร้างได้
 สร้าง ‘พ่�นทิ้่�ปล้อด่ภัย่’ ให้้กันแล้ะกัน

๔๖	 เล่าให้้ลึก
 “ช่วิติทิ้่�ฟื้้�นค่น”

๕๐	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 ธรรมุ่น่ญส่ขภาพ
 ผู้่้ส่งอาย่่วัด่ห้ัวฝาย่

ฉบัับั ๑๔๙  I ก่มุ่ภาพันธ์ ๒๕๖๖
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  สวัสดีครับพี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�น เดือนกุมภ�พันธ์เดือนแห่งคว�มรัก ในน�มสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
(สช.) ขอส่งมอบคว�มปร�รถน�ดีไปยังพี�น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�น และขอให้ทุกท่�นเต็มเป่�ยมไปด้วยพลังก�ย-พลังใจ พร้อม
แบ่งปัน ‘คว�มรัก’ ระหว่�งกัน เพื�อสร้�งสังคมสุขภ�วะให้เกิดข้้นจริง
  นอกจ�กน้ี เดือนกุมภ�พันธ์ยังถือว่�เป็นฤกษ์ง�มย�มดีอีกประก�ร นั�นเพร�ะขณะน้ี ธรรมนููญว่่าด้้ว่ยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ 
ฉบับที่่� ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ้�งผ่่�นขั้นตอนก�รมีส่วนร่วมของพวกเร�ม�เป็นระยะเวล�กว่� ๒ ป่ ได้ผ่่�นคว�มเห็นชอบและรับทร�บ 
จ�กคณะรัฐมนตรี (ครม.) สภ�ผู้่แทนร�ษฎร และวุฒิิสภ� ครบถ้วนต�มที�กฎหม�ยกำ�หนดและมีผ่ลผู่กพันกับหน่วยง�นที�เกี�ยวข้อง 
ต่อเนื�องไปจนถ้งป่ ๒๕๗๐ เป็นที�เรียบร้อยแล้วครับ ข้ันตอนถัดจ�กน้ีคือก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เพื�อสื�อส�รให้หน่วยง�น 
องค์กร และประช�ชนทร�บและใช้ประโยชน์อย่�งเป็นท�งก�รต่อไป
  สำ�หรับ “ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ” นับเป็นเครื�องมือสำ�คัญหน้�งภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที�
กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�ข้้นเพื�อใช้เป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของ
ประเทศ เปรียบได้กับ “แผ่นที�นำ�ท�ง” หรือ “เข็มทิศ” สำ�หรับนโยบ�ยสุขภ�พของไทย
  ที�ผ่่�นม�เร�มีก�รประก�ศใช้ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ม�แล้ว ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที� ๑ ในป่ ๒๕๕๒ และฉบับที� ๒ 
ในป่ ๒๕๕๙ ซ้�งกฎหม�ยได้บัญญัติเอ�ไว้ว่�ต้องมีก�รทบทวนเพื�อให้เท่�ทันสถ�นก�รณ์ที�เปลี�ยนแปลงทุกๆ ๕ ป่
  ฉะนั้นในป่ ๒๕๖๓ คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) จ้งได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ข้้นเมื�อวันที� 
 ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อุดมศ้กษ� วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (อว.) เป็นประธ�น พร้อมด้วย 
องค์ประกอบของคณะกรรมก�รม�จ�กหล�ยภ�คส่วน
  ตลอดเวล�เกือบ ๒ ป่ คณะกรรมก�รชุดนี้ได้ใช้กระบวนก�รทำ�ง�นที�ย้ดหลักก�รท�งวิช�ก�ร ก�รมีส่วนร่วม และก�รสื�อส�ร
สังคม มีก�รรับฟังคว�มเห็นจ�กภ�คีภ�คส่วนต่�งๆ อย่�งครบถ้วนทั้ง ภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม ภ�คเอกชน และ
ภ�คีในพื้นที�ม�กม�ยหล�กหล�ยเวที จนสรุปกล�ยเป็นฉันทมติร่วมกันในเวทีสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น เมื�อวันที� ๒๕ เม.ย.  
๒๕๖๕ และออกม�เป็นร่�งธรรมนูญฯ ที�มีเน้ือห�มุ่งไปสู่เป้�หม�ยของก�รสร้�ง “ระบบสุุขภาพท่ี่�เป็็นูธรรม ไม่ทิี่�งใครไว้่ข้างห่ลััง 
แลัะช่ว่ยพลัิกฟื้้�นูป็ระเที่ศไที่ย”
  พี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�นครับ แม้ว่�ขณะน้ีธรรมนูญฯ อยู่ระหว่�งรอประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เพื�อใช้อย่�งเป็นท�งก�ร 
แต่ที�จริงแล้วกระบวนก�รขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ได้เดินหน้�ม�ระยะหน้�งแล้ว เร�มีกระบวนก�รคู่ขน�นในก�รเตรียม
คว�มพร้อมภ�คีเครือข่�ยทั�วประเทศ เพื�อทำ�คว�มเข้�ใจและผ่ลักดันให้เกิดก�รนำ�เนื้อห�ภ�ยในธรรมนูญฯ ไปปรับใช้ ผ่่�นกลไก 
ของทั้ง ๑๓ เขตสุขภ�พเพื�อประช�ชน
  นั�นเพร�ะก�รขับเคลื�อนต�มธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ นี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื�องของแต่ละหน่วยง�น องค์กร หรือใครที�มีบทบ�ท 
เท่�น้ัน ห�กแต่ในระดับชุมชน บุคคล ก็ล้วนส�ม�รถที�จะนำ�เน้ือห�ของธรรมนูญฯ ฉบับน้ี ไปปรับใช้ได้ต�มบทบ�ทและหน้�ที�ของตน 
เพื�อให้เร�มุ่งไปสู่เป้�หม�ยของระบบสุขภ�พที�เป็นธรรมไปพร้อมกัน
  ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขปัญห�เชิงระบบกันม�กข้้น อย่�งก�รเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รอภิบ�ล 
ระบบสุขภ�พครอบคลุม ๓ ส่วน คือ ๑. ก�รพัฒิน�กระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ๒. ก�รทำ�สภ�พแวดล้อมและ 
ระบบนิเวศให้เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พดี และ ๓. ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒิน�ศักยภ�พมนุษย์ในทุกกลุ่มวัยและทุกระดับ
  ตัวอย่�งเช่นเรื�องก�รสร้�ง “ห่ลัักป็ระกันูรายได้้แลัะคุณภาพช่ว่ิติเม่�อเข้าสุู่ว่ัยสุูงอายุ” ซ้�งเป็นธีมหลักของนิตยส�รส�นพลัง 
เล่มที�พี�น้องภ�คีเครือข่�ยกำ�ลังอ่�นอยู่นี้ ก็นับว่�สอดคล้องกับเป้�หม�ยของธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ โดยตรง และถือเป็นก�ร 
ขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พฯ ภ�ยใต้หลักใหญ่ใจคว�มของธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ด้วย
  พี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�นครับ ผ่มมีคว�มยินดีที�จะแจ้งให้ทุกท่�นทร�บว่� นูพ.ณรงค์ศักด้ิ� อังคะสุุว่พลัา ได้ให ้
เกียรติพวกเร� สละเวล�อันมีค่�ของท่�น เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งป็ระธานูคณะกรรมการสุนูับสุนูุนูแลัะติิด้ติามการขับเคลั่�อนู
ธรรมนููญว่่าด้้ว่ยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบับที่่� ๓ ซ้�งจะเป็นกลไกที�ถูกเพิ�มเติมเข้�ม�ใหม่ เพื�อที�จะให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 
ขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ฉบับนี้ม�กข้้น ที�สำ�คัญก็คือ ท่�น นพ.ณรงค์ศักดิ� เคยมีประสบก�รณ์จ�กก�รบริห�รระบบส�ธ�รณสุข 
ม�ย�วน�น เป็นประธ�นกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติม�แล้วสองครั้ง และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทบทวนธรรมนูญฯ  
ฉบับแรกม�ก่อน จ้งมั�นใจได้เลยว่�จะส�ม�รถเข้�ม�ช่วยเติมเต็มก�รขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ฉบับใหม่นี้ให้สมบูรณ์ได้ยิ�งข้้น 
ไปอีกครับ 

เสัร็จสัิ�นภารกิจ ‘ขาข้�น’	มุ่งห้น้าสัู่ ‘ขาเคล้่�อน’
ธรรมุ่น่ญว่าด่้วย่ระบับัส่ขภาพแห้่งชาติ้ ฉบัับัทิ้่� ๓
ห้ลัง ‘ครมุ่.-สภาผู้่้แทิ้นฯ-ว่ฒิ้สภา’	เห้็นชอบ

คุุ ย กัั บ เ ล ข า
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

วััดใจ
‘พรรคการเมืือง’

ในสมืรภููมิืเลืือกตัั้�ง
พิสูจน์ควัามืกล้ืา
ทางจริยธรรมื 

สร้าง
‘หลัืกประกันรายได้’

ถ้้วันหน้า
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เรียกได้ว่ัา
เป็นการขยับใหญ่่
ในระดับโครงสร้าง
สำหรับควัามืพยายามื
ในการผลัืกดันให้เกิด
‘หลัืกประกันรายได้’
แก่ประชาชนทุกคน
เพื�อเป็นกำแพงพิงหลัืง
เมืื�อก้าวัเข้าสู่วััยสูงอายุ

  เรื�องนี้ถือเป็นเรื�องใหญ่ และอ�จเทียบเคียงกับก�ร 
ก่อร่�งข้้นรูประบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (บัตรทอง) 
ในอดีตได้
  ก่อนป่ ๒๕๔๕ ที�ประเทศไทยจะมีระบบบัตรทอง มี 
คำ�ปร�ม�สจ�กทั�วทุกส�รทิศว่�เป็นเพียงเรื�อง ‘เพ้อฝััน’ 
ห�กแต่ด้วยคว�มร่วมไม้ร่วมมือและก�รส�นพลัง 
ระหว่�งภ�คประช�ชน-ประช�สังคม ภ�ควิช�ก�ร-วิช�ชีพ 
และได้รับแรงสนับสนุนจ�ก ‘ภ�คก�รเมือง’
  ที�สุดแล้ว เรื�องที�เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปได้
  ตลอดระยะเวล�ร่วม ๒ ทศวรรษ ระบบหลักประกันฯ 
ได้นำ�พ�ประเทศไทยข้้นแท่น ‘ต้นแบบ’ ของก�รบริห�ร 
จัดก�ร-ก�รสร้�งกลไกและนวัตกรรมท�งก�รเงิน เพื�อดูแล 
สุขภ�พประช�ชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง
  อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้คว�มท้�ท�ยใหม่จ�กก�รก้�ว 
เข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์ ต้ังแต่ป่ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ซ้�งประเทศไทยจะมีผู่้สูงอ�ยุเพิ�มข้้นป่ละ ๑ ล้�นคน 
ต่อเนื�องไปอีก ๒๐ ป่

  แน่นอน เรื�องของก�รรักษ�พย�บ�ลคงไม่ใช่เพียงมิต ิ
เดียวที�ทำ�ให้ชีวิตประช�ชนมีคว�มมั�นคง ห�กแต่ยังจำ�เป็น 
จะต้องมีระบบรองรับในมิติอื�นด้วย
  ในช่วงเวล�นี้ หล�ยฝั่�ยจ้งกำ�ลังเห็นพ้องร่วมกันว่� 
ประเทศไทยมี “คว�มจำ�เป็น” และมี “คว�มพร้อม” ที�จะ
จัดให้มีระบบห่ลัักป็ระกันูรายได้้เพ่�อคุณภาพช่วิ่ติ 
ท่ี่�ด่้เม่�อเข้าสูุ่วั่ยสูุงอายุ ที�คนในสังคมทุกช่วงวัย ทุกส�ข� 
อ�ชีพจ�กทุกภ�คส่วนจะต้องมีส่วนร่วมและเป็นเจ้�ของ 
อันเป็นก�รต่อยอดคว�มสำ�เร็จจ�กระบบบัตรทอง ไปสู ่
ก�รสร้�งระบบที�จะทำ�ให้ประช�ชนมีคว�มมั�นคงในด้�น
สุขภ�พก�ยและใจ เศรษฐกิจ สังคม และสภ�พแวดล้อม 
อย่�งเป็นองค์รวมต่อไป
  วันนี้ อ�จมีใครบ�งคนมองว่�เรื�องนี้เป็นเพียง ‘คว�ม
เพ้อฝัันครั้งใหม่’
  แต่ใช่หรือไม่ว่� ขณะนี้ เงื�อนไข-ปัจจัย ที�จะนำ�ไปสู่
คว�มเปลี�ยนแปลงได้ครบถ้วนแล้ว โดยเฉพ�ะในจังหวะ
ที�ประเทศไทยกำ�ลังจะมี ‘ก�รเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศ’ 
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การให้บำนาญ่แบบถ้้วันหน้า
จะเป็นประโยชน์กับทุกคน
หากใช้กลืไกทางการคลัืง
เข้ามืาช่วัยแก้ปัญ่หาได้
ก็จะเป็นโอกาสสำคัญ่
ที�ประเทศไทยจะแก้ปัญ่หา
ขั�นรากฐานของ
ควัามืเหลืื�อมืล้ื�า
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และพรรคก�รเมืองต่�งแสดงคว�มกล้�ห�ญท�งจริยธรรม 
ออกม�เพื�อเรียกคะแนนเสียง

มีืแค่ ๐.๕%
ที�เงินออมืเพียงพอ
เมืื�อสูงวััย
  ปัจจุบันผู่้สูงอ�ยุไทยกำ�ลังเผ่ชิญหน้�กับบริบทท�ง
เศรษฐกิจและสังคมหล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะก�รข�ด
คว�มมั�นคงท�งเศรษฐกิจ ด้วยตัวเลขอัตร�คว�มย�กจน
เพิ�มสูงข้ ้นในกลุ่มประช�กรที�มีอ�ยุม�กข้้น กล่�วคือ  
มีผู่้สูงอ�ยุกว่� ๑.๑๙ ล้�นคนในขณะนี้ ที�มีร�ยได้ตำ��กว่� 
๑๐,๐๐๐ บ�ทต่อป่ ในขณะที�สัดส่วนผู้่สูงอ�ยุที�ต้องพ้�งพิง 
“เบี้ยยังชีพ” ก็มีแนวโน้มเพิ�มข้้นเรื�อยๆ

  จ�กวิกฤตโควิด-19 ที�ผ่่�นม� ยังพบว่�ผู่้สูงอ�ยุเป็น
ประช�กรกลุ่มที�ได้รับผ่ลกระทบสูงม�กท้ังด้�นสุขภ�พ 
เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ว่�จะเป็นก�รสูญเสียร�ยได้จ�ก 
ก�รข�ดอ�ชีพ/พ้ืนที�ค้�ข�ย หรือถูกลดเงินเดือน โดยพบว่� 
ผู้่สูงอ�ยุที�มีร�ยได้หลักจ�กก�รทำ�ง�นมีสัดส่วนลดลงถ้ง 
๔๕% และอ�จเป็นผ่ลให้สัดส่วนของผู่้สูงอ�ยุที�ต้องพ้�งพิง
เบี้ยยังชีพเพิ�มข้้นถ้ง ๔๐% ยังไม่รับรวมไปถ้งหนี้สินทั้งใน
ระบบและนอกระบบของครัวเรือนกลุ่มเปร�ะบ�งที�เพิ�ม
สูงข้้นอีกด้วย
  แน่นอนว่�เรื�องนี้ไม่ได้ส่งผ่ลเฉพ�ะเพียงคุณภ�พชีวิต 
ของผู้่สูงอ�ยุเท่�น้ัน เพร�ะเมื�อภ�ระท้ังหมดจะไปตกอยู่กับ 
“คนวัยแรงง�น” ที�ต้องแบกรับก�รเล้ียงดูเด็กและผู้่สูงอ�ยุ 
ม�กข้้น โดยค�ดก�รณ์แนวโน้มว่�อีก ๒๐ ป่ข้�งหน้�หรือ 
ร�วป่ ๒๕๘๕ จะมีสัดส่วนประช�กรวัยเด็กและวัยสูงอ�ย ุ
๗๙ คน ต่อประช�กรวัยแรงง�น ๑๐๐ คน (จ�กเดิม ๕๔ 
ต่อ ๑๐๐ คนในป่ ๒๕๖๓) นับว่�จะยิ�งเพิ�มคว�มส�หัสให้
กับวัยแรงง�น ที�ยังต้องเตรียมก�รสร้�งหลักประกันคว�ม
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“สวััสดิการสังคมื
สำหรับผู้สูงอายุ”
ถื้อเป็นหัวัใจสำคัญ่
อย่างหน่�งที�จะช่วัยให้
ผู้สูงอายุ สามืารถ้
ดำรงไว้ัซ่ึ่�งศักดิ�ศรี
คุณค่า แลืะคุณภูาพที�ดี
ของชีวิัตั้ได้ 

มั�นคงในชีวิตของตนเองในย�มชร�ภ�พด้วยเช่นกัน
  เมื�อเสริมกับข้อมูลที�ว่� “เงินออมที�พ้งมี” เพื�อให้พอใช้
จ่�ยเมื�ออ�ยุ ๖๐-๑๐๐ ป่ สำ�หรับคนร�ยได้ป�นกล�งใน
เขตเมืองคือ ๔.๓ ล้�นบ�ท และในชนบท ๒.๘ ล้�นบ�ท 
พบว่�คนไทยส่วนใหญ่มีเงินออมยังไม่เพียงพอต่อก�ร
สร้�งคว�มมั�นคงในชีวิต โดยครัวเรือนที�มีเงินออมสูงว่� 
๒.๘ ล้�นบ�ท มีเพียง ๐.๕% ของครัวเรือนทั้งประเทศ
เท่�นั้น
  ด้วยเหตุนี้ “สวัสดิก�รสังคมสำ�หรับผู่้สูงอ�ยุ” จ้งถือ
เป็นหัวใจสำ�คัญอย่�งหน้�งที�จะช่วยให้ผู่้สูงอ�ยุ ส�ม�รถ
ดำ�รงไว้ซ้�งศักดิ�ศรี คุณค่� และคุณภ�พที�ดีของชีวิตได้ 
ขณะเดียวกันห�กไม่มีก�รว�งแผ่น ปรับปรุง และพัฒิน�
นโยบ�ยและระบบที�เกี�ยวข้องรองรับต้ังแต่ปัจจุบัน 
ผู่้สูงอ�ยุไทยในอน�คตก็มีโอก�สเสี�ยงสูงที�จะข�ดหลัก
ประกันคว�มมั�นคงในชีวิต

๕ เสาหลัืก
ขับเคลืื�อน
หลัืกประกันรายได้ฯ
  แม้เรื�องของระบบหลักประกันร�ยได้ หรือบำ�น�ญของ 
ผู้่สูงอ�ยุ จะไม่ได้ถูกหยิบยกข้้นม�พูดถ้งเป็นคร้ังแรก ห�ก 
แต่เรื�องน้ีได้กล�ยม�เป็นว�ระสำ�คัญเมื�อได้รับฉันทมติ
บนเวที สุมัชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที่่� ๑๕ เร่�อง ห่ลััก 
ป็ระกันูรายได้้เพ่�อคุณภาพช่วิ่ติท่ี่�ด่้เม่�อเข้าสูุ่วั่ยสูุงอายุ 
ซ้�งภ�คีเครือข่�ยสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พได้ร่วมกันเห็น
ชอบและให้ก�รรับรองเป็นมติร่วมกันเมื�อวันที� ๒๒ ธ.ค. 
๒๕๖๕
  สิ�งที�ภ�คีเครือข่�ยเห็นชอบออกม�ร่วมกัน คือกรอบ 
ทิศท�งนโยบ�ย (Policy Statement) ในก�รสร้�งให้เกิด 
ระบบหลักประกันร�ยได้ฯ ที�คนทุกช่วงวัย ทุกส�ข�อ�ชีพ 
จ�กทุกภ�คส่วน จะร่วมเป็นเจ้�ของและมีส่วนร่วมในก�ร 
ดำ�เนินง�น พร้อมยังเสนอให้มีก�รกำ�หนดเป็นระเบียบว�ระ 
แห่งช�ติ (National Agenda) ที�มีหน่วยง�นรับผ่ิดชอบ 
และเอ้ือให้เกิดก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัติได้อย่�งเห็นผ่ลชัดเจน
  ส�ระสำ�คัญภ�ยใต้กรอบทิศท�งนโยบ�ยน้ี ไม่ได้พูดถ้ง 
เฉพ�ะเรื�องของตัว “เงิน” ที�เป็นสวัสดิก�รหรือบำ�น�ญ
เท่�นั้น แต่เป็นก�รระบุครอบคลุมถ้ง “๕ เส�หลัก” ที�มี 
คว�มสัมพันธ์เชื�อมโยงกันอย่�งเป็นระบบ และต้องขับเคลื�อน 
ไปด้วยกัน ประกอบด้วย
     ๑. การพัฒนูาผลิัติภาพป็ระชากร การม่งานูที่ำา แลัะ 
ม่รายได้้จากการที่ำางานูที่่�เห่มาะสุม ติลัอด้ช่ว่งว่ัย โดย 

สนับสนุนให้เกิดระบบก�รศ้กษ�เรียนรู้ตลอดชีวิตที�ทุกคน 
ส�ม�รถเข้�ถ้งได้ต้ังแต่เย�ว์วัย และเหม�ะสมต�มช่วงวัย 
รวมถ้งพัฒิน�ให้เกิดก�รจ้�งง�นผู้่สูงอ�ยุอย่�งเป็นรูปธรรม 
หรือมีก�รขย�ยช่วงอ�ยุก�รทำ�ง�นต�มคว�มเหม�ะสม 
เพื�อให้ผู้่สูงอ�ยุเป็นผู้่ที�มี “พฤฒิพลัง” มีคุณค่� ทำ�ประโยชน์ 
ต่อชุมชนและสังคม
      ๒. เงินูอุด้ห่นุูนูท่ี่�เพ่ยงพอต่ิอการด้ำารงช่พท่ี่�ผู้สูุงอายุ 
ทุี่กคนูคว่รได้้รับ แลัะบริการสัุงคม ท่ี่�จำาเป็็นูจากรัฐ โดย 
คำ�น้งถ้งคว�มเป็นธรรมท�งเศรษฐกิจ ก�รขย�ยฐ�นภ�ษ ี
และ ก�รปฏิิรูปงบประม�ณ เพื�อให้ก�รพัฒิน�สิทธิประโยชน์ 
บำ�น�ญชร�ภ�พของกองทุนต่�งๆ ในระบบของรัฐ นำ�ม� 
จ�กระบบก�รคลัง ระบบภ�ษี และแหล่งงบประม�ณที� 
เหม�ะสม โดยให้เชื�อมต่อกันเป็น “ระบบบำ�น�ญแห่งช�ติ 
แบบหล�ยชั้น”
     ๓. การออมระยะยาว่ การบริห่ารจัด้การการเงินู 
เพ่�อยามชราภาพท่ี่�เช่�อมโยงที่ั�งระด้ับป็ัจเจกบุคคลั 
ครอบครัว่ แลัะระด้ับที่่�สุูงข้�นู โด้ยม่การออมรว่มห่มู ่
ที่่�ครอบคลัุม เพ่ยงพอ แลัะยั�งย่นู สนับสนุนให้มีระบบ 
ส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน ก�รลด
ร�ยจ่�ย ก�รลงทุน และคว�มรู้ด้�นก�รออมในทุกช่วงวัย 
โดยเฉพ�ะตั้งแต่เย�ว์วัย สนับสนุนให้เกิดก�รออมภ�ค 
สมัครใจที�มีแรงจูงใจสูง ควบคู่กับก�รพัฒิน�ระบบก�รออม 
ภ�คบังคับที�ทำ�ให้ทุกคนเข้�ใจตั้งแต่วัยทำ�ง�น และเปิด
โอก�สให้มีท�งเลือกได้อย่�งเหม�ะสม
      ๔. การเข้าถ้ึงห่ลัักป็ระกันูสุุขภาพ โด้ยเฉพาะระบบ
การดู้แลัระยะยาว่ (Long-term care) ระบบการดู้แลั
แบบป็ระคับป็ระคอง (Palliative care) ระบบการติรว่จ 
คัด้กรองคว่ามเสุ่�ยงแลัะการป้็องกันูโรคห่ร่อภาว่ะพ้�งพิง 
ในูผู้สูุงอายุ เพื�อลดร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พของปัจเจกบุคคล 
และครัวเรือน ด้วยก�รเพิ�มคุณภ�พระบบบริก�รสุขภ�พ 
แบบปฐมภูมิให้มีบริก�รใกล้บ้�นทั�วถ้ง รวมถ้งมีก�รขย�ย 
และพัฒิน�สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภ�พของทั้ง ๓ 
กองทุนให้ครอบคลุม มีม�ตรฐ�นและก�รบริห�รจัดก�ร
เดียวกัน
     ๕. การดู้แลัแลัะการบริห่ารจัด้การ โด้ยผู้ดู้แลัผู้สูุงอายุ 
ครอบครัว่ ชุมชนู แลัะที่้องถึิ�นู สนับสนุนให้มีระบบที�
เอื้อให้สม�ชิกครัวเรือนเก้ือกูลดูแลผู่้สูงอ�ยุที�ป่วยเรื้อรัง 
หรือมีภ�วะพ้�งพิงในบ้�น รวมทั้งก�รกระจ�ยอำ�น�จเพื�อ 
ให้เกิดก�รสร้�งระบบสนับสนุนของชุมชนอย่�งต่อเนื�อง 
โดยใช้กลไกและสถ�บันก�รเงินของชุมชน เพื�อจัดบริก�ร 
สังคมที�จำ�เป็นและเข้�ถ้งได้ต�มบริบทของพ้ืนที� ตลอดจน 
ก�รรวมกลุ่มผู่้ประกอบก�รผู่้สูงอ�ยุในชุมชน ก�รจัดสรร
พ้ืนที�ส�ธ�รณะในชุมชนให้เป็นพ้ืนที�สวัสดิก�รชุมชน 
เป็นต้น
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 “เรื�องของสวััสดิการ
ระบบบำนาญ่ หรือ
หลัืกประกันรายได้ของ
ผู้สูงวััยนี� กำลัืงจะเป็น
โอกาสทางการเมืือง
ของพรรคการเมืืองต่ั้างๆ
ที�จะต้ั้องรีบตัั้ดสินใจ
แลืะนำไปบรรจุไว้ัเป็น
นโยบายสำหรับการเลืือกตัั้�ง
ครั�งหน้าที�กำลัืงจะมืาถ่้ง
เพราะสิ�งนี�กำลัืงเป็น
ควัามืต้ั้องการของสังคมื”
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‘วัาระเลืือกตัั้�ง’
จังหวัะก้าวัสู่รูปธรรมื 

  แม้จะกล�ยเป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�เห็นพ้อง
ร่วมกันของหล�ยฝั่�ย แต่แน่นอนว่�เรื�องนี้จำ�เป็นต้อง
อ�ศัยแรงขับเคลื�อนโดยตรงจ�กภ�คก�รเมือง หรือผู่้ที�จะ
มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง
ในช่วงจังหวะ “ก�รเลือกตั้งใหญ่” ที�จะเกิดข้้นภ�ยในป ่
๒๕๖๖ นี้ ก็นับว่�จะเป็นห้วงเวล�สำ�คัญของก�รผ่ลักดัน
ให้เกิดข้้น
  “เรื�องของสวัสดิก�ร ระบบบำ�น�ญ หรือหลักประกัน
ร�ยได้ของผู่้สูงวัยนี้ กำ�ลังจะเป็นโอก�สท�งก�รเมืองของ 
พรรคก�รเมืองต่�งๆ ที�จะต้องรีบตัดสินใจและนำ�ไปบรรจุไว้ 
เป็นนโยบ�ยสำ�หรับก�รเลือกต้ังครั้งหน้�ที�กำ�ลังจะม�ถ้ง 
เพร�ะสิ�งน้ีกำ�ลังเป็นคว�มต้องก�รของสังคม” นี�คือคำ�ยืนยัน 
จ�ก นูพ.ป็ระที่่ป็ ธนูกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.)
  นพ.ประทีป ระบุว่� แม้ก�รผ่ลักดันเรื�องนี้จะเป็น 
เรื�องใหญ่ มีคว�มซับซ้อน และต้องทำ�ในหล�ยมิติ จ้ง
ทำ�ให้บ�งฝั่�ยอ�จมองว่�เป็นไปได้ย�ก หรือเกิดข้อสงสัย 
ม�กม�ย เช่นว่�ประเทศไทยจะทำ�ได้หรือไม่ รัฐบ�ลจะเอ� 
เงินม�จ�กไหน ก�รมีระบบประกันสังคม หรือเบี้ยยังชีพ 
ที�ดูแลคนเฉพ�ะส่วนน่�จะเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยเฉพ�ะ 
อย่�งยิ�งภ�ยหลังสถ�นก�รณ์วิกฤตโควิด-19 ที�ทำ�ให้ 
ภ�พรวมของประเทศจนลง แต่ห�กมองย้อนกลับไปถ้ง 
ประสบก�รณ์ของก�รผ่ลักดันระบบบัตรทอง ที�ประสบผ่ล 
สำ�เร็จม�ถ้งปัจจุบันน้ี ก็เกิดข้้นภ�ยหลังวิกฤตด้วยเช่นกัน
  “ระบบบัตรทองที�ตั้งข้้นในป่ ๒๕๔๕ ก็เคยเจอปัญห� 
คล้�ยกัน คือก�รตั้งคำ�ถ�มว่�จะสร้�งระบบหลักประกัน
ถ้วนหน้�ให้กับทุกคนได้อย่�งไร เพร�ะเป็นเรื�องใหญ่และ 
ซับซ้อน จะเอ�เงินม�จ�กไหน โดยเฉพ�ะหลังประเทศ 
เพิ�งผ่่�นพ้นวิกฤตต้มยำ�กุ้งในป่ ๒๕๔๐ อย่�งไรก็ต�มเมื�อ 
มีก�รผ่ลักดัน ศ้กษ�คว�มเป็นไปได้และผ่ลประโยชน์ที�จะ 
เกิดข้้น จนเกิดก�รสร้�งเจตน�รมณ์ร่วมกันของสังคม และ 
นำ�ไปสู่ก�รเป็นเจตจำ�นงท�งก�รเมือง ก็ทำ�ให้เกิดก�ร 
ขับเคลื�อนจนประสบผ่ลสำ�เร็จได้” นพ.ประทีป ให้ทรรศนะ
  เลข�ธิก�ร คสช. มองว่�ขณะนี้เป็นโอก�สและมีคว�ม 
พร้อมในหล�กหล�ยส่วน ไม่ว่�จะเป็น “ภ�คประช�ชน” 
รวมถ้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�แสดงออกถ้งคว�มต้องก�รและ
พร้อมสนับสนุน ขณะที� “ภ�ควิช�ก�ร” ก็มีผ่ลก�รศ้กษ�
และห�ท�งออกให้กับเรื�องนี้ไว้อย่�งชัดเจน รวมไปถ้ง 
“ภ�ครัฐ” หน่วยง�นต่�งๆ ที�หล�ยแห่งก็มีประสบก�รณ์
และว�งระบบย่อยๆ เหล่�นี้ไปแล้วพอสมควร ดังนั้น
จังหวะของก�รเลือกต้ังใหญ่ที�กำ�ลังจะม�ถ้งน้ีจ้งเป็น

โอก�สดีที�สุดในก�รที�จะทำ�ให้เกิดเจตน�รมณ์ท�งสังคม 
ที�นำ�ไปสู่พันธสัญญ�ของฝั่�ยก�รเมืองในก�รผ่ลักดัน
  ขณะที�มุมมองจ�กภ�ควิช�ก�ร ด้ร.ท่ี่ป็กร จิร์ฐิติิกุลัชัย 
คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (มธ.) ได้ให้ 
ทรรศนะถ้งประเด็นเรื�อง “บำ�น�ญถ้วนหน้�” ว่�เป็นสิ�งที� 
ถูกพูดคุยในแวดวงวิช�ก�รม�น�นกว่� ๑๐ ป่ ซ้�งห�ก
ต้องก�รให้เกิดข้้น รัฐบ�ลจำ�เป็นต้องจัดสรรงบประม�ณ
เพื�อทำ�เรื�องดังกล่�ว เช่น ปฏิิรูปงบประม�ณ ก�รยกเลิก
ก�รลดหย่อนภ�ษีคนรวย รวมถ้งก�รใช้เครื�องมือท�ง 
ก�รคลังในก�รจัดสรรทรัพย�กร เป็นต้น

  ทั้งนี้ เข�ยืนยันว่�จ�กก�รศ้กษ�ตัวเลข พบว่�ก�รให ้
บำ�น�ญถ้วนหน้�เดือนละ ๓,๐๐๐ บ�ท เป็นเรื�องที�เป็น 
ไปได้ และอ�จเพิ�มสูงข้้นได้ม�กกว่�นั้นห�กมีก�รกำ�หนด 
เงื�อนไขเรื�องก�รออมเพิ�มเติม ขณะเดียวกันแม้ก�รใช ้
งบประม�ณจะมองว่�สูง แต่ยังน้อยกว่�งบประม�ณสำ�หรับ 
บำ�น�ญข้�ร�ชก�รในระยะย�ว ซ้�งจ�กก�รคำ�นวณพบว่�
บำ�น�ญประช�ชนส�ม�รถข้้นไปได้ถ้ง ๖,๐๐๐ บ�ท ห�ก 
มีก�รจ่�ยออมเองเพิ�มเติม และรัฐบ�ลช่วยสมทบส่วนที�เหลือ 
ซ้�งแนวคิดน้ีเป็นสิ�งที�ประเทศพัฒิน�แล้วอย่�งญี�ปุ่น รวมถ้ง 
ประเทศในยุโรปใช้อยู่ในปัจจุบัน
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  “ก�รให้บำ�น�ญแบบถ้วนหน้�จะเป็นประโยชน์กับ 
ทุกคน ห�กใช้กลไกท�งก�รคลังเข้�ม�ช่วยแก้ปัญห�ได้ก็จะ 
เป็นโอก�สสำ�คัญที�ประเทศไทยจะแก้ปัญห�ขั้นร�กฐ�น 
ของคว�มเหลื�อมลำ�้ แต่อย�กสื�อส�รถ้งพรรคก�รเมืองต่�งๆ 
ที�จะนำ�นโยบ�ยเรื�องบำ�น�ญถ้วนหน้�ม�ใช้ในก�รห�เสียง 
ว่�อย่�ข�ยฝัันให้กับประช�ชน เมื�อห�เสียงแล้วก็อย�กให้ 
มีแนวท�งก�รจัดก�รงบให้ส�ม�รถทำ�ได้จริง” ดร.ทีปกร 
ทิ้งท้�ย 
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ปากคำำา ๕ ผู้้�แทน
‘พรรคการเมืือง’
พัันธสััญญาก่อนเลืือกตั้ั�งใหญ่
สั้่การสัร�าง ‘หลัักประกันรายได้้’ 
เมื่ื�อสั้งวััย

  ห่ลัักป็ระกันูรายได้้เพ่�อคุณภาพช่ว่ิติที่่�ด้่เม่�อเข้าสุู่ว่ัยสุูงอายุ เป็นหน้�งในระเบียบว�ระที�ได้รับ
ฉันทมติภ�ยในง�น สุมัชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที่่� ๑๕ และขณะนี้กำ�ลังถูกหยิบยกข้้นม�พูดคุย
ในฐ�นะว�ระส�ธ�รณะที�เกี�ยวพันกับทุกชีวิตบนผ่ืนแผ่่นดินไทย
  แน่นอนหลักประกันร�ยได้ฯ เป็นเรื�องของทุกคน และมีคว�มสำ�คัญระดับโครงสร้�ง จ้งจำ�เป็น
ต้องอ�ศัยคว�มเด็ดเดี�ยวและคว�มกล้�ห�ญเชิงจริยธรรมของ ‘ฝั่�ยก�รเมือง’ ในก�รตัดสินใจ
  เมื�อช่วงกล�งเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ มีก�รจัดเวทีใหญ่เพื�อพูดคุยกันในประเด็นนี้แบบถ้งลูกถ้งคน 
ผ่่�นวงเสวน� “นูโยบายบำานูาญแห่่งชาติิ จากผู้แที่นูพรรคการเม่อง” ภ�ยในง�นรำ�ล้ก ๑๕ ป่ 
น�ยแพทย์สงวน นิตย�รัมภ์พงศ์ จัดข้้นโดยมูลนิธิมิตรภ�พบำ�บัด ร่วมกับสุำานูักงานูคณะกรรมการ 
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.) และหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ย
  ในง�นน้ี ได้เชิญผู้่แทนจ�ก ๕ พรรคก�รเมืองม�แสดงวิสัยทัศน์ และยังถือเป็นก�รให้พันธะสัญญ� 
ต่อส�ธ�รณะในประเด็น ‘ก�รสร้�งหลักประกันร�ยได้ฯ’ เป็นครั้งแรก

สัั ม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ
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รัฐจ้งมีหน้�ที�นำ�เงินส่วนเกินม�เจียดจ่�ยให้คนที�ยังข�ดอยู่ 
นั�นคือหน้�ที�ของรัฐ แต่ต้นเหตุก�รให้สวัสดิก�รคือคนสูงวัย 
ร�ยได้ไม่เพียงพอ ไม่มีเงินออม พูดง่�ยๆ คือแก่ก่อนรวย
ดังนั้นทำ�อย่�งไรจ้งทำ�ให้ร�ยได้เข�เพียงพอ โดยเฉพ�ะ 
คนสูงวัยส่วนใหญ่อยู่ในภ�คก�รเกษตร รัฐจ้งต้องมีนโยบ�ย 
สนับสนุนท�งเกษตร รวมถ้งก�รท่องเที�ยวเพื�อให้มีร�ยได้
ม�กข้้น ม�สนับสนุนในส่วนน้ี” นพ.พรหมินทร์ ให้หลักคิด
  ประธ�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยพรรคเพื�อไทย ระบุว่� 
นโยบ�ยของพรรคคือก�ร “เพิ�มร�ยได้” และ “ลดร�ยจ่�ย” 
ให้กับผู่้สูงอ�ยุ ดังนั้นสิ�งที�รัฐต้องทำ�คือก�รเพิ�มร�ยได้ให ้
ประช�ชน ซ้�งท�งพรรคเพื�อไทยมีนโยบ�ยเพิ�มร�ยได้ให ้
กับทุกภ�คส่วนรวมถ้งผู่้สูงอ�ยุ ทำ�ให้พวกเข�มีคว�มสุข
เพร�ะก�รเพิ�มร�ยได้ ก�รเพิ�มคุณภ�พชีวิต เป็นก�รแก้
ปัญห� ลดภ�ระ และยังมีโครงก�รที�เรียกว่� “๑ ครอบครัว 
๑ ศักยภ�พ” เพิ�มร�ยได้ให้ครัวเรือนด้วย
  ส่วนของระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (บัตรทอง) 
ท�งพรรคเพื�อไทยยังจะเพิ�มประสิทธิภ�พให้ดีข้้น ดูแล 
กลุ่มเปร�ะบ�งให้ดีข้้น ขณะเดียวกันพรรคเพื�อไทยเคยคิด 
นโยบ�ยเมื�อป่ ๒๕๖๕ ที�ผ่่�นม� เรื�อง “หวยบำ�เหน็จ” 
แทนที�จะเล่นหวยแล้วเงินห�ยไป เปลี�ยนเป็นนำ�เงินที�ซื้อ 
ไปฝั�กไว้ ลักษณะเดียวกับสล�กออมสิน แต่จ่�ยทุกงวด 
เก็บให้เข� จนอ�ยุ ๖๐ ป่จ่�ยคืนม� มีเงินเหลือเก็บ เป็นต้น

ต้้นเหตุ้การให้สวััสดิิการ
คืือคืนสูงวััยรายได้ิ
ไม่่เพีียงพีอ ไม่่มี่เงินออม่ 
พูีดิง่ายๆ คืือแก่ก่อนรวัย
ดัิงนั�นทำำาอย่างไร
จึึงทำำาให้รายได้ิ
เขาเพีียงพีอ โดิยเฉพีาะ 
คืนสูงวััยส่วันใหญ่่
อยู่ในภาคืการเกษต้ร
รัฐจึึงต้้องมี่นโยบาย 
สนับสนุน”

    นูพ.พรห่มินูที่ร์ เลิัศสุุริย์เด้ช ประธ�นคณะกรรมก�ร 
นโยบ�ยพรรคเพื�อไทย ยืนยันว่�เห็นด้วยที�จะต้องมีก�ร
สร้�ง “หลักประกันร�ยได้” หรือ “บำ�น�ญประช�ชน” แต่
จำ�เป็นต้องมีก�รศ้กษ�ร�ยละเอียดว่�สิ�งใดจะทำ�ได้ก่อน
หรือหลังอย่�งไร
  ขณะเดียวกันก็จะดูเฉพ�ะเรื�องเงินบำ�น�ญอย่�งเดียว
ไม่ได้ เพร�ะจ�กที�ทร�บว่�มีก�รเสนอบำ�น�ญฯ ๓,๐๐๐ 
บ�ท/คน/เดือน ตรงนี้คือป่ละ ๔.๕ แสนล้�นบ�ท หรือ 
คิดเป็น ๑๑-๑๒% ของงบประม�ณแผ่่นดิน ซ้�งเข�เชื�อว่�
ห�กทำ�จริงก็คง “ไม่ต้องทำ�อย่�งอื�น” เพร�ะเอ�เงินม�ใช้
จ่�ยแก่คนชร�ทั้งหล�ยแทน
  เข�ให้ข้อมูลว่� ปัจจุบันประเทศไทยก้�วเข้�สู่สังคม 

ผู่้สูงวัย จ�กอัตร�ก�รเกิดของประช�ชนคนไทยเริ�มลด 
น้อยลง รวมถ้งอ�ยุเฉลี�ยของเร�ที�เพิ�มสูงข้้นเรื�อยๆ จ้ง 
ทำ�ให้เกิดก�รเปลี�ยนแปลงมห�ศ�ล อย่�งไรก็ต�มก�ร 
ก้�วเข้�สู่สังคมผู่้สูงวัยเมื�อเทียบกับประเทศต่�งๆ ที�เจริญ 
แล้ว พบว่�สหรัฐอเมริก�ใช้เวล� ๗๒ ป่ อังกฤษใช้เวล� 
๔๖ ป่ ญี�ปุ่นใช้เวล� ๒๔ ป่ ส่วนประเทศไทยใช้เวล� ๑๗ ป ่
ในขณะเดียวกันพบว่�คร้�งหน้�งของผู้่สูงอ�ยุไทยในปัจจุบัน 
ยังทำ�ง�นอยู่ โดย ๖๓% อยู่ในภ�คเกษตรกรรม และ 
อีก ๑๗% เป็นแรงง�นนอกระบบ
  “คว�มท้�ท�ยคือจะมีเงินอย่�งเดียวไม่ได้ ต้องทำ� 
อย่�งไรถ้งจะอยู่อย่�งมีคว�มสุข สิ�งสำ�คัญคือทำ�ไมต้องให้ 
สวัสดิก�รผู้่สูงอ�ยุ เพร�ะเข�ดำ�รงชีพไม่เพียงพอใช่หรือไม่ 

พัรรคำเพัื�อไทย:

มื่�งเพ่�มืรายได้้ ลัด้รายจ่�าย
นพ.พรหมิินทร์ เลิิศสุุริย์์เดช
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เช่นกัน ซ้�งเหล่�นี้เป็นเรื�องที�พรรคประช�ธิปัตย์จะทำ� เพื�อ
ให้เกิดก�รออมภ�คบังคับข้้นม�
  พร้อมกันนี้ ดร.พิสิฐ ยังพูดถ้งก�รเสนอให้มีก�รขย�ย 
อ�ยุเกษียณเพิ�มข้้นไปอีกจ�ก ๖๐ ป่ เพร�ะเชื�อว่�หล�ยคน 
ยังส�ม�รถทำ�ง�นได้ ขณะที�บ�งคนยังไม่มีเงินออมเลี้ยงดู
ตัวเองได้ รวมถ้งก�รจัดระบบให้คนที�มีอ�ยุม�กกว่� ๖๐ ป่ 
ข้้นไป นำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ใช้ประโยชน์ในสังคม
ม�กข้้น
  “ทุกวันน้ีระบบประกันสุขภ�พของเร�น้ันแยกแยะหล�ย 
ระบบ ไม่ว่�จะเป็นระบบข้�ร�ชก�ร ระบบประกันสังคม 
หรือบัตรทอง แต่ละระบบก็มีม�ตรฐ�นแตกต่�งกันทำ�อย่�งไร 
ที�จะนำ�สิ�งเร�นี้ม�จูนอัพกัน ให้ม�ตรฐ�นใกล้เคียงหรือ 
เหมือนกัน เพื�อไม่ให้เกิดคว�มลักลั�น ไม่เหลื�อมลำ้�กัน”  
ประธ�นนโยบ�ยพรรคประช�ธิปัตย์ ให้มุมมอง
  เข�ระบุเพิ�มเติมว่� ระบบประกันสุขภ�พของเร�ทุกวันน้ี 
มุ่งแต่ก�รรักษ�พย�บ�ลเท่�นั้น แต่ก�รป้องกันเบิกไม่ได ้
เช่น ข้�ร�ชก�รอย�กไปออกกำ�ลังก�ยเพื�อลดนำ้�หนัก แต่
ขอเบิกไม่ได้ ฉะนั้นทำ�อย่�งไรถ้งจะเปิดช่องให้คนเบิกเงิน 
ไปเพื�อดูแลสุขภ�พตัวเองได้ รวมถ้งเรื�องก�รตรวจสุขภ�พ
ประจำ�ป่ ซ้�งถ้�เร�ตรวจพบโรคเร็ว คว�มเสียห�ยก็จะ 
ลดน้อยลง ฉะนั้นเร�ต้องเปิดท�งให้ทุกคนมีสิทธิที�จะเบิก
ค่�ตรวจสุขภ�พประจำ�ป่ได้
  ท้ังน้ี พรรคประช�ธิปัตย์มีนโยบ�ยบำ�น�ญเพื�อผู้่สูงอ�ยุ 
โดยเป็นก�รให้เงินสวัสดิก�รอุดหนุนร�ยเดือน ซ้�งมีตัวเลข
ที�เหม�ะสมอยู่ในใจแต่ยังไม่ส�ม�รถเปิดเผ่ยได้ ห�กแต ่
คว�มท้�ท�ยคือต้องห�งบประม�ณป่ละ ๔.๕ แสนล้�นบ�ท 
ม�ดำ�เนินก�รเรื�องนี้ ซ้�งต้องมีม�ตรก�รท�งภ�ษีต�มม� 
และก�รตัดลบงบประม�ณที�ไม่จำ�เป็นออกไป

     ด้ร.พิสิุฐ ล่ั�อาธรรม ประธ�นนโยบ�ยพรรคประช�ธิปัตย์ 
 ให้ภ�พว่� แม้ทั�วโลกกำ�ลังเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุเช่นเดียวกัน 
แต่คว�มแตกต่�งคือประเทศอื�นในโลก เช่น สิงคโปร์ ญี�ปุ่น 
หรือยุโรป ได้เข้�สู่สังคมสูงอ�ยุโดยที�ประเทศรวยแล้ว ใน 
ขณะที�ประเทศไทยได้เข้�สู่สังคมสูงอ�ยุท้ังที�ประเทศจนอยู่ 
ยังเป็นประเทศกำ�ลังพัฒิน�
  เข�เล่�ย้อนไปว่�ในสมัยที�ตนเองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร 
กระทรวงก�รคลัง เคยเสนอนโยบ�ยเรื�องก�รออมเพื�อคนชร� 
ซ้�งเป็นก�รบังคับก�รออมเพื�อให้คนไทยมีใช้เมื�อย�มชร� 
แต่ผ่ลปร�กฎว่�ล้มเหลวเพร�ะรัฐบ�ลชุดต่อม�ไม่ได้ทำ�ต่อ 

เข�จ้งเชื�อว่�ห�กระบบดังกล่�วเกิดข้้น สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 
น่�จะดีกว่�นี้อีกม�ก
  ขณะเดียวกันในป่ ๒๕๖๕ พรรคประช�ธิปัตย์ยังได้เสนอ 
กฎหม�ยเข้�สภ� เพื�อเปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�รนำ�เงินออม
ในกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) ม�ซ้ือ “บ้�น” 
ได้ เพร�ะมองว่�บ้�นเป็น “ทรัพย์สิน” ไม่ใช่ก�รใช้จ่�ย
แล้วหมดไป แต่กลับถูกวุฒิิสภ�ตีตก
  อย่�งไรก็ต�ม ท�งพรรคก็ยังมีข้อเสนอเรื�องกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ ที�พนักง�นต่�งๆ ออมเงินไว้ ควรเปิด
โอก�สให้เข�นำ�เงินตรงนี้ไปซื้อบ้�น หรือสินทรัพย์ไว้ได้

พัรรคำประชาธิปัตั้ย์:

เลั็งขยับทั้ั�งหลัักประกัน
รายได้้-สุ่ขภาพ
ดร.พิสิุฐ ล้ิ�อาธรรมิ

“ทุำกวัันนี�
ระบบประกันสุขภาพี
ของเรานั�นแยกแยะ
หลายระบบ ไม่่ว่ัาจึะเป็น
ระบบข้าราชการ 
ระบบประกันสังคืม่
หรือบัต้รทำอง
แต่้ละระบบก็มี่ม่าต้รฐาน
แต้กต่้างกัน ทำำาอย่างไร
ทีำ�จึะนำาสิ�งเรานี� ม่าจูึน
อัพีกัน ให้ม่าต้รฐาน
ใกล้เคีืยงหรือเหมื่อนกัน”
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  ในขณะที�อีกกลุ่มถัดม� คือกลุ่มที�ยังไม่เป็นผู้่สูงอ�ยุ จะ 
ต้องเติมในเรื�องของก�รออม เพร�ะจ�กก�รศ้กษ�ตัวเลข
พบว่� ร�ยได้ต่อเดือนที�ผู่้สูงอ�ยุควรมีคือร�ว ๕,๐๐๐- 
๖,๐๐๐ บ�ท ดังนั้นเมื�อมีนโยบ�ยให้เดือนละ ๓,๐๐๐ 
บ�ทแล้ว สิ�งที�ต้องทำ�คือห�ร�ยได้ม�ช่วยในส่วนที�ข�ดไป
อีกร�ว ๓,๐๐๐ บ�ท โดยจะมีก�รทำ�ก�รออมภ�คบังคับ
  ในส่วนนี้ ดร.เดชรัต ให้ข้อมูลว่�จะเป็นเสมือนที�ภ�ค 
ประช�ชนใช้คำ�ว่� “ปิ�นโตส�มช้ัน” คือช้ันแรกเป็นสวัสดิก�ร 
ที�ได้จ�กภ�ครัฐ ชั้นที�สองเป็นส่วนเติมที�ได้ม�จ�กก�ร
ออมแบบภ�คบังคับ ซ้�งพรรคก้�วไกลได้เสนอนโยบ�ย
ก�รประกันสังคมแบบถ้วนหน้� คือทุกคนเข้�สู ่ระบบ
ประกันสังคม จ�กนั้นก็เพิ�มม�กข้้นในชั้นสุดท้�ย คือ ก�ร
ออมต�มคว�มสมัครใจ เป็นต้น
  เข�วิเคร�ะห์ว่�ทั้งหมดนี้ ค�ดว่�จะใช้งบประม�ณ 
ร�ว ๖.๕ แสนล้�นบ�ท ซ้�งแหล่งที�ม�ของงบประม�ณนั้น 
ท�งพรรคก้�วไกลได้ศ้กษ�แล้วว่�จะดำ�เนินก�รปรับลด
งบประม�ณไม่จำ�เป็น เช่น ลดขน�ดกองทัพ ธุรกิจกองทัพ 
โครงก�รไม่จำ�เป็นต่�งๆ ร�ว ๕% จ�ก พ.ร.บ.งบประม�ณฯ
  ขณะเดียวกันก็เพิ�มประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บร�ยได้ 
ก�รเก็บภ�ษีอีก ๑๐% และเพิ�มแหล่งร�ยได้ใหม่ๆ เช่น 
เก็บภ�ษีคว�มมั�งคั�ง ภ�ษีที�ดินอัตร�ก้�วหน้� ซ้�งอ�จส่งผ่ล 
ให้ภ�ษีเพิ�มข้้นเป็น ๑๖% ของจีดีพีประเทศ แต่เข�เชื�อว่� 
เป็นตัวเลขที�ทุกคนรับได้ และเมื�อรวมทั้งหมดจะได้ร�ว 
๖.๕ แสนล้�นบ�ท ต�มเป้�ที�ตั้งไว้
  “แต่เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ทันที เพร�ะต้องใช้ระยะเวล�
ในก�รปรับลดงบประม�ณ ก�รออกกฎหม�ยต่�งๆ อีกทั้ง 
ก�รจัดระบบสำ�หรับสวัสดิก�รอื�นๆ ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
ยังคงเป็นเรื�องที�ต้องใช้เวล� แต่เชื�อได้ว่�ในระยะ ๔ ป่ 
จะเหน็รปูธรรม และเหน็ทศิท�งก�รเปลี�ยนแปลงที�ชดัเจน” 
ผู่้อำ�นวยก�ร Think Forward Center พรรคก้�วไกล ให้
ข้อมูล

    ด้ร.เด้ชรัติ สุุขกำาเนูิด้ ผู่้อำ�นวยก�ร Think Forward 
Center พรรคก้�วไกล มองว่�ประเด็นบำ�น�ญแห่งช�ต ิ
ทุกพรรคมีกลุ่มเป้�หม�ยแตกต่�งกัน เพร�ะนอกเหนือ 
จ�กหล�ยระบบในก�รออมแล้ว ยังต้องพูดถ้งกลุ่มช่วงอ�ยุ 
ที�ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที� “เข้�สู่ผู้่สูงวัยแล้ว” 
กับช่วงที� “ยังไม่เข้�สู่ผู่้สูงวัย” จ้งต้องแยกกลุ่มเป้�หม�ย
ให้ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรก
  สำ�หรับกลุ่มที�น่�กังวลม�กที�สุด คือกลุ่มผู้่ที�เข้�สู่ผู้่สูงวัย 
แล้ว โดยตัวเลขปัจจุบันมีประม�ณ ๑๒ ล้�นคน แต่พบว่� 
ในจำ�นวนนี้มีก�รออมเพียง ๑ ใน ๓ เท่�นั้น ส่วนคนที� 

เหลือไม่ได้มีก�รออม จ้งมองว่�ห�กจะให้เริ�มออมตอนนี ้
คงช้�ไป ดังน้ันสิ�งที�พรรคก้�วไกลคิด คือต้องเติมสวัสดิก�ร 
สำ�หรับผู่้สูงอ�ยุในทันที
  ทั้งนี้ ท�งพรรคเสนอให้อยู่ที� ๑% ของเส้นคว�มย�กจน
คือตกเดือนละ ๓,๐๐๐ บ�ท แต่ห�กเป็นผู่้ป่วยติดบ้�น 
ติดเตียงที�ต้องดูแลระยะย�ว อ�จตกเดือนละ ๙,๐๐๐ 
บ�ท/คน/เดือน ส่วนหลังถือว่�มีคว�มจำ�เป็นต้องต้ังกองทุน 
ก�รดูแลผู่้สูงอ�ยุระยะย�ว และทร�บว่�สำ�นักง�นหลัก
ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) มีก�รดำ�เนินก�รเรื�องน้ีอยู่ 
แต่งบประม�ณที�มีอ�จไม่เพียงพอ

พัรรคำก�าวัไกลื:

ปรับระบบงบประมืาณ-
ปฏิ่รูปภาษีี

ดร.เดชรัต สุุขกำำเนิด

“แหล่งทีำ�ม่า
ของงบประม่าณนั�น 
ทำางพีรรคืก้าวัไกลได้ิ
ศึึกษาแล้วัว่ัาจึะดิำาเนิน
การปรับลดิงบประม่าณ
ไม่่จึำาเป็น เช่น
ลดิขนาดิกองทัำพี
ธุุรกิจึกองทัำพี 
โคืรงการไม่่จึำาเป็นต่้างๆ
ราวั ๕% จึาก
พี.ร.บ.งบประม่าณฯ”
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๖๐๐-๑,๐๐๐ บ�ท ซ้�งใช้งบอยู่ที�ประม�ณ ๘ หมื�นล้�นบ�ท 
และห�กมีก�รปรับเพิ�มเบี้ยยังชีพในตัวเลขที�เพิ�มเป็น 
๓,๐๐๐ บ�ท จะต้องใช้งบประม�ณเพิ�มข้้นเป็น ๔.๒ แสน 
ล้�นบ�ท เข�มองว่�ในช่วงแรกอ�จต้องมุ่งเน้นไปที�ผู้่สูงอ�ยุ 
ที�มีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตก่อน ส่วนก�รให้
อย่�งถ้วนหน้�ทุกคนนั้นอ�จเป็นเรื�องในอน�คต
  ดังนั้น ในส่วนของพรรคพรรคไทยสร้�งไทย จ้งกำ�ลัง 
พูดถ้งคนสูงวัยที�ไม่มีเงินออม ซ้�งตอนน้ีต้องดูแลคนที�ร�ยได้ 
ไม่เพียงพอต่อก�รยังชีพก่อน เพร�ะถือว่�เป็นสิทธิใน 
รัฐธรรมนูญ ส่วนผู่้สูงวัยที�ร�ยได้เพียงพออยู่แล้วให้ตัดไป 
และต้องมีก�รปรับปรุงระบบก�รจัดเก็บร�ยได้ต่�งๆ 
ก�รจัดเก็บภ�ษี เพื�อนำ�เงินม�ใช้จ่�ยเรื�องเหล่�นี้
  ขณะที�งบประม�ณก็จะต้องมีก�รปฏิิวัติระบบอย่�ง
จริงจัง โดยเฉพ�ะในส่วนก�รลงทุนที�ต้องหันม�ให้คว�ม 
สำ�คัญกับตัวบุคคล ม�กกว่�โครงสร้�งต่�งๆ รวมถ้งต้อง 
ตัดลดงบประม�ณที�ไม่จำ�เป็นออกไป เช่น งบประม�ณ 
กองทัพ งบประม�ณสร้�งถนน ที�จัดสรรอย่�งไม่เป็นธรรม 
และก�รจัดก�รท�งภ�ษี เป็นต้น ซ้�งจะทำ�ให้มีงบประม�ณ 
เพียงพอต่อก�รบริห�รเพื�อดูแลประช�ชนอย่�งถ้วนหน้�
  ท้ังน้ี เข�เชื�อว่�ก�รเพิ�มร�ยได้ จะต้องคำ�นวณว่�ร�ยได้ 
เท่�ไรจ้งจะเพียงพอต่อก�รเลี้ยงชีพ ไม่ใช่ประก�ศตัวเลข 
ออกม� เพร�ะอีกหล�ยป่ข้�งหน้�อ�จไม่เพียงพอ นอกจ�กน้ี 
ยังเสนอให้มีก�รพักใช้กฎหม�ยเกี�ยวกับก�รอนุมัติหรือ
อนุญ�ตเรื�องต่�งๆ เอ�ไว้ก่อน เพื�อให้คนส�ม�รถทำ�ม�
ห�กิน ส่วนธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ก็ให้
มีก�รรวมกลุ่มกัน เพื�อเข้�ถ้งแหล่งเงินทุนโดยง่�ย
  “สรุปคือเรื�องบำ�น�ญทำ�ได้ ๑๐๐% แต่ต้องทำ�ให้ครบ 
วงจร ต้ังแต่ในครรภ์ถ้งผู้่สูงวัย เพร�ะทุกคนมีกำ�ลังก�รผ่ลิต 
ทำ�ให้เสมอภ�คทุกคน ประเทศน้ีต้องปฏิิวัติระบบงบประม�ณ 
ถ้�ยังเป็นแบบนี้ ก็ไปไม่ได้ เพร�ะปัจจุบันไม่ตอบโจทย์
ประช�ชน จังหวัดใครจังหวัดมัน ใครมีอิทธิพลก็ไปลง
จังหวัดตัวเอง แทนที�จะต้องลงทั้งประเทศ” รศ.ดร.โภคิน 
ให้แนวคิด

    รศ.ด้ร.โภคินู พลักุลั ประธ�นคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์ 
ขับเคลื�อนประเทศ พรรคไทยสร้�งไทย กล่�วว่� เรื�อง 
ภร�ดรภ�พแก่ผู้่สูงอ�ยุ ก�รอยู่แบบเป็นพี�เป็นน้อง ถูกระบุ 
ในรัฐธรรมนูญ ถือว่�เป็นสิทธิที�ผู่้สูงอ�ยุควรได้รับ ไม่ใช่ 
รัฐสวัสดิก�ร ห�กแต่ประเด็นสำ�คัญคือจะพูดแค่เรื�องของ
ผู่้สูงอ�ยุอย่�งเดียวไม่ได้ เพร�ะต้องดูทั้งระบบ ตั้งแต่ 
เด็กแรกเกิดจนถ้งผู้่สูงวัย ว่�เร�จะทำ�อย่�งไร ดูแลอย่�งไร 
เพื�อให้พ่อแม่วัยหนุ่มส�วอย�กมีบุตร ให้คิดว่�ก�รมีบุตร 
ไม่ได้เป็นภ�ระ ซ้�งห�กไม่มีก�รปรับปรุงเรื�องน้ีท้ังวงจร เชื�อว่� 
จะไม่ได้ผ่ลอย่�งที�ค�ดหวัง
  เข�ระบุว่� จ�กก�รศ้กษ�ของพรรคไทยสร้�งไทย จะ 
นำ�เสนอนโยบ�ยแบบดูแลท้ังวงจร ต้ังแต่ “แรกเกิด” จนถ้ง 

“สูงวัย” โดยเฉพ�ะเรื�องของก�รศ้กษ� ที�อ�จปรับลดเพด�น 
ให้มีก�รเรียนจบปริญญ�ตรีตั้งแต่อ�ยุ ๑๘ ป่ ซ้�งเมื�อ 
ลดเวล�เรียนได้ถ้ง ๒ ป่ ก็จะช่วยเพิ�มคนเข้�สู่กำ�ลังก�ร
ผ่ลิต ทำ�ให้คนเข้�สู่วัยทำ�ง�นได้เร็วข้้น และส่งผ่ลให้เข�มี
ร�ยได้ม�กข้้น มีโอก�สในก�รสร้�งตัวได้เร็วข้้นด้วย
  “ทุกวันน้ีสิ�งที�เกิดข้้นคือ กู้เงินเรียนจนจบปริญญ�ตรี จบม� 
เพื�อตกง�นและใช้หน้ี พ่อแม่ก็ไม่มีเงิน ทำ�ให้ทุกคนเครียด 
มีแต่เรื�องหนี้รอบตัว ทำ�ให้เป็นเหยื�อหนี้นอกระบบ เหยื�อ
ก�รพนัน เหยื�อก�รค้�มนุษย์ท้ังหล�ย เพร�ะฉะน้ันต้องแก้ 
ให้ครบท้ังวงจร” ประธ�นยุทธศ�สตร์ฯ พรรคไทยสร้�งไทย ระบุ
  รศ.ดร.โภคิน วิเคร�ะห์ว่� ในป่งบประม�ณ ๒๕๖๕ 
มีก�รจัดสรรงบเพื�อจ่�ยเป็นเบี้ยยังชีพผู่้สูงอ�ยุเดือนละ 

พัรรคำไทยสัร�างไทย:

ดู้แลัตั้ั�งแตั้�แรกเก่ด้-สุูงวััย
รศ.ดร.โภคิิน พลิกุำลิ “เรื�องบำานาญ่ทำำาได้ิ ๑๐๐%

แต่้ต้้องทำำาให้คืรบวังจึร
ตั้�งแต่้ในคืรรภ์ถึึงผูู้้สูงวััย
เพีราะทุำกคืน
มี่กำาลังการผู้ลิต้
ทำำาให้เสม่อภาคืทุำกคืน
ประเทำศึนี�ต้้องปฏิิวััติ้
ระบบงบประม่าณ
ถ้ึายังเป็นแบบนี�ก็ไปไม่่ได้ิ”
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  พญ.เพชรด้าว่ โต๊ิะม่นูา ผู้่แทนพรรคภูมิใจไทย ให้ 
ข้อมูลว่�ในป่ ๒๕๘๓ ค�ดว่�ผู่้สูงอ�ยุประเทศไทยจะ 
เพิ�มถ้ง ๒๐.๒ ล้�นคน หรือคิดเป็น ๓๑% ซ้�งอน�คตคนไทย 
จะมีอ�ยุเฉลี�ยเพิ�มข้้นเป็น ๗๙ ป่ ในขณะที�มีแนวโน้มอยู ่
คนเดียวต�มลำ�พังม�กข้้น ส่วนเด็กก็เกิดน้อยลง ประช�กร 
วัยทำ�ง�นน้อยลง แต่ผู่้สูงอ�ยุม�กข้้น จ้งเชื�อว่�ทุกพรรค 
ก�รเมืองย่อมตระหนักดีถ้งปัญห�โครงสร้�งประช�กรไทย
  เธอระบุว่� แม้พรรคภูมิใจไทยอ�จยังไม่มีนโยบ�ย 
โดยเฉพ�ะเกี�ยวกับผู่้สูงอ�ยุหรือบำ�น�ญ แต่พรรคเอง 

สนับสนุนระบบบำ�น�ญแห่งช�ติ ม�กไปกว่�น้ันยังสนับสนุน 
ก�รสร้�งหลักประกันร�ยได้ถ้วนหน้� เพื�อให้กับประช�ชน 
ทุกคนอย่�งเท่�เทียมโดยไม่มีเงื�อนไข เพื�อทำ�ให้คุณค่�ของ 
คนทุกคนเท่�เทียมกัน ไม่ให้เป็นรูปแบบสงเคร�ะห์เหมือน 
ปัจจุบัน ที�ผู่้สูงอ�ยุได้รับเบี้ยยังชีพคนชร�ไม่เพียงพอต่อ
ก�รดำ�รงชีวิต
  ทั้งนี้ เบื้องต้นมองว่�ต้องมีงบประม�ณที�จะเข้�ม� 
สนับสนุนระบบสวัสดิก�รของรัฐให้เกิดรูปธรรม ซ้�งระบบ
งบประม�ณจะต้องมีก�รปฏิิรูป โดยลดงบประม�ณที�ไม ่

พัรรคำภู้มื่ิใจไทย:

เชื่ื�อตั้้องบรรจ่่
ไวั้ในรัฐธรรมืนูญ
พญ.เพชรดาว โต๊ะม้ินา

คุ้มค่�ออกไป และเพิ�มงบประม�ณที�ลงทุนกับคนทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถ้งวัยชร� รวมทั้งควรต้องมีบริก�ร
สุขภ�พไปห�ประช�ชนให้ม�กข้้นด้วย
       พญ.เพชรด�ว ให้ข้อมูลเสริมว่� ที�ผ่่�นม�ได้มีก�ร
เสนอแก้ไขร่�งรัฐธรรมนูญ เมื�อวันที� ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔ 
เพื�อเพิ�มสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน และเห็นด้วยในประเด็น 
ที�ต้องดูแลประช�ชนให้ครบวงจร ตั้งแต่ในครรภ์ถ้งสูงวัย 
โดยพรรคภูมิใจไทยเล็งเห็นคว�มสำ�คัญเรื�องเด็กแรกเกิด  
และได้ทำ�หนังสือถ้ง พลั.อ.ป็ระยุที่ธ์ จันูที่ร์โอชา น�ยก 
รัฐมนตรี เพื�อเสนอให้รัฐบ�ลจัดสวัสดิก�รเด็กเล็กถ้วนหน้� 
พร้อมกับตั้งคณะทำ�ง�นสนับสนุนและขับเคลื�อนเรื�องน้ี
ม�โดยตลอด
  ในส่วนของก�รจัดทำ�ระบบบำ�น�ญ เธอเห็นด้วยว่�ต้อง 
เป็นสวัสดิก�รแบบถ้วนหน้� ที�ไม่ใช่ก�รสงเคร�ะห์แบบ 
ปัจจุบัน ที�ได้เดือนละ ๖๐๐ บ�ท หรือเฉลี�ยวันละ ๒๐ บ�ท 
ซ้�งเป็นอย่�งนี้ม�น�น ไม่ว่�อย่�งไรก็ไม่พอ แม้ว่�จะเพิ�ม
ต�มอ�ยุอีก ๑๐๐-๒๐๐ บ�ทก็ต�ม ก็ทำ�ไม่ได้ระยะย�ว
  ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจ้งเล็งเห็นว่� ก�รแก้ไขปัญห� 
เหล่�น้ีควร “บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ” เพร�ะห�กทำ�นโยบ�ย 
เมื�อเปลี�ยนรัฐบ�ลก็อ�จเปลี�ยนแปลงได้ แต่ห�กบรรจุใน
รัฐธรรมนูญ ทุกพรรคที�ม�เป็นรัฐบ�ลจะต้องดำ�เนินก�ร
  “สุดท้�ยน้ีพรรคภูมิใจไทยจะมีก�รรวบรวมคว�มคิดเห็น 
ไม่ว่�จะเป็นจ�กภ�คประช�สังคม นักเศรษฐศ�สตร์ 
นักก�รเงิน ฯลฯ ว่�เร�จะห�รูปแบบอย่�งไรที�ประช�ชน 
ได้ประโยชน์สูงสุด และเติมเต็มให้สมบูรณ์ ก่อนที�เร�จะ 
ยื�นแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งในอน�คต เร�มั�นใจว่�เข้�ไป 
ในสมัยหน้�เร�น่�จะได้เป็นรัฐบ�ล แต่ก็ข้้นอยู่กับประช�ชน 
ว่�จะเลือกเร�ได้ม�กน้อยแค่ไหน” พญ.เพชรด�ว กล่�ว 

“การแก้ไขปัญ่หา 
เหล่านี�คืวัร
‘บรรจุึไว้ัในรัฐธุรรม่นูญ่’
เพีราะหากทำำานโยบาย 
เมื่�อเปลี�ยนรัฐบาล
ก็อาจึเปลี�ยนแปลงได้ิ
แต่้หากบรรจุึ
ในรัฐธุรรม่นูญ่
ทุำกพีรรคืทีำ�ม่าเป็นรัฐบาล
จึะต้้องดิำาเนินการ”
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เช่น สนับสนุนให้สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต ิ
(สปสช.) เพิ�มสิทธิประโยชน์ เพื�อเพิ�มประสิทธิภ�พและ
คุณภ�พก�รให้บริก�รส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องป�ก
ในหน่วยง�นภ�ครัฐ และสนับสนุนคลินิกทันตกรรมเอกชน 
ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดบริก�ร, ปรับระบบก�รให้บริก�ร 
ทันตกรรมท�งไกล (Tele-Dentistry) เพื�อพัฒิน�ศักยภ�พ
ในก�รดูแลสุขภ�พช่องป�กตนเอง, เชื�อมโยงข้อมูลสุขภ�พ
ช่องป�กในระบบระเบียนสุขภ�พอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
กับแอพพลิเคชั�นหมอพร้อม, ก�รจัดเก็บภ�ษีระยะที� ๓ ต�ม 
พ.ร.บ.ภ�ษีสรรพส�มิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมสรรพส�มิต ที� 
สนับสนุนให้คนไทยลดบริโภคนำ�้ต�ลจ�กเครื�องดื�ม ซ้�งส่งผ่ล 
ดีต่อสุขภ�พช่องป�กและสุขภ�พโดยรวม เป็นต้น
  นอกจ�กน้ี ที�ประชุม คสช. เห็นชอบกรอบการจัด้ที่ำาแผนู 
เพ่�อจัด้ที่ำางบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สุช. รวมวงเงิน ๔๐๖.๙๑ ล้�นบ�ท 
เพื�อรองรับแผ่นง�นหลัก ฉบับที� ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
ที�จะมีโครงก�รต่�งๆ เช่น ก�รส�นพลังพัฒิน�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัย ก�รสนับสนุน
ก�รขับเคลื�อนธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ และ
ธรรมนูญสุขภ�พระดับพื้นที� เป็นต้น
   นูพ.ป็ระที่่ป็ ธนูกิจเจริญ เลข�ธิก�ร คสช. กล่�วว่� 
แนวท�งก�รจัดทำ�งบประม�ณฯ ป่ ๒๕๖๗ ของ สช. ได้ 
ดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ แผ่นแม่บทและ 
นโยบ�ยในระดับต่�งๆ โดยคำ�น้งถ้งคว�มจำ�เป็นและภ�รกิจ 
ของหน่วยง�น คว�มต้องก�รของพื้นที�และประช�ชน ขณะ
เดียวกันยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รยกระดับศักยภ�พของ
ประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นก�รเพิ�มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของประเทศ ให้คว�มสำ�คัญกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ�น เพิ�มศักยภ�พก�รถ่�ยโอนภ�รกิจ ก�รจัดบริก�ร 
ส�ธ�รณะ ลดคว�มเหลื�อมลำ้� 

และร่วมประชุมออนไลน์ โดยมีผู่้รับชมกิจกรรมในสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ผ่่�นก�รถ่�ยทอดสดออนไลน์ (FB Live 
Streaming) ครั้งนี้ ม�กกว่� ๖๔,๐๐๐ ครั้ง
  น�ยช�ญเช�วน์ กล่�วว่� ภ�ยในง�นนอกจ�กก�ร
พิจ�รณ�และให้ก�รรับรองทั้ง ๓ ระเบียบว�ระแล้ว ยังมีก�ร
ป�ฐกถ�จ�กผู่้ทรงคุณวุฒิิ และกิจกรรมเสวน�แลกเปลี�ยน 
เรียนรู้ในประเด็นที�สังคมให้คว�มสนใจอีกม�กม�ย พร้อม
กันนี้ท�ง คจ.สช. ยังได้มีก�รประก�ศประเด็นที�อ�จพัฒิน�
เป็นระเบียบว�ระ ในสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๖ พ.ศ. 
๒๕๖๖ จำ�นวน ๗ ประเด็น
  ประกอบด้วย ๑. ก�รป้องกันและลดคว�มรุนแรงในสังคม 
ไทย ๒. ก�รท่องเที�ยวเพื�อสุขภ�พภ�ยใต้แนวคิด BCG Model 
๓. ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื�อลดคว�มเหลื�อมลำ้� สร้�งคว�ม
เป็นธรรม ๔. ระบบยุติธรรมชุมชน ลดคว�มขัดแย้ง เพิ�ม 
สุขภ�วะสังคม ๕. ก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่พ้ืนที�อย่�งมีส่วนร่วม 
๖. ก�รพัฒิน�พ้ืนที�เศรษฐกิจภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ๗. ก�ร 
พัฒิน�ระบบสุขภ�พจิต โดย คจ.สช. ยังยินดีที�จะเปิดรับ
ประเด็นอื�นๆ เพิ�มเติมจ�กภ�คีเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ เพื�อ
นำ�ม�พัฒิน�เป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะร่วมกันต่อไปในระยะ
หลังจ�กนี้
  ขณะเดียวกัน ที�ประชุม คสช. ยังได้ให้คว�มเห็นชอบ 
ข้อเสุนูอเชิงนูโยบายในูการพัฒนูาระบบสุุขภาพช่องป็าก
ต�มที�คณะกรรมก�รประส�นและพัฒิน�ระบบสุขภ�พ
ช่องป�กสำ�หรับประเทศไทยเสนอ ทั้ง ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. 
ก�รพัฒิน�ระบบบริก�รสุขภ�พช่องป�กระดับปฐมภูมิ ๒. 
ก�รพัฒิน�ระบบข้อมูลสุขภ�พช่องป�กทุกด้�น ๓. ก�รพัฒิน� 
สภ�พแวดล้อมที�เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พช่องป�ก พร้อมกับ 
มอบหม�ยให้ สช. ประส�นหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องเพื�อพิจ�รณ� 
ดำ�เนินก�รต่อไป
  ในส่วนร�ยละเอียดแนวท�งภ�ยใต้ข้อเสนอดังกล่�ว 

เ กั า ะ ติิ ด  คุ สั ช .

คุสัช.	รับรอง	๓ มุ่ติ้สมุ่ัชชาส่ขภาพฯ ปี ๖๕
เห้็นชอบข้อเสันอพื้ัฒนา	‘ส่ขภาพช่องปาก’ 

ห้นุน	สัปสัช.	ปรับสัิที่ธิิประโยชน์	
ให้้เอกชนร่วมจัดบริการ-ที่ันติกรรมที่างไกล

  ที�ประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ครั้งที� ๑/ 
๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ซ้�งมี นูายอนุูทิี่นู ชาญว่่รกูลั 
รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ในฐ�นะประธ�น คสช. 
เป็นประธ�น ร่วมกันพิจ�รณ�เห็นชอบมติิสุมัชชาสุุขภาพ 
แห่่งชาติิ ครั�งที่่� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ มติ โดยมอบหม�ย
ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) เสนอมติ 
ดังกล่�วต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื�อพิจ�รณ�มอบหม�ยให้ 
หน่วยง�นหลักประส�นก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและ
หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มภ�ระ
หน้�ที�ที�เกี�ยวข้องต่อไป
  สำ�หรับมติสมัชช�สุขภ�พฯ ท้ัง ๓ มติ ประกอบด้วย ๑. ก�ร 
ขจัดคว�มย�กจนต�มแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: ก�รยกระดับ 
เศรษฐกิจครัวเรือน ๒. ก�รขับเคลื�อนแพลตฟอร์มเชื�อมโยง 
และบูรณ�ก�รข้อมูลสถิติก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ� 
ของประช�ชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภ�ยใต ้
แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่ก�รพัฒิน�ที�ยั�งยืน (Bio-Circular- 
Green Economy: BCG Model) ๓. หลักประกันร�ยได้เพื�อ
คุณภ�พชีวิตที�ดีเมื�อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ
  น�ยอนุทิน เปิดเผ่ยว่� มติทั้ง ๓ ของสมัชช�สุขภ�พฯ 
ครั้งที� ๑๕ ได้รับคว�มร่วมมือจ�กเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ 
แห่งช�ติทั�วประเทศ ที�ร่วมกันประก�ศเจตน�รมณ์ขับเคลื�อน 

พร้อมท้ังภ�คีเครือข่�ยกว่� ๖๓ ภ�คี ที�ได้แสดงถ้อยแถลงต่อ 
ส�ธ�รณะสนับสนุนมติ ไม่ว่�จะเป็น สำ�นักง�นสภ�พัฒิน� 
ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ กระทรวงมห�ดไทย กระทรวง 
ก�รพัฒิน�สังคมและคว�มมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงก�ร
ท่องเที�ยวและกีฬ� สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต ิ
กองทุนก�รออมแห่งช�ติ หรือสำ�นักง�นประกันสังคม 
เครือข่�ยเด็กและเย�วชน เป็นต้น
  “กระทรวงส�ธ�รณสุขเองเป็นหน้�งในหน่วยง�นที�มี 
บทบ�ทสำ�คัญ และได้ให้ถ้อยแถลงในก�รร่วมขับเคลื�อน
มติทั้งหมดนี้ ซ้�งเชื�อว่�พลังคว�มร่วมมือจ�กภ�คีเครือข่�ย 
ทุกหน่วยง�นที�ม�ร่วมกันในครั้งนี้ จะนำ�ไปสู่ก�รเดินหน้� 
ต�มมติ เพื�อพัฒิน�คุณภ�พชีวิตและยกระดับสุขภ�วะที�ดีของ 
พี�น้องประช�ชนได้ ต�มเป้�หม�ยหลักของสมัชช�สุขภ�พฯ 
ในก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมด้�นสุขภ�พ ภ�ยใต้โอก�สและ
คว�มหวังอน�คตประเทศไทย” ประธ�น คสช. กล่�ว
  นูายชาญเชาว่นู์ ไชยานูุกิจ ประธ�นคณะกรรมก�ร
จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
กล่�วว่� ในส่วนของภ�พรวมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� 
๑๕ เมื�อวันที� ๒๑-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่�งชื�นมื�น จ�ก
คว�มร่วมไม้ร่วมมือของภ�คีเครือข่�ยภ�คส่วนต่�งๆ ที�เข้�
ร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่� ๑,๕๐๐ คน ทั้งก�รร่วม ณ สถ�นที� 
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กำ�แพงง�ม จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนตล�ดสี�มุมเมือง จังหวัด 
ปทุมธ�นี อันเกิดจ�กก�รวิเคร�ะห์พื้นที�ร่วมกับหน่วยง�น
ภ�คียุทธศ�สตร์ จ�กคว�มพร้อม คว�มสนใจของชุมชนที�
จะเข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�ร 
  กระบวนก�รพัฒิน�ระบบเฝ้ั�ระวังและตอบสนองต่อ 
สภ�วะฉุกเฉินท�งส�ธ�รณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม พัฒิน� 
ข้้นจ�กแนวคิดหลัก ๓ แนวคิด คือ ๑. แนูว่คิด้การเสุริมพลััง 
ชุมชนู (Community Empowerment) ๒. แนูว่คิด้ภัยพิบัติิ 
กับการรับม่อแบบม่สุ่ว่นูร่ว่มโด้ยชุมชนู ๓. แนูว่คิด้ระบบ 
สุุขภาพชุมชนู
  ภ�ยใต้เครื�องมือสำ�คัญในก�รพัฒิน�ชุมชน ๕ รูปแบบ 
ได้แก่ ๑. เครื�องมือทบทวนทุนชุมชน นำ�เครื�องมือ ๗ ชิ้น 
ท�งม�นุษยวิทย� ๒. เครื�องมือก�รจัดก�รคว�มซับซ้อน 
(Cynefin) ๓. เครื�องมือต้นไม้ระบบสุขภ�พชุมชน ๔. เครื�องมือ 
Outcome Mapping ๕. เครื�องมือก�รติดต�มและประเมิน
ผ่ลเพื�อก�รเรียนรู้และพัฒิน� (ARE) ที�โหนดพี�เลี้ยง (สถ�บัน 
วิช�ก�ร มูลนิธิหรือสม�คมที�ทำ�ง�นใกล้ชิดกับชุมชน) ใช้
เป็นแนวท�งก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชน โดยประกอบด้วย
กระบวนก�รสำ�คัญ ดังนี้
  กระบว่นูการที่่� ๑ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ (๑) ก�รคัด
เลือกและพัฒิน�ทีมจัดก�รคว�มรู้ชุมชน (๒) ก�รทบทวน
ทุนจ�กประสบก�รณ์ภัยพิบัติสุขภ�พ ทบทวนทุนเดิมของ
ชุมชนไปพร้อม ๆ กับก�รถอดบทเรียนสถ�นก�รณ์โควิด 19 
ด้วย “เครื�องมือทบทวนทุนชุมชน” ใน ๔ มิติ ได้แก่ ๑. 
ประวัติศ�สตร์ (เวล�) ๒.แผ่นที�เดินดิน (สถ�นที�/พื้นที�) ๓. 

ผ่ังองค์กร (ผู่้คน) และ ๔. ระบบสุขภ�พชุมชน (ก�รแพทย์
พหุลักษณ์) เป็นก�รประมวลข้อมูลพื้นฐ�น ของชุมชนที�มี
อยู่เดิม ได้แก่ ทรัพย�กรคน องค์คว�มรู้ ภูมิปัญญ� วิธีก�ร
จัดก�รและรับมือกับภัยพิบัติในอดีต เป็นต้น ม�วิเคร�ะห ์
ระดับปัญห�ของสถ�นก�รณ์ด้วย “เครื�องมือก�รจัดก�ร
คว�มซับซ้อน (Cynefin)” จ�กปัญห�ที�เคยเกิดข้้นในอดีตว่� 
ชุมชนมองปัญห�ภัยพิบัติแต่ละปัญห�อยู่ในระดับใด เพื�อให้ 
เห็นองค์ประกอบของก�รจัดก�รว่�ทำ�ไมชุมชนจ้งเลือกวิธี
ก�รจัดก�รแบบนั้น ๆ  ในช่วงเวล�ดังกล่�ว โดยก�รฉ�ยภ�พ
ผ่่�น “ต้นไม้ระบบสุขภ�พชุมชน” และนำ�ม�สังเคร�ะห์เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐ�นชุมชนที�ได้จ�กก�รถอดบทเรียนและจัดทำ�ต�
ร�งองค์ประกอบระบบสุขภ�พชุมชน
  กระบว่นูการที่่� ๒ ก�รจัดก�รวิกฤตสุขภ�พ ณ ปัจจุบัน
ของชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ (๑) วิเคร�ะห์ระดับ
สถ�นก�รณ์ปัญห� (๒) ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและคว�ม 
ต้องก�รของชุมชน (๓) ก�รออกแบบต้นไม้ระบบสุขภ�พชุมชน 
และกำ�หนดผ่ลลัพธ์ (๔) ก�รดำ�เนินก�รและก�รติดต�มเพื�อ
ประเมินผ่ลเพื�อก�รเรียนรู้และพัฒิน�
  ท้�ยที�สุดแล้ว ผ่ลผ่ลิตที�จะได้จ�กกระบวนก�รครั้งนี้ คือ 
“ต้นไม้ระบบสุขภ�พชุมชน” ของแต่ละชุมชนที�เรียกว่�เป็น
“นวัตกรรมท�งสังคม” เพื�อนำ�ไปเป็นส่วนสำ�คัญในก�รจัด
ทำ�เป็น “คู่มือกล�ง” เพื�อนำ�ไปขย�ยผ่ลไปสู่ชุมชนอื�น ๆ ใน
ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื�อตอบสนองต่อก�รรับมือภัยพิบัติ
ฉุกเฉินในอน�คต 

เร่�อง ปร�นอม โอส�ร เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ท่ี่�

‘ถ้อด่-สร้าง-พัฒินา’ นวัติกรรมที่างสัังคุม
สัู่การเสัริมพื้ลังความุ่เข้มุ่แข็งช่มุ่ชน

รองรับภาวะฉุุกเฉุินด้านสัาธิารณ์สัุขอนาคุติ

  ในช่วง ๒ ป่ที�ผ่่�นม� เป็นป่ที�ต้องเผ่ชิญกับคว�มท้�ท�ย
สับสน และไม่แน่นอน จ�กก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 ที�มี
ก�รระบ�ดอย่�งรุนแรงในพื้นที�เปร�ะบ�งต่�งๆ โดยเฉพ�ะ 
ชุมชนเขตเมืองที�มีผู่ ้คนอยู่อ�ศัยอย่�งแออัด ท่�มกล�ง 
คว�มเปร�ะบ�งด้�นต่�งๆ หล�ยชุมชนแสดงให้เห็นถ้ง 
“คว�มเข้มแข็ง” ในก�รจัดก�รกับวิกฤตได้เป็นอย่�งด ี
ปร�กฏิก�รณ์โควิด-19 เปรียบเสมือนเป็นตัวเร่ง พิสูจน์
และทดสอบระบบส�ธ�รณสุขประเทศไทยในก�รรับมือกับ
ภ�วะฉุกเฉินที�ผ่่�นม� จ้งควรค่�ต่อก�รศ้กษ�ประสบก�รณ์ 
บทเรียนสำ�คัญจ�กพื้นที�ชุมชนต่�งๆ อันเป็นนวัตกรรมท�ง

สังคมที�จะนำ�ไปต่อยอด ขย�ยผ่ล หรือว�งแผ่นรับมือวิกฤต
สุขภ�พในอน�คตต่อไป
  สุำานูักงานูคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.) และ 
กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภ�พ (สวสส.) สำ�นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงส�ธ�รณสุข 
ได้ร่วมเป็นส่วนหน้�งของโปรแกรม “การยุติิโรคระบาด้ด้้ว่ย
นูวั่ติกรรม” (Ending Pandemics through Innovation : EPI) 
ต�มแผ่นพัฒิน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นส�ธ�รณสุขรองรับ
สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน
  ที�มุ่งดำ�เนินกิจกรรมสำ�คัญ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑. พัฒนูา 
ต้ินูแบบชุมชนูเข้มแข็งด้้ว่ยนูวั่ติกรรมโด้ยเคร่อข่ายชุมชนู 
ที่ั�ว่ป็ระเที่ศ ๒. พัฒนูากลัุ่มผู้ม่พ่�นูฐานูด้้านูว่ิที่ยาศาสุติร์ 
สุุขภาพให้่ม่ข่ด้คว่ามสุามารถึในูการดู้แลัชุมชนูท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
กับโรงงานู ๓. พัฒนูากลัไกเช่�อมโยงเคร่อข่ายติ่างๆ ที่่�
ที่ำางานูด้้านูการป็้องกันูแลัะคว่บคุมโรคโด้ยให่้ม่กลัไก 
การที่ำางานูเช่�อมป็ระสุานูข้อมูลั กิจกรรมการที่ำางานู 
ร่ว่มกันูด้้านูวิ่ชาการแลัะป็ฏิิบัติิการลัักษณะกัลัยาณมิติร 
ซ้�งเป็นส่วนหน้�งของก�รขับเคลื�อนแผ่นปฏิิรูปประเทศด้�น
ส�ธ�รณสุข (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิิรูปประเทศ ๑ 
(Big Rock) คือ ก�รปฏิิรูปก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉินด้�น 
ส�ธ�รณสุขรวมถ้งโรคระบ�ดระดับช�ติและโรคอุบัติใหม่ 
เพื�อคว�มมั�นคงแห่งช�ติด้�นสุขภ�พ
  สำ�หรับเนื้อห�ฉบับนี้จะขอเล่�ถ้ง “แผ่นพัฒิน�ต้นแบบ 
ชุมชนเข้มแข็ง” ด้วยนวัตกรรมโดยเครือข่�ยชุมชนทั�วประเทศ 
ที�มีก�รคัดเลือกพ้ืนที�ชุมชนเขตเมืองและมีคว�มเปร�ะบ�ง
ท�งสังคมที�กระจ�ยในแต่ละภูมิภ�ค ได้แก่ ชุมชนแหลมสน
อ่อน จังหวัดสงขล� ตำ�บลชีทวน จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ชุมชน
ในพื้นที�กรุงเทพมห�นคร ประกอบด้วย (ชุมชนพัฒิน�ก�ร
บ้งขว�ง ชุมชนรุ่งมณีพัฒิน� ชุมชนต้นสน (เพชรเกษม ๗๑) 
ชุมชนล๊อค ๑-๒-๓ ชุมชนพัฒิน�ใหม่ ชุมชนริมคลองวัด
สะพ�น ชุมชนสุขสวัสดิ� ชุมชนเพชรบุรี ชุมชนปุรณ�ว�ส 
ชุมชนร่วมเกื้อ ชุมชนเทพกุญชร) ชุมชนแรงง�นข้�มช�ติ 
ตล�ดกล�งกุ้ง จังหวัดสมุทรส�คร ชุมชนมิตรภ�พและ
ชุมชนเหล่�น�ดี จังหวัดขอนแก่น ชุมชนหัวฝั�ยและชุมชน
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แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั เร่�อง ฝัรั�งแช่อิ�ม

ที�ม� :
1 https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1
2  Mercer CFA Institute Global Pension Index Report - 2022 Highlights, https://www.cnbc.
com/2022/10/13/these-countries-have-the-best-pension-systems-in-2022.html
3  https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_836740/lang--en/index.htm

  จ�กข้อมูลขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ระบุว่� 
ในป่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งโลกมีผู่้อ�ยุ ๖๐ ป่ หรือสูงกว่�นั้น
อยู่กว่� ๑,๐๐๐ ล้�นคน และค�ดว่�จะเพิ�มสูงข้้นเป็น  
๑,๔๐๐ ล้�นคนในป่ พ.ศ. ๒๕๗๓ และสูงข้้นเป็น ๒,๑๐๐ 
ล้�นคน ในป่ พ.ศ. ๒๕๙๓ ซ้�งก�รเพิ�มข้้นอย่�งรวดเร็วนี ้
เป็นก�รเพิ�มข้้นอย่�งที�ไม่เคยค�ดคิดม�ก่อน และค�ดว่�
จะเพิ�มสูงข้้นอย่�งม�กในประเทศกำ�ลังพัฒิน� ซ้�งก�รที�
สัดส่วนประช�กรท้ังโลกกล�ยเป็นผู่้สูงอ�ยุนี้จำ�เป็นต้องมี
ก�รปรับตัวทั้งสังคม ไม่ว่�จะเป็นเรื�องก�รบริก�รสุขภ�พ 
ก�รพัฒิน�บ้�นเมืองให้เหม�ะสมกับผู่้สูงอ�ยุ๑  รวมไปถ้ง
สวัสดิก�รต่�งๆ
  แน่นอนว่�เมื�อเร�ทุกคนเข้�สู่ช่วงสูงอ�ยุแล้ว เร�ย่อม
อ�จทำ�ง�นได้น้อยลง นั�นหม�ยถ้งร�ยได้ที�น้อยลงไปด้วย 
แต่เร�อ�จจะยังมีร�ยจ่�ยเท่�เดิมหรือม�กกว่�เดิม
  คอลัมน์แกะรอยโลกฉบับนี้ จ้งชวนสำ�รวจประเทศที� 
ติดอันดับก�รมี “ระบบบำานูาญที่่�ด้่ที่่�สุุด้ในูโลัก” เพร�ะ
บำ�น�ญคือหน้�งในเครื�องมือที�ช่วยสร้�งก�รกินดี อยู่ด ี
เมื �อเร�สูงอ�ยุข้ ้น จ�กร�ยง�นของ Mercer บริษัท 
ที�ปร้กษ�ด้�นทรัพย�กรมนุษย์สัญช�ติอเมริกัน ร่วมกับ 
สถ�บันวิเคร�ะห์ด้�นก�รเงิน CFA Institute และ Monash 
Business School ในออสเตรเลีย เปิดเผ่ย ๑๐ อันดับแรก
ของประเทศที�ข้้นชื�อว่�มีระบบบำ�น�ญดีที�สุด ประจำ�ป ่
พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ๑. ไอซ์แลนด์ ๒. เนเธอร์แลนด ์
๓. เดนม�ร์ก ๔. อิสร�เอล ๕. ฟินแลนด์ ๖. ออสเตรเลีย 
๗. นอร์เวย์ ๘. สวีเดน ๙. สิงคโปร์ ๑๐. สหร�ชอ�ณ�จักร
 โดยใช้เกณฑ์์ในก�รจัดอันดับคือ ๑. คว�มพอเพียง ที�ดูถ้ง 
ก�รจัดสรรเงินบำ�น�ญให้แก่ผู้่มีร�ยได้น้อย ในเปอร์เซ็นต์ที� 
สมเหตุสมผ่ลกับค่�เฉลี�ยของร�ยได้ในชุมชน ๒. คว�มยั�งยืน 
ที�ดูถ้งว่� ๘๐% ของมนุษย์วัยทำ�ง�นเป็นสม�ชิกของระบบ 
บำ�น�ญเอกชน ๓. คว�มซื�อตรง/โปร่งใส ที�จะคำ�น้งถ้ง 
ปัจจัยต่�งๆ อย่�งเช่น กฎระเบียบ / ก�รกำ�กับดูแล / 
ธรรม�ภิบ�ล๒ 

  ย้อนกลับม�ที�ประเทศไทย จ�กร�ยง�นขององค์ก�ร 
แรงง�นระหว่�งประเทศ (International Labour Organi-
zation; ILO) ประจำ�ป่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบุว่�ระบบบำ�น�ญ
ของไทยเร�เองก็กำ�ลังเผ่ชิญกับคว�มท้�ท�ย จ�กก�รที�
มีจำ�นวนประช�กรผู่้สูงอ�ยุเพิ�มข้้นและก�รเปลี�ยนแปลง
ของตล�ดแรงง�นเหมือนกับหล�ยประเทศทั�วโลก และ
ประเทศไทยควรปฏิิรูประบบบำ�น�ญและมีข้อเสนอให ้
ประเทศไทยพัฒิน�ระบบบำ�น�ญแบบหล�ยช้ัน นอกจ�กน้ี 
ข้อเสนอแนะจ้งรวมถ้งก�รยกระดับสิทธิประโยชน์ 
เบ้ียยังชีพผู้่สูงอ�ยุที�มีอยู่ในปัจจุบัน ก�รเพิ�มอัตร�เงินสมทบ 
และขย�ยอ�ยุผู่้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชร�ภ�พ
อย่�งค่อยเป็นค่อยไป ก�รเพิ�มเพด�นค่�จ้�ง ตลอดจน 
ก�รลดระยะเวล�ของก�รส่งเงินสมทบเพื�อรับสิทธิที�จะได้
รับร�ยได้เงินบำ�น�ญหลังเกษียณอ�ยุจ�ก ๑๕ ป่ เป็น ๕ ป่ 
เป็นต้น๓

  นอกจ�กน้ีสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที�ผ่่�นม�ก็ตอกยำ�้คว�มสำ�คัญของเรื�อง หลักประกันร�ยได้ 
หรือก�รมีร�ยได้ที�พอเพียง พอใช้ เมื�อเข้�สู่สังคมสูงวัย 
ด้วยก�รผ่ลักดันจนเกิดเป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
เรื�อง “หลักประกันร�ยได้เพื�อคุณภ�พชีวิตที�ดีเมื�อเข้�สู ่
วัยสูงอ�ยุ” โดยมีข้อเสนอภ�ยใต้ ๕ เส�หลักที�จะต้อง
ขับเคลื�อนไปด้วยกัน ประกอบด้วย ๑. ก�รพัฒิน�ผ่ลิต
ภ�พประช�กร ก�รมีง�นทำ� และมีร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�น 
ที�เหม�ะสมตลอดช่วงวัย ๒. ก�รออมระยะย�วเพื�อย�ม 
ชร�ภ�พที�ครอบคลุม เพียงพอ และยั�งยืน ๓. เงินอุดหนุน 
และบริก�รสังคมที�จำ�เป็นจ�กรัฐ ๔. ก�รเข้�ถ้งหลัก 
ประกันสุขภ�พโดยเฉพ�ะบริก�รสุขภ�พระยะย�ว (Long- 
term care) ๕. ก�รดูแลโดยครอบครัว ชุมชน และท้องถิ�น 
สิ�งเหล่�นี้เป็นก�รทำ�ง�นระยะย�ว และเป็นเรื�องที�สังคม 
คนหนุ่มคนส�วในวันน้ีที�จะต้องให้คว�มสำ�คัญและติดต�ม 
เพื�อร่วมกันทำ�ให้สังคมไทยของเร�เป็นสังคมสูงวัย และมี
คุณภ�พชีวิตที�ดีในบั้นปล�ยไปพร้อมๆ กัน 

รักกันจำริง ... 
อย่่าทิ้้�งให้้แก่แล้้วจำน

ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖38 39



ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖40 41

ใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุั ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

ห้ล้ักประกันราย่ได่ ้เพื่่�อคุุณภาพื่ชีีวิิตที่ี�ดีี
เมื่่�อเข้้าสู่่�วัย่ส่งอาย่:่ คุวิามื่เป็็นธรรมื่ดี้านสูุ่ข้ภาพื่ 

โอกาสู่ และ คุวิามื่หวิังอนาคุตป็ระเที่ศไที่ย

  จ�กสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�
จัดข้้นเมื�อวันที� ๒๑-๒๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�มีธีมง�น  
(theme) คือ “คว่ามเป็็นูธรรมด้้านูสุุขภาพ โอกาสุ แลัะ 
คว่ามห่วั่งอนูาคติป็ระเที่ศไที่ย” น้ัน ได้มีก�รพิจ�รณ�ห� 
ฉันทมติในระเบียบว�ระสำ�คัญเรื�อง “หลักประกันร�ยได ้
เพื�อคุณภ�พชีวิตที�ดีเมื�อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ” ที�ประกอบด้วย 
๕ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑. ก�รพัฒิน�ผ่ลิตภ�พและ
ร�ยได้ประช�กรทุกช่วงวัย ๒. เงินอุดหนุนและบริก�รที� 
จำ�เป็นจ�กรัฐ ๓. ก�รออมระยะย�วและก�รบริห�รจัดก�ร 
เงิน ๔. ก�รเข้�ถ้งหลักประกันสุขภ�พ ก�รบริก�รสุขภ�พ 
ระยะย�ว (Long-term care) และ ๕. ก�รร่วมกันดูแลของ 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ�น 
  ทั้ง ๕ องค์ประกอบหลักนี้ มีคว�มเชื�อมโยงและต้อง
ขับเคลื�อนไปด้วยกัน โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
ซ้�งมีเป้�หม�ยเพื�อนำ�ไปสู่ก�รจัดให้มีระบบหลักประกัน 
ร�ยได้ฯ ที�คนในสังคมทุกช่วงวัย ทุกส�ข�อ�ชีพจ�กทุก 
ภ�คส่วน ร่วมเป็นเจ้�ของและมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น 
ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัติได้อย่�งเห็นผ่ลชัดเจน มีกลไก
ระดับช�ติ ทำ�หน้�ที�บูรณ�ก�รระบบย่อย และขับเคลื�อน
ระบบใหญ่ เชื�อมโยงกับกลไกระดับพื้นที� เพื�อก�รจัดสรร
และบริห�รจัดก�รทรัพย�กรแบบมีส่วนร่วม เพื�อให้บรรลุ
เป้�หม�ยก�รสร้�งคว�มเป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง 
และก�รมีคุณภ�พชีวิตที�ดีในวัยสูงอ�ยุของประช�ชน
ทุกคน ซ้�งจะเห็นว่� มีคว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยของ
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๕ คือ “ระบบสุุขภาพที่่�เป็็นูธรรม”
  ดังนั้น ก�รขับเคลื�อนประเด็นหลักประกันร�ยได้เพื�อ 
คุณภ�พชีวิตที�ดีเมื�อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุน้ี ถือเป็นก�รขับเคลื�อน 
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ไปสู่ก�รเกิดมรรคเกิดผ่ลและเป็นรูปธรรมเช่นกัน 
เพื�อให้เป็นธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติที�กินได้ 
โดยมีเป้�หม�ยมุ่งสู่ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม
  ในก�รขับเคลื�อนสู่ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรมน้ันทุกเรื�อง 
จำ�เป็นต้องอ�ศัย ๓ ม�ตรก�รสำ�คัญ คือ ๑. กระบวนก�ร 
นโยบ�ยส�ธ�รณะที�ดีและมีส่วนร่วมของภ�คีทุกภ�คส่วน 
ภ�ยใต้บริบทด้�นเศรษฐกิจและสังคม ๒. ก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พ และก�รจัดก�รปัจจัยสังคมที�กำ�หนดสุขภ�พ ด้วย 
ก�รทำ�สภ�พแวดล้อมสนับสนุนที�เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พที�ดี
อย่�งสมดุล มีก�รพัฒิน�ศักยภ�พบุคคลและชุมชน และ 
๓. ก�รจัดก�รระบบบริก�รสุขภ�พ ที�ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�ย จิต ปัญญ� และสังคม อย่�งสมดุล อย่�งมีคุณภ�พ 
ได้ม�ตรฐ�น ปลอดภัย มีประสิทธิภ�พ และคว�มเป็นธรรม 
ในก�รเข้�ถ้งบริก�รในทุกระดับ
  ก�รมีฉันทมติในเรื�องหลักประกันร�ยได้เพื�อคุณภ�พ
ชีวิตที�ดีเมื�อเข้�สู่วัยสูงอ�ยุนี้ นับเป็นข้อเสนอนโยบ�ย
ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พที�จัดเป็นก�รเริ�มต้นที�ดีในก�ร 
นำ�ไปสู่ก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกันของหล�ยภ�คส่วน 
โดยหวังว่�จะมีก�รทำ�ง�นและขับเคลื�อนในเรื�องน้ีสู่ก�ร
ปฏิิบัติได้อย่�งต่อเนื�องได้ต่อไป
  ทั้งนี้ ในส่วนคว�มคืบหน้�ของก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�
ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
ปัจจุบันได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 
เมื�อวันที� ๒๐ ธันว�คม ๒๕๖๕ และเมื�อวันที� ๒๔ มกร�คม 
๒๕๖๖ ที�ผ่่�นม� คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบธรรมนูญ
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พร้อมเอกส�รประกอบ เพื�อให้นำ�บรรจุเข้�ร�ยง�นต่อ
สภ�ผู่้แทนร�ษฎรและวุฒิิสภ�เพื�อทร�บ ก่อนจะประก�ศ
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป 

 

เร่�อง รัตน� เอิบกิ�ง
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เป็รียบเที่ียบร่ป็แบบการด่่แล้ 
แบับัประคับัประคองใน ๓ กองทีุ่น

กฎห้มุ่าย่
กำาห้นด่ส้ทิ้ธ้
ให้้แก่ประชาชน

บั่คคล้ 
ผู้่้ ได่้รับัส้ทิ้ธ้

ร่ปแบับั 
การด่่แล้แล้ะ
ราย่ล้ะเอ่ย่ด่การ
ด่่แล้แบับัประคับั
ประคอง

พื่ระราชีกฤษฎีีกา 
เงินสู่วิัสู่ดีิการ 
เกี�ยวิกับการรักษา 
พื่ยาบาล  
พื่.ศ. ๒๕๕๓

ข้้าราชีการและ
คุรอบคุรัวิกวิ�า 

๔.๙ ล้านคุน

๑. การดี่แล 
แบบป็ระคุับป็ระคุอง 
ในโรงพื่ยาบาล

พื่ระราชีบัญญัติ 
ป็ระกันสู่ังคุมื่ พื่.ศ.๒๕๓๕ 
พื่ระราชีบัญญัติเงินที่ดีแที่น 
พื่.ศ. ๒๕๓๗

สู่มื่าชีิกกองทีุ่นป็ระกัน
สู่ังคุมื่กวิ�า 

๑๑ ล้านคุน

๑. การดี่แล 
แบบป็ระคุับป็ระคุอง 
ในโรงพื่ยาบาล

พื่ระราชีบัญญัติ 
หลักป็ระกันสูุ่ข้ภาพื่ 
แห�งชีาติ พื่.ศ. ๒๕๔๕

ป็ระชีาชีนไที่ยที่ี�ไมื่�มื่ีสู่ิที่ธิ
การรักษาใดีๆ จำำานวินกวิ�า 

๔๗ ล้านคุน

๑.การดี่แลแบบป็ระคุับป็ระคุอง 
ในโรงพื่ยาบาล 

๒.การดี่แลในชีุมื่ชีนผ่�านกองทีุ่น
สู่�งเสู่ริมื่สูุ่ข้ภาพื่ตำาบล โดีย
มืุ่�งเน้นให้องคุ์กรป็กคุรอง 
สู่�วินที่้องถิ่ิ�น มื่ีบที่บาที่ในการ
บริหารจำัดีการกองทีุ่น เพื่่�อ 
การสู่ร้างเสู่ริมื่สูุ่ข้ภาพื่ 
การป็้องกันโรคุและการฟื้้�นฟืู้
สู่มื่รรถิ่ภาพื่ และการรักษา
พื่ยาบาลระดีับป็ฐมื่ภ่มื่ิเชีิงรุกใน
พื่่�นที่ี� โดียสู่นับสู่นุนให้องคุ์กร
หรือกลุ�มื่ป็ระชีาชีน 
ร�วิมื่ดีำาเนินกิจำกรรมื่การจำัดี
บริการ สู่าธารณสูุ่ข้ในที่้องถิ่ิ�น

๓.การดี่แลที่ี�บ้านผ่�าน 
หน�วิยบริการในระบบหลัก
ป็ระกันสูุ่ข้ภาพื่แห�งชีาติ  
โดียคุรอบคุลุมื่ผ่่้ป็่วิยทีุ่กกลุ�มื่
โรคุที่ี�ไดี้รับการวิินิจำฉััยเป็็นผ่่้ป็่วิย
ระยะสูุ่ดีที่้ายตามื่เกณฑ์์ที่ี�กรมื่- 
การแพื่ที่ย์กำาหนดีในลักษณะ
ข้องการเหมื่าจำ�ายต�อรายตามื่
ระยะเวิลาที่ี�ไดี้รับการดี่แลที่ี�บ้าน
โดียป็ระมื่วิลผ่ลจำากวิันที่ี�เริ�มื่ให้
บริการที่ี�บ้านคุรั�งแรกจำนถิ่ึง 
วิันที่ี�ผ่่้ป็่วิยเสู่ียชีีวิิต โดียเป็็น 
การจำ�ายแบบเหมื่าจำ�ายตามื่อัตรา
และระยะเวิลาการให้บริการที่ี� 
สู่ป็สู่ชี.กำาหนดี

ส้ทิ้ธ้ข้าราชการ ส้ทิ้ธ้ประกันสังคมุ่
ส้ทิ้ธ้ห้ล้ักประกัน
ส่ขภาพถ้้วนห้น้า

การจำัดีที่ำาข้้อเสู่นอเชีิงนโยบาย
การขับัเคล้่�อนระบับัการด่่แล้แบับัประคับัประคอง

ผ่�านระบบหลักป็ระกันสูุ่ข้ภาพื่ถิ่้วินหน้า
  จ�กก�รที�สังคมไทยเป็นสังคมผู่้สูงอ�ยุ ประกอบกับมีผู่้ป่วยที�ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รุนแรง และรักษ�ไม่ห�ยเพิ�มม�กข้้น 
ทำ�ให้ค�ดก�รณ์ได้ว่� ในอน�คตรูปแบบการดู้แลัผู้ป่็ว่ยท่ี่�อยู่ในูว่าระสุุด้ท้ี่ายของช่วิ่ติแลัะการดู้แลัแบบป็ระคับป็ระคอง 
จะทวีคว�มสำ�คัญม�กข้้นเรื�อย ๆ 
  จ�กก�รเปรียบเทียบสิทธิก�รดูแลแบบประคับประคองในระบบหลักประกันสุขภ�พที�รัฐจัดให้กับประช�ชนไทย ท้ังกองทุน 
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�รและครอบครัว พบว่�  
ชุด้สุิที่ธิการดู้แลัแบบป็ระคับป็ระคองม่คว่ามแติกติ่างกันูแลัะเห่ลั่�อมลัำ�ากันูอย่างมาก
  กล่�วคือ สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร และสิทธิประกันสังคม เป็นรูปแบบก�รดูแลแบบประคับประคอง 
เฉพ�ะในโรงพย�บ�ลเท่�น้ัน แต่สิทธิหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเป็นรูปแบบก�รดูแลแบบประคับประคองท้ังในโรงพย�บ�ล 
ในชุมชนและที�บ้�น
  ดังนั้นสิทธิหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ จ้งเป็นระบบหลักประกันสุขภ�พที�รัฐจัดห�ให้ที�มีสิทธิในก�รดูแลแบบประคับ
ประคองดีที�สุดโดยส�ม�รถสรุปได้ดังต�ร�งต่อไปนี้

  จ�กต�ร�งดังกล่�วสรุปได้ว่� สิทธิในก�รดูแลแบบประคับประคองของทั้ง ๓ กองทุน มีคว�มเหลื�อมลำ้�กันม�ก ดังนั้น 
เมื�อสถ�นก�รณ์ในเรื�องสิทธิก�รดูแลเป็นเช่นนี้จ้งเป็นที�ม�ของคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�งระบบก�รดูแลแบบประคับประคอง 
ในภ�คเอกชนผ่่�นระบบประกันสุขภ�พภ�คสมัครใจข้้น ทั้งนี้เพื�อให้เป็นก�รอุดช่องว่�งสิทธิก�รรักษ�ของภ�ครัฐ และเป็น
ท�งเลือกกับผู่้ป่วยในก�รว�งแผ่นก�รดูแลตนเองและครอบครัว
  ในต่�งประเทศมีก�รจัดทำ�กรมธรรม์สุขภ�พก�รดูแลแบบประคับประคองเพื�อเป็นท�งเลือกแก่ประช�ชนที�ต้องก�รรูป 
แบบก�รดูแลแบบประคับประคองที�นอกเหนือจ�กก�รดูแลที�รัฐจัดห�ให้ โดยหลักก�รคือ จะต้องมีก�รทำ�หนังสือแสดง 
เจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขเป็นองค์ประกอบหน้�งของกรมธรรม์
  ทั้งนี้เพื�อจะแจ้งถ้งแนวท�งในก�รเลือกก�รรักษ�พย�บ�ลที�ตนเองต้องก�รและไม่ต้องก�ร รวมทั้งกำ�หนดผู่้ทำ�หน้�ที� 
ตัดสินใจแทนตนเองในกรณีที�ตนเองไม่ส�ม�รถตัดสินใจได้แล้ว นอกจ�กน้ันยังมีก�รจัดทำ�แผ่นก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับผู้่ป่วย 
และครอบครัวในแต่ละช่วงเวล�เพื�อเลือกแนวท�งในก�รรักษ�ที�เหม�ะสมให้แก่ผู่้ป่วยและครอบครัว
  ที�ผ่่�นม�ในประเทศไทยมีก�รข�ยกรมธรรม์ที�เป็นกรมธรรม์ก�รดูแลแบบประคับประคองแล้ว โดยก�รนำ�กรมธรรม์สุขภ�พ 
ม�ประยุกต์ข�ยเป็นกรมธรรม์แบบก�รดูแลแบบประคับประคอง แต่รูปแบบของกรมธรรม์ยังไม่มีส่วนที�เกี�ยวข้องกับเรื�อง
ก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขและยังไม่มีก�รกำ�หนดผู่้ทำ�หน้�ที�ตัดสินใจแทนผู่้ป่วยใน 
กรณีที�ผู่้ป่วยไม่ส�ม�รถตัดสินใจได้แล้ว ยังไม่มีก�รทำ�แผ่นก�รดูแลล่วงหน้�ทั้งก�รดูแลที�บ้�นและก�รดูแลที�โรงพย�บ�ล 
ต�มที�ผู่้ป่วยและครอบครัวต้องก�ร ดังนั้นจ้งควรมีก�รพัฒิน�กรมธรรม์ก�รดูแลแบบประคับประคองเพื�อให้เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล รวมทั้งเหม�ะสมกับบริบทของระบบบริก�รสุขภ�พของประเทศไทยต่อไป
  จ�กคว�มสำ�คัญที�กล่�วม�ข้�งต้น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) จ้งร่วมกับ บริษัท ชีว�มิตร วิส�หกิจ
เพื�อสังคม จ้งดำ�เนินก�รศ้กษ� วิเคร�ะห์ วิจัย พัฒิน�องค์คว�มรู้ในเรื�องกรมธรรม์ก�รดูแลแบบประคับประคองข้้น เพื�อจัด
กระบวนก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย เพื�อ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒิน�กรรมธรรม์ก�รดูแลแบบประคับประคอง เพื�อให้ประช�ชนที�สนใจในเรื�องก�รดูแล
แบบประคับประคองส�ม�รถว�งแผ่นก�รดูแลตนเองในช่วงว�ระสุดท้�ยของชีวิตตนเองได้ 
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เร่�อง ขนมจีน

วัฒินธรรมก�รใช้และตอบโต้ด้วยคว�มรุนแรงจ�กสังคม
แวดล้อม จนนำ�ไปสู่ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยกัน
  ในที�สุดถูกตัดสินคดีและรับโทษในสถ�นกักแรกรับ  
“ป้�มล (ผ่อ.บ้�น ก�ญจน�ภิเษก) บอกกับผ่มว่� ให้ผ่ม 
เริ�มต้นใหม่ ผ่มพบว่�ก�รลงโทษของที�นี �ไม่ได้ใช้คว�ม 
รุนแรง และมีกิจกรรม Empower ที�ครูออกแบบกันเอง  
ทำ�ให้ตระหนักว่�เมื�อใช้คว�มรุนแรงแล้ว ทั้งตนเองและ 
คนรอบข้�งจะเดือดร้อน... อย�กให้ทุกคนไม่ตัดสิน ไม่
ทอดทิ้งคนที�เคยผ่ิดพล�ด”
  ในง�นเดียวกันนั้น ซ้�งอีกเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้เรื�อง 
“ท�งออกสุขภ�พจิต พิชิตปัญห�วัยรุ่น” พญ.ว่ิรัลัพัชร 
กิติติิธะระพันูธุ์ จิตแพทย์จ�กโรงพย�บ�ลยุวประส�ท
ไวทโยปถัมภ์ กล่�วว่� สถ�นก�รณ์หลังโควิด-19 เด็กทั้ง
ช�ยและหญิงมีภ�วะซ้มเศร้� โดยส�ม�รถพบได้ตั้งแต่
เด็กอ�ยุ ๒ ขวบ จ�กก�รถูกท�รุณกรรม ก�รถูกแยกจ�ก
ผู่้เลี้ยงดู และในวัยประถมพบร้อยละ ๒ - ๓ วัยรุ่นร้อยละ 
๑๐ ซ้�งภ�วะซ้มเศร้�เกี�ยวข้องกับพันธุกรรม ถือเป็นคว�ม
ผ่ิดปกติของส�รเคมีในสมอง และส�ม�รถเกิดข้้นได้กับ
ทุกคน

  ส่วนโรคซ้มเศร้�น้ันส่งผ่ลกระทบกับก�รใช้ชีวิต จ้งควร 
สังเกตวัยรุ่นที�มีคว�มเจ็บป่วยด้�นจิตเวช เช่น มีปัญห� 
ก�รเรียน ก�รถูกท�รุณกรรม ติดพนัน ติดเกม รวมถ้ง 
ก�รเป็นเด็กดีเกินไป ซ้�งจะมีคว�มเปร�ะบ�งท�งจิตใจ 
โดยวัยรุ่นที�อยู่กับคว�มโกรธ คว�มเศร้�ไม่รู้จะห�ท�งออก 
อย่�งไร ส่วนใหญ่จะลงโทษตัวเองด้วยก�รทำ�ร้�ยตัวเอง
  นอกจ�กนั้น ผู่้ปกครองก็มีส่วนในก�รกระตุ้นภ�วะ 
ซ้มเศร้� เช่น ก�รต่อว่�เด็กเมื�อแสดงคว�มคิดเห็นที�
ก้�วร้�ว ค่�นิยมที�บอกว่�เด็กผู่้ช�ยห้�มร้องไห้ เป็นต้น 
อย่�งไรก็ต�ม โรคนี้เป็นแล้วห�ยได้ และเป็นซำ้�ได้อีก
  “ดังนั้น ต้องให้คว�มรู้ ดูแล และมีพื้นที�ปลอดภัยให้ 
วัยรุ ่นได้แสดงคว�มคิดและคว�มรู ้ส้ก โดยไม่ตัดสิน  
รวมถ้งสังเกตสัญญ�ณเตือนที�เสี�ยงต่อก�รฆ่่�ตัวต�ย 
และควรส่งเสริมทักษะชีวิตให้พวกเข�ด้วย” พญ.วิรัลพัชร 
กล่�ว
  สุว่ัสุด้่เด้่อนูแห่่งคว่ามรัก ... ขอให่้ทีุ่กคนูม่คว่ามรัก
ด้่ๆ ร่ว่มสุร้างภูมิคุ้มกันูที่างใจแลัะพ่�นูที่่�ป็ลัอด้ภัยให่้ 
กันูแลัะกันู 

น โ ย บ า ย สั ร้ื่ า ง ไ ด้

สู่ร้าง ‘พื้้�นที่่�ปลอดภััย’ 
ให้กันและกัน

  “ไม่อยากให่้มองป็ัญห่าของคนูอ่�นูเป็็นูเร่�องเลั็ก 
เราไม่ม่สุิที่ธิ�ติัด้สุินูคว่ามเจ็บป็ว่ด้ของคนูอ่�นู เพราะ
ภูมิคุ้มกันูของเราไม่เที่่ากันู...”
  เสียงสะท้อนที�น่�สนใจของ “น้องแก้ม” ผู่้แทนเย�วชน 
จ�กร�ยก�ร Toolmorrow ที�ได้ฝั�กไว้ในเวทีแลกเปลี�ยน 
เรียนรู้ “มุมมองของคนรุ่นใหม่กับคว�มรุนแรงในสังคมไทย” 
ง�นประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที�จัดข้้นเมื�อเดือนธันว�คมปล�ยป่ที�ผ่่�นม�
  จ�กสถิติของกระที่รว่งสุาธารณสุุข (สุธ.) พบว่� 
สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงแต่ละป่ มีเด็กม�กกว่� ๑๐,๐๐๐ 
คน เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลด้วยส�เหตุจ�กก�ร
ถูกใช้คว�มรุนแรง และข้อมูลจ�ก UNICEF พบว่� ๓ ใน 
๔ ของเด็กในช่วงอ�ยุระหว่�ง ๑ - ๑๔ ป่ เคยถูกลงโทษ
ท�งร่�งก�ยหรือจิตใจโดยสม�ชิกในครอบครัว และ เด็ก
ไทยถูกบูลลี� (Bully) สูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก
  นอกจ�กนี้ ยังพบว่�ผู่้หญิงถูกกระทำ�คว�มรุนแรงใน
ครอบครัวสูงถ้งร้อยละ ๘๑ และผู่้ที�กระทำ�คว�มรุนแรงใน
ครอบส่วนส่วนใหญ่เป็นเพศช�ยถ้งร้อยละ ๘๖

  มุมมองของเด็กและเย�วชน นู้องแก้ม จ�ก Toolmorrow 
ได้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์คว�มรุนแรงในครอบครัวว่� 
คว�มรุนแรงมีสองแบบ ท้ังด้�นก�รกระทำ�และด้�นก�รพูด 
ห�กเร�ถูกกระทำ�และซ้มซับคว�มรุนแรงบ่อยๆ ก็อ�จ 
กล�ยเป็นผู่้ถ่�ยทอดคว�มรุนแรงนั้นต่อไป เช่น ก�รถูก 
เปรียบเทียบกับสม�ชิกในครอบครัวจ�กก�รใช้คำ�พูดเชิงลบ 
ทำ�ให้ไม่กล้�พูดถ้งปัญห�กับคนในครอบครัว และซ้มซับ
คว�มรุนแรง นำ�ไปสู่ก�รใช้คำ�พูดเชิงลบที�โรงเรียน ทำ�ให้
เพื�อนบูลลี� (Bully) และไม่มีคว�มสุข กระทั�งได้ระเบิด
อ�รมณ์ออกม� จนแม่เริ �มเห็น เปลี�ยนท่�ทีและเปิดใจ 
คุยกัน
  ขณะที� นู้องท่ี่ ผู้่แทนเย�วชนจ�กศูนย์ฝึักและอบรมเด็ก 
และเย�วชน (ช�ย) บ้�นก�ญจน�ภิเษก กล่�วว่�คว�ม
รุนแรงเปรียบเสมือนย�เสพติดที�มีก�รใช้ซำ้�ๆ เมื�อถูกใช ้
ไม่ว่�ที�ไหน ก็ไม่มีเรื�องดีเกิดข้้น โดยตนเคยตกเป็นเหยื�อ
ของคว�มรุนแรงม�ก่อนจ�กก�รถูกรังแกในช่วงที�ไป 
เล่นฟุตบอล เมื�อเจอสถ�นก�รณ์แบบนั้นบ่อยๆ จ้งผ่ัน
ตัวเองเป็นผู่้กระทำ�คว�มรุนแรง รวมถ้งได้รับก�รสั�งสม



ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๔๙ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖46 47

เร่�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒิน

 ช่วิ่ติท่ี่�ฟ้ื้�นูค่นู เป็นนวนิย�ยเรื�องล่�สุดของตอลสตอย 
ที�แปลออกสู่ภ�ษ�ไทย โดยอ�จ�รย์สดใส ขันติวรพงศ์พิมพ์ 
จำ�หน่�ยโดยสำ�นักพิมพ์ทับหนังสือ เมื�อเดือนเมษ�ยน 
๒๕๖๕ นี้เอง
 หนังสือเล่มน้ีจัดพิมพ์อย่�งดี ปกแข็งเย็บกี� หน� ๖๔๐ 
หน้� ใช้กระด�ษปอนด์ มีภ�พประกอบรวม ๔๐ ภ�พ 
ช่วยให้จินตน�ก�รภ�พตัวละคร เหตุก�รณ์เรื�องร�วต่�งๆ 
อย่�งได้อรรถรสยิ�งข้้น
 ตอลสตอย เขียนเรื�องนี้ช่วงบั้นปล�ยชีวิต โดยเกิด 
แนวคิดที�จะเขียนนวนิย�ยเรื�องน้ีเมื�อเดือน มิถุน�ยน พ.ศ. 
๒๔๓๐ ขณะอ�ยุได้ ๕๙ ป่ ใช ้
เวล�เขียน และแก้ไขตกแต่ง
อยู ่ย�วน�นกว่� ๑๐ ป่ จ้งเริ�มเข้�สู ่
กระบวนก�รตีพิมพ์ เมื�อวันที� ๑๓ 
มีน�คม พ.ศ. ๒๔๔๒
 ตอลสตอยเป็นนักประพันธ์เอก 
ของรัสเซียและของโลก ง�นของ 
ตอลสตอยได้รับก�รแปลเป็นภ�ษ� 
ไทยจำ�นวนม�ก ที�เป็นนวนิย�ยเรื�อง 
ยิ�งใหญ่ คือ สุงครามแลัะสัุนูติิภาพ 
และ อันูนูา คาเรนูินูา ซ้�ง อันน�                  
ค�เรนิน� เป็น “นวนิย�ย” ยิ�งกว่�
สงคร�มและสันติภ�พ แปลโดย
 สดใส เช่นกัน
 อันน� ค�เรนิน� เป็นนวนิย�ย
ที�ตอลสตอยได้แรงบันด�ลใจม�
จ�ก “ประวัติชีวิตอันเศร้�สลดของ 
ผู่้หญิงคนหน้�ง ชื�อ อันน� สเตป�นอฟ
น� ผู่้ซ้�งฆ่่�ตัวต�ยเพร�ะอกหักในชีวิตรักโดยก�รกระโดด 
ให้รถไฟทับที�สถ�นีรถไฟใกล้คฤห�สน์ของตอลสตอย” (จ�ก 
บทนำ� หนังสือ อันน� ค�เรนิน� ฉบับแปล พิมพ์ครั้งแรก 
โดยมูลนิธ ิเด ็ก เม ื �อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู่ ้ เข ียนบทนำ� ค ือ 
ดร.โคทม อ�รีย�) ตอลสตอย เขียน อันน� ค�เรนิน� เมื�อ 
พ.ศ. ๒๔๒๖ หลังจ�กเขียนสงคร�มและสันติภ�พจบไป 
๔ ป่ (เขียนระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๑๒) โดยมีภรรย�
ส�วคือ โซเฟ่ย เป็นผู่้คัดลอกต้นฉบับ ให้คว�มเห็นเพื�อ
ปรับปรุงแก้ไข ตอนนั้นตอลสตอยอ�ยุ ๔๖-๕๐ ป่
 ตอลสตอยเริ�มต้นประโยค ซ้�งเป็น “แก่นเรื�อง” ของ
นวนิย�ย อันน� ค�เรนิน� ว่� “ครอบครัวที�มีคว�มสุขล้วน

มีคว�มสุขเหมือนๆ กัน แต่ครอบครัวที�มีทุกข์ ย่อมทุกข์
ต�มวิถีของตน”
 “อัจฉริยภ�พของตอลสตอยอยู่ที�ก�รเป็นผู่้สังเกตที� 
ส�ม�รถหยั�งล้ก หรือเข้�ไปนั�งในจิตใจของผู่้ที�เข�สังเกต 
เข�คือผู้่สนใจคว�มรู้ส้กน้กคิดของผู้่อื�นเสมอ มีผู้่สันนิษฐ�น 
ว่�เนื�องจ�กแม่ของตอลสตอยเสียชีวิตเมื�อเข�อ�ยุแค่ ๒ 
ขวบ และต่อม�พ่อของเข�ก็จ�กไป (เมื�อเข�อ�ยุเพียง ๗ 
ขวบ) ทำ�ให้เข�เป็นผู่้แสวงห�คว�มรักจ�กผู่้อื�นอยู่เสมอ       
ข้อสันนิษฐ�นเชิงจิตวิทย�น้ีจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต�ม แต่ที� 
แน่นอนก็คือคว�มเป็นนักจิตวิทย�ของตอลสตอยเอง     

ซ้�งไม่ได้ม�จ�กก�รศ้กษ�จ�กตำ�ร�
อย่�งเดียว ห�กม�จ�กก�รปฏิิบัติ
ของผู่้ชอบสังเกต ชอบสนทน� ชอบ 
ใคร่ครวญ และชอบบันท้ก ตัวละคร 
ในอันน� ค�เรนิน�เป็นเรื�องสมมุติข้้น 
ก็จริง แต่ก็สมจริงอย่�งยิ�งเนื�องจ�ก
ชีวิตด้�นในและชีวิตสังคมของตัว
ละคร เป็นผ่ลจ�กก�รผ่สมผ่ส�น
จินตน�ก�รและก�รสังเกตบุคคล 
ร่ ว ม ส มั ย ข อ ง ต อ ล ส ต อ ย เ อ ง   
ด้วยเหตุนี ้  อ ันน� ค�เรนิน� จ้ง
เป็นนวนิย�ยเชิงจติวทิย�ที�ยิ�งใหญ่”
 “คว�มยิ�งใหญ่อีกประก�รหน้�งของ
นวนิย�ยเรื�องนี้ก็คือ ก�รนำ�เสนอ
เรื�องร�วธรรมด�ของชีวิตมนุษย์
  นั�นคือ ก�รเกิด ก�รเกี้ยวพ�ร�สี
 ก�รแต่งง�น ชีวิตครอบครัว ก�ร
หย่�ร้�ง ก�รเจ็บป่วยและก�รต�ย

อย่�งน่�ประทับใจ ด้วยคว�มงดง�ม ลุ่มล้ก ด้วยอ�รมณ ์
คว�มรู้ส้ก และก�รถ�มถ้งคว�มหม�ยของชีวิต...” (บทนำ� 
โดย    ดร. โคทม อ�รีย�) 
 นวนิย�ยเรื�องอันน�  เคเรนิน� ฉบับแปลเป็นภ�ษ�ไทย 
ครั้งแรก มีคว�มย�วถ้ง ๙๐๒ หน้� สดใส แปลวรรณกรรม 
ยิ�งใหญ่เล่มนี้ออกม�ได้อย่�งประณีต งดง�ม ทั้งๆ ที�เป็น 
ง�นย�กม�ก และย�วม�ก โดยเทพศิริ สุขโสภ� ผู่้ดื�มดำ��
ในง�นวรรณกรรมของรัสเซียโดยเฉพ�ะตอลสตอย 
เป็นผู่้เขียนภ�พประกอบให้ด้วยคว�มรัก เสียด�ยที�ภ�พ
ประกอบนั้นพิมพ์ออกม�เป็นภ�พข�วดำ� ไม่ใช่ภ�พสี
 สดใส เป็น น�มป�กก�ของอ�จ�รย์สดใส ขันติวรพงศ์ 

“ช่วิติ 
ทิ้่�ฟื้้�นค่น”

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั
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จบจ�กคณะอักษรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (รุ่น 
๓๖) เป็นอ�จ�รย์อยู่คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร ์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏิสงขล� ตั้งแต่สมัยเป็นวิทย�ลัยคร ู
มีผ่ลง�นแปลม�กม�ย โดยเฉพ�ะง�นของเฮอร์ม�นน ์ 
เฮสเส และง�นย�กๆ อย่�งพี�น้องค�ร�ม�ซอฟ ของ      ฟ่โอดอร์ 
ดอสตอยเยฟสกี ต่อม�ได้ล�ออกจ�กร�ชก�รเพื�อม�ทำ�ง�น 
วรรณกรรมเต็มเวล� ผ่ลง�นทุกเล่มล้วนมีคุณภ�พสูง จนได้ 
รับร�งวัลนักแปลอ�วุโสดีเด่น สุรินทร�ช� จ�กสม�คม 
นักแปลและล่�มแห่งประเทศไทย ในป่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สำ�หรับนวนิย�ยเรื�อง “ชีวิตที�ฟ้�นคืน” ของตอลสตอยเล่มนี้ 
น่�จะเป็นผ่ลง�นแปลล่�สุด ที�คุณภ�พสูงเช่นกัน
 สำ�หรับนวนิย�ยเรื�องน้ี มีประวัติคว�มเป็นม�น่�สนใจ 
อย่�งยิ�ง น่�ยินดีที�ใน “คำ�แถลงสำ�นักพิมพ์” ได้เล่�ภูมิหลัง 
ของนวนิย�ยเรื�องนี้ไว้อย่�งน่�สนใจ สรุปได้ว่� นวนิย�ย
เรื�องนี้ได้เค้�เรื�องม�จ�กชีวิตจริงชองโรซ�ลี โอนี ลูกส�ว 
ช�วน�ที�ถูกเอ�ตัวไปเป็นคนรับใช้ของเจ้�ของที�น� หลัง 
พ่อต�ย เมื�อโรซ�ลีอ�ยุได้ ๑๖ ป่ เธอถูกลูกช�ยของสตรี
ผู่้มีพระคุณล่อลวงจนตั้งครรภ์ และถูกไล่ออกจ�กบ้�น 
“คว�มที�ต้องดิ้นรนห�เลี้ยงชีพ ในที�สุดหล่อนจ้งต้องม� 
เป็นโสเภณีช้ันตำ�� ลูกค้�ของหล่อนคนหน้�งกล่�วห�ว่�หล่อน 
ขโมยเงินหน้�งร้อยรูเบิลไป ทำ�ให้หล่อนถูกจับและสอบสวน 
เรื�องเกิดข้้นในห้องดำ�เนินคดี เพร�ะหน้�งในคณะลูกขุนคือ 
ช�ยคนที�เคยล่อลวงหล่อนจนนำ�คว�มห�ยนะม�สู่     หล่อน..... 

เข�จำ�เหยื�อของเข�ได้ในร่�งของหญิงส�วที�ถูกทอดทิ้งจน
เสื�อมโทรม และเอ�ชนะคว�มรู้ส้กผ่ิด ด้วยก�รขอหล่อน
แต่งง�นเพื�อไถ่โทษในคว�มผ่ิดของเข� ทว่�ก่อนง�นแต่ง
จะมีข้้น โรซ�ลี โอนี เสียชีวิตด้วยโรคไข้ร�กส�ดใหญ ่
ในคุก....”
 ตอลสตอยฟังแล้ว “รู้ส้กแย่ข้้นม�ในใจ” เพร�ะใน 
ช่วงวัยหนุ่มเข�เองก็เคยล่อลวงส�วใช้ชื�อก�ช� และมีลูก 
นอกสมรสกับเธอ เข�ขอให้ตุล�ก�รที�เล่�เรื�องโรซ�ลีเขียน
เรื�องนี้ออกม� แต่หลังเวล�ผ่่�นไปร่วมป่ ตุล�ก�รท่�นนั้น 
ก็ยังไม่ได้เขียน ตอลสตอยจ้งขอให้เข�สละสิทธิในก�ร 
เขียนเรื�องนี้ ปล�ยป่ พ.ศ. ๒๔๓๒ ตอลสตอยเริ�มเขียน
ร่�งแรกออกม�และทิ้งไว้ร�ว ๕ ป่ ถ้งเขียนเสร็จ แต่ไม่
เป็นที�พอใจ เข�ต้องก�รเพิ�มเติมเนื้อห�ส�ระสำ�คัญ โดย 
ขอให้เพื�อนช่วยให้เข้�ไปสัมภ�ษณ์นักโทษในคุก เพื�อศ้กษ� 
ระบบของศ�ลยุติธรรม และเขียนเพิ�มเติมจนเสร็จ ลองอ่�น 
ให้เพื�อนบ�งคนฟัง พบว่�มันยังไม่ดี “ผ่มถ้งกับต้องโยน 
ต้นฉบับทิ้งไปด้วยคว�มสะอิดสะเอียน” เข�ทอดเวล�
ไปอีก ๓ ป่ เข�กลับม�เขียนใหม่ คิดว่� “มันคงจะดีม�ก
ถ้�ได้เขียนนิย�ยเรื�องย�วท่�มกล�งแสงสว่�งแห่งทัศนะ
ที�เป็นปัจจุบันของผ่ม” จนมั�นใจว่�เป็นหนังสือที�ดี “เป็น
เหมือนรถบรรทุกดินป้นที�ม�กพอจะระเบิดโลกใบเก่�ที� 
เสื�อมโทรมทั้งหมดนี้” จนแทบไม่ได้คิดถ้งเรื�องอะไรอีก 
ตลอดทั้งวันและคืน ป่ต่อม�เข�ตรวจท�นหนังสือเล่มนี ้
จ�กตัวอย่�งง�นพิมพ์ “เข�ได้เปลี�ยนทุกอย่�งเหมือนอย่�ง 
ที�เคยทำ� ขีดฆ่่�ตลอดทั้งหน้� และเพิ�มเติมคำ�อีกจำ�นวน 
นับไม่ถ้วนต�มขอบกระด�ษ และด้�นหลัง....” แก้แล้ว
แก้อีกจนสำ�เร็จ
 และ “นิย�ยเรื �องนี้มีอิทธิพลต่อส�ธ�รณชนอย่�ง
ล้นหล�ม ตั้งแต่ตอนแรกที�พิมพ์ออกม�เลยที�เดียว”
 นวนิย�ยเรื�องนี้ในภ�คภ�ษ�ไทยมีคว�มงดง�ม 
และอ่�นสนุกตลอดเรื�อง แม้จะเป็นง�นแปลที�เป็นเรื�องร�ว 
ของสังคมรัสเซียในยุคสมัยที�ผ่่�นม�แล้วกว่�ร้อยป ่
แต่ง�นชิ้นนี้ตอลสตอยเขียนแต่ละบทค่อนข้�งสั้น ทำ�ให้
ติดต�มเรื�องร�วได้ไม่ย�ก ตัวละครก็มีไม่ม�ก เหตุก�รณ์ 
ก็ไม่สลับซับซ้อน แต่เนื้อห�ก็ชวนติดต�มว่�จุดจบของ
เรื�องจะเป็นอย่�งไร ตัวเอกฝ่ั�ยช�ยจะ “ไถ่บ�ป” ได้สำ�เร็จ 
และทั้งสองจะแต่งง�นกันหรือไม่ ฝั่�ยหญิงจะ “ให้อภัย” 
และฟ้�นคืนคว�มรักได้หรือไม่ และผู่้สำ�น้กบ�ปจะอดทน
กับท่�ทีโกรธแค้น ชิงชัง ของฝั่�ยหญิงจนตลอดรอดฝัั�ง
หรือไม่ 
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ธรรมุ่น่ญส่ขภาพ 
ผู้่้ส่งอาย่่วัด่ห้ัวฝาย่

  ห�กพูดเรื�องหลักประกันคุณภ�พชีวิต แน่นอน
ว่�เรื�องก�รเงินหรือก�รสร้�งหลักประกันร�ยได้ 
เพื�อมุ่งสู่คุณภ�พชีวิตที�ดีในวัยสูงอ�ยุ เป็นสิ�งจำ�เป็น
  ทว่� ภ�ยใต้คุณภ�พชีวิตที�ดีนั้น อ�จยังมีอีก 
หล�ยมิติที�สัมพันธ์กันม�กไปกว่�แค่เรื�องเงิน 
ไม่ว่�จะเป็นร่�งก�ย จิตใจ สังคม และจิตวิญญ�ณ 
ที�ต้องดำ�เนินก�รควบคู่กันไปด้วย
  คลิปดีที�ต้องดูฉบับน้ี ภูมิใจนำ�เรื�อง “ก�รขับเคลื�อน 
ธรรมนูญสุขภ�พผู้่สูงอ�ยุวัดหัวฝั�ย” ต้นแบบก�ร 
เรียนรู้จ�กปฏิิบัติก�ร ลุก ปลุก เปลี�ยน สร้�งคุณภ�พ 
ชีวิตที�ดีข้้น
  สแกนคิวอ�ร์โค้ดแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
  ปฏิิบัติก�ร ลุก ปลุก เปลี�ยน 2 ตอน ธรรมนูญ
สุขภ�พผู่้สูงอ�ยุวัดหัวฝั�ย (ฉบับย่อ)  
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