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	สวัสดีครับพ่ีน้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน เป็นไปต�มท่ี
ได้พูดคุยกันไว้ในนิตยส�รส�นพลัง ฉบับเดือนกรกฎ�คมว่�
ขณะน้ียอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 ร�ยใหม่ของไทยได้ทะลุหลัก
๒ หม่ืนคน เสียชีวิตม�กกว่� ๒๐๐ ศพต่อวันแล้ว และติดเช้ือ
สะสมกำ�ลังเดินหน้�สู่ ๑ ล้�นคน ค�ดว่�จะสูงสุดในช่วงกล�ง
สิงห�คมถึงกันย�ยนนี้ และก�รระบ�ดได้ขยับออกจ�ก
กรุงเทพมห�นคร (กทม.) และปริมณฑล กระจ�ยตัวจนใกล้
เป็น	“วิกฤตระดับพ้ืนท่ี” ท่ัวประเทศไปแล้ว โดยข้อมูลจ�ก
กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) เมื่อต้นเดือนสิงห�คม ระบุว่� 
สถ�นก�รณ์เตียง รพ. ทั่วประเทศ ยกเว้น กทม. มีเตียงรวม 
๑.๗ แสนเตียง ใช้ไปแล้วกว่� ๑.๒ แสนเตียง หรือคิดเป็น
ร้อยละกว่� ๗๐ นั่นหม�ยคว�มว่� ขณะนั้นทั่วประเทศ
เหลือเตียงสำ�หรับรองรับผู้ป่วยร�ยใหม่ไม่ถึง ๕ หมื่นเตียง
เท่�น้ัน และห�กพิจ�รณ�ตัวเลขประช�ชนท่ีทยอยเดินท�ง
ออกจ�ก กทม. กลับไปรักษ�ตัวต�มภูมิลำ�เน�ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน
ต�มนโยบ�ยกระจ�ยผู้ติดเชื้อเพ่ือช่วยแบ่งเบ�ภ�ระเตียง
ของ รพ. ใน กทม. อีกไม่น�นสถ�นก�รณ์ของแต่ละจังหวัด
ก็ไม่ต่�งจ�ก กทม. ที่ผ่�นม�
  สถ�นก�รณ์เช่นน้ีตอกยำ�้ว่� เป้�หม�ยและกลยุทธ์รับมือ
โควิด-19 ระลอกสี่จะอยู่ที่ “ต�าบลและชุมชน	 โดยมีการ
ดูแลรักษาท่ีบ้าน	หรือ	Home	Isolation	(HI)	และศูนย์พัก
รักษาที่ชุมชน	หรือ	Community	Isolation	(CI)	ที่จัดการ
โดยประชาชนในพ้ืนท่ี	จะเป็นระบบบริการหลัก”	โดยมี
จังหวัดและอำ�เภอเป็นฐ�นอำ�นวยก�ร สนับสนุน และรับ
รักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยที่มีอ�ก�รหนัก รวมทั้งมีพระและวัด
เป็นที่พึ่งด้�นจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต
  เป็นภ�รกิจท่ีทุกภ�คส่วนไม่อ�จหลีกเล่ียงได้ ซ่ึง ส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.) ภ�ยใต้มติสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังท่ี ๑๓ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม	กรณีโรคระบาดใหญ่” ได้ส�นพลังภ�คี
เครือข่�ยทุกภ�คส่วน เพื่อสร้�งระบบ สร้�งก�รมีส่วนร่วม
สร้�งบทบ�ทและม�ตรก�รของประช�ชนในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
รับมือกับวิกฤตครั้งนี้ของประเทศ
  ตัวอย่�งพลังภ�คีเครือข่�ยภ�ควิช�ก�ร ภ�คธุรกิจ ภ�ค
สังคม และจิตอ�ส�ของจังหวัดนครปฐม ได้เข้�ไปทำ�ง�น
ร่วมกับหน่วยง�นร�ชก�ร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และน�ยก อบจ.
เกิดม�ตรก�รของช�วนครปฐม จนเป็นต้นแบบก�รจัดระบบ
ก�รจัดก�รโควิด-19 ระดับจังหวัด เกิดเป็น “นครปฐมโมเดล”
ที่มีรูปธรรมก�รจัดก�ร กิจกรรม และนวัตกรรมท�งสังคม
ระดับพื้นที่ที่หล�กหล�ย ล่�สุด ๔ จังหวัดภ�คอีส�น 
ได้แก่ นครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรือ
“นครชัยบุรินทร์” และ ๕ จังหวัดของ กขป. เขต ๑๐ 
ได้แก่ อุบลร�ชธ�นี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกด�ห�รและ
อำ�น�จเจริญ ได้นำ�โมเดลดังกล่�วไปต่อยอดแล้ว
  ห�กถอดบทเรียนเรื่องม�ตรก�รประช�ชนในก�ร
ขับเคล่ือนง�นระดับพ้ืนท่ี จ�ก “นครปฐมโมเดล”	จะพบว่�
มีอยู่ ๔ ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ๑. ก�รตั้งศูนย์ประส�นง�น
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ภ�คประช�ชนสู้ภัยโควิด-19หประจำ�จังหวัดหทำ�หน้�ที่
เป็นศูนย์ประส�นง�นและทำ�ง�นร่วมกับภ�ครัฐหซึ่ง 
จ.นครร�ชสีม� ได้ดำ�เนินก�รแล้ว ๒. ก�รจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ระดมปัจจัยสนับสนุน ซ่ึงมีตัวอย่�งจ�ก “กองทุนลมห�ยใจ”
ของ จ.นครปฐม ๓. ก�รบริห�รสิ่งสนับสนุนทั้งท�งก�ร
แพทย์และท�งสังคมเข้�ไปสู่ HI และ CI ในชุมชนพื้นที่ ๔.	
การสร้างและพัฒนาทักษะการจัดการ	HI	และ	CI	ของ
แกนน�า	และอาสาสมัครในชุมชน	ภายใต้การเป็นพ่ีเล้ียง
ของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
  นอกจ�กม�ตรก�รของประช�ชนแล้วหบทบ�ทของ
พระสงฆ์และวัดที่มีอยู่ทุกพ้ืนท่ีภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์แห่งช�ติหก็มีคว�มสำ�คัญม�ก
ในก�รเป็น “ผู้น�าชุมชน	 และสถานที่พักพิง” รับมือกับ
วิกฤตครั้งนี้ ดังที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์	 กรรมก�ร
มห�เถรสม�คม เจ้�อ�ว�สวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�ม 
ร�ชวรมห�วิห�ร ได้แสดงพระธรรมเทศน� ไว้เมื่อวันที่ ๒๔ 
ก.ค. ๒๕๖๔ ตอนหนึ่งว่� ...
	 	“ในภาวะวิกฤตโควิด-19หทุกภาคส่วนล้วนน�าเอา
ความดีและความเชี่ยวชาญมารวมเป็นพลังส�าคัญ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 คณะสงฆ์ได้จัดตั้งโรงทาน	ตาม
พระราชด�าริของสมเด็จพระสังฆราชฯ	 สนับสนุนให้
ใช้พื้นท่ีวัดเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ปวยสีเขียว	
คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล	 ร่วมประสานหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน	จัดต้ังโรงพยาบาลสนามท่ัวประเทศเพ่ือ
รองรับและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโควิด-19”
  สำ�หรับบทบ�ทของวัดและพระสงฆ์ในสถ�นก�รณ์วิกฤต
โควิด-19 ภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์
แห่งช�ติ อ�จแบ่งออกเป็น ๔ ด้�น ได้แก่  ๑. ก�รดูแล
ด้�นสุขภ�พกันเองของพระสงฆ์ และก�รร่วมดูแลชุมชน  
๒. ก�รสนับสนุนให้เกิดก�รจัดตั้ง CI ซึ่งเป็นได้ทั้ง CI ของ
พระด้วยกันเอง หรือก�รใช้พื้นที่วัดเป็นฐ�นเพื่อจัดตั้ง CI 
ของชุมชนห๓. ก�รระดมปัจจัยและสิ่งสนับสนุนในพื้นที่  
๔.	การช่วยเหลือญาติโยมในช่วงท้ายของชีวิต	และการ
“ปลุก-ปลอบ”	เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย
 	พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ โควิด-19 ได้สร้�ง
บ�ดแผลฉกรรจ์ในจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้งจ�ก
ก�รเสียชีวิตอย่�งโดดเด่ียวโดยท่ีญ�ติไม่มีโอก�สได้ดูใจ
ก�รประกอบพิธีศพและก�รฌ�ปนกิจท่ีต้องรวบรัด
กระบวนคว�ม ฯลฯ ซึ่งที่จริงแล้วก็มีส่วนคล้�ยคลึงกับ
เหตุก�รณ์สึน�มิ เมื่อปี ๒๕๔๗ แต่ขณะนั้นมีก�รบริห�ร
จัดก�รศพและจัดเก็บศพผู้เสียชีวิตไว้อย่�งเป็นระบบ จน
เมื่อเหตุก�รณ์คลี่คล�ยลงจึงนำ�ศพเหล่�น้ันม�ประกอบ
พิธีกรรมท�งศ�สน� ซึ่งก็ช่วยเยียวย�จิตใจของครอบครัว
ผู้สูญเสียได้
  แตกต่�งกับโควิด-19 ท่ีอ�จมีข้อจำ�กัดเร่ืองก�รจัดเก็บศพ
ดังน้ันพระภิกษุสงฆ์และวัดจึงมีบทบ�ทเป็น “เสาหลักทาง
จิตวิญญาณ” ในก�รดูแลครอบครัว-ญ�ติผู้สูญเสีย เพ่ือให้
ทุกคนก้�วผ่�นคว�มย�กลำ�บ�กครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 

  “ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดซึ่งก่อให้เกิดคว�ม
หว�ดหว่ันคร่ันคร้�มกันท่ัวหน้� ทุกคนมีหน้�ท่ีแสวงห�หนท�ง
เพ่ิมพูน “สติ” และ “ปัญญ�” พร้อมท้ังแบ่งปันหยิบย่ืนให้แก่
เพ่ือนร่วมสังคม อย่�ปล่อยให้คว�มกลัวภัยและคว�มหดหู่
ท้อถอย คุกค�มเข้�บั่นทอนคว�มเข้มแข็งของจิตใจ ในอัน
ที่จะอดทน พ�กเพียร เสียสละ และส�มัคคี”
	 	เจ้าพระคุณ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จ
พระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ประท�นคติธรรม
เป็นกำ�ลังใจในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดโควิด-19 เมื่อวันที่ 
๒๐ มีน�คม ๒๕๖๓
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  ตั้งแต่บรรพก�ลจวบจนปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์มี

ส่วนสำ�คัญต่อก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็น

อย่�งม�ก ทั้งในฐ�นะศูนย์รวมจิตใจ ในฐ�นะนักคิด

นักพัฒน� และในฐ�นะผู้เจริญเมตต�แก่สรรพสัตว์

ทั้งหล�ย

  บทบ�ทเหล่�นัน้ เป็นไปต�มคำ�สอนของ	องค์สมัมา

สัมพุทธเจ้า พระบรมศ�สด�แห่งพุทธศ�สน� ที่ทรง

ตรัสไว้ในตอนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย เธอจงจ�ริกไปเพื่อประโยชน์

สุขแก่ชนหมู่ม�ก เพ่ืออนุเคร�ะห์โลก เพ่ือประโยชน์

เกื้อกูล และคว�มสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ...”
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สุขแก่ชนหมู่ม�ก เพ่ืออนุเคร�ะห์โลก เพ่ือประโยชน์

เกื้อกูล และคว�มสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ...”
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๗๖

  นอกจ�กหน้�ท่ีต�มพระธรรมวนัิยแล้ว วิถีแห่งสงฆ์ 

ย่อมเป็นหน่ึงเดียวกับก�รเก้ือกูลชุมชนอย่�งไม่อ�จ

แยกข�ดจ�กกันได้ เร�จึงเห็นพระสงฆ์ยืนอยู่ในหน้�

ประวัติศ�สตร์ทุกครั้งท่ีประเทศช�ติและชุมชนเผชิญ

มรสุม

 	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ฟ้ืน	ชตุนฺิธโร) อดตี 

เจ้�อ�ว�สวัดส�มพระย� เคยกล่�วไว้ว่� “เมื่อโยมไม่

เคยทิ้งพระ พระก็ไม่ควรทิ้งโยม ถ้�พระไม่ทิ้งโยม โยม

ไม่ทิ้งพระ ศ�สน�ก็มั่นคง”

  ท่�มกล�งคว�มย�กลำ�บ�กในสถ�นก�รณ์โควดิ-19 

แพร่ระบ�ดระลอกแรกๆ พระสงฆ์ได้มบีทบ�ทช่วยเหลอื 

โยมอย่�งเด่นชัดปตั้งแต่ก�รจัดห�หน้�ก�กอน�มัย

จ่�ยแจก ก�รตั้งโรงท�นคำ้�จุนผู้ตกทุกข์ได้ย�ก ก�รตั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนก�รบำ�เพ็ญ

กุศลและฌ�ปนกิจศพผู้เสียชีวิตจ�กโรคร้�ยชนิดนี้

	 	อาจารย์ป๋วย	อึ้งภากรณ์ เคยกล่�วเอ�ไว้ว่� ก�ร 

พัฒน�น้ันจำ�เป็นต้องใช้ท้ังท�งโลกและท�งธรรม 

เพร�ะฉะนัน้ท�งฝ่�ยพระสงฆ์ก็ด ีท�งฝ่�ยบ้�นเมอืงก็ดี 

ต้องร่วมมือกันอย่�งม�ก

     “ ... ถ้�คว�มร่วมมอืเป็นไปด้วยด ีก็จะเป็นประโยชน์ 

ท้ังสองฝ่�ยปโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงคุณภ�พชีวิตน้ันมี

คว�มสำ�คัญกับทุกคน ถ้�ทุกคนมีคุณภ�พชีวิตท่ีดีก็

จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งมีคว�มสุข”

  ท่ีจรงิแล้ว ภ�พคว�มร่วมไม้ร่วมมอืระหว่�งท�งโลก 

และท�งธรรมเพ่ือสร้�งคุณภ�พชีวิตท่ีดีมีม�อย่�ง 

ต่อเน่ือง แต่ท่ีปร�กฏเป็นรูปธรรมระดับช�ติก็คือก�ร

ประก�ศใช้	 “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ”	 

(ธรรมนูญพระสงฆ์) ภ�ยในง�นสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๖๐

  ธรรมนูญฉบับน้ีปคณะสงฆ์และฆร�ว�สร่วมกัน 

จัดทำ�ข้ึนม�ปเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวท�งส่งเสริม 

สขุภ�วะพระสงฆ์และชมุชนทัว่ประเทศ โดยยึดหลกัก�ร 

“ท�งธรรมนำ�ท�งโลก”ปต้ังเป้�หม�ยพระแข็งแรง  

วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ในเวล� ๑๐ ปี

  ภ�ยใต้บทบัญญัติแห่งธรรมนูญพระสงฆ์ มีก�ร

พูดถึง “บวร” หรือ “บ้�น-วัด-โรงเรียน” ซึ่งเป็นฐ�นที่

มั่นสำ�คัญในก�รสนับสนุนให้พระสงฆ์ส�ม�รถดูแล

สุขภ�พตนเองได้ต�มหลักธรรมวินัย ไปพร้อมๆ กับ
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๙๘

ก�รที่ชุมชนและสังคมส�ม�รถว�งแนวท�งอุปัฏฐ�ก

พระสงฆ์ได้อย่�งเหม�ะควร และส่งเสริมบทบ�ทให้

“พระสงฆ์เป็นผูน้ำ�ด้�นสขุภ�วะ” ของชมุชนและสงัคม

  หลักก�ร “บวร” นี้เอง คือหลักใหญ่ใจคว�มของ

แผนง�น “ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลงับวร สูวิ้กฤตโควิด 19”

ซึง่อยู่ภ�ยใต้ปฏิบตักิ�ร “รวมพลงัพลเมอืงตืน่รู ้ช่วยช�ติ

สู้ภัยโควิด-19” ที่ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ	(สช.) ได้ชกัชวนภ�คียุทธศ�สตร์ด้�นสขุภ�พ

และสังคม รวม ๒๖ องค์กร ม�ทำ�ง�นร่วมกัน

  บนคว�มค�ดหวงัท่ีจะเปลีย่นประช�ชนตืน่ตระหนก

ไปเป็น “พลเมืองตื่นรู้” ที่จะช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�น

ของภ�ครัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

บทบาทสงฆ์ในวันที่
โควิดกระจายสู่ชุมชน 
  อย่�งไรก็ดีปด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดท่ี

รุนแรงข้ึนปโดยเฉพ�ะในระลอกสี่ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่พุ่งสูงทะลุ ๒ หมื่นคนต่อวัน และจำ�นวนผู้

ตดิเชือ้สะสมทีก่ำ�ลงัเดนิหน้�สูห่ลกัล้�นคนในอกีไม่ช้� 

ทำ�ให้คว�มเดือดร้อนขย�ยตัวออกไปทุกหย่อมหญ้�

  ข้อมูลจ�ก นพ.ธงชัย	เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้�

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ที่ได้แถลง

ต่อส�ธ�รณชน เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔ ระบุว่� 

สถ�นก�รณ์เตียงทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมห�นคร 

(กทม.) มีเตียงรวม ๑๕๖,๑๘๙ เตียง ใช้ไปแล้ว 

๑๑๔,๗๘๖ เตียง หรือคิดเป็น ๗๓.๔๙%

  นั่นหม�ยคว�มว่� ขณะนั้นทั่วประเทศเหลือเตียง

สำ�หรับรองรับผู้ป่วยร�ยใหม่เพียงแค่ ๔.๑ หมื่นเตียง

เท่�นั้น

  ม�กไปกว่�นั้นปห�กพิจ�รณ�ตัวเลขประช�ชน

ที่เดินท�งออกจ�ก กทม. เพื่อกลับไปรักษ�ตัวต�ม

ภูมิลำ�เน� ระหว่�งวันท่ี ๑ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ จะ

พบว่�มีผู้ที่เข้�สู่ระบบก�รดูแลรักษ� ๙๔,๖๖๔ คน 

น่ันหมายถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19	เกือบ	๑	แสนราย	

ได้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศแล้ว

  ในฐ�นะผู ้กุมบังเหียนองค์กรส�นพลังปและมี

ประสบก�รณ์ตรงในก�รทำ�ง�นระดับพ้ืนที่นั้น

นพ.ประทีป	 ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

สุขภ�พแห่งช�ติ ขมวดประเด็นว่� เป้�หม�ยและ

กลยุทธ์ในก�รรบัมอืโควิด-19 ระลอกสีจ่ะอยู่ท่ี “ต�าบล”

และ “ชุมชน”

  โดยจะมกี�รดแูลรกัษ�ทีบ้่�น (Home Isolation : HI)

และศนูย์พักรกัษ�ท่ีชมุชน (Community Isolation : CI)

ที่จัดก�รโดยประช�ชนในพ้ืนที่เป็นระบบบริก�รหลัก 

รวมทั้งมีพระและวัดเป็นที่พ่ึงด้�นจิตใจของครอบครัว

ผู้เสียชีวิต

	 	แน่นอนว่า	เมื่อ	“ต�าบล-ชุมชน”	คือยุทธศาสตร์	

สถาบันท่ีหล่อหลอมความสมัครสมานและเป็นท่ี

ยึดเหนีย่วจติใจของชมุชน	จึงหนีไม่พ้นสถาบนัสงฆ์

  “วัดเป็นศูนย์กล�งของชุมชนคู่กับสังคมไทยม�

นับแต่โบร�ณ ตร�บจนถึงวันน้ี วัดไม่เพียงแต่เป็น

ที่พำ�นักของพระภิกษุส�มเณรหแต่ยังเป็นสถ�น

ส�ธ�รณสงเคร�ะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้

วัดท่ีมีศักยภ�พเพียงพอที่จะอนุเคร�ะห์ประช�ชน

ผู ้ประสบคว�มย�กลำ�บ�กดำ�เ นินภ�รกิจต�ม

บทบ�ทหน้�ทีท่ี่ดำ�รงอยูนั่บแต่อดตีก�ล” พระดำ�รขิอง

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก มีพระประสงค์ให้สุขภ�วะดี

เกิดขึ้นแก่ภิกษุส�มเณร และประช�ชนทุกคน

  นอกเหนือจ�กพระดำ�ริของสมเด็จพระสังฆร�ช

ที่มีพระประสงค์ให้วัดที่มีศักยภ�พเพียงพอที่จะ

อนุเคร�ะห์ประช�ชนผู้ประสบคว�มย�กลำ�บ�กแล้ว 

ท่�นยังได้ให้แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่องค์กรสงฆ์

ด้วย หรืออ�จเรียกได้ว่�เป็นก�รกำ�หนด “บทบ�ท

พระภิกษุสงฆ์ในสถ�นก�รณ์โควิด-19”

  “วัดหล�ยแห่งในประเทศไทยมีอ�ค�รปสถ�น

ที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคล�กร หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอ�จ

ช่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ 

ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชนในก�รบรรเท�คว�ม

เดือดร้อนในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รจัดเตรียมอ�ห�ร ก�ร

ตั้งโรงพย�บ�ลสน�ม ก�รบริจ�ควัตถุปัจจัย หรือก�ร

เอื้อเฟอพื้นที่สำ�หรับบริห�รจัดก�รด้�นต่�งๆ ได้

  “จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดท่ีมีศักยภ�พ ประส�น

คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ

ภ�คประช�ชนปต�มที่ได้รับก�รร้องขอปต�มที่ได้

ประส�นคว�มเข้�ใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว และต�ม



ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๑๑๐ ๑๑

กำ�ลงัคว�มส�ม�รถ เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลด้�นส�ธ�รณ

สงเคร�ะห์ อันเป็นหน่ึงในบทบ�ทหน้�ท่ีสำ�คัญของ 

คณะสงฆ์ต่อไป”

  จ�กพระดำ�ริข้�งต้น ก่อกำ�เนิดเป็นโครงก�รและ

กิจกรรมท่ีหล�กหล�ย	 ผศ.ดร.ปฏิธรรม	 ส�าเนียง	

อ�จ�รย์ประจำ�มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วิทย�ลัย เล่�ว่� จ�กประก�ศสำ�นักง�นเลข�นุก�ร

พระสังฆร�ชท่ีประท�นพระดำ�ริให้วัดท่ีมีศักยภ�พ

ร่วมมือกับท�งร�ชก�รในก�รช่วยเหลือประช�ชนน้ัน 

พบว่�ขณะน้ีหล�ยวัดได้แสดงบทบ�ทท่ีเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพ�ะก�รใช้พื้นที่วัดตั้งเป็น CI ทั้งใน กทม. และ

ต่�งจังหวัด

  ตัวอย่�งเช่นนวัดสะพ�นนเขตคลองเตยนกทม. 

วัดอินทรวิห�ร เขตพระนคร กทม. วัดสุทธิวร�ร�ม 

เขตส�ทรนกทม.นหรือในพ้ืนท่ีต่�งจัดหวัดนอ�ทิ 

วัดโพธ�ร�ม จ.ร้อยเอ็ด หรือแม้แต่สถ�บันก�รศึกษ�

ของสงฆ์ก็มีก�รดำ�เนินก�รเรื่องนี้หล�ยแห่ง เช่น มจร.

วังน้อย มจร.นครสวรรค์ มจร.ศรีษะเกษ ฯลฯ

  “ก่อนที่วัดจะมีก�รจัดตั้ง CI ขึ้น ก็ได้ดำ�เนินก�ร

ช่วยเหลือญ�ติโยมม�ก่อนแล้วนอย่�งวัดอินทวิห�ร 

เริ่มต้นจ�กก�รช่วยประส�นง�นห�เตียงโรงพย�บ�ล

สน�มให้แก่ญ�ติโยม แต่ก็ห�ไม่ได้ จึงคิดว่�จำ�เป็น

ต้องจัดห�พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับก�รให้คว�มช่วยเหลือ

คนในชุมชน ท�งวัดจึงประส�นง�นกับสำ�นักง�นเขต 

กทม. และโรงพย�บ�ลที่สนับสนุนวัด เปิดเป็น CI ใน

ท้�ยที่สุด ถัดจ�กนั้นมีก�รขย�ยเพื่อรองรับพระภิกษุ-

ส�มเณร ที่อ�พ�ธด้วย” ผศ.ดร.ปฏิธรรม เล่�

  อ�จ�รย์ปฏิธรรม บอกอกีว่� เท่�ท่ีได้คยุกับพระสงฆ์

หล�ยรูป ท่�นก็ได้ให้ข้อคิดว่�ในขณะที่ยังไม่มีวิกฤต 

พุทธศ�สนิกชนก็อุปถัมภ์คำ�ชูพุทธศ�สน� ดังนั้นเมื่อ

มีวิกฤต พระสงฆ์ก็จะต้องไม่ทอดทิ้งประช�ชน

Temple Isolation 
  ก�รจดัตัง้ CI ในวัด หรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่� Temple

Isolation ปัจจุบันเกิดขึ้นอย่�งกว้�งขว�ง หน่ึงในน้ัน

คือ “วัดสุทธิวราราม” ย่�นเจริญกรุง กทม. ซึ่งมีก�ร

จัดก�รท่ีเป็นระบบ-ระเบียบรเหม�ะสมท่ีจะเป็นต้น

แบบในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งยิ่ง
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๑๑๑๒ ๑๓

  สิ่งที่วัดสุทธิวร�ร�มได้ดำ�เนินก�รรคือก�รปรับ

ศนูย์ก�รเรยีนรูพ้ระพุทธศ�สน�และก�รพัฒน�สงัคม ซึง่

เป็นอ�ค�ร ๓ ชัน้ จดัตัง้เป็นศนูย์พักคอยผูป่้วยโควิด-19

สำ�หรับผูป่้วยกลุม่สเีขยีว เพ่ือรอก�รส่งต่อไปรกัษ�ต�ม

ระบบของ สธ. โดยจะมีพระนักพัฒน�ก�รส�ธ�รณ

สงเคร�ะห์ กลุ่ม “พระไม่ทิ้งโยม” ม�กกว่� ๒๐ รูป

พร้อมทีมแพทย์ พย�บ�ลอ�ส�สมัครคอยดูแลผู้ป่วย

พระสธีุรตันบณัฑติ (สทุติย์ อ�ภ�กโร) เจ้�อ�ว�ส

วัดสุทธิวร�ร�มรในฐ�นะผู ้จัดก�รโครงก�รพัฒน�

เครือข่�ยองค์กรสขุภ�วะวิถีพุทธเชงิสร้�งสรรค์ ภ�ยใต้

ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร

สร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) อธิบ�ยว่� วัดสุทธิวร�ร�ม

ได้ระบบที่มีคว�มพร้อมใน ๕ ด้�น ได้แก่ 

๑. สถานท่ี	โดยวดัส�ม�รถรองรบัผูป่้วยได้ ๑๒๐ เตยีง

๒. การดูแลรกัษาพยาบาล ทำ�ง�นร่วมกับโรงพย�บ�ล

สงฆ์ และโรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์ จัดทีม

แพทย์-พย�บ�ล เฝ้�สงัเกตอ�ก�รผูป่้วยในศนูย์พักคอย

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓.	 อาหาร วัดรับบริจ�ควัตถุดิบ

เพื่อนำ�ม�ประกอบอ�ห�รให้แก่ผู้ป่วย และรับบริจ�ค

อ�ห�รแห้ง อ�ห�รกล่อง นำ้�ดื่ม เพื่อนำ�ไปแบ่งปันให้

ผู้ป่วย รวมถึงกลุ่มคนเปร�ะบ�งในชุมชน 

     ๔. การค้นหาผู้ปวย กลุ่ม “พระไม่ทิ้งโยม” ร่วม

ลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชนรอบข้�งค้นห�ผู้ป่วยโควิด-19 

กลุม่เปร�ะบ�งทีไ่ม่ส�ม�รถช่วยเหลอืตวัเองได้ เพ่ือให้

เข้�ถึงก�รรักษ�เร็วที่สุด  ๕. การสื่อสาร มีก�รพัฒน�

ส่ือรูปแบบอินโฟกร�ฟิกท่ีเข้�ใจง่�ยกระจ�ยสู่คนใน

พ้ืนท่ี โดยจะขย�ยก�รผลิตส่ือชุดคว�มรู้ในรูปแบบ

คลิปวิดีโอ เพื่อสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้สังคมไทยสู้

กับสถ�นก�รณ์โควิด-19

ดร.ประกาศติ	กายะสทิธิ	์รองผูจ้ดัก�ร สสส. ระบวุ่�

ระบบ Temple Isolation ของวัดสุทธิวร�ร�ม ถือเป็น

ต้นแบบดูแลผู้ป่วยในวัดหรือสถ�นศึกษ�สงฆ์ให้แก่

พ้ืนทีอ่ืน่ๆ ได้ พร้อมกันน้ี สสส. ทำ�ง�นร่วมกับเครอืข่�ย

ธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์ฯ เตรียมเสนอ มส. ผลักดัน

แนวคิด Temple Isolation ให้เกิดขึ้นอย่�งน้อย ๑ วัด

๑ ตำ�บล ทั่วประเทศ เพ่ือช่วยให้ประช�ชนเข้�ถึง

บริก�รสุขภ�พ ลดภ�ระปัญห�ผู้ป่วยล้น โรงพย�บ�ล

	 	สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ กรรมก�รมห�เถรสม�คม

(มส.) และเจ้�อ�ว�สวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�ม 

ร�ชวรมห�วิห�ร กล่�วว่� ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19

คร้ังน้ีมีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงระบบท�งสังคมเป็น

อย่�งม�ก พระสงฆ์และประช�ชนตระหนกัในเรือ่งของ

สขุภ�พม�กขึน้ วดัจดัระบบเพ่ือรองรบัก�รเปลีย่นแปลง

ของสังคม ประช�ชนห่วงใยใส่ใจสุขภ�พม�กข้ึน ซึ่ง

เป็นคว�มมั่นคงอย่�งหนึ่งของชีวิตนอกเหนือจ�กก�ร

ประกอบสัมม�ชีพ

  แน่นอนว่� คว�มกรณุ�ครัง้แล้วครัง้เล่�ท่ีโยมได้รบั

จ�กพระสงฆ์ ย่อมนำ�ม�สู่คว�มปีติชนิดที่สิ้นข้อสงสัย 

แต่อย่�งไรก็ต�ม ในเมื่อโควิด-19 ยังคงแพร่ระบ�ด

รนุแรง น่ันหม�ยคว�มว่�ท้ังพระสงฆ์และโยมยังตกอยู่

ในคว�มเสี่ยงไม่ต่�งกัน

  ดังนั้น ม�กไปกว่�ก�รรับคว�มช่วยเหลือ ฆร�ว�ส

จำ�เป็นต้องลุกขึ้นม�ช่วยกันดูแลพระสงฆ์ควบคู่ไป

กับก�รว�งแนวท�งก�รทำ�ง�นร่วมกัน และน่ันก็คือ

ภ�รกิจหลักของ สช. ในฐ�นะองค์กรส�นพลัง ท่ีจะ

เชื่อมร้อยทุกภ�คส่วนเข้�ม�เกื้อกูลและหนุนเสริม

ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประเทศไทยผ่�นพ้นวิกฤตก�รณ์

ครั้งน้ีไปได้อย่�งปลอดภัย 
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สัมภาษณ์พิเศษ
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พระเทพเวที
(รศ.ดร.)
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตก
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.)

  “จรถ ภิกฺขเว จ�ริกำ พหุชนหิต�ย พหุชนสุข�ย 

โลก�นุกมฺป�ย ... ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย เธอท้ังหล�ย

จงเท่ียวจ�ริกไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลแก่ชนหมู่ม�ก

เพื่อคว�มสุขแก่ชนหมู่ม�ก เพื่ออนุเคร�ะห์โลก เพื่อ

ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อคว�มสุขแก่เทวด�และ

มนุษย์ทั้งหล�ย”

  แม้ว่�จะข้�มผ่�นก�ลเวล�ม�น�นกว่� ๒,๕๐๐ ปี 

ห�กแต่คำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ยังคงได้รับ 

ก�รสืบส�นเรื่อยม�ในทุกยุคทุกสมัย เร�จึงเห็น “พระ 

ภิกษุสงฆ์” เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ 

ครั้งแล้วครั้งเล่�

  ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ก็นับเป็นอีกคร้ัง 

ที่พระสงฆ์ได้เข้�ม�มีบทบ�ทนำ� ในฐ�นะปลุก-ปลอบ 

โอบอุ้ม สร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้ญ�ติโยม เป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจและที่พึ่งของชุมชน ควบคู่ไปกับก�รหนุน

เสริมด้�นก�รดูแลรักษ�พย�บ�ล 

  ก่อกำ�เนิดเป็นโครงก�รและกิจกรรมเชิงรุกที่หล�ก

หล�ย ไม่ว่�จะเป็นพระนิสิตจิตอ�ส�ช�วเมียนม�ท่ีได้ 

เข้�ม�ช่วยสื่อส�ร-ทำ�คว�มเข้�ใจแรงง�นข้�มช�ติ 

เม่ือคร้ังเกิดก�รระบ�ดใหญ่ท่ีแพกุ้ง จ.สมุครส�คร หรือ 

ก�รเปิดโรงครัวแจกจ่�ยอ�ห�รให้กับประช�ชน ก�ร

จัดตั้งศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยสีเขียวขึ้นในวัดท่ี

มีศักยภ�พหตลอดจนก�รสนับสนุนระดมทรัพย�กร 

ประส�นคว�มร่วมมือเพ่ือจัดต้ังโรงพย�บ�ลสน�ม

โดยคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ฯลฯ

  อย่�งไรก็ดี ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 ระลอกสี่ ที่มี

ตัวเลขผู้ติดเชื้อร�ยใหม่พุ่งสูงทะลุ ๒ หมื่นคนต่อวัน 

และจำ�นวนผู้ติดเชื้อสะสมท่ีกำ�ลังเดินหน้�สู่หลักล้�น

คนในอีกไม่ช้� แน่นอนว่�ทุกชีวิตตกอยู่ในคว�มเสี่ยง  

หล�ยคนหว�ดวิตก รู้สึกส้ินหวัง ซำ�้ร้�ยกว่�น้ันมีไม่น้อย 

ที่ต้องกล�ยม�เป็น “ผู้สูญเสีย” โดยไม่ได้เตรียมตัว

เตรียมใจ

 	“นิตยสารสานพลัง” ฉบับเดือนสิงห�คม ๒๕๖๔ 

ได้รับคว�มเมตต�จ�ก พระเทพเวที	 (รศ.ดร.) รอง

อธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนิสิตกมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ� 

ลงกรณร�ชวิทย�ลัย (มจร.) อรรถ�ธิบ�ยคว�มอย่�ง

ลึกซึ้ง ... อะไรคือบทบ�ทของ “พระภิกษุสงฆ์” ใน 

โมงย�มนี้
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สานต่อเจตนารมณ์
‘พระพุทธเจ้า’ ในวิกฤตโควิด-19
  พระเทพเวที อธิบ�ยว่� พระสัมม�สัมพุทธเจ้�ได ้

ตรัสกับ พระส�วกเมือ่ครัง้จะออกไปประก�ศศ�สน�ว่� 

ให้เดินจ�ริกเพ่ือประโยชน์สุขแก่มห�ชนหซึ่งเป็น 

เจตน�รมณ์ทียึ่ดถือกันม�จนถึงปัจจบุนั สอดคล้องกับ 

คำ�สอนของพระองค์ที่ว่� “พหุชนหิต�ย พหุชนสุข�ย” 

เพ่ือประโยชน์ เพ่ือคว�มสขุแก่ประช�ชนหมูม่�ก และ 

พระองค์ยังได้แบ่ง “โรค” ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

โรคท�งก�ย หรือก�ยิกโรค และโรคท�งใจ หรือ

เจตสิกโรค 

  อย่�งไรก็ดี ในหลักของพระพุทธศ�สน�จะเน้นไป

ที่ “เจตสิกโรค” เป็นสำ�คัญ นั่นคือก�รแก้ปัญห�คว�ม

ทุกข์ใจหคว�มกังวลหซึ่งถือเป็นหน้�ที่ของพระสงฆ์

โดยตรงที่จะเข้�ไปช่วยตรงนี้

  “โดยบริบทพระพุทธศ�สน�หเร�ก็สอนหลักธรรม 

พรหมวิห�ร ๔ ประกอบด้วย เมตต� กรณุ� มฑิุต� และ

อุเบกข� เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ย�ก พระสงฆ์ก็จะ 

ไม่ทิ้งให้เดียวด�ย” พระเทพเวที ขย�ยคว�ม

  พระเทพเวทีหเล่�ต่อไปว่�หพระสงฆ์ได้เข้�ม�มี

บทบ�ทและมีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือญ�ติโยมทุกๆ 

ครั้งที่เผชิญกับวิกฤตหรือสถ�นก�รณ์ใหญ่ ตัวอย่�ง

เช่น ภัยธรรมช�ติอย่�งสึน�มิ เมื่อปี ๒๕๔๗ จนมีก�ร

ตั้งกองทุน “วัดช่วยวัด” ขึ้น โดยขณะนั้นเริ่มต้นจ�ก

ก�รช่วยพระ-เณรก่อน เพร�ะถือว่�พระ-เณร ก็เป็น 

ส ่วนหนึ่งของประช�กรไทยและควรได้รับคว�ม 

ช่วยเหลือหซึ่งคว�มช่วยเหลือเดียวกันน้ีก็เผื่อแผ่ไป

ท�งญ�ติโยมด้วยเช่นกัน 

  กองทนุดงักล่�วเป็นก�รระดมทนุภ�ยในคณะสงฆ์ 

ถือเป็นก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระจ�กท�งภ�ครัฐ ไม่ว่�จะ

มีภัยอะไรเกิดขึ้น คณะสงฆ์ก็ยินดีพร้อมใจ รวบรวม

ปัจจัยที่ญ�ติโยมถว�ยม�ตั้งเป็นกองทุน โดยในส่วน

ก�รระดมเฉพ�ะหน้�ก็เป็นง�นส�ธ�รณสงเคร�ะห์ 

ซึ่งเป็นไปต�มพันธกิจ กฎหม�ยของคณะสงฆ์

  “คณะสงฆ์มีบทบ�ทในก�รช่วยสังคมตลอดเวล� 

มีก�รตั้งคณะกรรมก�รประจำ�จังหวัดท่ีเรียกว ่� 

คณะกรรมก�รส�ธ�รณสงเคร�ะห์ประจำ�จังหวัด 

เมื่อมีเหตุก�รณ์อะไรเกิดข้ึนก็จะมีก�รส่ือส�รและ 

ช่วยเหลือประช�ชนทันที” พระเทพเวที ระบุ

  ในส่วนของสถ�นก�รณ์โควิด-19 คณะสงฆ์มีก�ร 

ปรกึษ�ห�รอืกันอยู่ตลอดเวล� โดยจะมคีณะกรรมก�ร 

ส�ธ�รณสงเคร�ะห์ฯ ทีจ่ะคอยช่วยเหลอืในเชงิประจกัษ์ 

เช่น ช่วยเหลือด้�นส่ิงของ เปิดโรงครัว จนไปถึงก�ร

จัดตั้งโรงพย�บ�ลสน�ม ซึ่งคณะสงฆ์ก็จะทำ�ง�นเพิ่ม

ศักยภ�พม�กขึ้น

	 	ส�าหรับการแพร่ระบาดระลอก	๒-๓	นั้น	ปรากฏ

ว่าการแพร่ระบาดขนาดใหญ่เป็นวงกว้าง	 ฉะนั้น

คณะสงฆ์ก็ต้องขยายการท�างาน	ปรบัตวั	 และเพิม่ 

ศักยภาพมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	 โดยบทบาทของ

คณะสงฆ์น้ันก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ความ

รุนแรงของโรค	 โดยองค์กรสูงสุดคือพระมหาเถร

สมาคม	(มส.)	ก็ได้มีมติมาออกมาเป็นระยะว่าให้ 

คณะสงฆ์ให้ร่วมมือกันระหว่างภาครฐั	ซึง่พระสงฆ์ 

ก็ท�าเป็นองคาพยพใหญ่ทั่วประเทศ

  น่ันจงึเกิดก�รขย�ยจดัตัง้ศนูย์พักคอยสำ�หรบัผูป่้วย 

โควิด-19 (Community isolation) หรือโรงพย�บ�ล

สน�มในวดัท่ีมศัีกยภ�พ ซึง่ท�งวัดก็ยินดีทีจ่ะช่วยฝ่�ย 

ภ�ครฐั ม�กไปกว่�น้ันพระสงฆ์ยังรบัหน้�ท่ีเป็นตัวกล�ง 

เพื่อสื่อส�ร ทำ�คว�มเข้�ใจกับชุมชน จนทำ�ให้เกิดก�ร

ขย�ยโรงพย�บ�ลสน�มขึ้นในวัดหล�ยแห่งในขณะนี้

  “พระสงฆ์มีนโยบ�ยเชิงปกครอง เมื่อญ�ติโยมเกิด 

ปัญห�พระสงฆ์ก็ต้องให้คว�มร่วมมือ ฉะนั้นเมื่อท�ง 

ร�ชก�รม�ขอคว�มร่วมมอื วัดท้ังหล�ยจงึยินดีพร้อมใจ 

ที่จะให้คว�มร่วมมือ เริ่มตั้งแต่รับศพผู้ป่วยโควิดม�

ฌ�ปนกิจ แม้ในช่วงแรกบ�งวัดอ�จจะยังปฏิเสธ แต่

ในด้�นปกครองก็ขอคว�มร่วมมือไปตอนนี้ทุกวัดก็

ยินดี” พระเทพเวที ระบุ

คณะสงฆม์บีทบาท
ในการช่วยสังคมตลอดเวลา
มกีารต้ังคณะกรรมการประจ�า
จังหวัดทีเ่รยีกวา่คณะกรรมการ
สาธารณสงเคราะห์ประจ�า
จังหวัด เมือ่มเีหตุการณ์
อะไรเกดิขึน้กจ็ะมกีารส่ือสาร
และชว่ยเหลือประชาชนทนัที
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๑๘ ๑๙

หมอรักษาใจกับความจริง
ของธรรมชาติ 
  พระเทพเวท ีเล่�ต่อว่� ขณะนีม้ห�วทิย�ลยัร�ชจฬุ�ฯ 

ได้ร่วมมอืกับภ�คเีครอืข่�ยกระทรวงส�ธ�รณสขุ (สธ.) 

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักง�นหลักประกัน 

สขุภ�พแห่งช�ต ิ(สปสช.) สำ�นกัง�นคณะกรรมสขุภ�พ 

แห่งช�ติ (สช.) เพื่อเข้�ม�ช่วยให้คว�มรู้ โดยจะมุ่งไป

ที่คว�มรู้ด้�นก�ยเป็นหลัก

  ขณะเดียวกันoก�รแก้ปัญห�ในโรคท�งใจoท�ง

คณะสงฆ์ก็ยังทำ�เคียงคู่กันไปoเมื่อย้อนกลับไปช่วง

คลสัเตอร์ จ.สมทุรส�คร และเป็นสถ�นท่ีทำ�ง�นพ่ีน้อง 

ช�วพม่�oนิสิตต่�งช�ติจ�กมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ� 

โดยเฉพ�ะนิสิตพม่�ก็ได้เข้�ไปเป็นสื่อกล�งในก�ร 

ช่วยเหลอืด้�นก�รบรรเท�ทกุข์ท�งใจ เพ่ือเป็นสือ่กล�ง 

ในก�รช่วยเหลอืด้�นก�รบรรเท�ทกุข์ท�งใจ ให้ธรรมะ 

ผ่�นโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้คล�ยคว�มวิตกกังวลคว�ม

ทุกข์คว�มคับแค้นใจได้เยอะ

	 	“คณะสงฆ์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	

ญาติโยมมีความทุกข์ร้อนคณะสงฆ์ก็ทิ้งไม่ได้	

ยามประชาชนมีความสุข	 ญาติโยมอุปถัมภ์ค�้าชู 

พุทธศาสนาoใส่บาตรoตอนน้ีเม่ือญาติโยมเกิด

โรคภัยoคณะสงฆ์ก็ต้องช่วยเหลือภายใต้หน้าท่ี	

มีการรายงานถึงสถานการณ์ให้ทราบโดยตลอด	

โดยไม่ทอดทิ้งประชาชน”	พระเทพเวที กล่�ว

  อย่�งที่เห็นม�นักต่อนักแล้วว่� โควิด-19 ได้สร้�ง

บ�ดแผลฉกรรจ์ในจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย ท้ัง

จ�กก�รเสียชีวิตอย่�งโดดเด่ียวโดยท่ีญ�ติไม่มีโอก�ส

ได้ดูใจ ก�รประกอบพิธีศพและก�รฌ�ปนกิจท่ีต้อง

รวบรัดกระบวนคว�ม

  ในประเด็นนี้ พระเทพเวที บอกว่� หน้�ที่สำ�คัญ

ของพระคือต้องเป็นหมอรักษ�รักษ�โรคท�งใจ ส่วนนี ้

ก็ขึน้อยู่กับหลกัธรรมทีน่ำ�ไปแนะนำ� และภมูสิติปัญญ� 

ของผู้รับ บ�งคนเข้�ใจหลักคว�มจริงของธรรมช�ติว่�

มีก�รเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป บ�งคนยังอ�จจะต้อง

ใช้เวล�ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อ

มีผู้เสียชีวิต ท�งครอบครัว-ญ�ติก็ต้องอ�ลัยอ�วรณ์ 

แต่ด้วยสถ�นก�รณ์โควิด-19oท่ีทุกอย่�งจะเกิดขึ้น

อย่�งรวดเร็วoก็เป็นเร่ืองธรรมด�ท่ีครอบครัว-ญ�ติ 

จะทำ�ใจไม่ได้oโดยเฉพ�ะก�รเผ�ศพทันทีต�มบริบท 

New normal

	 	“การท�าพธิศีพเป็นรปูแบบวฒันธรรม	ความจรงิ 

ของชวีติก็คือ	มีตาย	จะเรว็จะช้าก็ต้องเผา	เพยีงแต่ 

มีพิธีตามรูปแบบวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง	แต่

สาระจริงๆ	เม่ือตายแล้วก็ต้องเป็นไปตามระบบ

ธรรมชาติ	 ถ้าเข้าใจหลักธรรมชาติก็จะพยายาม

ปรับตัวได้” พระเทพเวที กล่�ว

  

 “คณะสงฆ์ติดตาม
สถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ญาติโยมมี
ความทุกข์ร้อน
คณะสงฆ์ก็ทิง้ไม่ได้ 
ยามประชาชน
มีความสุข ญาติโยม
อุปถัมภ์ค�า้ชูพุทศาสนา 
ใส่บาตร ตอนนีเ้มือ่
ญาติโยมเกิดโรคภัย 
คณะสงฆ์ก็ต้องช่วย
เหลือภายใต้หน้าที ่
มีการรายงานถึง
สถานการณ์ให้ทราบ
โดยตลอด โดยไม่
ทอดทิง้ประชาชน” 
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๒๐ ๒๑

บูรณาการพันธกิจควบคู่ 
‘ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ฯ’  
  ท่ีจรงิแล้ว คณะสงฆ์มแีผนปฏิรปูกิจก�รพุทธศ�สน�

หรือมีพันธกิจ ๖ ด้�น ประกอบด้วย ด้�นก�รปกครอง 

ด้�นก�รศ�สนศึกษ�oด้�นก�รเผยแผ่oด้�นก�ร

ส�ธ�รณูปก�ร ด้�นก�รศึกษ�สงเคร�ะห์ และด้�น

ก�รส�ธ�รณสงเคร�ะห์ ซึ่งจะนำ�ม�รวมกันเป็นแผน

ปฏิบัติก�รในระยะ ๕ ปี

  อย่�งไรก็ต�ม เมื่อมีเหตุก�รณ์โควิด-19 เข้�ม� 

พระสงฆ์ก็จะบรูณ�ก�รสถ�นก�รณ์ให้เข้�แผนท่ีว�งไว้

ซึง่จะช่วยให้ทำ�ง�นได้ง่�ย มปีระสทิธิภ�พ และมผีลลพัธ์

ที่ชัดเจน

  เมื่อปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้มีก�รประก�ศใช้ 

“ธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์แห่งช�ติ”oเป็นครั้งแรก 

โดยมีเจ้�ประคุณสมเด็จพระมห�ธีร�จ�รย์ เจ้�อ�ว�ส

วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร เป็น

ประธ�นคณะกรรมก�รขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภ�พ

พระสงฆ์ฯ ควบคู่ไปกับองค์กรภ�ครัฐ

  น่ันทำ�ให้มกี�รนำ�พันธกิจสงฆ์ด้�นส�ธ�รณสงเคร�ะห์

ผนวกเข้�ไป และได้ดำ�เนนิก�รต�มกรอบของธรรมนญู

สุขภ�พพระสงฆ์ฯ ฉบับน้ี เช่น สุขภ�พวะท�งก�ย

สุขภ�วะท�งสังคม และด้�นจิต ปัญญ� ฉะนั้นเมื่อมี

สถ�นก�รณ์โควิด-19 เข้�ม� คณะสงฆ์และภ�คเีครอืข่�ย

ก็ทำ�ง�นบนฐ�นธรรมนูญฯ อย่�งสบ�ยใจ และเห็นผล

ชัดเจนoซึ่งเป็นคว�มร่วมมือท้ังคณะสงฆ์และภ�คี

เครือข่�ยจ�กภ�ครัฐ

	 	“ความเชือ่มโยงก็อยู่ในแผนการท�างานคณะสงฆ์

เราเรียกว่าโครงการร่วมมือภาคีเครือข่ายoภาคี

เครอืข่ายก็คือหน่วยงานราชการ	รวมไปถงึหน่วยงาน

พี่น้องตระกูล	 ส.	 ท้ังหลาย	 ก็เข้ามาตรงกับแผน

ปฏบิตักิารคณะสงฆ์	เพือ่ร่วมมือกันท�า	และรายงาน

ต่อพระมหาเถรสมาคม	 แต่ในความจรงิแล้วถึงไม่มี

โรคเราก็ท�างานเป็นระบบอยู่แล้ว” พระเทพเวที ระบุ

  นอกจ�กนี้ ภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ก็ยัง

มีก�รดำ�เนินโครงก�รพระอ�ส�สมัครส่งเสริมสุขภ�พ

ประจำ�วัด (พระคลิ�นุปัฏฐ�ก) หรอื อสว. โดยพระสงฆ์

จะออกเย่ียมเยียนญ�ตโิยมท่ีป่วยตดิเตียง หรอืเสยีชวิีต

เพ่ือให้ธรรมโอสถกับญ�ติโยมท่ียังมีชีวิตอยู ่ปซึ่ง

โครงก�รดังกล่�วส�ม�รถช่วยญ�ติโยมท่ีมีปัญห�ได้

เป็นจำ�นวนม�ก ส่วนนี้ก�รทำ�ง�นก็เป็นไปต�มระบบ

ที่ว�งไว้ และขณะนี้ก็มีมดง�นอยู่ทั่วประเทศ

  “จะเห็นว่�ทุกจังหวัดทุกพ้ืนท่ีจะมุ่งเน้นไปโควิด

เป็นหลัก ซึ่งตรงน้ีพระสงฆ์ก็จะทำ�ง�นร่วมกับภ�ครัฐ

ควบคูกั่น เช่น ถ้�ท�งรฐัมนีโยบ�ยก�รทำ�ศนูย์พักคอย

คณะสงฆ์ก็ตอบรับปถ้�ภ�ครัฐมีอะไรท่ีจะขอคว�ม

ช่วยเหลือคณะสงฆ์ก็พร้อมเต็มที่” พระเทพเวที ยืนยัน

คว�มพร้อมที่จะให้คว�มร่วมมือ

  พระเทพเวที ยำ้�ด้วยว่� ไม่ว่�จะมีเหตุก�รณ์ใด

เกิดขึ้นคณะสงฆ์ก็จะทำ�ง�นในหน้�ท่ีของตนเอง คือ

ก�รสงเคร�ะห์ช�วโลกต�มท่ีพระพุทธองค์ได้ตรสัเอ�ไว้

ซึ่งก็คือก�รเดินจ�ริกเพ่ือให้สงเคร�ะห์แก่ช�วบ้�น 

โดยเฉพ�ะก�รแก้ปัญห�ด้�นจิตใจ

  ก�รทำ�ง�นก็มแีผนก�รรองรบัเตรยีมไว้ มกี�รตดิต�ม

ประเมินสถ�นก�รณ์ตลอดเวล� โดยจะประส�นกับ

หน่วยง�นภ�ครฐั ซึง่ในฐ�นะท่ีเป็นพระก็มคีว�มพร้อม

ทีจ่ะทำ�อยู่แล้วบนฐ�นคว�มเมตต� กรณุ�ต�มหลกัธรรม

ในพระพุทธศ�สน� ขณะเดียวกันเมื่อมีคว�มต้องก�ร

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ คณะสงฆ์ก็พร้อมช่วยเหลือ 

“ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้
คณะสงฆ์ก็จะท�างานในหน้าทีข่อง
ตนเอง คือการสงเคราะห์ชาวโลก
ตามทีพ่ระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้
ซึง่ก็คือการเดินจาริกเพ่ือให้สงเคราะห์
แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
ด้านจิตใจ”
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๒๒ ๒๓

เ¡าÐµิด ¤สª.
คสช. เห็นชอบข้อเสนอ ‘ท่าที’ 
ประเทศไทยร่วมถก WTO 
จัดหา ‘ยา-เวชภัณฑ์-วัคซีน’
ในว�กฤตโคว�ด-19

  ที่ประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เมื่อ

วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งมี	นายสาธิต	ปตุเตชะ	รมช.

ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองประธ�นบอร์ด คสช. เป็น

ประธ�น ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอท่�ทีของประเทศไทย

ต่อก�รยกเว้น (Waiver) ก�รปฏิบัติต�มพันธกรณีบ�งข้อ

ภ�ยใต้คว�มตกลงทริปส์ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 ต�ม

ที่คณะกรรมก�รสนับสนุนก�รศึกษ�และติดต�มก�ร

เจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พ

และนโยบ�ยสุขภ�พ (NCITHS)  เสนอ 

  พร้อมท้ังมอบหม�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ประส�นกับกระทรวงพ�ณิชย์ เพ่ือ

นำ�ข้อเสนอแนะดังกล่�วไปประกอบก�รเจรจ�ในก�ร

ประชุมขององค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ต่อไป

  สำ �หรับ ข้อ เสนอ เ พ่ือก�ร เ ข้ � ถึ งย� เวช ภัณฑ์  

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และวัคซีน ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์

โควิด-19 เป็นข้อเสนอที่ NCITHS ซึ่งเป็นคณะกรรมก�ร

ชุดหนึ่งที่ คสช. แต่งตั้ง ได้กลั่นกรองม�จ�กก�รประชุม

ห�รือและรับฟังคว�มเห็นจ�กภ�คส่วนที่เก่ียวข้องทั้ง

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร และ

ภ�คประช�สังคม ออกม�เป็น ๓ แนวท�ง ได้แก่

๑  ข้อเสนอจ�กอินเดีย แอฟริก�ใต้ และประเทศ

พันธมิตรต่อ WTO TRIPS Council ขอยกเว้นก�รบังคับ

ใช้คว�มตกลงก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�บ�ง

ม�ตร�ออกไปอย่�งน้อยเป็นเวล� ๓ ปี หรือที่เรียกว่� 

TRIPS Waiver 

๒ กข้อเสนอให้มีข้อริเริ่มเรื่องก�รค้�และสุขภ�พ 

(Trade and Health Initiative) ต่อ WTO General 

Council ซึ่งเน้นก�รส่งเสริมก�รเข้�ถึงสินค้�จำ�เป็นท�ง

ก�รแพทย์และคว�มเข้มแข็งของระบบห่วงโซ่อุปท�น

โลกของสินค้�เหล่�นี้ 

๓  ข้อเสนอ Third Way โดยองค์ก�รก�รค้�โลก

เป็น “ตัวกล�ง” ในก�รสื่อส�รกับผู้แทนอุตส�หกรรมย� 

รวมถึงบริษัทพัฒน�และบริษัทผู้ผลิตวัคซีน เพื่ออำ�นวย

คว�มสะดวกในก�รห�รือและจับคู่คว�มร่วมมือท�งธุรกิจ

 	นายสัมพันธ์	ศิลปนาฎ	ประธ�น NCITHS กล่�วว่�

จ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ได้ส่งผลกระทบ

ต่อประช�ชนและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบ

สุขภ�พที่ไม่อ�จรองรับได้หทำ�ให้หล�ยประเทศและ

ภ�คส่วนมีก�รเคลื่อนไหวเพ่ือห�ม�ตรก�รในก�รเพ่ิม

อุปท�น ก�รเข้�ถึงก�รรักษ� เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พอย่�งเท่�เทียม 

จึงเป็นท่ีม�ให้หล�ยประเทศสม�ชิกของ WTO ได้จัดทำ�

ข้อเสนอออกม�เป็น ๓ แนวท�งดังกล่�ว ซ่ึงจะห�รือในก�ร

ประชุม WTO ครั้งที่ ๑๒ ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค.นี้

 



ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔

๒๕๒๔

  ท้ังน้ี NCITHS มีข้อเสนอแนะหลักก�รในก�รเจรจ� คือ 

๑. พิจ�รณ�ผลประโยชน์ของประเทศเป็นท่ีต้ัง โดยคำ�นึง

ถึงยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยของประเทศ ทั้งผลกระทบ

ด้�นบวกและด้�นลบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นเรื่อง

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

๒. ประเทศไทยไม่จำ�เป็นต้องเลือกข้อเสนอใดข้อเสนอหน่ึง

แต่ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอต่�งๆ แบบคู่ขน�น 

และพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ 

๓. มีข้อมูลและท่�ทีประกอบก�รเจรจ�ที่ครอบคลุมทุก

ผลิตภัณฑ์ท่ีจำ�เป็น เพ่ือก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รรับมือ

กับทุกสถ�นก�รณ์

๔. กำ�หนดท่�ทีของประเทศเป็น ๒ ท่�ที คือ ท่�ทีสำ�หรับ

ก�รเจรจ�ในเวทีพหุภ�คีภ�ยใต้ WTO และท่�ทีสำ�หรับ

ก�รเจรจ�ในประเทศหรือก�รเจรจ�กับผู้ผลิตและเจ้�ของ

เทคโนโลยี 

๕. ก�รห�รือและเจรจ�บนพ้ืนฐ�นของคว�มเช่ือใจซ่ึงกัน

และกัน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีคว�มเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่�ย โดยตระหนักถึงก�รรักษ�ชีวิตและสุขภ�พของ

ประช�ชนเป็นสำ�คัญ

  นอกจ�กน้ี ประชุม คสช. ยังได้เห็นชอบและมอบหม�ย

ให้ สช. ดำ�เนินก�รในเร่ืองก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ

สิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มที่มีคว�มจำ�เพ�ะด้�นสุขภ�พ ซึ่ง

เป็นไปต�มม�ตร� ๖ ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ที่ได้บัญญัติสิทธิด้�นสุขภ�พของประช�กรที่มี

คว�มจำ�เพ�ะด้�นสุขภ�พ ต้องได้รับก�รสร้�งเสริมและ

คุ้มครองอย่�งสอดคล้องเหม�ะสม และได้แต่งตั้งคณะ

กรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะสิทธิด้�นสุขภ�พ 

จำ�นวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ย

ส�ธ�รณะด้�นสุขภ�พกลุ่มประช�กรแรงง�นข้�มช�ติ 

โดยมี นายชาญเชาวน์	ไชยานุกิจ	เป็นประธ�น ๒. คณะ

กรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยสิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มเด็ก

และเย�วชนไร้รัฐ ไร้สัญช�ติ โดยมี นพ.ศุภกิจ	ศิริลักษณ์

เป็นประธ�น

  นอกจ�กนี้ ที่ประชุม คสช. ยังได้รับทร�บผลก�ร

สรรห�กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติทดแทนตำ�แหน่งท่ีว่�ง

ของผู้แทนน�ยกเทศมนตรีและน�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บล ได้แก่ ๑. น�ยปภัสร์ ภู่เจริญ น�ยกเทศมนตรี 

เทศบ�ลเมืองลำ�พูน และ ๒. น�ยอุดม กึกก้อง น�ยก

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลวังไชย 
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เร×èÍงเÅ‹า¨า¡พ×éน·Õè
ป�กษ์ใต้สานพลัง 
พิชิตว�กฤตสุขภาพ
บัณฑิต มั่นคง

  ทร�บว่�ตลอดปล�ยเดือนมิถุน�ยนเป็นต้นม�

ได้เริ่มต้นจัดในเวทีระดับจังหวัดก่อนกอ�ทิกเวที

สุร�ษฎร์ธ�นีฝ่�วิกฤตสู่ชีวิตวิถีใหม่กอยู่เย็นเป็นสุขท่ี

จังหวัดกระบี่ ส�นพลังช�วนร�ก้�วข้�มโควิด-19 คน

เมืองลุงร่วมขับเคล่ือนเมืองแห่งสุขภ�วะ ฯลฯ ซึ่ง

ข้อเสนอท่ีได้จ�กภ�คใต้ท้ังหมดจะนำ�ม�ร่วมกันใน

ง�นดังกล่�ว ซึ่งจัดระหว่�งวันที่ ๑๓–๑๔ กรกฎ�คม 

๒๕๖๔กโดยใช้สถ�นท่ีมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 

จ.นครศรีธรรมร�ช เป็นศูนย์กล�งในก�รจัดง�นแบบ 

Online

  กล�งเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม� มีคว�มเคลื่อนไหว

เชิงขบวนก�รท่ีน่�สนใจม�กๆกน่ันคือมีก�รจัดง�น 

“สานงานเสริมพลงัก้าวข้ามขดีจ�ากัด	 สูภ่าคใต้แห่ง

ความสุขในวิถี	New	normal” ซึ่งนับเป็นปีที่ ๑๒ ของ

ก�รรวมพลังครั้งย่ิงใหญ่ของภ�คีเครือข่�ยขับเคลื่อน

ง�นด้�นสุขภ�วะของภ�คใต้ 

  ง�นดังกล่�วจัดในรูปแบบก่ึงออนไลน์ที่เปิดกว้�ง

ให้คนในพ้ืนท่ีและส�ธ�รณะเข้�ม�ร่วมให้ข้อมูล 

ห�ท�งออก ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒน�ข้อเสนอ

เชิงนโยบ�ยต่อประเด็นร่วมที่จะนำ�ภ�คใต้ไปสู่คว�ม

สุขที่ยั่งยืน

  โดยปีน้ียังยึดประเด็นร่วมท้ังภ�คท่ีนำ�ม�เสนอ

คว�มก้�วหน้�และประส�นภ�คีระดับนโยบ�ย ได้แก่ 

๑. คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร : ระบบเกษตรและอ�ห�ร

เพ่ือสขุภ�พภ�คใต้ ๒. คว�มมัน่คงท�งมนษุย์ ๓. คว�ม

มั่นคงท�งทรัพย�กรฯ คนปักษ์ใต้อยู่รอดด้วย ก�ร

จัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมท่�มกล�ง

โรคอุบัติใหม่ Covid-19 ๔. คว�มมั่นคงท�งสุขภ�พ 

กลไกระบบสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมและก�รแพทย์

พหุวัฒนธรรม นอกจ�กนี้ยังเพิ่มอีก ๒ ว�ระสำ�คัญคือ

ชมุชนท้องถ่ินจดัก�รตนเองและจรยิธรรมสือ่ท�งสงัคม

  จ�กเนื้อห�ที่อัดแน่นทั้ง ๒ วัน ได้มีก�รกลั่นเป็น

ข้อเสนอท้ังต่อตนเองและเชิงนโยบ�ยได้คร่�วๆ คือ

ทุกฝ่�ยจะร่วมกันว�งหมุดหม�ยมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคล สร้�งคนรุ่นใหม่ ให้ลุกขึ้นม�จัดก�ร

ชุมชนท้องถ่ินให้มีคว�มพร้อมในก�รรับมือวิกฤติท�ง

สุขภ�พ (กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด) แนวท�ง

สำ�คัญในก�รก้�วข้�มข้อจำ�กัด ได้แก่ ทุกเครือข่�ย

ลดคว�มเป็นปัจเจก หนัม�ร่วมกันขบัเคลือ่นง�นอย่�ง

เป ็นองค�พยพกรวมกันส�นพลังปฏิบั ติก�รใน

สถ�นก�รณ์จริงกบนเครื่องมือใหม่ๆกโดยให้ไปถึง

คว�มท้�ท�ยท่ีสำ�คัญคือกก�รมีกลไกของภ�คใต้ท่ี

เชื่อมโยงทุกหน่วยง�นเพ่ือรวมขับเคลื่อนภ�คใต้แห่ง

คว�มสุขในทุกมิติ

  สอดรับกับคว�มเห็นของผู ้แทนหน่วยง�นและ

ภ�คีเครือข่�ยที่ได้ร่วมกันดำ�เนินก�รม� เฉกเช่นคว�ม

เห็นของ	นพ.สุวัฒน์	วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำ�นวยก�รโรง

พย�บ�ลน�ทวี และประธ�น กขป. เขต ๑๒ ที่ตอกยำ้�

ให้เห็นหัวใจของก�รพัฒน�ท่ีต้องเน ้นก�รสร ้�ง

ฐ�นร�กให้เข้มแขง็ เพร�ะถ้�ห�กมฐี�นชมุชนท่ีเข้มแขง็

จะทำ�ให้ต่อยอดได้ง่�ยย่ิงข้ึน สิง่สำ�คญัคือก�รยกระดบั

ศักยภ�พคนในชุมชน เพร�ะปัญห�สังคมในปัจจุบัน

มีคว�มสลับซับซ้อนเกินกว่�ท่ีจะแก้ปัญห�ได้เพียง

ลำ�พัง ดังนั้นวันนี้เร�ต้องสร้�งเครือข่�ย ร่วมกันก�ร

เรียนรู ้และต่อยยอดขย�ยผลกจะเป็นก�รทำ�ให้

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ดีขึ้น

  ขณะที่	 ผอ.สมเกียรติ	 พิทักษ์กมลพร ในฐ�นะ

ผู้แทนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 

(สช.) ชื่นชมถึงกระบวนก�รที่ชวนคนใหม่ๆ เครือข่�ย

ใหม่ๆ เข้�ม�ร่วมสร้�งสุขไปด้วยกัน ว�งอยู่บนก�ร

เชื่อมโยงถึงนโยบ�ยส�ธ�รณะในระดับต่�งๆ แม้ใน

ย�มภ�วะวิกฤติโควิดท่ีเกิดขึ้นน้ีกก็มีก�รพัฒน�

กระบวนก�รทำ�ง�นที่ก้�วหน้�ม�กๆ ทำ�ให้หน่วยง�น

และภ�คีได้ตระหนักถึงพลังของเครือข่�ยท่ีขับเคลื่อน

ง�นในภ�คใต้ ซึง่จะเป็นก�รเข้�ม�สนบัสนนุอย่�งเป็น

ระบบและเป็นเพื่อนร่วมทำ�ง�นด้�นสุขภ�วะต่อไป

  ท�งด้�น ดร.ณัฐพันธ์	 ศุภกา ผู้แทนสำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ได้ยำ้�

ให้เห็นถึงคว�มเข้มแข็งของรวมตัวของภ�คีเครือข่�ย

ภ�คใต้ ที่ได้รับก�รยกย่องให้เป็นต้นแบบให้กับภ�ค

อื่น ทั้งกระบวนก�รเรียนรู้ คว�มร่วมมือ ก�รทำ�ง�น

จ�กพ้ืนท่ีสู่ระดับจังหวัดกหรือภูมิภ�คกเป็นผลจ�ก

คว�มเข้มแข็งกลมเกลียวของภ�คีเครือข่�ยในพ้ืนท่ี

ภ�คใต้เป็นอย่�งม�ก และพร้อมสนับสนุนให้เครอืข่�ย

สุขภ�วะภ�คใต้จัดก�รต่อวิกฤติก�รณ์ใหม่กทั้งภัย

ธรรมช�ติหรือโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น

  ท้�ยสดุนัน้ นอกจ�กก�รม�รบัข้อเสนอเชงินโยบ�ย

ของผู้บริห�รหน่วยง�นหลัก ทั้งกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(สธ.) สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) 

สสส. สช. และสถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (พอช.) 

เพ่ือห�กระบวนก�รหนุนเสริมท่ีตรงกับคว�มต้องก�ร

ร่วมกันทั้ง ๖ เรื่องร่วมแล้ว

  ผลลัพธ์สำ�คัญคือ ต้องช่วยกันผลักดันและปฏิบัติ

ก�รจริงอย่�งต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีของแต่ละประเด็น 

เพร�ะก�รขับเคลื่อนสุขภ�วะให้ทุกกลุ ่มคนน้ันไม่

ง่�ยเลย ทั้งต้องเผชิญสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลง

ม�กม�ย ทั้งเหตุบ้�นก�รเมืองและวิกฤตต่�งๆ ที่จะ

ส่งผลกระทบ ปัจจัยที่จะทำ�ให้เรื่องนี้ทำ�ได้ดีขึ้น คือ

ก�รที่ร่วมตัวร่วมคิดร่วมทำ� ร่วมกันเป็นภ�คีเครือข่�ย 

คิดค้นห�นวัตกรรมก�รทำ�ง�นใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับรูป

แบบก�รทำ�ง�นเดิมๆหพย�ย�มห�เพ่ือนม�ร่วมกัน

ทำ�ง�นให้ม�กย่ิงข้ึน ซึง่เป็นก�รส�นพลงัและเสรมิง�น

ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่�งดียิ่งในอน�คต

  แล้วร่วมกันติดต�มผลง�นของก�รขับเคล่ือน

แต่ละประเด็นในแต่ละจงัหวัด ด้วยก�รสร้�งรปูธรรมดีๆ

ให้เต็มพ้ืนท่ี และม�ร่วมกันชื่นชมพลังของเครือข่�ย

ในง�นส�นง�นเสริมพลังภ�คใต้ในปีต่อไป 
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เปลี่ยน Covid ที่คุมเรา 
เป�นเปลี่ยนเราเพื่อคุม Covid
ฝรั่งแช่อิ่ม

  “สักวันหนึ่งและหวังว่�ในไม่ช้�นี้ Covid-19 จะอยู่

ข้�งหลังเร� แต่แผลเป็นของคนท่ีสูญเสียบุคคลอันเป็น

ที่รัก หมอและพย�บ�ลที่ทำ�ง�นกันอย่�งหนัก ผู้คนอีก

นับล้�นที่ต้องเผชิญภ�วะโดดเดี่ยวและแยกตัวน�น

นับเดือนสิ่งเหล่�นี้ ยังคงอยู่ในใจเร�ไปอีกน�น”
๑
  

ส่วนหน่ึงจ�กป�ฐกถ�กล่�วปิดในก�รประชุมสมัชช�

อน�มัยโลกครั้งที่ ๗๔ ของ นายเทดรอส	อัดฮานอม 

ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ที่สะท้อน

คว�มสำ�คัญของปัญห�สุขภ�พจิตท่ีม�พร้อมกับก�ร

แพร่ระบ�ดของไวรัสนี้ 

  ไม่เพียงเท่�นั้น ผลวิจัยจ�กทั่วโลก
๒
  ก็บ่งชี้ว่�ผู้คน

พย�ย�มให้คว�มร่วมมือปฏิบัติต�มม�ตรก�รของรัฐ 

จนผ่�นม�เกือบ ๒ ปี โลกเริ่มเห็นสัญญ�ณว่� “สังคม

เหนื่อยล้�กับโรคระบ�ด”

  คว�มเหน่ือยล้�ไม่เพียงแต่จะทำ�ให้สุขภ�พจิต

เร�อ่อนแอลง แต่ยังส่งผลต่อโรคอื่นๆ อีกด้วย เช่น 

โรคซึมเศร้� และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตและสังคม
๓

และแน่นอนว่�เร�จะต้องอยู่กับมันแบบนี้ไปอีกน�น

จนกว่�จะพบวัคซีนหรือก�รรักษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

 	แต่ระหว่างน้ีจะท�าอย่างไรให้เราสังคมเรา

กลับมากระปรี้กระเปร่า	และอยู่กับภาวะนี้ได้อย่าง

มีสุขมากขึ้น

  หล�ยประเทศเช่น สหร�ชอ�ณ�จักรและสหรัฐอเมริก�

มีก�รศึกษ�และออกแนวท�งก�รแก้ไขภ�วะเหน่ือยล้�

ในระดับบุคคล
๔
  และก�รเปล่ียนแปลงระดับโลกเองน้ัน

องค์ก�รอน�มัยโลกก็ได้ยกประเด็น “สังคมเหนื่อยล้�

กับโรคระบ�ด” ขึ้นเป็นว�ระสำ�คัญระดับโลก และที่

น่�สนใจไปกว่�นั้นคือองค์ก�รอน�มัยโลกประจำ�

ภูมิภ�คยุโรปได้เสนอ ๔	ยุทธศาสตร์รับมือกับสังคม

ที่เหนื่อยล้ากับโรคระบาดกับภาครัฐ	

  โดยมี ๔ ข้อด้วยกันคือ ๑. เข้�ใจประช�ชน ๒. ให้

ประช�ชนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีแก้ไขปัญห� ๓. ให้

ประช�ชนได้ใช้ชีวิตของพวกเข�แต่ลดคว�มเส่ียง

๔. ยอมรับประสบก�รณ์ท่ีย�กลำ�บ�กของประช�ชน

  พร้อมด้วย ๕	หลักการการท�างาน คือ ๑. โปร่งใส

และควรให้เหตุผลเบื้องหลังข้อห้�มหรือ

ม�ตรก�ร ๒. สร้�งม�ตรก�รที่สอด

คล้องกันให้ม�กท่ีสุด ๓. สร้�งม�ตรก�ร

ท่ียุติธรรมให้ม�กท่ีสุด ๔.ประส�นง�นเพ่ือหลีกเล่ียงข้อมูล

ท่ีสับสน ๕. พย�ย�มค�ดก�รณ์ในส่ิงท่ีค�ดก�รณ์ไม่ได้

ให้ม�กที่สุด

  นอกจ�กนี้ก็มีตัวอย่�งที่หล�ยประเทศ พย�ย�ม

ปรับตัวห�วิธีเ พ่ือปรับและเปล่ียนชีวิตให้อยู่กับ 

Covid-19 ได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุขประเทศ

ฝรั่งเศสจัดทำ�แบบสำ�รวจเชิงลึกเรื่องพฤติกรรมของ

ประช�ชนกับก�รปฏิบัติต�ม�ตรก�รของรัฐหและ

ถ่�ยทอดออกม�เป็นภ�พยนตร์ที่เห็นคว�มเป็นจริงใน

ชีวิตพวกเข�ภ�ยใต้ม�ตรก�รท�งส�ธ�รณสุข และใช้

สะท้อนเป็นข้อมูลไปยังภ�คนโยบ�ยเพื่อนำ�สู่ก�ร

เปลี่ยนแปลงต่อไป

  

รัฐบาลโรมาเนียมีก�รทำ�แบบสำ�รวจคว�มเห็นของ

ประช�ชนต่อก�รกลับม�เปิดโรงเรียนในภ�วะโรค

ระบ�ดเพ่ือนำ�ไปใช้กับยุทธศ�สตร์ก�รเปิดโรงเรียน

ของประเทศ และผลสำ�รวจพบว่�ส่วนใหญ่สนับสนุน

ให้เปิดโรงเรียนสำ�หรับเย�วชนและเด็กเล็ก นอกจ�กน้ี

ยังพบว่�ก�รศึกษ�ช่วยถ่�ยทอดม�ตรก�รภ�ครัฐ 

ส�ม�รถสะท้อนผลกระทบเชิงบวกและลบได้

  สอดคล้องกับรัฐบาลเดนมาร์กท่ีชวนเจ้�หน้�ท่ี

โรงเรียนอนุบ�ลม�ว�งแผนก�รเปิดโรงเรียนอนุบ�ล

อย่�งปลอดภัย พร้อมท้ังปรับใช้ม�ตรก�รป้องกันไวรัส

ให้เหม�ะสมกับบริบทของแต่ละอนุบ�ล สมาคมปอด

จากประเทศสวีเดนจัดก�รประกวดไอเดียของกลุ่ม

เย�วชนท่ีจะทำ�อย่�งไรให้เร�ใช้เวล�ร่วมกันอย่�ง

ปลอดภัยท่�มกล�งโรคระบ�ด หรือรัฐฟอริดา	สหรัฐ

อเมริกาจัดทำ�พันธะสัญญ�ประช�คมที่จะช่วยกันลด

ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสในระดับท้องถิ่นเป็นต้น

  เจ็บน้ีอ�จจะอีกน�น แต่คว�มท้�ท�ยของมนุษย์คือ

พวกเร�จะผ่�นคว�มเจ็บปวดน้ี ด้วยก�รปรับตัวให้เป็น

สุขได้ม�กอย่�งไร 

แหล่งข้อมูล : 

๑ https://unitedgmh.org/mental-health-74th-world-health-assembly 

๒ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-

1160-40906-55390-eng.pdf

๓  https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-burnout-

th.pdf

๔  https://www.bbc.com/thai/features-52243815
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๓๑

  นับแต่ก�รระบ�ดระลอก ๓ เป็นต้นม�ตั้งแต่เดือน

เมษ�ยน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยพบผู้ติดเช้ือ

จำ�นวนสูงข้ึนอย่�งม�ก และกระจ�ยไปท่ัวทุกจังหวัด พบ

จำ�นวนผู้ติดเช้ือร�ยวันภ�ยในประเทศทะลุกว่� ๒๐,๐๐๐

ร�ยเป็นครั้งแรก ทำ�ให้จำ�นวนผู้เสียชีวิตเข้�สู่หลักร้อย

ต่อเนื่องม�เป็นระยะเวล�หล�ยวัน นอกจ�กนี้ ในเขต

กรุงเทพมห�นครนั้น พบก�รแพร่ระบ�ดในชุมชนแออัด

และกลุ่มแรงง�นก่อสร้�ง ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนท่ีจัดว่�ก�ร

ควบคุมก�รแพร่ระบ�ดนั้นทำ�ได้ย�กม�ก เนื่องจ�กมี

ข้อจำ�กัดของคนในชุมชนในเรื่องของสถ�นที่พัก ทำ�ให้

ไม่ส�ม�รถแยกกักตัวเองออกม�จ�กครอบครัวได้ จำ�นวน

ผู้ป่วยที่สูงขึ้นอย่�งม�กนี้ โดยเฉพ�ะในพื้นที่สีแดงเข้ม 

เช่น กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ทำ�ให้เกิดปัญห�

เตียงเต็ม จำ�นวนผู้ป่วยล้น บุคล�กร ย� วัคซีน และ

อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ไม่ทั่วถึงเพียงพอ.... แล้วระบบ

สุขภาพไทยจะปรับตัวอย่างไรดี	?

  ในสถ�นก�รณ์วิกฤตเช่นนี้ พบว่�ทุกฝ่�ยต่�งยื่นมือ

กันเข้�ม�ช่วยเหลืออย่�งเต็มท่ี ระบบสุขภ�พไทยปรับตัว

อย่�งม�ก นับแต่ก�รตั้งโรงพย�บ�ลสน�มหล�ยแห่ง

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์และออนไลน์ ก�รอบรม

อ�ส�สมัครช่วยเหลือดูแลให้คำ�ปรึกษ� ก�รตรวจห�เช้ือ

เบื้องต้นเองโดยใช้ชุดตรวจ ก�รทำ�พื้นที่ส�ธ�รณะต่�งๆ 

ให้เป็น community isolation หรือสถ�นที่แยกกักใน

ชุมชนสำ�หรับผู้ที่มีอ�ก�รไม่ม�ก เพื่อม�เป็นส่วนเสริม

ให้กับระบบสุขภ�พเต็มรูปแบบในแบบเดิมที่ในภ�วะ

ปัจจุบันทำ�ไม่ได้ และต้องยอมรับกับก�รปรับแผน ปรับ

เปลี่ยนระบบสุขภ�พให้ยืดหยุ่นและส�ม�รถรับมือต่อ

วิกฤตใดๆ ที่เข้�ม�กระทบเพื่อให้ส�ม�รถก้�วพ้นวิกฤต

ดังกล่�วได้ หรือที่เรียกว่� “health system resilience” 

หรือระบบสุขภ�พท่ีส�ม�รถปรับตัวเพ่ือให้รับกับ

สถ�นก�รณ์หรือผลกระทบรุนแรงต่อระบบสุขภ�พได้

นั่นเอง

  ท่�มกล�งวิกฤตนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่�หล�ยฝ่�ย 

โดยเฉพ�ะองค์กรศาสนาและพระสงฆ ์นั้นมีบทบ�ท

สูงม�ก ท้ังก�รอนุญ�ตให้ใช้พ้ืนท่ีวัดเป็นโรงพย�บ�ลสน�ม

เป็นสถ�นท่ีแยกกักตัว ก�รส่ือส�รให้คว�มรู้และกำ�ลังใจ

ญ�ติโยม เหล่�นี้ล้วนเป็นส่วนสำ�คัญในก�รสนับสนุน

ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ระบบปกติ ณ ปัจจุบันทั้งสิ้น

  บทเรียนของก�รระบ�ดของโควิด-19 น้ี ได้สะท้อนถึง

ระบบสุขภ�พไทยในอน�คตท่ีจำ�เป็นต้องมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รพร้อมรับมือ ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ต�ม

สถ�นก�รณ์ ซึ่งสิ่งสำ�คัญคือ ๑)	ความสามารถในการ

รวบรวมและบูรณาการความรู้ท่ีหลากหลายที่มีอยู่

๒)	 ความสามารถในการจัดการกับความไม่แน่นอน

หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น	๓)	ความ

สามารถในการจัดการกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนและการเปล่ียน

แปลงท่ีเกิดขึ้นแบบหลากหลายและเชื่อมโยงได้

อย่างมีประสิทธิผล	 และ	 ๔)	 ความสามารถในการ

พัฒนาของสถาบัน/องค์กรต่างๆ	หรือบรรทัดฐานที่

ได้รับการยอมรับจากสังคมและบริบทโดยรวม

  จ�กคว�มท้�ท�ยของระบบสุขภ�พไทยท่ีเกิดข้ึน

จ�กสถ�นก�รณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ นักวิช�ก�รและภ�คี

ที่เกี่ยวข้องได้เห็นคว�มสำ�คัญ และเห็นพ้องร่วมกันว่�

“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๓”

ซ่ึงมีสถ�นะเป็นกรอบทิศท�งระบบสุขภ�พไทย ท่ีขณะน้ี

กำ�ลังอยู่ระหว่�งกระบวนก�รยกร่�ง นั้น ควรจะให้คว�ม

สำ�คัญกับเรื่อง “ความเป็นธรรมและความยั่งยืนของ

ระบบสุขภาพ”	 ซึ่งองค์ประกอบสำ�คัญหนึ่งในนั้นคือ 

“การปรับและฟื้นตัวได้ของระบบสุขภาพ”	นั่นเอง 

ãË้รÐบบสØ¢ภาพเÅ‹าเร×èÍง
ความท้าทายจากว�กฤตโคว�ด-19 : 
ถึงเวลาที่ระบบสุขภาพต้องปรับตัว
รัตน� เอิบกิ่ง

๓๐

  สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤต

สำ�คัญท่ีเข้�ม�สั่นคลอนและส่งผลกระทบอย่�งรุนแรง

ท้ังต่อประเทศไทยและโลก  ไม่เพียงแค่ระบบสุขภ�พเท่�น้ัน

แต่ยังกระทบเป็นห่วงโซ่ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมหทำ�ให้ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนและปรับตัว

ทั้งระบบ โครงสร้�ง ไปจนถึงหน่วยย่อยๆ  อีกทั้งก�ร

ระบ�ดของโควิด-19 ยังทำ�ให้คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งด้�น

สุขภ�พและสวัสดิก�รที่มีอยู่ทั้งภ�ยในประเทศและ

ระหว่�งประเทศรุนแรงและเห็นชัดเจนขึ้น 
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๓๓๓๒

Right to Health
จากสิทธิด้านสุขภาพของ
ป�จเจกชนสู่สิทธิชุมชน : 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

  เขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน หม�ยถึงเขตพื้นที่สำ�หรับ

ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูประบบสุขภ�พ โดยเน้น

ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม และเกิดคว�ม

สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นด้�นสุขภ�พของประช�ชน 

ครอบครัวและชุมชน 

  สำ�หรับเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชน จัดต้ังข้ึนต�มระเบียบ

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รจัดตั้งเขตสุขภ�พเพ่ือ

ประช�ชน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑
  ประกอบด้วย ๑๓ เขตพ้ืนท่ี ได้แก่

๑๒ เขตทั่วประเทศและ กทม. อีก ๑ เขต

  ท้ังหมดน้ีเป็นพ้ืนท่ีที่สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่ของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) และสำ�นักง�นหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ซึ่งจะช่วยให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่

ประส�นเช่ือมโยงกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เขตสุขภ�พ

เพ่ือประช�ชน ยึดหลักก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วม แสวงห�

แนวท�งก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกัน เพื่อเสริมก�รทำ�ง�น

ซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้อำ�น�จบังคับเหนือกัน

  มีหัวใจสำ�คัญคือรก�รส�นพลังร๓รส่วนรได้แก่ 

พลังปัญญ� พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดก�ร

ประเด็นหรือปัญห�ท�งสุขภ�พ เพื่อประโยชน์สุขของ

ประช�ชนในเขตพ้ืนท่ีเป็นศูนย์กล�งอย่�งมีพลังรทุก

ภ�คส่วนรู้สึกถึงคว�มเป็นเจ้�ของและมีส่วนรับผิดชอบ

ต่อภ�รกิจนี้ร่วมกัน

  เมื่อพิจ�รณ�จ�กขอบเขตก�รทำ�ง�นรอำ�น�จ

หน้�ที่ และแนวท�งในก�รทำ�ง�นของเขตสุขภ�พเพื่อ

ประช�ชนพบว่� เขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชนคือก�รกำ�หนด

“ร�ยละเอียดและแนวท�ง” ในก�รบูรณ�ก�รก�รมีส่วนร่วม

ของภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร และภ�ค

ประช�ชนรต�มแนวคิดส�มเหลี่ยมเขย้ือนภูเข�ของ 

ศ.นพ	ประเวศ	วะสี

 

 เมื่อพิจ�รณ�ต�ม พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในม�ตร� ๕ และ ๖ ท่ีกำ�หนดหลักก�รไว้ว่� กลุ่มคนต่�งๆ

ท่ีมีคว�มจำ�เพ�ะในเร่ืองสุขภ�พต้องได้รับก�รสร้�งเสริม

และคุ้มครองอย่�งสอดคล้องและเหม�ะสม บุคคลมีสิทธิ

ในก�รดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภ�พแวดล้อมที่

เอื้อต่อสุขภ�พ บุคคลมีหน้�ที่ร่วมกับหน่วยง�นของรัฐ

ในก�รดำ�เนินก�รให้เกิดส่ิงแวดล้อมและสภ�พแวดล้อม
๒

ดังนั้น ในแง่นี้ม�ตร� ๕ และ ๖ ดังกล่�วจึงถือเป็น

ก�รเช่ือมโยงสิทธิด้�นสุขภ�พของปัจเจกชนสู่สิทธิชุมชน

ของประช�ชนอย่�งเป็นระบบ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้เป็นกฎหม�ยที่รับรองสิทธิสุขภ�พ

ของปัจเจกชนไว้เท่�นั้น แต่ก็ยังรับรองสิทธิด้�นสุขภ�พ

ของชุมชนไว้ด้วยเช่นกัน
๓

  เหตุที่ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ว�ง

กรอบแนวคิดในเรื่องสุขภ�พตั้งแต่ระดับปัจเจกชนไปสู่

ชุมชนน้ันเนื่องม�จ�กแนวคิดของปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พ 

(Determinants of Health) ที่กล่�วไว้ว่�ปัจจัยกำ�หนด

สุขภ�พม�จ�กปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยของระบบริก�ร

สุขภ�พ และปัจจัยท�งสังคมของชุมชนนั้นๆ

  ดังน้ันในก�รขับเคลื่อนง�นด้�นสุขภ�พให้มีผลเป็น

รูปธรรมในแต่ละพ้ืนที่จึงต้องอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของ

ภ�คส่วนต่�งๆ ในสังคมเข้�ม�ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง 

และบริห�รจัดก�รระบบบริก�รสุขภ�พและระบบสังคม

ในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องและเหม�ะสมต่อก�รแก้ไข

ปัญห�สุขภ�พที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ 

๑
 ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๓ 

ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง วันที่ ๑๒ ตุล�คม ๒๕๕๙
๒ 
มาตรา	๕	 บุคคลมีสิทธิในก�รดำ�รงชีวิต

ในสิ่งแวดล้อมและสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภ�พ

บุคคลมีหน้�ที่ร่วมกับหน่วยง�นของรัฐในก�ร

ดำ�เนินก�รให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภ�พแวดล้อม

ต�มวรรคหนึ่ง

มาตรา	๖  สุขภ�พของหญิงในด้�นสุขภ�พท�งเพศ

และสุขภ�พของระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีคว�มจำ�เพ�ะ 

ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภ�พหญิงตลอดช่วง

ชีวิต ต้องได้รับก�รสร้�งเสริม และคุ้มครองอย่�ง

สอดคล้องและเหม�ะสม

สุขภ�พของเด็ก คนพิก�ร คนสูงอ�ยุ คนด้อยโอก�ส

ในสังคมและกลุ่มคนต่�ง ๆ ที่มีคว�มจำ�เพ�ะในเรื่อง

สุขภ�พต้องได้รับก�รสร้�งเสริมและคุ้มครองอย่�ง

สอดคล้องและเหม�ะสมด้วย
๓ 

ในก�รร่�งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอิทธิพลและแนวคิดจ�กบทคว�ม 

“จ�กครรภ์ม�รด�ถึงเชิงตะกอน” ของ ศ.ดร ปวย 

อึ้งภ�กรณ์ ที่กล่�วถึงคว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�นของ

มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนต�ย จะกล�ยเป็นหมุดหม�ย

ให้ผู้ทำ�ง�นเชิงนโยบ�ยในระดับต่�งๆ ได้ตั้งคำ�ถ�มว่�

รัฐควรจะมีบทบ�ทในก�รสร้�งร�กฐ�นชีวิตที่ดี

ให้แก่ประช�ชนอย่�งไรบ้�ง  
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๓๕๓๔

นโยบายสร้างได้
IFMSA-Thailand 
นำาเสียงเยาวชน
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔
ทีมง�น IFMSA-Thailand ร่วมกับ สำ�นักพัฒน�
และขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับช�ติ สช.

๓๔

  ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์วิกฤตสุขภ�พท่ีสะท้อน

ปัญห�เชิงโครงสร้�งท�งสังคมและคว�มเหลื่อมลำ้� 

ในก�รเข้�ถึงปัจจัยพ้ืนฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตของ

ประช�ชน นโยบ�ยที่ดีถือเป็นแกนกล�งที่สำ�คัญใน

ก�รบริห�รจัดก�รวิกฤตที่มีประสิทธิภ�พ

  จึงนำ�ม�สู่ก�รรวมตัวกันของกลุ่มเย�วชนนิสิตและ 

นักศึกษ�แพทย์จ�กสหพันธ์นิสิตและนักศึกษาแพทย์ 

นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ที่

อย�กผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในมิติ สุขภ�วะ

ของผู้คนในสังคมผ่�นกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ย

ส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม

  ในปี ๒๕๖๔ นี้ พวกเร�มีเป้�หม�ยในก�รส่งเสริม

ก�รมีส่วนร่วมอย่�งมีคุณค่�ของเย�วชนผ่�นกิจกรรม

ในหล�กหล�ยรูปแบบ และพัฒน�เป็นข้อเสนอจ�ก

เย�วชนเข้�สู่เวทีสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังท่ีห๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

  ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น 

ก�รออกแบบกิจกรรมขย�ยก�รมีส่วนร่วมของสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติให้กว้�งขว�งยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ

ธีม (Theme) “พลังพลเมืองตื่นรู้	สู้วิกฤตสุขภาพ”	

ตัวแทน IFMSA-Thailand และเพื่อนๆ เครือข่�ย

เย�วชน คนรุ่นใหม่จ�กพื้นที่ต่�งๆ ได้ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติก�รเพ่ือระดมคว�มคิดเห็นในก�รออกแบบ

กิจกรรมขย�ยก�รมีส่วนร่วมฯ อย่�งสร้�งสรรค์

 	ฉิก-บุญสิทธิ์	 งามวิโรจน์เจริญ	 นักศึกษ�แพทย์

ชั้นปีที่ i๔iจ�กคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 

มห�วิทย�ลัยมหิดล ตัวแทน IFMSA-Thailand ได้

เสนอคว�มเห็นไว้ว่� ก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิ

คร้ังท่ี ๑๔ ท่ีกำ�ลังจะเปิดกว้�งกับทุกกลุ่มคนในสังคมน้ี 

 ควรชี้ให้เห็นคุณค่�และสิทธิประโยชน์จ�กก�รเข้� 

ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติต้ังแต่แรก ควรมีก�รวิเคร�ะห์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องของแต่ละประเด็น

อย่�งครอบคลุม รวมไปถึงก�รส่ือส�รให้คนเข้�ใจและ 

ติดต�มกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ยได้อย่�ง

ชัดเจน รู้ว่�จะจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอน เริ่ม

ต้ังแต่ก�รจัดทำ�ข้อถกแถลง เอกส�รหลัก ร่�งมติ จนไป 

ถึงวันประชุมพิจ�รณ�ระเบียบว�ระเป็นมติสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ  และก�รนำ�นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ

 ล่�สุด กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงก�รพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ย

ส�ธ�รณะระดับช�ติ รวม ๓ ประเด็น ดังนั้นกลุ่ม

เย�วชนนิสิตและนักศึกษ�แพทย์ ซึ่งเป็นก�รรวมตัว

กันของเพื่อนๆ หล�ยสถ�บัน ภ�ยใต้สม�พันธ์ IFMSA 

-Thailand

  พวกเร�พร้อมแล้วจะท่ีร่วมสร้�งพลังก�รขับเคล่ือน 

สังคม ม�ดูกันว่�ในปีน้ีพวกเร�จะมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 

นโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมได้

อย่�งไรบ้�ง
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๓๖ ๓๗

ประเดน็ ‘การสรา้งเสริมสุขภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มทีย่ัง่ยนืในวกิฤตโควดิ-19’ 
  “พวกเร�คิดว่� ปัญห�ส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบโดย 

ตรงต่อสุขภ�พของประช�ชน ซึ่งไม่ได้เพิ่งม�ปร�กฏ

ให้เห็นเด่นชัดในช่วงวิกฤตโควิด-19 เท่�น้ัน แต่หล�ยๆ 

ปัญห�สะสมม�เป็นเวล�น�น เช่น ฝุ่น PM 2.5  มลพิษ 

ท�งนำ้� เป็นต้น ก�รแก้ไขปัญห�ที่สลับซับซ้อนนี้ต้อง 

คำ�นึงถึงคว�มสมดุลทั้งมิติสุขภ�พหมิติส่ิงแวดล้อม 

และมิติเศรษฐกิจ ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะให้คว�มสำ�คัญ 

เฉพ�ะด้�นใดด้�นหนึ่ง หรือคิดแบบแยกส่วนไม่ได้”  

ภัท-อรณิชา	 ภัทรเลาหะ	 นักศึกษ�แพทย์ศิริร�ชฯ  

และ ปาย-เชาวนนท์	โสภณสกุลสุข	นิสิตแพทย์จ�ก

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กล่�วถึงแรงจูงใจที่อย�ก

เข้�ม�ร่วมผลักดันประเด็นสุขภ�วะสิ่งแวดล้อมนี้

  ทีมง�นได้ออกแบบโครงก�รที่ชื่อว่�	“YEEP!	หรือ	

Youth	 Engagement	 for	 Environmental	 Policy”	

โดยมีคว�มตั้งใจทำ�โครงก�รนี้ให้เกิดกระบวนก�ร

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นในรูปแบบของหPitching 

Challengeหซึ่งเป็นก�รแข่งขันก�รระดมสมองอย่�

งสร้�งสรรค์ร่วมเสนอแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�เชิง 

นโยบ�ยเพ่ือก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

  มีก�รเติมเต็มคว�มรู้จ�กคณะทำ�ง�นพัฒน�ข้อเสนอ 

นโยบ�ยเรื่องนี้ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ 

และก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นจ�กกลุ่มเย�วชน 

นักศึกษ�จ�กคณะแพทย์ศ�สตร์ และอีกหล�ยคณะ

ส�ข�ต่�งๆ จะทำ�ให้ก�รแชร์ไอเดียเพื่อแก้ไขปัญห� 

สุขภ�วะส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ช่วงวิกฤตให้เป็นโอก�สใหม่น้ี 

มีคว�มสนุกสน�น สร้�งสรรค์ มีคุณค่�และคว�ม

หม�ยม�กกว่�ที่เคย 

ประเด็น ‘การคุ้มครองการเข้าถึง
บริการสุขภาพของกลุ่มประชากร
เฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม’ 
  “เม่ือประเทศช�ติเกิดวิกฤตสุขภ�พ เร�ทุกคนควรมี 

หลักประกันที่มั่นใจได้ว่� เร�จะเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ

แบบไม่เลือกปฏิบัติ  โดยเฉพ�ะกลุ่มประช�กรเฉพ�ะ

ที่มีสภ�วะเปร�ะบ�งท�งสังคมอยู่แล้ว เช่น ผู้สูงอ�ยุ 

คนพิก�ร ผู้ป่วยติดเตียง คนในชุมชนแออัด แรงง�น

ข้�มช�ติ หรือผู้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เป็นต้น  

พวกเข�ควรได้รับก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พอย่�งเป็นธรรม 

เร�ต่�งเห็นสภ�พปัญห�โควิด-19 ท่ีเข้�ข้ันวิกฤตรุนแรง 

อยู่ในขณะนี้  แต่ทำ�ไมกลุ่มคนเปร�ะบ�งเหล่�นี้จึงยัง

ไม่ได้รับก�รช่วยเหลือให้เข้�ถึงบริก�รสุขภ�พต�มท่ี

สมควรจะเป็น” คุณค่�และคว�มหม�ยม�กกว่�ที่เคย 

  คำ�ถ�มนี้ถูกตั้งขึ้นโดย เอิ้ต-ณัฐพัชร	วัยชนะ	และ 

ยูเม-วิทยา	โอซากิ สองนิสิตแพทย์จ�กจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคว�มสนใจมุ่งม่ันในก�รเปิด 

พื้นที่ส�ธ�รณะม�ร่วมกันถกแถลง และรับฟังมุมมอง 

คว�มคิดเห็นของเย�วชน นักศึกษ�ต่อก�รแก้ไขปัญห� 

ในประเด็นดังกล่�วน้ี ผ่�นรูปแบบกิจกรรมท่ีหล�กหล�ย 

ไม่ว่�จะเป็น

 •		เวทีเสวนาออนไลน์	ครั้งที่	๑	ในหัวข้อเกี่ยวกับ 

การเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ 

ในช่วงวิกฤตโควิด–19” โดยเปิดพื้นที่เวทีส�ธ�รณะ

ให้เย�วชน นักศึกษ� ได้ร่วมถกประเด็นแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับทีมผู้เช่ียวช�ญ และตัวแทนกลุ่มผู้เปร�ะบ�ง 

ตัวจริง และร่วมกันค้นห�ประเด็นสำ�คัญในส่วนท่ีเย�วชน 

ส�ม�รถเข้�ไปมีบทบ�ทในก�รมีส่วนร่วมในก�รแก้ไข 

ปัญห�ดังกล่�วได้ 

	 •		 เวทีเสวนาออนไลน์	 ครั้งที่	 ๒	 จัดในรูปแบบ	

ClubHouse	เพื่อชวนกันคิดชวนคุยให้สนุกยิ่งขึ้น 

โดยจะนำ�ประเด็นสำ�คัญท่ีได้จ�กเวทีคร้ังแรก ม�ระดม 

คว�มคิดเห็นกันต่อ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนวท�งก�ร

แก้ไขปัญห�เชิงนโยบ�ยที่คมชัดยิ่งขึ้น 

	 •		 การประกวดบทความเพ่ือการส่ือสารสาธารณะ 

ในประเด็นนี้หเป็นอีกช่องท�งหนึ่งในก�รแสดง 

คว�มคิดเห็นของเย�วชน ร่วมผลักดันข้อเสนอนโยบ�ย 

เร่ืองน้ีผ่�นกิจกรรมก�รสื่อส�รส�ธ�รณะเผยแพร่ไป
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-วทิยา โอซากิ 

ยังภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 	เอิ้ต	และ ยูเม	ทีมง�นโครงก�รกล่�วทิ้งท้�ยไว้ว่� 

“ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พได้อย่�งท่ัวถึง 

และเท่�เทียม นี่คือจุดที่ต้องปรับ ... เปลี่ยนใหม่ โดย 

เชื่อว่�พลังเย�วชน นิสิต นักศึกษ�แพทย์ และส�ข�

วิช�ชีพต่�งๆ จะร่วมสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงของระบบ 

สุขภ�พที่ดีและเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมได้ 
 #HealthcareforAll”
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๓๘

ประเด็น ‘การจัดการการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ’ 
  “เพร�ะก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รเพ่ือสุขภ�พเป็น

สิทธิของทุกคน  และก�รหยุดข่�วลวง ข่�วปลอมเป็น

หน้�ที่ของทุกคนเช่นกัน พวกเร�ทุกคน ... ล้วนเป็นทั้ง

ผู้ผลิตและผู้รับสื่อในโลกยุคดิจิทัล”

	อั่งเปา-อรอนงค์	 เสตะจันทน์ นักศึกษ�แพทย์

วชิรพย�บ�ลoมห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ชoและ 

แฮปป้-ญาณิชศาoนาคะพงศ์oนิสิตแพทย์oจ�ก

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒoจึงอย�กเชิญชวน

เย�วชน นักศึกษ� และประช�ชนท่ีสนใจ ม�ร่วมถกแถลง

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกันในประเด็นก�รจัดก�ร

ปัญห�ก�รสื่อส�รที่ เ กิดข้ึนในช่วงวิกฤตสุขภ�พ 

จนกล�ยเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตตั้งแต่ระดับช�ติ จนถึง

ระดับชุมชนท้องถ่ิน          โดยมีกิจกรรมก�รส่ือส�รส�ธ�รณะ

หล�กหล�ยต�มสไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่�จะเป็น 

 •  เวทีเสวนาออนไลน์	จัดในรูปแบบ	ClubHouse

ในหัวข้อ	“คิด	(แต่ไม่)	ถึงประชาชน...จะสื่อสารใน

ภาวะวิกฤติสุขภาพอย่างไร	ให้เข้าถึงใจประชาชน	

เปิดพ้ืนท่ีเวทีส�ธ�รณะที่จะทำ�ให้ทุกคนส�ม�รถแลก

เปล่ียนคว�มคิดเห็นและถ�มตอบข้อสงสัยเก่ียวกับ

ปัญห�ก�รสื่อส�รที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้ง

ม�ตรก�รด้�นก�รส่ือส�ร ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รกระจ�ย

ข้อมูลข่�ว รวมท้ังก�รจัดก�รปัญห�ข่�วลวง ข่�วปลอม

(Fake News) ต่�งๆ เป็นต้น 

	 •		การประกวดส่ือรณรงค์เผยแพร่ในหัวข้อ	“ฉันจะ

หยุดเฟคนิวส์	 (Fake	News)	 ได้อย่างไร”	 โดยเป็น

ก�รประกวดส่ือรูปแบบของอินโฟกร�ฟิก (Infographic)

และคลิปวิดีโอสั้นที่มีคว�มย�ว ๓ น�ที เพื่อกระตุ้นให้

เย�วชน นักศึกษ� ร่วมแสดงคว�มคิดเห็น ร่วมกันแสวงห�

ท�งออกในก�รแก้ไขปัญห�ข่�วลวง ข่�วปลอมท่ีพบใน

สถ�นก�รณ์วิกฤติโควิด-19 ผ่�นสื่อที่สร้�งสรรค์ เพื่อ

นำ�ไปใช้ในก�รสื่อส�รรณรงค์ให้ประช�ชนตระหนักรู้

และร่วมกันแก้ไขปัญห�ข่�วปลอมในช่วงวิกฤต

สุขภ�พนี้ด้วย 
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  ส�าหรบักลุม่เยาวชน นกัศึกษา ภาคี
เครอืขา่ย และประชาชนทีส่นใจเข้ารว่ม
สามารถติดตามขา่วการรบัสมคัรและ
รายละเอยีดกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะจัดขึน้นี้
ไดต้ลอดเดอืนสิงหาคม-เดือน
กนัยายน ๒๕๖๔  ผา่นชอ่งทาง
ส่ือออนไลนข์อง IFMSA-Thailand  
และส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพ
แหง่ชาต ิ... แลว้พบกนัในกจิกรรมการ
มส่ีวนรว่มของเครือขา่ยเยาวชน และ
นกัศึกษาในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครัง้ที ่๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔

ญี่ปุ่น เพร�ะเข�เห็นว่� ห�กนักก�รทูตตกหลุมรักประเทศ

ที่ตัวเองไปประจำ�อยู่เมื่อใด “เมื่อนั้นเข�กำ�ลังเสี่ยงกับก�ร

สูญเสียคว�มเป็นกล�ง และนั่นเท่�กับก�รสร้�งอันตร�ย

ให้แก่ประเทศของเข�เอง”

  แต่กฎน้ีก็มีข้อยกเว้น โดยเฉพ�ะสำ�หรับยาสุกิจิ	ยาตาเบ

เพร�ะท่�นทูตญี่ปุ่นท่�นนี้ซึ่งม�อยู่เมืองไทยร�ว ๗ ปีครึ่ง 

ลูกช�ยของท่�นสรุปชัดเจนว่�ท่�นตกหลุมรักประเทศไทย 

“เมืองไทยคือทั้งชีวิตของท่�น” ท่�น “คิดถึงคนไทยและ

ประเทศไทยอยู่เสมอๆ นี่ไม่ใช่หรือที่เรียกว่�คว�มรัก” ต่อ

ทัศนะของอเล็กซิส จอห์นสัน เข�เห็นว่� “ด้วยคว�มนับถือ

ท่�นเอกอัครร�ชทูต ข้�พเจ้�กล้�ที่จะกล่�วว่� คว�มรัก

เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งย่ิงในก�รท่ีคนสองคนหรือประเทศสอง

ประเทศจะเข้�ใจซึ่งกันและกันอย่�งแท้จริง ข้�พเจ้�เชื่อว่�

เพ่ือจะเข้�ใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่�ง เร�ไม่ส�ม�รถใช้เพียงแต่

สติปัญญ�เท่�นั้นหเพร�ะสติปัญญ�ไม่ส�ม�รถเข้�ถึง

ส่วนลึกของจิตใจผู้อื่น มีเพียงคว�มรักเท่�นั้นที่จะทำ�ให้

เร�เข้�ถึงหัวใจของผู้อื่นได้”

  ย�สุกิจิ ย�ต�เบ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ในตระกูลเก่�แก่

ที่มีชื่อเสียง แต่ในยุคที่ครอบครัวลดสถ�นะม�อยู่ในระดับ

ป�นกล�ง จึงต้องเรียนจนจบชั้นมัธยมในจังหวัดโจชู ก่อน

จะไปเรียนจบในมห�วิทย�ลัยโตเกียว และสอบเข้�เป็น

ข้�ร�ชก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศได้ต�มคว�มฝัน เมื่อ

อ�ยุ ๒๗ ปี ได้ไปเป็นผู้ช่วยทูตในสถ�นกงศุลเล็กๆ หล�ยแห่ง

ในประเทศจีน ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลข�นุก�รเอกประจำ�

สถ�นเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�กรุงวอชิงตัน เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๖๗ ปีต่อม�ได้เป็นกงศุลใหญ่ท่ีเมืองชินเต� ประเทศจีน

เมืองหลวงของมณฑลช�นตุง ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเอก

อัคร�ชทูตผู้มีอำ�น�จเต็มประจำ�ร�ชอ�ณ�จักรสย�ม    เมื่อ

พ.ศ. ๒๔๗๑ ขณะมีอ�ยุ ๔๕ ปี

	 	สมัยน้ัน	มี	๓	ประเทศท่ีนักการทูตญ่ีปุนจะหลีกเลี่ยง

ไม่ไปอยู่	คือ	เปอร์เซีย	กรีซ	และ	สยาม	เพราะเป็น

ประเทศที่ยากล�าบากมากท่ีสุดในโลกท่ีจะไปท�างาน

ในสมัยนั้น

  ช่วง พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๙ เกิดเหตุก�รณ์สำ�คัญในสย�ม

คือก�รเปล่ียนแปลงก�รปกครอง เม่ือ ๒๔ มิถุน�ยน ๒๔๗๕

ต�มม�ด้วยก�ร “รัฐประห�ร” ของรัฐบ�ลพระย�มโนปกรณ์

นิติธ�ด� โดยก�รตร�พระร�ชกฤษฎีก�ปิดประชุมสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร และงดใช้รัฐธรรมนูญบ�งม�ตร� เมื่อวันที่ ๑ 

เมษ�ยน ๒๔๗๖ ต�มม�ด้วยก�รรัฐประห�รยึดอำ�น�จคืน

ของพระย�พหลพลพยุหเสน� เมื่อ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๔๗๖ 

ซึ่งผู้นำ�กองทัพคนสำ�คัญคือหลวงพิบูลสงคร�ม

  รัฐประห�รครั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่ ๑๙ มิถุน�ยน 

พระย�พหลพลพยุหเสน�และหลวงพิบูลสงคร�มได้เชิญ

ท่�นทูตย�ต�เบไปพบขอให้รัฐบ�ลญ่ีปุ่นสนับสนุนก�ร

รัฐประห�ร “โดยที่ฝ่�ยไทยจะให้โอก�สญี่ปุ่นมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศไทย” แต่ท่�นทูตย�ต�เบ

“มีคว�มประสงค์ที่จะว�งตัวเป็นกล�งท�งก�รเมืองต่อท้ัง

สองฝ่�ย ในขณะทีก่องทัพญีปุ่่นตอ้งก�รใหค้ว�มช่วยเหลือ

แก่คณะปฏิวัติของจอมพล ป.พิบูลสงคร�ม อย่�งเปิดเผย

รวมถึงก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นอ�วุธยุทโธปกรณ์ด้วย ....”

  ท่�ทีของท่�นทูตย�ต�เบในภ�วะ “หน้�สิ่วหน้�ขว�น” 

ในขณะนั้น จึงขัดแย้งต่อทั้งผู้นำ�รัฐประห�รในประเทศไทย 

และกองทัพญี่ปุ่นที่มีบทบ�ทสูงในรัฐบ�ลญี่ปุ่นเวล�นั้น

  หลังจ�กนั้นไม่น�น ท่�นทูตย�ต�เบก็ถูก

เรียกตัวกลับญี่ปุ่นชั่วคร�ว “และชื่อของเข�ก็

ถูกบรรจุอยู่ในบัญชีข้�ร�ชก�รเกษียณอ�ยุ” 

เพร�ะ “ผู้ช่วยทูตทห�รในสถ�นทูตญี่ปุ่น ณ 

เวล�นั้น ซึ่งวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รทำ�ง�นและ

แนวท�งของทูตย�สุกิจิ ย�ต�เบ อย่�งรุนแรง 

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังก�รเรียกตัวย�สุกิจิ ย�ต�เบ

กลับประเทศ ....”

  หลังเกษียณจ�กร�ชก�ร ย�ต�เบ ยังคงอุทิศ

ตนให้กับก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย

กับญ่ีปุ่น      โดยดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสม�คมญ่ีปุ่น-สย�ม

ช่วงปล�ยสงคร�มโลกคร้ังท่ีสอง บ้�นของย�ต�เบโดน

ระเบิดแหลกล�ญ ย�ต�เบ วัย ๖๒ กำ�ลังป่วย ลูกๆ 

ต้องช่วยกันแบกไปหลบยังท่ีปลอดภัย ในวัยชร�

สุขภ�พยำ�่แย่    “ท่�นถูกทอดท้ิงและหลงลืม ในช่วง

หล�ยปีสุดท้�ย ชีวิตของท่�นยิ่งอ้�งว้�งและ

อ�จย�วน�นเกินกว่�ท่ีท่�นจะทนได้” และจ�กไป

เมื่อวันที่ ๘ ตุล�คม ๒๕๐๑ เมื่ออ�ยุได้ ๗๖ ปี

	 	ท่านทูตยาตาเบได้เขียนหนังสือ	 “การปฏิวัติและ

การเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม”	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๙

พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุนแล้วหลายครั้ง	 แปลและพิมพ์

เป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมห๒๕๔๗	

พิมพ์ครั้งที่	๔	เมื่อกุมภาพันธ์	๒๕๖๓	เป็นหนังสือเล่ม

เล็กๆ	 แต่ทรงคุณค่า	 เพราะมีหลักฐานส�าคัญบางชิ้น

และทัศนะของนักการทูตซึ่งเป็นประจักษ์พยานใน

เหตุการณ์ส�าคัญครั้งน้ันของประเทศไทยหควรท่ี

ปญญาชนชาวไทยจะต้องอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์	

เÅ‹าãË้ÅÖ¡
ทูตญี่ปุ�น
ผู้หลงรักเมืองไทย
น�ยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

๔๐

ฉบับ ๑๓๑ : สิงหาคม ๒๕๖๔

	 	อเล็กซิส	จอห์นสัน อดีตเอกอัครร�ชทูตสหรัฐอเมริก�

ประจำ�ประเทศญ่ีปุ่น ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒ ซ่ึงยังเป็นช่วง

สงคร�มเย็น ต่อม�ได้ดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศสหรัฐด้�นก�รเมือง ในช่วง        พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๗

และช่วง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๐๙ และปลัดกระทรวงก�รต่�ง

ประเทศด้�นก�รเมือง ช่วง              พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ และมีบทบ�ท

สำ�คัญเป็นหัวหน้�คณะเจรจ�ก�รจำ�กัดขีปน�วุธระหว่�ง

สหรัฐกับสหภ�พโซเวียต เข�เป็นนักก�รทูตท่ีมีบทบ�ทโดดเด่น

ท่ีสุดคนหน่ึงในช่วงสงคร�มเย็น ได้เขียนในหนังสือของเข�ว่�

 “นักก�รทูตที่ดีต้องไม่ตกหลุมรัก ...” 

	 	อัตสุฮิโกะ	 ยาตาเบะ	 (Atsuhiko Yakabe) บุตรช�ย

ย�สุกิจิ ย�ต�เบ (Yasukichi Yatabe) ซึ่งเป็นอดีตเอก

อัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศสย�ม ช่วง พ.ศ. ๒๔๗๑-

๒๔๗๘ ได้กล่�วถึงเร่ืองน้ีไว้ในป�ฐกถ�ในง�นสัมมน�เร่ือง

หนังสือบันทึกคว�มทรงจำ�ของย�สุกิจิ ย�ต�เบ ฉบับ

ภ�ษ�ไทย ที่คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่� อเล็กซิส จอห์นสัน 

เป็นทูตสหรัฐที่มีทั้งมิตรภ�พที่ดีอย่�งยิ่งกับช�วญี่ปุ่น และ

ชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่เท่�ที่ปร�กฏในหนังสือของเข� 

เข�ไม่เคยตกหลุมรักประเทศ
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

 พัชร� อุบลสวัสดิ์

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุป จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย

บัณฑิต มั่นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั่นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื่น

ที่อยู่	ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)

ชั้น 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 แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติดต่อกองบรรณาธิการ

บริษัท แจ่มแจ่มกรุป จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจ้าของ

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
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กักตัวในชุมชน 
Community Isolation 

ทำาอย่างไร !!?

กักตัวในชุมชน 
Community 
Isolation 
ทำาอย่างไร !!?

  สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควิด-19 ยังไม่มีทีท่�ว่�

จะส้ินสุด หนำ�ซำ�้ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ติดเช้ือโควิด-19

เพ่ิมม�กข้ึน เกิดปัญห�ก�รตึงตัวในระบบบริก�รสุขภ�พ

เตียงเต็มในกรุงเทพมห�นคร (กทม.) และกำ�ลังจะเต็ม

ในพ้ืนท่ีต่�งจังหวัด จ�กนโยบ�ยก�รกลับไปรักษ�ตัวต�ม

ภูมิลำ�เน�

  เพ่ือช่วยบรรเท�ปัญห�และเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระ

จ�กโรงพย�บ�ล หล�ยๆ พื้นที่จึงมีก�รจัดตั้งระบบ

ก�รดูแลโดยชุมชน (Community Isolation : CI) ขึ้น 

ทำ�หน้�ท่ีดูแลผู้ติดเช้ือในชุมชนท่ีได้แยกตัวออกจ�กบ้�น

ลดคว�มเส่ียงต่อก�รติดเช้ือในครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วย

ได้รับก�รดูแลรักษ�ที่ทันท่วงที

  ส่วนวิธีก�รจะเป็นอย่�งไร “คลิปดีท่ีต้องดู” ฉบับเดือน

ส.ค.นี้ ขอเชิญชวนท่�นผู้อ่�นชมคลิปจ�ก Workpoint 

today ตอน “ติดโควิด-19 เตียงไม่พอ กักตัวในชุมชน 

Community Isolation ทำ�อย่�งไร” 




