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คุยกับเลขาธิการ คสช.
‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ 
พลังความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการ
ลงมือทำานโยบายสาธารณะ 
กำาหนดอนาคตของตัวเอง

Right to Health
การขับเคลื่อน ‘มาตรา ๑๒’
ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ

นโยบายสร้างได้
ก้าวถัดไป สู่สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

เล่าให้ลึก
ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

คลิปดีที่ต้องดู
SDGs กับเยาวชน

รายชื่อกองบรรณาธิการ

เรื่องจากปก
“เขาไม่ค่อย
เชื่อมั่นคนรุ่นใหม่
สักเท่าไร”

สัมภาษณ์พิเศษ
“เขาไม่ค่อยเชื่อมั่น
คนรุ่นใหม่สักเท่าไร
ถึงเปิดพื้นที่ให้ ก็เข้าไป
เป็นไม้ประดับ”

เกาะติด คสช.
เห็นชอบแล้ว! หลักเกณฑ์ฯ 
HIA ฉบับ ๓ เครื่องมือ
ขับเคลื่อน ‘โครงการพัฒนา’ 
ของรัฐบนการยอมรับของ 
‘ประชาชน’

เรื่องเล่าจากพื้นที่
ต่อยอดพื้นที่ความสุข
ด้วยธรรมนูญชุมชน 
ที่บ้านตะวันยิ้ม
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แกะรอยโลก
ถ้าเราไม่จน ... 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
แล้วสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น !!?

เรื่องเด่น
ประจํำ�
ฉบับ

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
ทำาความรู้จัก ‘หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน HIA’ ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ....



ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔

     สวสัดคีรบัพีน้่องภาคีเครอืข่ายทุกท่าน สถ�นก�รณ์ 
อุทกภัยอันเป็นผลม�จ�กพ�ยุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่
สร้�งคว�มเสียห�ยแก่พ่ีน้องประช�ชนท�งภ�คเหนือ  
ภ�คอสี�น และภ�คกล�งตอนบนได้ผ่�นไปแล้ว  แต่จ�ก 
ข้อมลูของ ส�านักงานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) 
ที่อ้�งอิงคำ�พย�กรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทย� พบว่�ใน
เดือนตุล�คมนี้ จะเกิดพ�ยุอีก ๑-๒ ลูก และอ�จสร้�ง
ผลกระทบต่อประเทศไทยบ้�ง จึงอย�กให้พี่น้องภ�คี
เครือข่�ยในพื้นที่ติดต�มข่�วส�รอย่�งใกล้ชิด และขอ 
ส่งมอบกำ�ลงัใจแก่ทุกท่�นให้ผ่�นพ้นภัยธรรมช�ตแิละ 
วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
  สำ�หรบัเดอืนตลุ�คม เรยีกได้ว่�เป็นเดอืนของ “นักเรยีน 
นักศกึษา เยาวชน-คนรุน่ใหม่” โดยแท้ ในอดตีเร�เห็น 
พลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของ “ขบวนการนักศึกษา” ที่
สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองผ่�นเหตุก�รณ์ 
๑๔ ตุล�คม ๒๕๑๖ และก�รปร�บปร�มด้วยอ�วุธ
สงคร�มอย่�งโหดเหีย้มในเหตุก�รณ์ ๖ ตลุ�คม ๒๕๑๙ 
เป็นรอยด่�งท�งประวัติศ�สตร์ที่ยังไม่ได้รับก�รชำ�ระ 
ให้ชดัเจนเพ่ือก�รเรยีนรูข้องคนรุน่หลงั สะท้อนถึงคว�ม 
ตืน่ตวัท�งก�รเมอืง-สทิธิเสรภี�พ และก�รเสยีสละของ 
เย�วชน-คนรุน่ใหม่ ควบคู่ไปกับก�รหล่อหลอมคว�มคดิ 
-อุดมก�รณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก
  “นักเรียนและนักศึกษา” ในวันน้ันได้เติบโตและ 
งอกง�มขึน้ กล�ยม�เป็นฟันเฟืองสำ�คญัในก�รขบัเคลือ่น 
นโยบ�ยแห่งรัฐในวันน้ี และ “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” 
ในวันนี้ ก็จะเป็นพลังหลักและคว�มหวังในก�รนำ�พ�
สังคมไทยไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง สร้�งคว�มเจริญและ
ยั่งยืน
  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ผมเชื่อมั่นว่� 
“เยาวชน-คนรุ่นใหม่” จะเป็นผู้กำ�หนดอน�คตของ
ประเทศ ซึ่งทุกวันนี้มีตัวอย่�งของเย�วชน-คนรุ่นใหม่
จำ�นวนม�ก ที่ได้ “ลงมือท�า” ผ่�นก�รเข้�ม�เป็นส่วน
หนึ่งบนเส้นท�งก�รเมือง และในกระบวนก�รพัฒน�
นโยบ�ยส�ธ�รณะของประเทศ เพื่อออกแบบอน�คต
ที่ตัวเองฝันใฝ่แล้ว
  ทัง้ในระดับพ้ืนท่ีร่วมกับองค์ก�รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) หรือเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดและระดับ 
ช�ติร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  

๓๒

คุยกับ
เลขาธิการ

(สช.) และภ�คเีครอืข่�ยทัง้ในกระบวนก�รสมชัช�สขุภ�พ 
เฉพ�ะประเดน็ รวมถึงก�รจดัทำ�ข้อเสนอและขบัเคลือ่น 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

  ทีจ่รงิแล้ว สช. และหน่วยง�นภ�คยีทุธศ�สตร์ มุง่หวงั 
ที่จะขย�ยก�รมีส่วนร่วมไปกลุ่ม “เย�วชน-คนรุ่นใหม่” 
ม�โดยตลอด เมื่อปี ๒๕๖๒ ในเวทีสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒  เร�เคยมีโครงก�ร “Young ท�าได้” 
ด้วยเชือ่ว่�พลงัของเย�วชน-คนรุน่ใหม่ มศัีกยภ�พม�ก 
ในก�รก้�วข้�มข้อจำ�กัดไปสู่ก�รพัฒน�สังคมอย่�ง 
สร้�งสรรค์ ซึง่ก็ได้รบัคว�มสนใจ และเข้�ร่วมโครงก�ร 
อย่�งล้นหล�ม
  สำ�หรบัปี ๒๕๖๔ กลุม่เย�วชน-คนรุน่ใหม่ ได้เข้�ม� 
มบีทบ�ทอย่�งชดัเจนในก�รจดัทำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ 
ภ�ยใต้กิจกรรมต่�งๆ ของง�นสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิ
ครั้งท่ี ๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี ๑๕-๑๖ ธันว�คมน้ี 
ตั้งแต่ก�รแข่งขันออกแบบ Key Visual ของง�นฯ ที่
สะท้อนถึงพลังพลเมืองตื่นรู้ และก�รเข้�ร่วมจัดทำ� 
นโยบ�ยและเสนอแนะกลวิธีในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ 
ของประเทศ
  เท่�ท่ีมีโอก�สได้เข้�ร่วมหล�ยกิจกรรมท่ีผ่�นม�
ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ พบว่�มีคว�มสดใหม่ สอดรับ
กับยุคสมัย สร้�งสรรค์และเท่�ทันเทคโนโลยี ที่สำ�คัญ 
ก็คอืมคีว�มจรงิจงัแต่ไม่แขง็ตัว มคีว�มพย�ย�มผส�น 
คว�มคิดเห็นที่แตกต่�งด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย เพื่อ
ที่จะบรรลุเป้�หม�ยและยังประโยชน์สูงสุด
  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในฐ�นะนัก 
ส�นพลัง พวกเร�คงเข้�ใจกันเป็นอย่�งดีว่� “การเดิน 
คนเดยีวอาจจะไปได้ไว แต่การเดนิด้วยกันย่อมไปได้ 
ไกลกว่า” ฉะนั้นในปีงบ ๒๕๖๕ นี้ สช. และหน่วยง�น 
ยุทธศ�สตร์อืน่ จงึหม�ยมัน่ป้ันมอืท่ีจะ “สร้างเครอืข่าย 
เยาวชน-คนรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานหน้าใหม่” ให ้
เกิดข้ึนในทุกๆ พ้ืนท่ี ซึง่เครอืข่�ยใหม่น้ีจะเชือ่มร้อยกับ 
เครือข่�ยหลักท่ีมีอยู่แล้วในพ้ืนท่ีให้เป็นพลังคว�ม
เปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและสร้�งสรรค์
  ผมม่ันใจว่า การเรยีนรูแ้ละลงมือท�าของเยาวชน- 
คนรุน่ใหม่ จะน�าพาประเทศไทยไปสูส่งัคมสขุภาวะ 
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ 

‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือท�านโยบาย

สาธารณะ ก�าหนดอนาคตของตัวเอง
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  “เดือนตุล�คมiเรียกได้ว่�เป็นเดือนของนักเรียน 

นักศึกษ� เย�วชน-คนรุ่นใหม่โดยแท้ ในอดีตเร�เห็น 

พลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของขบวนก�รนักศึกษ� ที่สร้�ง 

ก�รเปลีย่นแปลงท�งก�รเมอืงผ่�นเหตกุ�รณ์ ๑๔ ต.ค. 

๒๕๑๖ และก�รปร�บปร�มด้วยอ�วุธสงคร�มอย่�ง

โหดเหี้ยมในเหตุก�รณ์ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ 

  “แม้ว่�รอยด่�งท�งประวัติศ�สตร์ท่ียังไม่ได้รับ

ก�รชำ�ระให้ชัดเจนเพ่ือก�รเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง แต ่

เหตุก�รณ์ท�งประวัติศ�สตร์คร้ังน้ันได้สะท้อนถึง 

คว�มตืน่ตวัท�งก�รเมอืง-สทิธิเสรภี�พ และก�รเสยีสละ 

ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับก�รหล่อหลอม

คว�มคิด-อุดมก�รณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก

๔

เรื่องจากปก
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  “นักเรียนและนักศึกษ�ในวันน้ันได้เติบโตและ 

งอกง�มข้ึน กล�ยม�เป็นฟันเฟืองสำ�คัญขับเคลื่อน 

นโยบ�ยแห่งรฐัในวันนี ้ และเย�วชน-คนรุน่ใหม่ในวันนี ้

ก็จะเป็นพลงัหลกัและคว�มหวงัในก�รนำ�พ�สงัคมไทย 

ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง สร้�งคว�มเจริญและยั่งยืน”

  ข้อคว�มข้�งต้นนี้ ถูกส่งผ่�นม�จ�ก นพ.ประทีป  

ธนกิจเจรญิ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิ

ซึง่เป็นมมุมองท่ีมต่ีอ “เย�วชน-คนรุน่ใหม่” และสะท้อน 

ถึงทิศท�งก�รทำ�ง�นหลักของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) นับจ�กนี้

  “ในปีงบ ๒๕๖๕ นี ้สช. และหน่วยง�นยุทธศ�สตร์อืน่ 

หม�ยมั่นปั้นมือท่ีจะ “สร้างเครือข่ายเยาวชน-คน

รุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานหน้าใหม่” ให้เกิดขึ้นใน

ทุกๆ พื้นที่ ซึ่งเครือข่�ยใหม่นี้จะเชื่อมร้อยกับเครือข่�ย 

หลักท่ีมีอยู่แล้วในพ้ืนท่ีหซึ่งจะก่อให้เกิดพลังคว�ม

เปลี่ยนแปลงท่ีเข้มแข็งและสร้�งสรรค์”หนพ.ประทีป 

เชื่อเช่นนั้น

  “นิตยสารสานพลัง” ฉบับเดือนตุล�คม ๒๕๖๔ จึง 

ขอนำ�พ�ท่�นผูอ่้�นไปสมัผสักับ “พลงัแห่งคว�มเปลีย่น 

แปลง” ที่อุบัติขึ้นจ�ก “ก�รลงมือทำ�” ของเย�วชน-คน 

รุ่นใหม่ ผ่�นก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ เพ่ือ

กำ�หนดอน�คตของตัวเอง

‘Young ท�ำได้’ สำนพลังเยำวชน 
  ร�วปี ๒๕๖๒ หรอืเมือ่สองปีก่อน เย�วชน-คนรุน่ใหม่ 

กลุม่หนึง่ได้ออกเดนิท�งจ�กภูมลิำ�เน� โดยมจีดุหม�ย 

ณ สถ�นที่เดียวกัน น่ันคือ “ส�มพร�น ริเวอร์ไซด์”  

จ.นครปฐม ทุกคนต่�งพกพ�คว�มมุง่มัน่ คว�มค�ดหวัง 

และคว�มตัง้ใจทีจ่ะสร้�งคว�มเปลีย่นแปลง เพ่ือทำ�ให้ 

สังคมไทยดีขึ้นกว่�ที่เป็นอยู่

  เย�วชน-คนรุ่นใหม่ รวม ๔๑ ชีวิตจ�กทั่วประเทศ 

ในฐ�นะผู ้ เข ้�ร ่วมโครงก�รi“Young iท�าได ้” iซึ่ง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้

จัดข้ึนภ�ยใต้คว�มมุ่งหวังท่ีจะส�นพลังเย�วชน-คน

รุ่นใหม่iถักทอคว�มสัมพันธ์ให้เกิดเป็นเครือข่�ยท่ี

แน่นแฟ้นกระจ�ยอยู่ทั่วทุกพื้นที่

  ระยะเวล� ๒ วัน ๑ คืน ผู้เข้�ร่วมโครงก�รทั้ง ๔๑ 

ชีวิต ได้ร่วมกันรับทร�บปัญห�ใน จ.นครปฐม ก่อนทำ� 

คว�มเข้�ใจกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ 

ที่จะใช้แก้ไขปัญห�ได้อย่�งย่ังยืนและมีประสิทธิภ�พ 

พร้อมกับระดมสมอง เสนอไอเดีย และว�ดภ�พฝัน

ประเทศไทยที่ตัวเองอย�กเห็น

  “ในอน�คต เย�วชน-คนรุ่นใหม่จะต้องออกม�ยืน

ข้�งหน้�และเป็นผู้นำ�สังคม ฉะนั้นก�รพูดคุย พบปะ 

แลกเปลี่ยน คือสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ นำ� 

ไปสูพ้ื่นฐ�นของก�รยอมรบัคว�มแตกต่�ง ก�รมส่ีวนร่วม 

และประช�ธิปไตย” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รอง 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิกล่�วในก�ร 

อบรมเมื่อสองปีที่แล้ว

  โครงก�ร “Young ทำ�ได้” ถือเป็นย่�งก้�วสำ�คัญ

ต่อก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ บนก�รมีส่วนร่วม

ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ และเป็นประตูบ�นใหญ่ที่เปิด 

กว้�งสำ�หรบัก�รเรยีนรู ้ซึง่นอกจ�กกิจกรรมแรกทีท่ำ�ให้ 

ทกุคนได้ม�เจอะเจอกันแล้ว ยังมกี�รส�นต่อก�รอบรม 

อีก ๓ ครั้ง และต่อยอดไปสู่ก�รสรุปบทเรียนร่วมกัน

ในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำ�ปี 

๒๕๖๒ อีกด้วย

  แม้เยาวชน-คนรุ่นใหม่เหล่าน้ันจะเป็นเพียง 

๔๑ คน จากประชากรทั้งหมด ๖๕ ล้านคน แต่ใช่ 

หรือไม่ว่า ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงมักจะเริ่มต้นจาก 

คนกลุ่มเล็กๆ เสมอ
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ขยำยกำรมีส่วนร่วมครั้งใหญ ่ 

  ที่จริงแล้ว คว�มพย�ย�มในก�ร “สร้�งเครือข่�ย 

เย�วชน-คนรุ่นใหม่ และผูป้ฏบิตังิ�นหน้�ใหม่ในพ้ืนที”่ 

ของ สช. มีม�โดยตลอด ผ่�นหล�กหล�ยเวที-กิจกรรม 

โดยเรื่องนี้เป็นหมุดหม�ยที่ “เลข�ฯ ประทีป”  ปักเอ�ไว ้

อย่�งมั่นคงiและมีก�รยำ้�ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญใน

หล�ยว�ระ

  ตอนหน่ึงในก�รให้สมัภ�ษณ์สือ่มวลชน หลงัปิดฉ�ก 

ง�นสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิครัง้ที ่๑๓ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ 

ซึ่งปรับรูปแบบก�รจัดง�นในลักษณะ “ไฮบริด” ทั้ง 

On-site และ Online อันเป็นผลสืบเนื่องม�จ�ก

สถ�นก�รณ์โควิด-19 แพร่ระบ�ด

  นพ.ประทปี ยำ�้ว่� สช. ตัง้เป้�ทีจ่ะนำ�คนรุน่ใหม่ 

ที่เป็นกำ�ลังในพ้ืนท่ีiหรือเป็นผู ้ปฏิบัติง�นของภ�ค

ประช�ชน-ภ�คประช�สังคมที่ทำ�ง�นอยู่ในพื้นที่ เข้�

ม�สู่ก�รพัฒน�-เสริมสร้�งศักยภ�พทั้งในเชิงแนวคิด 

และเครื่องมือก�รทำ�ง�น ซึ่งที่สุดแล้วจะเกิดก�รรวม

ตัวเป็นเครือข่�ยขน�ดใหญ่ที่รู้จักก�รทั่วประเทศ ทว่�

แต่ละคนจะทำ�ง�นอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

  สำ�หรับแนวคิดดังกล่�วไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ห�กแต่

เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับโมเดลท่ีเคยประสบคว�ม

สำ�เร็จในก�รว�งร�กฐ�นง�นด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ

ของประเทศไทยม�แล้ว

  น่ันคอืโมเดลของโครงก�รลงทุนเพ่ือสงัคม หรอื SIP 

(Social Investment Project) ซึ่ง World Bank และ 

Bank of Asia เคยเข้�ม�ให้เงินสนับสนุนก�รทำ�ง�นใน

ด้�นต่�งๆ แก่ประเทศไทยในยุคต้มยำ�กุ้ง จนเกิดเป็น 

ก�รทำ�ง�นในหล�ยประเด็นส�ธ�รณะ นำ�ม�ซึ่งก�ร

เติบโตครั้งใหญ่ของภ�คประช�สังคมไทยทั่วประเทศ

  แน่นอน นโยบ�ยทีช่ดัเจนพร้อมแผนปฏิบติัก�รทีเ่ป็น 

ระบบ ย่อมเกิดเป็นรูปธรรมคว�มสำ�เร็จต�มวิสัยทัศน์

ที่ว�งไว้

  ทันทีที่เข้�สู่ปี ๒๕๖๔ สช. ได้ขยับใหญ่อีกครั้งเพื่อ 

“ขย�ยก�รมีส่วนร่วม” ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ อย่�ง 

กว้�งขว�งชนิดท่ีไม่เคยมมี�ก่อน เพ่ือให้ทกุคนส�ม�รถ 

เข้�ถึงและใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่กล�งแห่งนี้ร่วมกัน

  ในก�รขย�ยก�รมส่ีวนร่วมในครัง้น้ี คณะกรรมการ 

จดัสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิ(คจ.สช.) ได้นำ�หลกัก�ร 

สำ�คญัจ�ก มาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สขุภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้�ม�เป็นฐ�นคิดหลัก โดยพุ่งเป้�ไปที ่

กลุม่คนด้อยโอก�ส กลุม่คนเปร�ะบ�ง เครอืข่�ยผูป่้วย 

ภ�คเอกชนหและที่ข�ดไม่ได้เลยก็คือกลุ่มนักเรียน- 

นกัศกึษ� เย�วชน-คนรุน่ใหม่ เข้�ม�ร่วมในกระบวนก�ร 

เพิ่มเติม

  ผูจ้ดัง�นค�ดก�รณ์กันว่� ง�นสมชัช�สขุภ�พฯ ครัง้ท่ี 

๑๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้ จะมีทั้ง

สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ กลุ่มเครือข่�ย (M ต่�งๆ) 

ตลอดจนผู้เข้�ร่วมในฐ�นะผู้สังเกตก�รณ์ โดยค�ดว่�

จะมีผู้เข้�ร่วมผ่�นระบบออนไลน์หล�ยพันคน และ

ประช�ชนทั่วไปที่สนใจเข้�ร่วมผ่�น Facebook Live 

อีกนับหมื่นคน

  ก�รสือ่ส�รทีเ่ท่�ทนัเทคโนโลยีและก�รเปลีย่นแปลง 

จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ และเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ก็ได้เข้�ม�

เป็นกำ�ลังหลักในก�รทำ�ในเรื่องนี้

ปลุก-ปรับ-เปลี่ยน-ปัง   

  แต่ก่อนจะไปถึงเรือ่ง “ก�รสือ่ส�ร” โดยพลงัเย�วชน 

-คนรุน่ใหม่ สช. ได้จดัก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�ร (Work-

shop) ประเด็น “แนวท�งก�รพัฒน�ก�รมีส่วนร่วม

ของคนรุน่ใหม่ในกระบวนก�รสมชัช�สขุภ�พฯ” ข้ึนก่อน

  Workshop ดังกล่�ว เป็นก�รชักชวนกลุ่มเย�วชน-

คนรุ่นใหม่กว่� ๕๐ ชีวิต เข้�ม�ตั้งวงระดมคว�มเห็น

บน ๔ โจทย์สำ�คัญ ซึ่งจะช่วยให้ สช. เข้�ใจมุมมองของ 

เย�วชน-คนรุ่นใหม่ โดยโจทย์ทั้ง ๔ ข้อ ประกอบด้วย

๑iปลุก เพื่อจะห�คำ�ตอบให้ได้ว่� ใน

มุมมองของเย�วชน-คนรุ่นใหม่แล้ว “พลเมืองตื่นรู้” มี

ลักษณะเป็นอย่�งไร และเร�จะสร้�งพลเมืองตื่นรู้ได้

อย่�งไร

๒iปรับ ปประเด็นท�งสังคมและ 

สขุภ�พใหม่ยุคหลงัโควิด-19 อะไรทีค่วรได้รบัคว�มสนใจ 

ประเด็นเหล่�นี้เกี่ยวข้องกับใคร หน่วยง�นใดบ้�ง 
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๓iเปลี่ยน คนรุ่นใหม่มีศักยภ�พ 

อะไรทีโ่ดดเด่น และบนฐ�นของศกัยภ�พนัน้ควรมบีทบ�ท 

ในกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือสุขภ�พ

อย่�งไร

๔iปังหจะเข้�ถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่�งไร 

และมีช่องท�งใดบ้�งที่เร�ควรเอ�ใจใส่เป็นพิเศษ

  ภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิช�ก�รอิสระด้�นผังเมือง 

ซึ่งขับเคล่ือนนโยบ�ยส�ธ�รณะร่วมกับเครือข่�ย

สถ�ปนิกที่ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ บอกว่� เสียงของ

คนรุ ่นใหม่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�นโยบ�ย 

ส�ธ�รณะในอน�คต ก�รจดักิจกรรมกับคนรุน่ใหม่ช่วย 

ทำ�ให้เห็นมุมมองและข้อเสนอที่หล�กหล�ย ซึ่งจะนำ� 

ไปสู่ก�รปรับเปล่ียนกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของรุ่นใหม่ด้วย

  “คนรุ่นใหม่เข�ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รมี

ส่วนร่วม ก�รสร้�งพื้นที่ร่วม แต่ร�ยละเอียดที่อ�จมอง 

ต่�งกับคนรุ่นก่อน เช่น ท่ีผ่�นม�สมัชช�สุขภ�พฯ  

จำ�แนกผูเ้ข้�ร่วมเป็นกลุม่เครอืข่�ยต่�งๆ ไม่ว่�จะภ�ครฐั 

วิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม ต�มระบบที่ถูกออกแบบ 

แต่คนรุ่นใหม่เข�ไม่ปฏิเสธว่�เป็นใครปอ�ชีพอะไร  

ม�จ�กไหน เข�จะมองห�คนที่มีคว�มสนใจร่วมกัน  

มีคว�มตื่นรู้ ต้องก�รเปลี่ยนแปลง” ภ�รนี อธิบ�ย

  น�งภ�รนี บอกอีกว่� คนรุ่นใหม่ไม่ได้ปฏิเสธคน

รุ่นเก่� แต่เข�มองว่�ยังคงมีเส้นแบ่งที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

กันอยู่ ซึ่งจุดน้ีจึงมีก�รเสนอให้เกิดพ้ืนท่ีกล�ง เป็น 

แพลทฟอร์มหรอืกระบวนก�รท่ีจะสล�ยเส้นแบ่ง ถอืเป็น 

ก�รเปิดพ้ืนที่ให้กับคนที่อยู่นอกกระบวนก�รสมัชช�ฯ 

ท่ีจะไม่ถูกจำ�กัดก�รมีส่วนร่วมปแต่ส�ม�รถเข้�ม�

เชื่อมร้อยกันได้

‘ส่ือสำร’ สมัชชำฯ ๑๔ 
สไตล์คนรุ่นใหม่     

  อย่�งที่กล่�วไว้ข้�งต้นว่� ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ 

ครั้งที่ ๑๔ เย�วชน-คนรุ่นใหม่ คือกำ�ลังสำ�คัญในเรื่อง 

ก�รสื่อส�ร โดยก�รสื่อส�รในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ก�ร

ประช�สมัพันธ์กิจกรรม ห�กแต่เป็นก�ร “สือ่ส�รประเดน็” 
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ควบคู่ไปกับ “ก�รลงมือทำ�” นโยบ�ยส�ธ�รณะใน ๓ 

ระเบียบว�ระ ภ�ยใต้ธีม (Theme) “พลังพลเมืองตื่นรู้ 

สู้วิกฤตสุขภ�พ” 

  อนัประกอบด้วย ๑. ก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะสิง่แวดล้อม 

ที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 ๒. ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึง 

บรกิ�รสขุภ�พของกลุม่ประช�กรเฉพ�ะในภ�วะวิกฤต 

อย่�งเป็นธรรม ๓. ก�รจดัก�รก�รสือ่ส�รอย่�งมส่ีวนร่วม 

ในวิกฤตสุขภ�พ

  ตวัอย่�งหน่ึงม�จ�กก�รส�นพลงัของ สหพนัธ์นิสติ 

และนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย  

(IFMSA-Thailand) ในฐ�นะเครอืข่�ยเย�วชน-คนรุน่ใหม่ 

ที่เข้�ม�มีบทบ�ทในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๔ 

เป็นอย่�งม�ก โดยได้ออกแบบกิจกรรมขย�ยก�รมี

ส่วนร่วมฯ อย่�งสร้�งสรรค์ร�ยประเด็น

  เริ่มที่ระเบียบว�ระแรก “การสร้างเสริมสุขภาวะ 

สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืนในวกิฤตโควดิ-19” โดยเย�วชน 

-คนรุน่ใหม่ ได้ร่วมกันออกแบบและดำ�เนนิโครงก�รชือ่ว่� 

YEEP! หรอื Youth Engagement for Environmental 

Policy เพื่อให้เกิดกระบวนก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เห็นในรูปแบบของ Pitching Challenge ซึ่งเป็นก�ร

แข่งขันเสนอแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�เชิงนโยบ�ยฯ 

แชร์ไอเดียเพื่อแก้ไขปัญห�สุขภ�วะสิ่งแวดล้อม

  ระเบยีบว�ระถัดม� “การคุ้มครองการเข้าถึงบรกิาร 

สุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤต

อย่างเป็นธรรม” มีก�รจัดกิจกรรมที่หล�กหล�ย ทั้ง

เสวนาออนไลน์โดยก�รชักชวนผู้เชี่ยวช�ญที่ทำ�ง�น 

เรือ่งกลุม่คนเปร�ะบ�งเข้�ม�แลกเปลีย่น ก�รพูดคยุใน 

ClubHouse ซึ่งเป็นก�รต่อยอดจ�กเวทีแรก เพื่อให ้

ข้อเสนอมีคว�มคมชัดขึ้น และการประกวดบทความ

เพ่ือสื่อส�รในประเด็นน้ี ซึ่งเป็นช่องท�งหน่ึงในก�ร 

แสดงคว�มคดิเห็นของเย�วชน-คนรุน่ใหม่ ร่วมผลกัดนั 

ข ้อเสนอนโยบ�ยเร่ืองน้ีผ ่�นกิจกรรมก�รสื่อส�ร

ส�ธ�รณะ

  เช่นเดียวกับระเบียบว�ระสุดท้�ย “การจัดการการ 

สือ่สารอย่างมีส่วนร่วมในวกิฤตสขุภาพ” ทีม่กิีจกรรม 

ก�รสื่อส�รส�ธ�รณะหล�กหล�ยต�มสไตล์คนรุ ่น

ใหม่ ไม่ว่�จะเป็นเวทีเสวน�ออนไลน์ใน ClubHouse 

หัวข้อ “คิด (แต่ไม่) ถึงประชาชน ... จะสื่อสารใน 
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ภาวะวกิฤติสขุภาพอย่างไร ให้เข้าถึงใจประชาชน” 

เพ่ือแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและถ�มตอบข้อสงสัย 

ทั้งม�ตรก�รด้�นก�รสื่อส�ร ก�รประช�สัมพันธ์ ก�ร 

กระจ�ยข้อมูลข่�ว รวมทั้งก�รจัดก�รปัญห�ข่�วลวง 

ข่�วปลอม (Fake News) และ การประกวดสือ่รณรงค์ 

เผยแพร่ในหัวข้อ “ฉนัจะหยุดเฟคนิวส์ (Fake News) 

ได้อย่างไร”ปซึ่งเป็นก�รประกวดสื่อในรูปแบบของ 

อินโฟกร�ฟิก (Infographic) และคลิปวิดีโอสั้นที่มี

คว�มย�ว ๓ น�ที

เสียงแห่งอนำคต    

  ในฐ�นะที่เป็นเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ที่ได้ “ลงมือทำ�” 

แบบตัวจริงเสียงจริง ณัฐพัชร วัยชนะ ตัวแทนจ�ก  

IFMSA Thailand เล่�ว่� ก�รเข้�ม�เป็นส่วนหนึง่ในก�ร

พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะในประเด็น “Healthcare 

For All” ภ�ยใต้ระเบียบว�ระ “ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึง 

บริก�รสุขภ�พของกลุ ่มประช�กรเฉพ�ะในภ�วะ

วิกฤตอย่�งเป็นธรรม” นอกจ�กจะทำ�ให้เย�วชนได้

ตระหนักถึงปัญห�ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พแล้ว ก็ยัง

มีก�รนำ�เสียงและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ เข้�สู่ง�น

สมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๔ ด้วย

  ณัฐพัชร บอกว่� ส่วนตัวรู้สึกว่�เย�วชนคนรุ่นใหม่ 

ค่อนข้�งให้คว�มสนใจและให้คว�มสำ�คัญเรื่องของ 

ก�รเข้�ถึงบรกิ�รท�งด้�นสขุภ�พม�กขึน้ ซึง่ถ้�มองดีๆ  

จะเห็นว่�ก�รเข้�ถึงบรกิ�รสขุภ�พเป็นเรือ่งทีไ่ม่ไกลตวั 

และก�รเข้�ถึงบริก�รท�งด้�นสุขภ�พ ควรเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐ�นที่ทุกคนควรได้รับ

  “จากการจดักิจกรรมท�าให้เห็นว่า ถึงแม้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากรเฉพาะท่ีมี

อุปสรรค หรือปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

แต่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีก็ไม่ได้เพิกเฉย

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น” เธอ ระบุ

  ณัฐพัชร กล่�วต่อไปว่� จุดเริ่มต้นของก�รเปลี่ยน 

แปลงเพ่ือลดคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งด้�นสขุภ�พ ส�ม�รถ 

เริ่มต้นได้ด้วยก�รปรับทัศนคติของตนเอง เพร�ะว่� 

คนท่ีเป็นกลุ่มประช�กรเฉพ�ะ ต้องเผชิญกับคำ�ดูถูก 

เหยียดหย�ม หรอืก�รถูกมองไม่เท่�กัน ท้ังๆ ทีค่ว�มจรงิ 

แล้วก็เป็นคนเหมือนกัน ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ มีคุณค่� 

และมศีกัดิศ์รคีว�มเป็นมนษุย์เท่�กัน ซึง่นอกจ�กน้ีแล้ว 

ยังต้องส่งเสริมให้สังคมมีมุมมองในเชิงบวกต่อคน

กลุ่มนี้ม�กขึ้น

  “ในฐ�นะที่เป็นนิสิต นักศึกษ�แพทย์ และเข้�ม� 

ร่วมในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ ทำ�ให้เร�มองเหน็ 

คนในหล�ยมติ ิเห็นคว�มหล�กหล�ยเพ่ิมม�กขึน้ และ 

ยังเป็นเหมือนแรงบันด�ลใจที่ทำ�ให้รู้ว่� ก�รเป็นนิสิต 

นักศึกษ�แพทย์ไม่ใช่แค่เรียนจบไปเป็นแพทย์ เพ่ือ 

รกัษ�คน แต่ยังมอีกีด้�นท่ีเป็นก�รช่วยเหลอื และพัฒน� 

สังคมให้น่�อยู่ม�กยิ่งขึ้น” ณัฐพัชร ระบุ

  ณัฐพัชร ยังบอกอีกว่� เย�วชนท่ีได้เข้�ม�เป็น

ส่วนหนึ่งของโครงก�ร ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อปัญห�ใน 

ระบบสขุภ�พม�กขึน้ และเชือ่มัน่ว่�พลงัเย�วชนจะนำ� 

พ�สงัคม หรอืประเทศไปอยู่ในจดุท่ีพัฒน�ม�กกว่�เดมิ 

รวมไปถึงเป็นแรงบนัด�ลใจเมือ่เหน็ว่�คนประสบปัญห� 

และต้องก�รคว�มช่วยเหลือ ซึ่งในฐ�นะท่ีเป็นนิสิต 

นักศึกษ�แพทย์ นอกจ�กก�รรักษ�คนแล้ว ยังต้องมี

จิตใจที่เมตต�ต่อเพื่อมนุษย์เช่นกัน

  “ทุกปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมปเราสามารถมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ ไม่อยากให้มองว่า 

เราไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา แล้วเราจะต้อง

เพิกเฉย เพราะเสียงของประชาชน เยาวชนมี

ความหมาย” ณัฐพัชร กล่าว
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  ท�งด้�น วิทย� โอซ�กิ ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ก IFMSA 

Thailand เช่นกัน บอกว่� โครงก�รน้ีเป็นเหมือน

โอก�สให้นิสิต นักศึกษ� และเย�วชนได้เข้�ม�เรียนรู้

ปัญห�ม�กขึ้น โดยภ�ยหลังจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร 

หล�ยๆ คนก็ให้คว�มสนใจ ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่�เมื่อ

เย�วชนเข้�ใจประเด็น ก็พร้อมสนับสนุนในก�รปรับ

เปลี่ยนสังคมไทยให้ไปข้�งหน้�ม�กขึ้น

  “พอได้เข้ามาอยู่จุดน้ี ท�าให้ได้เห็นสงัคมท่ีกว้าง 

ขึ้น ไม่ได้เห็นแค่ต�าราเรียน แต่เห็นถึงวิถีชีวิตของ

คนแต่ละกลุ ่มท่ีเขาเข้ามาอยู่ในระบบสุขภาพ

ของเรา ว่าเขามีปัญหาอะไร ซึ่งก็คิดว่าท�าให้เรามี

มุมมองการท�างานที่ดีขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจ

ในการท�างานในอนาคต” เข� ระบุ

  วิทย� เชื่อว่� ห�กทุกคนพัฒน�ไปพร้อมกัน ยิ่งก้�ว 

ไปข้�งหน้�พร้อมกันม�กเท่�ไหร่ สงัคมก็จะไปข้�งหน้� 

ได้เร็วขึ้นเท่�นั้น ซึ่งกลุ่มเย�วชนเองก็เป็นกลุ่มที่สำ�คัญ 

ในอน�คต เพร�ะก�รที่เย�วชนรู้จักเรื่องนี้ม�กขึ้น ใน

อน�คตก็พร้อมที่จะสนับสนุน

  “เย�วชนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำ�ให้ทุกฝ่�ยรู้สึกว่�

ควรต้องปรับแก้ปัญห�น้ันๆปและยังเป็นส่วนท่ีช่วย 

ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญห�อน�คตอีกด้วย ถือเป็นก�ร

ขับเคลื่อนจ�กภ�ยนอกสู่ภ�ยใน” วิทย� ระบุ

  สำ�หรับทิศท�งก�รทำ�ง�นของปสช.ปหลังจ�กน้ี 

“นพ.ประทปี” พูดชดัว่� จะให้คว�มสำ�คญักับก�รขย�ย 

วงกลุ่มคนรุ่นใหม่ สร้�งเวทีเครือข่�ยของคนทำ�ง�น

รุ่นใหม่ เป็นสมัชช�เด็กและเย�วชนท่ีจะมีขึ้นในท่ัว 

ประเทศเป็นครัง้แรก เพ่ือพูดคยุถึงประเดน็ท่ีเป็นปัญห� 

สำ�หรับเข� และจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะร่วมในสมัชช� 

สขุภ�พของแต่ละจงัหวัด ทำ�ง�นเชือ่มโยงกับหน่วยง�น 

คนรุ่นเดิม ก่อนม�ถึงสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติต่อไป 
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สัมภาษณ์พิเศษ

  โลกหลังจ�กนี้จะเป็นของคนรุ่นใหม่ และเสียงของ 

คนรุ่นใหม่ควรค่�แก่ก�รรับฟังม�กที่สุด ก�รเข้�ม�ม ี

ส่วนร่วมพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ ของ “เย�วชน- 

คนรุ่นใหม่” ด้วยก�ร “ลงมือทำ�” ตั้งแต่เริ่มกระบวนก�ร 

จึงไม่ต่�งไปจ�กก�รก่ออิฐเพ่ือว�งร�กฐ�นประเทศ 

ไปสู่อน�คตที่มุ่งหวัง

  กองบรรณ�ธิก�รนติยส�รส�นพลงั ฉบบัเดือน ต.ค. 

๒๕๖๔ เต็มใจที่จะพูดคุยกับหนึ่งในตัวแทนคนรุ่นใหม ่

“สุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์” หรือ “แบงค์” หนุ่มวัย ๓๐ ปี 

ท่ีมีประสบก�รณ์ในกระบวนก�รก�รพัฒน�และ 

ขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะที่หล�กหล�ย

  ขอเชิญท่�นผู้อ่�นทำ�คว�มรู้จักกับ “แบงค์” ไปพร้อม 

กับรับฟัง “เสียงแห่งอน�คต” ไปพร้อมๆ กัน

สุรพัศ์โยธิน 
บูรณานนท์

“เขาไม่ค่อย
เชื่อมั่น
คนรุ่นใหม่
สักเท่าไร”
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เริ่มต้นจำกโอกำส 
ต่อยอดด้วยควำมสำมำรถ 
  ห�กนับเส้นท�งก�รเข้�ม�มบีทบ�ทอนัหล�กหล�ย 

ของแบงค์ อ�จต้องย้อนกลบัไปต้ังแต่สมยัทีอ่ยู่ใน ระดับ 

ประถมจนถึงมัธยม ที่เข�ได้มีโอก�สเป็นผู้นำ�ในหล�ย

กิจกรรม รวมถึงก�รรับผิดชอบง�นต่�งๆ ภ�ยใน

โรงเรียน ซึ่งเข�ยอมรับว่�โอก�สเหล่�นี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้

ตัวเองรู้สึกมีคุณค่� และฝึกฝนพัฒน�ทักษะก�รเป็น

ผู้นำ�ได้

  หนึ่งกิจกรรมที่สำ�คัญของแบงค์ในช่วงเวล�นั้น คือ 

บทบ�ทก�รทำ�ง�นภ�ยใต้โครงก�ร TO BE NUMBER 

ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริ

วัฒน�พรรณวดี ซึ่งผู้นำ�ชุมชนและผู้นำ�ท้องถิ่นท้องที่ 

ได้ชักชวนให้เข�เข้�ม�ร่วมขับเคลื่อนง�นป้องกันและ

แก้ไขปัญห�ย�เสพติดในชุมชน ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�น 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับชุมชน ที่มีผล

ก�รดำ�เนินง�นดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับภ�ค และ

ระดับประเทศ

  กิจกรรมเหล่�นี้เองท่ีเป็นก�รจุดประก�ยให้เข�

เข้�ม�สู่เส้นท�งของง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�ชุมชน

ท้องถ่ิน ภ�ยหลังจ�กท่ีเข�ได้มุ่งมั่นรักษ�ม�ตรฐ�น

ก�รทำ�ง�นระดับชุมชน ที่เป็นต้นแบบของโครงก�รใน 

ระดบัประเทศ ช่วงเวล�เดียวกันกับก�รเกิดขึน้ของ พ.ร.บ. 

ส่งเสรมิก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ที่ม�พร้อมกับก�รตั้ง “สภ�เด็กและเย�วชน” ขึ้นทั่ว

ประเทศ

  ณ ช่วงเวล�ร�วปี ๒๕๕๖ เข�ได้ก้�วขึ้นม�เป็น

ประธ�นสภ�เด็กและเย�วชนเทศบ�ลนครเจ้�พระย�

สุรศักดิ์ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอีกโอก�สก�ร

ทำ�ง�นคร้ังสำ�คัญที่เข�ได้เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่�ยเด็ก 

เย�วชน นักเรียน นิสิต นักศึกษ� ที่อยู่ภ�ยในเขตพื้นที ่

ทัง้ในชมุชนและสถ�นศกึษ� ม�ร่วมกันดำ�เนนิกิจกรรม 

ก�รพัฒน�

  ตัวอย่�งผลง�นเช่น ก�รจัดกิจกรรมบวชส�มเณร

เฉลิมพระเกียรติฯ ก�รออกค่�ยอ�ส�เพื่อสร้�งอ�ค�ร

เรียน ที่ต้องใช้งบประม�ณกว่� 7-8 แสนบ�ท ห�กแต ่

เครอืข่�ยของเข�ส�ม�รถระดมทนุได้ด้วยก�รบรูณ�ก�ร

ใช้ฐ�นทรัพย�กรในพื้นที่ โดยไม่ได้ใช้งบประม�ณของ 

ท�งร�ชก�ร ด้วยก�รระดมเงนิบรจิ�คจ�กผูม้จีติศรทัร� 

บริษัท ห้�งร้�น หรือโรงง�นต่�งๆ ที่มีอยู่จำ�นวนม�ก

ในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเมืองและอุตส�หกรรม

  เมือ่ทำ�ง�นอย่�งขนัแขง็ในระดบัเทศบ�ล จงึไม่ย�ก 

นักท่ีเข�จะก้�วขึ้นม�สู่ประธ�นสภ�เด็กและเย�วชน

ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด กระทั่งขึ้นไปในระดับช�ต ิ

ด้วยก�รเป็นตวัแทนเย�วชนใน คณะกรรมก�รส่งเสรมิ 

ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ (กดยช.) ซึ่งมี

น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น ที่ได้เข้�ไปทำ�หน้�ที่ใน 

ก�รสะท้อนปัญห� รบัฟังเสยีงจ�กเย�วชนข้�งล่�ง เพ่ือ 

นำ�ไปสื่อส�รสู่ข้�งบน

  จ�กง�นด้�นเด็กและเย�วชน และได้เชื่อมโยงก�ร 

ทำ�ง�นร่วมกับเครอืข่�ยองค์กรชมุชน ปัจจบุนัแบงค์ได้ 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในอีกสองบทบ�ทสำ�คัญ

  หนึ่งคือ บอร์ดกรรมก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�ร 

มีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

ต�ม พ.ร.บ. ม�ตรก�รของฝ่�ยบริห�รในก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) รวมถึงเป็น

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นง�นส่งเสริมประช�ธิปไตย 

และตรวจสอบก�รเลอืกตัง้ ตลอดจนทัง้บทบ�ทสำ�คญั 

ในก�รทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฯ สภ�

องค์กรชมุชนระดบัช�ต ิต�ม พ.ร.บ. สภ�องค์กรชมุชน 

ซึ่งส�ม�รถเป็นแกนหลักในก�รทำ�หน้�ที่บูรณ�ก�ร 

ทำ�ง�นร่วมกันทัง้เครอืข่�ยเย�วชนคนรุน่ใหม่ เครอืข่�ย 

ผู้นำ�องค์กรชุมชน กว่� ๗,๗๐๐ ตำ�บลทั่วประเทศ

  อีกหนึ่งคือบทบ�ทในกลไกของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) และสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี ทั้งก�รเป็นคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือ

ประช�ชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๖ คณะกรรมก�รจัดทำ�

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๓ ไป

จนถึงบอร์ดคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.)
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๑๘ ๑๙

กำร ‘มีส่วนร่วม’ ที่ ‘ไม่ได้มีส่วนร่วม’ 
  เมื่อย้อนดูเส้นท�งก�รมีส่วนร่วมของตัวแทน 

คนรุ่นใหม่ร�ยน้ี แน่นอนว่�น่ันแสดงถึงโอก�สของ

เย�วชนคนรุ่นใหม่ท่ีได้เข้�ไปมีบทบ�ทในกลไกต่�งๆ 

ของสงัคมม�กข้ึนอย่�งไม่ต้องสงสยั แต่อย่�งไรก็ดเีข� 

ได้สะท้อนถงึปัญห�ทีพ่บพ�นจ�กประสบก�รณ์ตลอด 

เส้นท�งท่ีผ่�นม� คอื “ก�รมส่ีวนร่วมแบบไม่มส่ีวนร่วม”

  “การสู้เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าไปมีพื้นท่ีได้น้ันก็ 

ไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะทีผ่่านมาแนวคิดของคนรุน่เก่า 

อาจไม่ค่อยเชื่อมั่นคนรุ่นใหม่สักเท่าไร เลยไม่ได้

เปิดพืน้ท่ีให้ หรอืถึงเปิดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็เป็น 

แบบที่ไม่มีส่วนร่วมจริง คือถูกบงการ หรือไปเป็น 

ไม้ประดับ หรือท�าพอเป็นพิธี ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็น 

การมีส่วนร่วมเลย” สุรพัศ์โยธิน ระบุ

  เข�ยกตัวอย่�งกลไกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ซึ่งที่่

ผ่�นม�ได้มีทิศท�งท่ีเปิดให้ตัวแทนเย�วชนหรือเครือ

ข่�ยนิสิตนักศึกษ�เข้�ไปมีส่วนร่วมภ�ยในง�น ห�กก็

เป็นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมที่อยู่ปล�ยท�ง ไม่ได้เป็นก�ร

มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นท�ง หรือในขั้นตอนของเวทีรับฟัง 

คว�มคิดเห็น ท่ีมีกระบวนก�รคิดกำ�หนดประเด็นขึ้น

ม�ตั้งแต่แรก

  “ก�รให้เดก็ได้มส่ีวนร่วมจรงิ มนัต้องต้ังแต่ได้ร่วมคดิ 

ร่วมรับผิดชอบ ร่วมดำ�เนินก�ร ร่วมติดต�มและร่วม

ประเมินผล ไม่ใช่ก�รเข้�ร่วมง�นแค่ปล�ยท�ง ที่จัด

ง�นจนกำ�ลังจะเค�ะมติออกม�แล้วค่อยเชิญเข้�ม� 

เพร�ะบ�งทีเข�ก็ไม่ได้ชอบเท่�ไร เหมือนไปร่วมแล้ว

คว�มเห็นเข�ก็ไม่ได้มีคว�มหม�ยอะไร สุดท้�ยก็เลย

ไม่ได้อินกับสิ่งท่ีเข้�ไปมีส่วนร่วมน้ัน” สุรพัศ์โยธิน 

สะท้อนมุมมองที่ม�จ�กคนรุ่นใหม่

  เข�เน้นยำ้�ไปถึงหลักก�รจ�กสภ�เด็กและเย�วชน 

ทียึ่ดถือในแนวคดิ “เดก็คดิ เดก็ทำ� เดก็นำ� ผูใ้หญ่หนุน” 

จึงจะเป็นก�รมีส่วนร่วมของเด็กและเย�วชนที่ชัดเจน 

ภ�ยใต้ก�รปรึกษ�ห�รือกับผู้ใหญ่ท่ีมีคว�มรู้คว�ม

เชี่ยวช�ญหฉะน้ันจึงไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะยึดเอ�

คว�มคิดของเด็กเพียงอย่�งเดียว เพร�ะอ�จไม่ได้มี

ประสบก�รณ์ม�ก แต่อย่�งน้อยก็ให้ได้มีส่วนที่เข้�ไป

อยู่ในระบบกลไกในก�รเป็นป�กเป็นเสียง สะท้อนมุม

มองที่เข�ต้องก�รได้

  จ�กภ�พท่ีปร�กฏดังกล่�วหเม่ือตัวเข�เองได้รับ

โอก�สเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลไก เข�จึงไม่ 

พล�ดท่ีจะใช้โอก�สน้ันในก�รผลักดันและทะลวง

แนวคิดเหล่�นี้ เพื่อให้เกิดก�รยอมรับบทบ�ทของเด็ก 

และเย�วชน คนรุ่นใหม่ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รอุด

ช่องว่�งระหว่�งเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่เข�มกัจะเข้�ไปเป็น 

ตวัเชือ่มตรงกล�งเพ่ือให้กระบวนก�รทำ�ง�นน้ันร�บรืน่ 

ม�กขึ้น

  โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเมื่อม�สู่ยุคของหนพ.ประทีป 

ธนกิจเจรญิ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิ

ที่มุ่งมั่นในก�รหนุนเสริมบทบ�ทเด็กและเย�วชน คน

รุ่นใหม่ เข�จึงมองว่�เมื่อไรที่ผ่�นพ้นวิกฤตโควิด-19 

ไปแล้วเครอืข่�ยต่�งๆ ได้มกี�รพบปะกันเพ่ิมขึน้ คดิว่� 

ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งคนรุ่นใหม่และเครือข่�ย

องค์กรต่�งๆ จะไปได้ดีกว่�นี้ เนื่องด้วยทัศนคติและ

คว�มเข้�ใจในบทบ�ทที่ดีต่อกันม�กขึ้น

  “เชื่อว่าหลายหน่วยงานเริ่มมาถูกทาง ที่ได้เริ่ม 

มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม  

ท้ังกลไกของ สช. รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีค่อยๆ 

ปรับเปลี่ยนไปตามบริบท ผู้ใหญ่หลายคนเริ่มเข้า 

มารับฟังและช่วยหนุนเสริมองค์ความรู้ ขณะที่ 

คนรุน่ใหม่ก็จะมีทักษะในเรือ่งของเทคโนโลยี หรอื 

สื่อ ที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มการท�างานได้อีกมาก” 

แบงค์เผยมุมมอง

มุ่งเป้ำผลักดันบทบำท
‘เด็กและเยำวชน’
  ในท�งหนึง่คอืเมือ่ช่วงหลงัมกีระแสท่ีเปิดโอก�สให้ 

คนรุ่นใหม่เข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้นแล้ว แต่ในอีกด้�น 

เครือข่�ยเย�วชนเองก็ต้องร่วมกันทำ�คว�มเข้�ใจ 

ถึงหน้�ท่ีในก�รช่วยกันคัดกรองเพ่ือให้ได้ผู ้ท่ีสนใจ

ทำ�ง�นจริงเข้�ม�มีส่วนร่วมในกลไก เพร�ะในแง่หนึ่ง

ก็อ�จมีเย�วชนบ�งส่วนที่สนใจเพียงก�รได้ผลง�นไป

ประกอบประวัติส่วนตัว แต่ไม่ใช่ผู้ที่สนใจทำ�ง�นจริง

  สรุพัศ์โยธิน ยืนยันว่�เครอืข่�ยคนรุน่ใหม่จ�กกลไก 

ของสภ�เดก็และเย�วชน เมือ่มโีอก�สเข้�ม�มส่ีวนร่วม 

ในกลไกก�รทำ�ง�นอืน่ๆ ไม่ว่�จะเป็นสภ�องค์กรชมุชน 

หรือกระบวนก�รธรรมนูญสุขภ�พ เหล่�นี้ก็ได้เสริมให ้

	“การให้เด็กได้มีส่วนร่วมจริง	
มันต้องตั้งแต่ได้ร่วมคิด	
ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมด�าเนินการ	
ร่วมติดตามและร่วมประเมินผล	
ไม่ใช่การเข้าร่วมงานแค่ปลายทาง”

ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
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๒๐ ๒๑
พวกเข�มีคว�มคิดที่แหลมคมม�กขึ้น ได้เก�ะติดใน 

ประเดน็สถ�นก�รณ์ปัญห� รูจ้กัก�รวิเคร�ะห์เชือ่มโยง 

ที่จะส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นเพ่ือแก้ไขปัญห�ใน

พื้นที่ได้จริง

  ขณะเดียวกันเมื่อตัวของเข�เองได้รับโอก�สม�

ม�กม�ย แบงค์จึงเน้นยำ้�คว�มสำ�คัญในเรื่องของก�ร 

“มอบโอก�ส” เปิดพ้ืนที่เพ่ือให้เย�วชนคนรุ่นใหม่ได้

เรียนรู้ฝึกฝนพัฒน�ทักษะอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้นหนึ่งใน

เป้�หม�ยสำ�คัญเมื่อเข�ก้�วเข้�ม�มีบทบ�ทใน คสช. 

คือก�รเปิดพ้ืนท่ีก�รมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และที่

สำ�คัญคือก�รผลักดันให้เกิด “สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะ

ประเด็นเด็กและเย�วชน”

  “ช่วงเวล�ร�ว ๒ ปีกว่�ในว�ระท่ีเหลือ ผมจะ

พย�ย�มผลักดัน คสช. จัดให้มีกลไกสมัชช�สุขภ�พ

เฉพ�ะประเด็นเด็กและเย�วชน ที่เป็นบทบ�ทให้คน

รุ่นใหม่เข้�ม�มีส่วนร่วมในประเด็นสุขภ�วะ ผนึกกับ

กลไกสภ�เด็กและเย�วชนท่ีมีตั้งแต่ในระดับตำ�บลไป

จนถึงระดับช�ติ มีเครือข่�ยผู้นำ�เย�วชนซึ่งเป็นคณะ

บริห�รสภ�เด็กและเย�วชนทุกระดับหล�ยแสนคน

ท่ัวประเทศหซึ่งเชื่อว่�ผู้ใหญ่จะสนับสนุนแนวคิดใน

ก�รผลักดันเรื่องนี้” สุรพัศ์โยธิน อธิบ�ยคว�มมุ่งมั่น

  นอกจ�กบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของคนรุ ่นใหม่ 

แบงค์เองยังหม�ยรวมถึง “คนหน้�ใหม่” ด้วย เพร�ะ

ในบ�งครั้ง บ�งเวที ที่เข�พบเห็นเครือข่�ยเด็กและ

เย�วชนก็อ�จเป็นตัวแทนร�ยเดิมๆ ที่อยู่ม�น�น ซึ่ง

อ�จไม่ได้เปิดโอก�สให้เย�วชนร�ยใหม่ๆหเข้�ม�มี

ส่วนร่วม เพร�ะเข�เชื่อว่�ก�รมีตัวแทนที่หล�กหล�ย 

ก็จะได้มุมมองแนวคิดท่ีหล�กหล�ยม�ช่วยเติมเต็ม

ด้วยเช่นกัน

เป้ำหมำยส�ำคัญต้องเปลี่ยน
ทั้ง ‘โครงสร้ำง’ 
  เมื่อพูดถึงหนท�งที่จะพัฒน�ก�รมีส่วนร่วมของ

เด็กและเย�วชนต่อไปในอน�คต สุรพัศ์โยธิน มองไป 

ถึงก�รเปลีย่นแปลงท้ังโครงสร้�ง ท่ีจะต้องเปิดพ้ืนทีใ่ห้ 

คนรุน่ใหม่เข้�ม�อยู่ในกลไกต่�งๆ ให้ “ม�กทีส่ดุ” เท่�ท่ี 

“สิง่ที่เราพยายามผลักดัน
คือการเปลี่ยนแปลงระบบ
โครงสร้าง	โดยเปิดพ้ืนที่
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้”

จะทำ�ได้ ไม่ว่�จะเป็นก�รคดินโยบ�ยหรอืกฎหม�ยใดๆ 

นั่นก็เพร�ะเด็กและเย�วชนมีคว�มเก่ียวข้องในเกือบ

ทุกด้�น และต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปัจจุบัน เพ่ือให้เข�มี

ส่วนร่วมในก�รออกแบบ เสนอแนะ และร่วมกำ�หนด

อน�คตของเข�เอง เพร�ะเด็กและเย�วชนเป็นทั้ง

ปัจจุบันและอน�คตของช�ติ

  หนึ่งในไอเดียท่ีเข�ได้ร่วมพูดคุยและถึงขั้นท่ีจะ

ผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบ�ย คือก�รเปิดพื้นที่ให้มี 

“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น” ที่เป็นเย�วชนขึ้นม� เพื่อให้ได้ร่วม

เรียนรู้และมีหน้�ท่ีในก�รช่วยผู้ใหญ่บ้�นดูแลง�น

ต�ม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ซึ่งอย่�งน้อยจะ

เป็นหน่ึงในจุดเริ่มต้นให้เย�วชนได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�น

ตั้งแต่ต้นในพื้นที่ระดับฐ�นร�ก

  “ส่ิงท่ีเร�พย�ย�มผลักดันคือก�รเปลี่ยนแปลง

ระบบโครงสร้�ง โดยเปิดพื้นที่ให้ได้ม�กที่สุดเท่�ที่จะ 

ม�กได้ ซึง่ทุกกลไกควรจะต้องมผีูแ้ทนเดก็และเย�วชน 

อยู่ อย่�งน้อยคือไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่เข้�ไปพูดแทนเด็ก ไป

อ่�นเอ�จ�กข้อมูลวิจัยอะไรม�ก็ไม่รู้ ฟังเด็กไปเลย

ดีกว่� ให้เข�ได้เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งรวมในกลไก

ไปเลย โดยเฉพ�ะอันไหนที่เปลี่ยนได้ง่�ยๆ ที่เร�ทำ�ได้

โดยไม่ต้องรอกฎหม�ย ก็เปิดให้เด็กเข้�ม�มีส่วนร่วม

ได้เลย” สุรพัศ์โยธิน ฉ�ยภ�พแนวคิด

  ในอีกแง่หนึ่ง เขายอมรับปัญหาในปัจจุบันที่มี

รอยร้าวหรือช่องว่างที่เกิดขึ้น ระหว่างคนรุ่นใหม่

กับคนรุ่นก่อน โดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐ ที่

เด็กสมัยน้ีอาจไม่ได้เกรงกลัวต่ออ�านาจเหมือน

สมัยก่อน ฉะนั้นการยิ่งใช้อ�านาจเข้าไปข่ม ก็จะ

ยิ่งเกิดการต่อต้านที่มากยิ่งขึ้น

  คำ�แนะนำ�ของแบงค์ในก�รดึงเอ�คนรุ ่นใหม่

เข้�ม�มีส่วนร่วม คือก�รดึงตัว “Elite” หรือผู้นำ�โดย 

ธรรมช�ติของเข�เหล่�น้ันให้เข้�ม�มีส่วนร่วมใน 

กระบวนก�รทำ�ง�น ซึง่พวกเข�เหล่�น้ีเองทีจ่ะส�ม�รถ 

มวิีธีในก�รเชือ่มโยงกับร�ยอืน่ๆ ให้เข้�ม�มส่ีวนร่วมได้ 

สร้�งบรรย�ก�ศให้รู้สึกว่�เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของเข� 

และจะช่วยลดก�รตั้งคำ�ถ�มหรือตั้งแง่ลงไปได้ 
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เกาะติด คสช.
เห็นชอบแล้ว! 
หลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับ ๓
เครื่องมือขับเคลื่อน 
‘โครงการพัฒนา’ ของรัฐ
บนการยอมรับของ ‘ประชาชน’

  ก�รประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

ซึ่งเทียบเคียงได้กับ “บอร์ดสุขภ�พของประเทศ” ครั้งที่ 

๕/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ที่ผ่�นม� มีว�ระก�ร

พิจ�รณ�ที่สำ�คัญอย่�งน้อย ๓ ประเด็น ซึ่งทั้งหมดจะ 

สัมพันธ์ต่อก�รเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้�งในระดับ

มหภ�ค

  ประก�รแรกคือ ท่ีประชุมซ่ึงมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะ

ประธ�น คสช. เป็นประธ�น ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ (HIA) ฉบับที่ ๓ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  สำ�หรับ HIA ฉบับท่ี ๓ น้ัน จะถูกนำ�ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ท�งวิช�ก�รสำ�หรับคล่ีคล�ยคว�มขัดแย้งและลดปัญห� 

ก�รเผชิญหน้� ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยหรือโครงก�ร

พัฒน�ขน�ดใหญ่ของรัฐและเอกชนก่อนลงมือทำ�

  HIA ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พ

แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะช่วยสร้�งคว�มสมดุลระหว่�ง 

๒ คว�มต้องก�ร นั่นคือ ๑. คว�มต้องก�รก�รพัฒน� ๒. 

คว�มต้องก�รปกปักรักษ�ฐ�นทรัพย�กรด้วยสิทธิชุมชน

  ที่ผ่�นม�จะเห็นได้ว่� พื้นที่ใดที่มีโครงก�รพัฒน�

ขน�ดใหญ่เข้�ไปก็มักจะเกิดคว�มเห็นต่�ง และอ�จพัฒน� 

เป็นคว�มขัดแย้งและก�รเผชิญหน้�กันในพื้นที่ ทำ�ให ้
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หล�ยโครงก�รจะเดินหน้�ก็ไม่สะดวก จะถอยหลังก็อ�จ 

เกิดคว�มเสียห�ยได้

  “ห�กทุกฝ่�ยหันหน้�เข้�ห�กันและมีเครื่องมือท�ง 

วิช�ก�รม�ประเมินผลกระทบและมีข้อเสนอก�ร

ป้องกัน ก�รเพิ่มท�งเลือก หรือก�รชดเชยคว�มเสียห�ย

ที่ทุกฝ่�ยยอมรับได้ก่อนลงมือทำ� ก็ย่อมดีกว่�ก�รเผชิญ

หน้�” ประธ�น คสช. ระบุ

  สำ�หรับ HIA ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยห�ท�งออก

ร่วมกัน โดยใช้ข้อเท็จจริงท�งวิช�ก�รเป็นตัวตั้ง และ 

มุ่งหม�ยที่จะชักชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓ ภ�คส่วน 

ได้แก่ ๑. ผู้ประกอบก�รหรือเจ้�ของโครงก�ร ๒. ผู้ได้รับ 

ผลกระทบท่ีส่วนใหญ่เป็นประช�ชนในพ้ืนท่ี ๓. ผู้ควบคุม 

กฎเกณฑ์หรือภ�ครัฐท่ีมีหน้�ท่ีเก่ียวข้อง ให้เข้�ม�พูดคุย 

กันบนฐ�นข้อมูลท�งวิช�ก�รภ�ยใต้กระบวนก�รก�รมี

ส่วนร่วม เพื่อสกัดออกม�เป็นข้อเสนอหรือแนวท�งก�ร

พัฒน�หล�ยๆ ท�ง ซึ่งทั้ง ๓ ภ�คส่วนยอมรับร่วมกัน

  “ในอดีตมีผู้ท่ีเข้�ใจผิดหรือมีทัศนคติที่คล�ดเคลื่อน

ว่� HIA เป็นเคร่ืองมือท่ีจะชะลอก�รพัฒน� แต่ข้อเท็จจริง 

กลับตรงกันข้�ม จ�กประสบก�รณ์ของประเทศที่พัฒน� 

แล้วและของไทยต่�งแสดงให้เห็นว่�เครื่องมือนี้จะช่วย 

ให้เกิดก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน ทำ�ให้ก�รพัฒน�เดินไปข้�งหน้� 

ได้อย่�งไม่สะดุด เพร�ะทุกฝ่�ยมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก นับ 

เป็นก�รพัฒน�บนแนวท�งท่ีทุกฝ่�ยยอมรับร่วมกัน” 

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ

และกลไกประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ ท่ี คสช. แต่งต้ัง 

ระบุ

  ในส่วนของคว�มเป็นม�ของ HIA ฉบับที่ ๓ ของ

ประเทศไทยนั้น ในอดีตเคยมีก�รจัดทำ� HIA ม�แล้ว ๒ 

ฉบับ ทว่�ก็พบว่�ยังมีข้อจำ�กัดเรื่องก�รบังคับใช้และ

ก�รเป็นที่ยอมรับ ท�ง คสช. ซึ่งมีหน้�ที่และอำ�น�จต�ม

ม�ตร� ๒๕ (๕) พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

จึงได้ถอดบทเรียนและปรับปรุงเนื้อห�ใหม่

  นำ�ม�สู่ก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมิน

ผลกระทบฯ หรือ HIA ฉบับที่ ๓ ที่มีจุดแข็งคือเป็นไปใน

ลักษณะคล้�ย “ค�าสั่งทางปกครอง” ที่เน้นก�รคุ้มครอง

สิทธิของประช�ชน โดยบังคับใช้ร่วมกับกฎหม�ยฉบับ

อื่นๆ ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น

    นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

สุขภ�พแห่งช�ติ บอกว่� ก�รใช้ HIA ให้สัมฤทธิ์ผล 

ประก�รแรกคือเคร่ืองมือต้องมีคว�มเป็นกล�งและ 

สอดคล้องกับคว�มเป็นจริง ประก�รถัดม�คือต้องมีสถ�บัน 

วิช�ก�รและกำ�ลังคนสำ�หรับดำ�เนินก�รในระดับพื้นที่

  ขณะนี้ สช. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งเครือข่�ย 

สถ�บันวิช�ก�ร (HIA Consortium) โดยขย�ยก�รมี

ส่วนร่วมไปยังเครือข่�ยสถ�บันก�รศึกษ�ทั่วประเทศ

เพ่ือผลิตคว�มรู้ท�งวิช�ก�รและพัฒน�กำ�ลังคนม�

ช่วยทำ�ง�นด้�นนี้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว และได้รับคว�ม

ร่วมมือจ�กมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�รอ�ทิรม.เชียงใหม่, 

ม.นเรศวร, ม.มหิดล, ม.ขอนแก่น, ม.บูรพ�, ม.สงขล�ฯ 

ฯลฯ และห�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 ดีขึ้น จะมีก�รร่วม

จัดเวทีวิช�ก�รระดับช�ติ (HIA Forum) ด้วย

  “HIA จะเป็นเครื่องมือทางวิชาการสนับสนุนการ 

ด�าเนินนโยบายหรือโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

และเอกชน หรือโครงการย่อยในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดและด�าเนินการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ลดการเผชิญหน้า เกิดเป็นความสมดุลระหว่างการ

พัฒนากับการคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างย่ังยืน” 

นพ.ประทีป ระบุ

  นอกจ�ก HIA แล้ว ที่ประชุม คสช. ยังได้ห�รือกันใน

อีก ๒ ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ก�รรับทร�บ “มติสมัชชา 

ผู้สูงอายุระดับชาติ” จำ�นวน ๒ มติ ประกอบด้วย ๑. ก�ร

เสริมทักษะอ�ชีพใหม่หรืออ�ชีพท�งเลือกและร�ยได้ 

ของผู้สูงอ�ยุในยุคโควิด-19 ๒. ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ 

และสังคมอย่�งบูรณ�ก�รและมีคุณภ�พ

  พร้อมกันน้ีรที่ประชุมฯรยังได้ เห็นชอบแต่งตั้ ง  

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธ�นคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  

(คจ.สช.) คร้ังท่ี ๑๕-๑๖ ท่ีจะมีข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

 โดยมีเลข�ธิก�ร คสช. เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร 
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เรื่องเล่าจากพื้นที่
ต่อยอดพื้นที่ความสุข
ด้วยธรรมนูญชุมชน 
ที่บ้านตะวันยิ้ม
บัณฑิต มั่นคง

  โดยเริ่มจ�กก�รวิเคร�ะห์ประเด็นปัญห�ร่วม ชักชวน 
ทุกภ�คส่วนม�ร่วมกันทำ�ง�น ร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ย 
ออกแบบอน�คตสุขภ�วะของชุมชน อีกนัยยะหน่ึงนั้น 
ถือเป็นก�รกำ�หนดกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�สุขภ�วะ
ต�มบริบทและคว�มต้องก�รของพื้นที่อย่�งมีส่วนร่วม
  อัฑฒพงศ์ โมล ี เจ้�ของพ้ืนท่ีคว�มสขุบ้�นตะวันย้ิม 
ทีมพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภ�พชุมชนคุ้งตะเภ� ปัจจุบันเป็น
เจ้�หน้�ทีโ่รงพย�บ�ลอตุรดติถ์ กล่�วในก�รประชมุสรปุ 
บทเรยีนก�รขบัเคลือ่นธรรมนูญชมุชน เมือ่ ๒๒ กันย�ยน 
๒๕๖๔ ที่ผ่�นม� ว่� “กิจกรรมในบ้านตะวันยิ้ม เป็น
ส่วนหน่ึงของการเป็นพื้นท่ีต้นแบบของการเรียนรู ้
ต�าบลคุง้ตะเภา ของกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
(กขป.๒) ในประเดน็ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน ประเดน็ 
อ�ห�รปลอดภัย และประเด็นผู้สูงอ�ยุ
  ทีผ่่�นม� มกี�รจดักิจกรรมท่ีเอือ้ต่อก�รสร้�งสขุภ�วะ 
ได้แก่ อ�ช�บำ�บัด (สำ�หรับเด็กสม�ธิสั้น ออทิสติก) มี
กิจกรรมที่เน้นก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเด็กในชุมชน พื้นที่
เรียนรู้ทั้ง ๑๗ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ก�รปลูกผักสวนครัว 
สร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รปลอดภัยในครอบครัว 
(ระบบเกษตรอินทรีย์)”

  กิจกรรมการเรียนรู ้ของบ้านตะวันยิ้มหต�าบล 
คุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นพื้นท่ีต้นแบบ
เชิงนโยบายท่ีเกิดจากการพัฒนาและขับเคลื่อนสุข
ภาวะในด้านเด็กเยาวชน ด้านเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย 
  ท่ีน่ีนับว่�เป็นพ้ืนที่กล�งเชื่อมโยงระหว่�งภ�ครัฐ 
เอกชนและภ�คประช�ชน โดยเริ่มก่อรูปและส�นพลัง
ร่วมกับเครือข่�ยต่�งๆ ม�ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันได้
ขย�ยแนวคิดก�รจัดทำ�ภ�พพึงประสงค์ครอบคลุมใน
ระดับตำ�บล ทั้ง ๘ หมู่บ้�น โดยมี รพ.สต. คุ้งตะเภ� 
ผู้นำ�ชุมชนและทีมพ่ีเลี้ยงร่วมมือกันขับเคลื่อนง�นอย่�ง
เข้มแข็ง
  ในปี ๒๕๖๔ ต�าบลคุ้งตะเภา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที ่
ได้น�าแนวคิดการจัดท�าธรรมนูญสุขภาพเพื่อใช้
แนวทางการสร้างสุขภาวะในเด็กเยาวชนและด้าน
เกษตรปลอดภัยน้ัน การด�าเนินงานในพื้นท่ีถือว่า 
สอดรบักับทศิทางของธรรมนูญระบบสขุภาพ ท่ีระบุ 
ว่าธรรมนูญชุมชนถือเป็นกติการ่วม ข้อตกลงร่วม
ของคนในชุมชนท่ีเกิดจากการตระหนักร่วมกันของ
คนในชุมชน

  และในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด–19 อัฑฒพงศ์ ยังบอก
อีกว่� คณะทำ�ง�นได้วิเคร�ะห์ปัญห�ที่ส่งผลกระทบต่อ 
คุณภ�พชีวิตเด็กเย�วชนในพื้นที่ตำ�บลคุ้งตะเภ�ไว้ เช่น 
เดก็ใช้เวล�อยู่กับโทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ม�กขึน้ ไม่สนใจ 
ช่วยทำ�กิจวัตรประจำ�วันหรือกิจกรรมอื่นๆหในบ้�น 
สม�ธิสั้น ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง เมื่อถูกห้�มไม่ให้เล่นมักมี
พฤติกรรมก้�วร้�ว ตัวผู้ปกครองเองมักไม่มีท�งเลือกที่
หล�กหล�ยให้เด็กทำ�
  นอกจ�กนี้ยังพบว่�เด็กมีคว�มเครียดกับก�รเรียน
ออนไลน์ ทั้งไม่เข้�ใจในบทเรียน ทั้งจ�กระบบก�รสอน  
จ�กอปุกรณ์หรอืจ�กระบบทีไ่ม่ด ีทำ�ให้เดก็ข�ดก�รเรยีนรู ้
อย่�งต่อเน่ืองหกระทั่งไม่อย�กเรียนหนังสือหในส่วน
พฤติกรรมท�งด้�นสุขภ�พที่เปลี่ยนไป เช่น เด็กมักกิน
อ�ห�รและขนม ขณะทีเ่ล่นมอืถือ ทำ�ให้มนีำ�้หนักเพ่ิมข้ึน 
  นำ�ม�สู ่ท�งออกที่เสนอร่วมกันเป็นธรรมนูญหรือ
กติก�ไว้ข้อหนึ่งคือ ผู้ปกครองทุกคนจะร่วมกันแบ่งเวล� 
ม�จัดกิจกรรมเสริมทักษะก�รใช้ชีวิตของบุตรหล�น
ตนเอง คิดค้นกิจกรรมที่สร้�งสรรค์อื่นๆ (แทนก�รไปรวม 
กลุม่ท่ีบ้�นตะวันย้ิม) และให้มกี�รนำ�บทเรยีน ประสบก�รณ์ 
คว�มรูม้�แลกเปลีย่นกันในระบบ Online ทกุวันพฤหสับด ี
 เวล� ๑๙.๐๐ น.

  กิจกรรมก�รสร้�งสุขภ�วะให้กับเด็กและเย�วชน
ของบ้�นตะวันยิ้ม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใน ร่�ง 
ธรรมนูญสขุภ�พตำ�บลคุง้ตะเภ� ท่ีคณะกรรมก�รได้ช่วย 
กันยกร่�งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แห่งคว�มสุขสำ�หรับเด็กๆ ใน 
ตำ�บลคุง้ตะเภ�และพ้ืนทีใ่กล้เคยีง ซึง่ก�รทำ�ง�นดงักล่�ว 
ได้ขย�ยก�รทำ�ง�นไปถึงเครือข่�ยอีกหล�ยแห่งใน
อุตรดิตถ์ทั้ง ไร่ลุงรัง บ้�นนอกสบ�ยดี เชื่อมกับสภ�เด็ก
และเย�วชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น
  รูปธรรมคว�มสำ�เร็จเล็กๆ ที่เกิดจ�กกระบวนก�รจัด
ทำ�ธรรมนูญสุขภ�พที่คุ้งตะเภ� จังหวัดอุตรดิตถ์สะท้อน 
ให้เหน็ว่� ก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะน้ันส�ม�รถทำ�ได้ 
ทุกระดับ ย่ิงถ้�ตั้งอยู่บนบริบทและคว�มต้องก�รของ 
พ้ืนทีน้ั่นๆ รวมถึงกระบวนก�รทำ�ง�นมส่ีวนร่วม นโยบ�ย 
จะกล�ยม�เป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในพื้นที่ ส�ม�รถ 
ร่วมกันปฏิบัติได้จริง
  เป็นการคลี่ภาพ “พึงประสงค์ร่วม” ที่ทุกภาคส่วน 
น�าไปใช้ในงาน ในหน่วยงาน ในชุมชนท้องถิ่นได้ 
และตอกย�้าว่าเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ต่อระบบสุขภาพของทุกๆ คนได้จริง 
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๒๙๒๘

แกะรอยโลก
ถ้าเราไม่จน ... 
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
แล้วสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น !!?
ฝรั่งแช่อิ่ม

  จ�กร�ยง�นเรื่อง What worries the world? หรือ 
โลกเร�กำ�ลังกังวลเรื่องอะไรอยู่๑  จัดทำ�โดย Ipsos 
บรษิทัวิจยัก�รตล�ดชัน้นำ�จ�กฝรัง่เศษ ระบวุ่� ประช�กร 
โลกยังคงวิตกกังวลเร่ืองก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส 
โควิด-19 ต�มม�ด้วยก�รตกง�นและคว�มย�กจน 
  แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ไม่เคยหลุดโผและติด ๑๐ อันดับ
สูงสุดของโลก และยังเป็นกระแสม� ๕ ปี นั่นคือเรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อม” 
โดยกลุ่มประเทศท่ีกังวลเร่ืองน้ีเป็นอย่�งม�กจะม�
จ�กท�งฝั่งทวีปยุโรปและอเมริก�เหนือ เช่น เยอรมนี 
เบลเยี่ยม แคน�ด� และออสเตรเลีย
  หนึ่งในท�งออกของเรื่องนี้ที่เริ่มมีก�รกล่�วถึง และ
ดูเหมือนเป็นก�รยิงปืนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว น่ันคือ 
แก้ไขคว�มย�กจนให้คว�มเป็นอยู่ท่ีด ี แล้วสิง่แวดล้อม 
จะดีขึ้น

ควำมเป็นอยู่ที่ดี ไม่ได้ท�ำให้โลกร้อนขึ้น
มำกนัก
  หล�ยคนอ�จเคยตัง้คำ�ถ�มว่�ก�รแก้ไขคว�มย�กจน 
เช่นหก�รลงทุนสร้�งท่ีบ้�นท่ีเหม�ะสมหโครงสร้�ง 
คมน�คมพ้ืนฐ�นท่ีสมบรูณ์จะทำ�ให้ใช้พลงัง�นม�กขึน้ 
แล้วโลกจะร้อนขึ้นหรือไม่ แต่ร�ยง�นล่�สุดที่เกี่ยวกับ 
Decent living standards (DLS) หรือก�รสร้�งให้มี
ม�ตรฐ�นก�รอยู่อ�ศัยที่ดี ระบุว่� ห�กประช�กรโลก 
มีคว�มเป็นอยู่ท่ีดี มีสภ�พบ้�นเรือนท่ีเหม�ะสม มี
เครื่องเรือนที่มีคุณภ�พ มีระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น เช่น 
ระบบคมน�คมที่ดีขึ้น ได้รับประท�นอ�ห�รที่ดี เข้�ถึง 
โรงพย�บ�ลหรอืสถ�นพย�บ�ลอย่�งเหม�สม จะทำ�ให้ 
ก�รใช้พลังง�นต่อหัวลดลงและเห็นได้ชัดในประเทศ
แถบอเมริก�และยุโรป๒ 

ก�ำจัดควำมยำกจน 
ส่ิงแวดล้อมก็จะดีตำม 
  ปัจจบุนัพบว่�กลุม่ประเทศแถบแอฟรกิ�ใต้ สะฮ�ร� 
และเอเชยี ยังมคุีณภ�พคว�มเป็นอยู่ตำ�่กว่�ม�ตรฐ�น 
ก�รอยู่อ�ศัยที่ดี (DLS) และยังเป็นกลุ่มประเทศที่พบ
ปัญห�คว�มย�กจน
  นอกจ�กนี้ยังมีก�รคำ�นวณว่� ถ้�โลกของเร�ลงทุน 
ด้�นก�รสร้�งคว�มเป็นอยู่ท่ีดไีปอกีเกือบ ๒๐ ปีข้�งหน้� 
(พ.ศ. ๒๕๘๓) เร�ยังใช้พลังง�นน้อยกว่�เกือบ ๓ เท่� 
เมื่อเทียบกับก�รลงทุนก่อสร้�งตึกเพ่ือธุรกิจ โรงง�น 
หรือลงทุนด้�นธรุกิจเพียงไม่กี่ปี
  สอดคล้องกับข้อมูลจ�กหโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิหรอื UNDP ท่ีระบวุ่� พลงัง�นสกปรก 
คือบ่อเกิดของคว�มย�กจนหและถ้�เร�ลงทุนใน
พลงัง�นสะอ�ด ทำ�ให้พลงัง�นสะอ�ดร�ค�ถูก เข้�ถึง 
ง่�ย จะทำ�ให้เกิดก�รจ้�งง�นให้กับคนท่ัวโลกได้ถึง ๒๔ 
ล้�นง�น ภ�ยในอีกเกือบ ๑๐ ปีข้�งหน้� โดยเฉพ�ะ
ก�รจ้�งง�นในพื้นที่ชนบท
  นั่นหม�ยคว�มว่�หล�ยล้�นคนจะได้ทำ�ง�นท่ี 
ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และดีต่อคุณภ�พชีวิต๓ 
สำ�หรับประเทศไทยเร�เอง
  ได้ใช้กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พกระตุ้นให้สังคม
ร่วมแก้ปัญห�สุขภ�พไปพร้อมกับปัญห�สิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่�จะเป็น สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น เรื่องก�ร
จัดก�รปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศจ�กฝุ่น PM 2.5 มี
ผลกระทบต่อสุขภ�พ และ สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
ครั้งท่ี ๑๔  ท่ีชวนกันพลิกวิกฤตจ�กปัญห�ขยะจ�ก 
ก�รแก้ไขปัญห�โควิด-19 ให้เป็นก�รโอก�สแก้ไขภ�พ 
ใหญ่ท่ีระบบกำ�จดัของเสยี และกระตุ้นก�รคดัแยกขยะ 
ก�รท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นก�ร
สร้�งคุณภ�พชีวิตท่ีดีและทำ�ให้สิ่งแวดล้อมดีต�มไป
ในอน�คตอีกด้วย 
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๑ https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/
documents/2021-08/What%20Worries%20the%20

World-August_2021.pdf  และ https://www.weforum.org/agen-
da/2021/09/what-worries-the-world-ipsos/

๒ https://www.weforum.org/agenda/2021/09/guest-post-ener-
gy-needed-to-eradicate-poverty-compatible-with-climate-goals/

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/guest-post-energy-need-
ed-to-eradicate-poverty-compatible-with-climate-goals/ 

๓ และ https://stories.undp.org/powering-the-future?utm_
source=web&utm_medium=homepage&utm_

campaign=poweringthefuture
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๓๑

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
ท�าความรู้จัก 
‘หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน HIA’
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ....
ทรงพล ตุละท�

๓๐
  คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เพ่ิงมีมติเห็นชอบ 

“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ....” 

(ติดต�มได้จ�กคอลัมน์เก�ะติดiคสช.)iซึ่งขณะนี้อยู่ 

ระหว่�งรอก�รประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�รi“คอลัมน์

ให้ระบบสุขภ�พเล่�เรื่อง”iจึงใช้โอก�สน้ีในก�รแนะนำ�

ให้รู้จักหลักเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่พอสังเขป

  หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลกระทบด้�น 

สุขภ�พท่ีเกิดจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ (HIA) ถูกกำ�หนดข้ึน 

เพ่ือเป็นแนวท�งก�รดำ�เนินก�รของกลไกท่ีเก่ียวข้อง 

ในก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ ทั้งในส่วนที่ถูก 

กำ�หนดให้ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ เป็นส่วนหน่ึง 

ของก�รจัดทำ�ร�ยง�นเพ่ือขออนุมัติ/อนุญ�ตก�รดำ�เนิน

ง�นโครงก�ร ต�มกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

  หรือก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พiเพ่ือก�ร 

พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือสุขภ�พ ซ่ึงหน่วยง�นต่�งๆ 

ดำ�เนินก�รเพื่อให้ได้ข้อมูลว่�นโยบ�ย แผนง�น หรือ

กิจกรรมที่จะดำ�เนินก�รนั้น มีผลกระทบต่อสุขภ�พของ 

ประช�ชนอย่�งไร เพื่อให้เป็นไปต�ม พ.ร.บ. สุขภ�พ

แห่งช�ติฯ ม�ตร� ๑๐ และก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้

ประช�ชนเข้�ถึงสิทธิก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พ ต�ม พรบ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ ม�ตร� ๑๑

  ก�รพัฒน�หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พ ที่เกิดจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ ฉบับที่ ๓ มี

เป้�หม�ยเพ่ือให้ส�ม�รถบูรณ�ก�รก�รประเมินผลกระทบ

ด้�นสุขภ�พ เข้�กับก�รทำ�ง�นต�มบทบ�ทภ�รกิจของ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และเป็นกลไกพัฒน�ข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยที่เหม�ะสม รวมถึง 

เอ้ือให้เกิดก�รหนุนเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�คีเครือข่�ย 

และก�รเรียนรู้ร่วมกันของสังคม โดยเชื่อมโยงให้กลไก 

ต่�งๆ เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อน HIA ได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พiและiสอดคล้องกับบริบทสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอย่�งเป็นพลวัตในปัจจุบัน

  สำ�หรับเนื้อห�สำ�คัญๆiในหลักเกณฑ์ฯiฉบับนี้ที่ 

เครือข่�ยติดต�มคว�มคืบหน้�ม�ตลอดระยะเวล� 

ในก�รพัฒน�ร่�งหลักเกณฑ์ฯiคือก�รกำ�หนดให้เห็น 

บทบ�ทหน้�ท่ีของภ�คส่วนต่�งๆ ในกระบวนก�รประเมิน 

ผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น

  ในกรณีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�ก

นโยบ�ยส�ธ�รณะระดับนโยบ�ยหรือระดับปฏิบัติก�ร

ที่ไม่มีกฎหม�ยกำ�หนดให้มีก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พก่อนดำ�เนินก�ร ให้หน่วยง�นเจ้�ของนโยบ�ย

ส�ธ�รณะดังกล่�วดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลต�มแบบ

กลั่นกรองคว�มจำ�เป็นในก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พ (screening)

  ห�กได้ข้อสรุปเห็นควรทำ�ก�รประเมินผลกระทบ

ด้�นสุขภ�พ ให้ดำ�เนินก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับ

ทิศท�งก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ และดำ�เนิน

ก�รต�มแนวท�งก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พที่

เกิดจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ

  เม่ือได้รับร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ 

ฉบับสมบูรณ์แล้ว ตัดสินใจจะดำ�เนินนโยบ�ยส�ธ�รณะ 

ที่อ�จส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของชุมชน ให้จัดทำ�แผน

ปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบท�งสุขภ�พ  

แผนติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย 
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ส�ธ�รณะที่อ�จส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของชุมชน 

ซึ่งกำ�หนดระยะเวล�ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�ร 

ดำ�เนินง�นอย่�งน้อยทุก ๖ เดือน และเผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ 

ก่อนที่จะเริ่มดำ�เนินก�รจริง เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถ

ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่จะออกนโยบ�ยส�ธ�รณะใดๆ ก็ส�ม�รถใช้แนวท�งนี้

ได้เช่นกัน

  ส่วนกรณีท่ีบุคคลและคณะบุคคลขอใช้สิทธิให้มี

ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พต�มม�ตร� ๑๑ ต�ม 

พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ขอใช้ 

สิทธิให้มีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ จัดทำ�ข้อมูล 

ต�มแบบคำ�ขอใช้สิทธิให้มีก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ และยื่นแบบคำ�ขอต่อ

หน่วยง�นที่รับผิดชอบนโยบ�ย หรือหน่วยง�นที่มีหน้�ที ่

กำ�กับดูแลก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พiหรือ

หน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จอนุญ�ตiหรือย่ืนต่อสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

  ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินก�รประส�นง�นและจัดส่งข้อมูล

รวมถึงข้อเสนอแนะประกอบก�รดำ�เนินง�นให้กับ

หน่วยง�นที่เก่ียวข้องให้ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

กลั่นกรองคว�มจำ�เป็นในก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พ พร้อมทั้งพิจ�รณ�เหตุผล คว�มจำ�เป็น และ

คว�มเหม�ะสมในก�รจัดก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พ และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�พร้อมเหตุผลประกอบ

ให้ผู้ขอใช้สิทธิทร�บภ�ยใน ๔๕ วัน

   สช. มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รประส�นง�นและติดต�ม

คว�มคืบหน้� รวมถึงปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินก�ร 

และนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ

และกลไกก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พเป็นระยะ 

เพ่ือห�แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรคและสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นต�มคว�มเหม�ะสม โดยให้มีก�รนำ�เสนอ 

คว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พ

แห่งช�ติ อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  แนวท�ง ขั้นตอน วิธีก�รโดยละเอียดส�ม�รถรอ 

ติดต�มได้จ�ก “หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พที่เกิดจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ ฉบับที่ ๓ 

พ.ศ. ....” อย่�งเป็นท�งก�ร โดย สช. ได้ออกแบบ

และเตรียมประเด็นสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินก�รในก�ร 

ขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ฯ HIA ไปสู่ก�รปฏิบัติ ได้แก่ ก�ร

สร้�งองค์คว�มรู้ และจัดทำ�คู่มือแนวท�งปฏิบัติในก�ร

ทำ� HIA  ก�รพัฒน�กลไกสนับสนุนด้�นวิช�ก�รและ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและภ�คีเครือข่�ยก�รทำ� 

HIA ในระดับพื้นที่ ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและเชื่อมโยง

ก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อขับเคลื่อน

ก�รทำ� HIA ต�มหลักเกณฑ์ ก�รพัฒน�ช่องท�งก�ร

สื่อส�รและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ภ�คี

เครือข่�ยและประช�ชน และก�รพัฒน�เครื่องมือใน

ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ เพื่อให้เป็นไปต�ม

เจตน�รมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และม�ตร� ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
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Right to Health
การขับเคลื่อน ‘มาตรา ๑๒’
ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

  ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ ส�านักงานคณะกรรมการ 

สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับกรมก�รแพทย์  

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

สม�คมบริบ�ลผู้ป่วยระยะท้�ย ในก�รเผยแพร่คว�มรู ้

คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative care) และ เรื่องก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน� 

ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขต�มแนวท�งก�ร

ปฏิบัติของกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ในเขตสุขภ�พ

ทั่วประเทศ

  โดยได้ดำ�เนินก�รไปแล้วใน ๖ เขต ได้แก่ เขต ๑ 

(ลำ�พูน) เขต ๔ (นครน�ยก) เขต ๘ (หนองค�ย) เขต 

๙ (สุรินทร์)  เขต ๑๑ (กระบี่) และเขต ๑๒ (สงขล�)

  นอกจ�กนี้ ยังได้ดำ�เนินก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ก�ร

ขับเคลื่อนมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่�มีโรงพย�บ�ลหล�ยแห่งในพื้นที่

มีก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้�ย และให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิผู้ป่วยในก�รทำ�

หนังสือแสดงเจตน�ฯ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ส�ม�รถเป็นต้นแบบในก�รดำ�เนินง�นให้กับพ้ืนท่ี

อื่นๆ ได้

  สช.จึงได้สนับสนุนให้โรงพย�บ�ลในเขตสุขภ�พ 

จำ�นวน ๗ แห่ง ดำ�เนินก�รถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ

ก�รพัฒน�ระบบบริก�รดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย  

(Palliative care & Living will) ต�มม�ตร� ๑๒ และ 

ได้จัดก�รประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียนก�ร

ดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๑๒ ผ่�นท�งโปรแกรม Zoom 

และท�ง Facebook live สช. ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

  ทั้งนี้ เพื่อนำ�เสนอบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ ๗ พื้นที่ 

ได้แก่ โรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�นี โรงพย�บ�ลน�งรอง 

โรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�iโรงพย�บ�ลนครน�ยก 

โรงพย�บ�ลพุทธชินร�ชiโรงพย�บ�ลน่�นiและ  

โรงพย�บ�ลวังชิ้น ม�ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ และ

องค์คว�มรู้ในก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินก�รต�ม

ม�ตร� ๑๒ ในก�รดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย ทั้งใน

สถ�นก�รณ์ปกติและสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคโควิด–19

  ในก�รจัดกิจกรรมนี้ สช. ได้รับคว�มกรุณ�จ�ก 

รศ. พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์ก�รุณรักษณ์ คณะ 

แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ผศ.นพ.กิติพล 

นาควิโรจน ์ iภ�ควิช�เวชศ�สตร์ครอบครัวiคณะ

แพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีiมห�วิทย�ลัย

มหิดล พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง ศูนย์บริรักษ์  

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล 

และ นพ.เฉลียว สัตตมัย ประธ�น Service plan 

ส�ข� Palliative care เขต ๙ ม�เป็นผู้วิพ�กษ์ก�ร 

นำ�เสนอก�รถอดบทเรียนดังกล่�ว

  สช.  หวังว่�ประสบก�รณ์ของก�รถอดบทเรียน 

ดังกล่�วจะเป็นแม่แบบให้โรงพย�บ�ล หรือหน่วยง�น 

ท่ีสนใจนำ�บทเรียนท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนิน

ก�รในเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคอง และก�ร

จัดทำ�หนังสือแสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�ร

ส�ธ�รณสุขต่อไป  
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๓๗๓๔

นโยบายสร้างได้ เยาวรุ่น ... ร่วมพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 
‘การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มเฉพาะ’

แคทรีย� ก�ร�ม

๓๖

  ในก�รจัดประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติแต่ละปีจะ 

เปิดพื้นที่ให้เครือข่�ยภ�คส่วนต่�งๆ เข้�ม�มีส่วนร่วม

ในกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือ

สุขภ�พอย่�งกว้�งขว�งรในปีนี้กระบวนก�รสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เปิดพื้นที่

ให้กับ “กลุ่มเยาวชน-คนรุ่นใหม่” ม�กยิ่งขึ้น 

  นั่นทำ�ให้มีกิจกรรมที่น่�สนใจหล�กหล�ยกิจกรรม

ในแต่ละประเด็นที่กำ�ลังพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ย 

ส�ธ�รณะฯ อยู่ หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเด็น “ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่ม 

ประช�กรเฉพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม” ทั้งเวท ี

เสวน�ออนไลน์ และกิจกรรมประกวดบทคว�มเพื่อ

ก�รสื่อส�รส�ธ�รณะ

  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงห�คม ๒๕๖๔ ได้จัดเวทีเสวนา

ออนไลน์ ในหัวข้อ “Youth Voices for Healthcare 

Policy”รจัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ 

นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation 

of Medical Students’ Associations; IFMSA-Thailand) 

ซึ่งสนับสนุนโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พ 

แห่งช�ติ (สช.)

  เวทีดังกล่�ว มีก�รพูดคุยในประเด็นต่�งๆ ท่ีน่�สนใจ 

อ�ทิ สถ�นก�รณ์ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พในภ�วะ 

วิกฤต ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ 

และกลุ่มพนักง�นบริก�รท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ ปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ ในก�รเข้�ถึงบริก�ร

สุขภ�พในกลุ่มประช�กรเฉพ�ะรคว�มพย�ย�มใน

ก�รแก้ไขปัญห�ในขณะนี้

  ก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะท�งนโยบ�ยอย่�งมี  

ส่วนร่วม ถือได้ว่�เป็นพื้นที่ในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ของเย�วชนในก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

แบบมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กร ๓ ท่�น 

ได้แก่ คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำ�นวยก�รมูลนิธิ

เพ่ือนพนักง�นบริก�ร SWING คุณสุภัทรา นาคะผิว 

ประธ�นคณะทำ�ง�นประเด็นก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึง 

บริก�รสุขภ�พของกลุ่มประช�กรเฉพ�ะในภ�วะ

วิกฤตอย่�งเป็นธรรม และ คุณอดิศร เกิดมงคล  

ผู้ประส�นง�นเครือข่�ยองค์กรด้�นประช�กรข้�มช�ติ 

(MWG) ม�ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หลังจ�กก�รบรรย�ยของวิทย�กรแล้ว ในช่วงไฮไลท์ 

ของก�รก�รจัดเวทีครั้งนี้ คือช่วงของก�รแลกเปลี่ยน

ในกลุ่มย่อย ผู้เข้�ร่วมซึ่งเป็นเย�วชน-คนรุ่นใหม่กว่�  

๒๐๐ คน ได้ร่วมกันถกประเด็นก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ 

ในมุมมองและประสบก�รณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่

  เกิดข้อเสนอที่สำ�คัญจ�กเวทีนี้ เช่น ก�รมีส่วนร่วม 

โดยชุมชนในก�รจัดก�รแก้ไขปัญห�ก�รเข้�ถึงบริก�ร 

สุขภ�พในภ�วะวิกฤต ก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พ 

อย่�งถ้วนหน้� หรือระบบหลักประสุขภ�พถ้วนหน้�ที่

มีอยู่เดิม และอื่นๆ อีกหล�ยข้อเสนอ ซึ่งจะถูกรวบรวม

เป็นข้อเสนอของ IFMSA-Thailand ในกระบวนก�ร

รับฟังคว�มเห็นต่อร่�งเอกส�รระเบียบว�ระของ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติฯ ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 

๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

  นอกจ�กนี้ IFMSA-Thailand ยังได้จัดกิจกรรม

ประกวดบทความเพื่อการสื่อสารสาธารณะรใน 

หัวข้อ “Healthcare for all มุมมอง และบทบาทของ

เยาวชน นักศึกษา ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 

การเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

ในภาวะวิกฤต” ซ่ึงเป็นกิจกรรมและโครงก�รที่สอดรับ

กับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่�งดี

  ท่ีสำ�คัญก็คือ นอกจ�กช่วยส่ือส�ร

ส�ธ�รณะเกี่ยวกับ

กระบวนก�รพัฒน�

นโยบ�ย

ส�ธ�รณะ

แบบมี

ส่วนร่วม
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๓๘ ๓๙

ในกลุ่มเย�วชน-คนรุ่นใหม่กันเองแล้วรก�รหยิบยก

ประเด็นของสังคมท่ีกำ�ลังเป็นปัญห�อยู่น้ันขึ้นม� 

พูดคุยกันยังทำ�ให้เกิดกระแสสังคม ขย�ยก�รรับรู้ ผู้ที่

เก่ียวข้องเองก็มีโอก�สได้รับฟังข้อเสนอมุมมองใหม่ๆ 

จ�กเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่�งม�ก

ในก�รพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที่เป็นของทุกคนใน

สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่�งแท้จริง และจะส�ม�รถนำ�สู่

ก�รขับเคลื่อนได้จริงต่อไปอีกด้วย

  ผู้อ่�นส�ม�รถติดต�มและเข้�ร่วมกิจกรรมของ

เย�วชน คนรุ่นใหม่ได้เป็นระยะๆ ผ่�นเว็บไซต์ของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ และเฟสบุ๊ค 

“สช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ”

  ยังมีอีกหล�ยกิจกรรมท่ีน่�สนใจและรอก�รมี 

ส่วนร่วมจ�กทุกท่�นนะคะ 
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๔๑

ร�ยก�ร (Citations) เฉลี่ยอ้�งอิง ๖๕.๗ ร�ยก�รต่อร�ยง�น 

มีตำ�ร�ตีพิมพ์ออกม� ๓ เล่ม ได้แก่       (๑) ตำ�ร�วิทย�วัคซีน : 

ว่�ด้วยวัคซีนรุ่นใหม่ (Textbook of Vaccinology) เน้นเรื่อง 

วัคซีนรุ่นใหม่          (new generation vaccines) ประกอบด้วยวัคซีน 

ป้องกันโรคติดเช้ือท่ีพบในประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน� 

อื่นๆ (๒) HIV Vaccine Research and Development in 

Thailand เป็นภ�ษ�อังกฤษทั้งเล่ม เขียนถึงประสบก�รณ์

จ�กก�รศึกษ�วิจัยท�งคลินิกของวัคซีนเอดส์ ต้ังแต่ระยะท่ี ๑ 

ถึงระยะที่ ๓ ใน     ประเทศไทย (๓) ตำ�ร�วิจัยท�งคลินิก เป็น

ตำ�ร�ม�ตรฐ�นท่ีอธิบ�ยก�รวิจัยท�งคลินิกตั้งแต่ก�รเลือก

รูปแบบก�รวิจัยท�งคลินิก ก�รเขียนโครงร่�งก�รวิจัย จบลง 

ด้วยกรณีศึกษ�ของก�รวิจัยวัคซีนท�งคลินิก ตำ�ร�เล่มน้ีพิมพ์ 

ถึง ๓ ครั้ง และมีก�รแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกครั้ง

  เร่ืองวัคซีนเอดส์ ศูนย์แห่งน้ีมีบทบ�ทสูงม�ก ศ.พญ.พรรณี 

ปิติสุทธิธรรม ติดอันดับนักวิจัยท่ีมีผลง�นอ้�งอิงผลง�นสูงสุด 

ระดับโลก (Highly Cited Researchers) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 

และปี ค.ศ. ๒๐๑๙  ในส�ข� Cross-Field จ�ก Clarivate 

Analytics ผลง�นวิจัยวัคซีนเอดส์ส�ยพันธ์ุ บี / อี (ส�ยพันธ์ุอี 

เป็นส�ยพันธ์ุท่ีระบ�ดในประเทศไทย) ได้รับก�รจัดอันดับจ�ก 

นิตยส�ร TIME เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ให้เป็น ๑ ใน ๕๐  

  ช่วงนี้ ปัญห�เรื่องวัคซีนโควิด-19 กำ�ลังอยู่ในคว�มสนใจ

ของผู้คนท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย หน่ึงในเร่ืองท่ีสนใจกัน 

ม�กคือผลก�รทดสอบวัคซีน ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยง�นและ 

องค์กรต่�งๆ กำ�ลังเร่งรัดวิจัยและพัฒน�วัคซีนอยู่ร�ว ๑๐ ชนิด 

บ�งหน่วยง�นออกสต�ร์ทได้เร็ว แต่ต้องสะดุด เพร�ะไม่มี

โรงง�นผลิตวัคซีนทดลองของตนเอง ต้องไปว่�จ้�งโรงง�น

ในต่�งประเทศซึ่งก็ต้องไปรอคิวย�ว เพร�ะโรงง�นที่รับจ้�ง 

ทำ�ได้ทั่วโลกมีอยู่ไม่กี่แห่ง ต่อไปเมื่อได้วัคซีนทดลองม�แล้ว 

ก็จะเจอปัญห�เร่ืองก�รทดสอบในคน โดยเฉพ�ะในระยะ  ท่ี  ๓ 

ซึ่งต้องศึกษ�ในคนหล�ยหมื่นคน และต้องทำ�ให้ได้ม�ตรฐ�น 

จึงจะได้รับคว�มเชื่อถือ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่�ย

  น่�ยินดีที่ประเทศไทยมีก�รจัดตั้งองค์กรท่ีดีเตรียมก�ร

และดำ�เนินก�รเรื่องนี้ม�ย�วน�นจนส�ม�รถฉลองครบรอบ 

๓๖ ปี ไปเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภ�คม ๒๕๖๓ โดยมีผลง�นที่

สมควรยกย่องม�กม�ย คือ          ศูนย์ทดสอบวัคซีน      (Vaccine Trial 

Centre) ที่คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน มห�วิทย�ลัยมหิดล

  ศูนย์แห่งน้ี ก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยก�รสนับสนุน 

ขององค์ก�รอน�มัยโลก, องค์ก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศของ 

สหรัฐ ( US Agency for International Development : US 

AID) และศูนย์พัฒน�ก�รวิจัยระหว่�งประเทศ (International 

Development Research Centre : IDRC) ของแคน�ด� ใน 

สมัยท่ีศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิก�รบดี 

มห�วิทย�ลัยมหิดลiผู้อำ�นวยก�รศูนย์วัคซีนคนแรกiคือ 

ศ.พญ.ศรีเจริญ มิคะเสน (๒๕๒๗-๒๕๔๐) คนที่สองคือ 

รศ.ดร.นพ.ประตาปiสิงหวีรานนท์ i(๒๕๓๙-๒๕๔๗) 

ปัจจุบันคือ ศ.พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม

  ผลง�นสำ�คัญของศูนย์ทดสอบวัคซีนiคือiช่วงiพ.ศ.  

๒๕๒๗-๒๕๓๙ เป็นก�รวิจัยวัคซีนป้องกันอหิว�ตกโรค ม�ล�เรีย 

หัดเยอรมัน และอีสุกอีไส ; ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เริ่มวิจัยวัคซีน

เอดส์ต้ังแต่ก�รวิจัยระยะท่ี ๑ เพ่ือทดสอบคว�มปลอดภัยและ 

ก�รตอบสนองภูมิคุ้มกันของโปรตีน จีพี ๑๒๐ จนถึงก�รวิจัย 

วัคซีนเอดส์ระยะท่ี ๓ ซ่ึงเป็นก�รศึกษ�วิจัยระดับโลก ๒ โครงก�ร 

; พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มศึกษ�วัคซีนเอชพีวีจนส�ม�รถขึ้น    ทะเบียน 

ได้ ; พ.ศ. ๒๕๕๒ เริ่มทดสอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น 

จนขึ้นทะเบียนได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ;  พ.ศ. ๒๕๕๗ ทดสอบ

วัคซีนไข้หวัดนก (H5N2) จนขึ้นทะเบียนได้ ; พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทดสอบวัคซีนไอกรนชนิดอเซลลูล�ร์ ร่วมกับบ�ดทะยักและ

คอตีบจนขึ้นทะเบียนได้ ; ปล�ยปี ๒๕๕๕ ง�นวิจัยวัคซีน 

ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นผลง�นสำ�คัญอีกชิ้นหนึ่งของศูนย์วัคซีน 

ทำ�ให้วัคซีนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชนิดแรกของโลก ; สำ�นัก

ข่�วบลูมเบิร์กพ�ดหัวข่�ว “วัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกของ

โลกได้รับขึ้นทะเบียนหลังก�รวิจัย ๒๐ ปี” (World’s First  

Dengue Vaccine Approved After 20 Years of Research : 

๙ ธ.ค. ๕๘) ซ่ึงคว�มจริงเป็นผลก�รศึกษ�ต่อเน่ืองม�ย�วน�น 

ร�วครึ่งศตวรรษ น่�เสียด�ยที่วัคซีนนี้ถูกถอนจ�กท้องตล�ด

ในเวล�ต่อม�ไม่น�นเพร�ะยังมีปัญห�เรื่องคว�มปลอดภัย

  และล่�สุดได้ร่วมกับองค์ก�รเภสัชกรรม ทดสอบวัคซีน

โควิด-19 ชนิดที่ผลิตจ�กไข่ไก่ฟัก เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปร�กฏเป็นข่�วเล็กๆiไม่ฮือฮ�iเพร�ะเรื่องร�วลักษณะน้ี  

ไม่อยู่ในคว�มสนใจของประช�ชนนและสื่อมวลชนก็ไม่  

“ตื่นเต้น” กับข่�วลักษณะนี้

  ผลง�นวิจัยของศูนย์วัคซีนนี้ ส�ม�รถตีพิมพ์ในว�รส�ร

วิช�ก�รน�น�ช�ติ รวม ๑๗๘ เรื่อง มีก�รอ้�งอิง ๑๑,๗๐๑ 

ส่ิงประดิษฐ์ยอดเย่ียมแห่งปี (The 50 Best Inventions of the 

Year)iร�ยง�นเร่ืองน้ีได้ตีพิมพ์ในว�รส�รก�รแพทย์นิวอิงแลนด์ 

(New England Journal of Medicine) และได้รับก�รอ้�งอิง

สูงถึง ๒,๐๑๕ ครั้ง หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทมส์ พ�ดหัวข่�ว

ว่�o“เป็นครั้งแรกที่วัคซีนเอดส์แสดงคว�มสำ�เร็จบ�งอย่�ง” 

(For First Time, AIDS Vaccine Show Some Success)

  ศูนย์ทดสอบวัคซีนoคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดลoเป็นแบบอย่างอันดีของการมอง 

การณ์ไกลของผู้บริหารท่ีเป่ียมวิชาการ คือ ศาสตราจารย์ 

นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และทีมงานนักวิชาการ “มืออาชีพ” 

ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนท่ีสามารถรักษา สืบทอด และ 

ต่อยอดจิตวิญญาณ และความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ

ของศาสตราจารย์จ�าลอง หะริณสุต และคณะมาได้อย่าง 

ต่อเนื่องเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานวิจัย ที่ท�าวิจัย 

อย่างมืออาชีพ และมีผลงานระดับโลก แม้จะไม่มีช่ือเสียง 

โด่งดัง นับเป็นo“ผู้ปิดทองหลังพระ” ท่ีแท้จริงในสังคมไทย

 ผลงานของสถาบันแห่งนี้oเป็นผลงานระดับชาติและ

ระดับโลกท่ีบริษัทยาข้ามชาติoเป็นผู้น�าไปขยายผล 

เชิงพาณิชย์oและปัจจุบันธุรกิจยาในประเทศเริ่มรับ 

ช่วงไปผลิตจ�าหน่ายได้เองบ้างแล้ว 

เล่าให้ลึก ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

น�ยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

๔๐

ภ�พปกหนังสือ ๓
๖ ปี ศูนย์ทดสอบวัคซีน ม.มหิดล
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

 พัชร� อุบลสวัสดิ์

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป 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
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๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 
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๔๒

คลิปดีที่ต้องดู
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

  คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่�เร�ทุกคนอย�กอยู่ในโลก

ที่เต็มไปด้วยคว�มสดใส ปลอดภัย และมีคว�มสุข 

ก�รกำ�หนดโลกอน�คตที่น่�อยู่ในวันนี้ไม่เพียงแต่

ม�จ�กผู้ใหญ่เพียงอย่�งเดียว

  แต่เด็กและเย�วชนทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ในวันข้�งหน้� ก็ส�ม�รถร่วมออกแบบร่วมสร้�งและ 

ขับเคลื่อนโลกให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้  SDGs กับ 

เย�วชนเกี่ยวเนื่องเรื่องอะไรบ้�ง  

ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔

SDGs 
กับเยาวชน




