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คุยกับเลขาธิการ คสช.
จาก COP 26 สู่งานสมัชชา
สุขภาพฯ ครั้งที่ 14 ท่ามกลาง
บรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

Right to Health
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้า
สำาหรับประเทศไทย (Thai standard 
advance care plan form)

นโยบายสร้างได้
มุมมองและบทบาทของเยาวชน 
นักศึกษา ในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
‘กลุ่มแรงงานข้ามชาติในภาวะวิกฤต’

สานฝันพลังเยาวชน ผ่าน YEEP!

เล่าให้ลึก
กาฬโรคสมัยรัชกาลที่ ๕

คลิปดีที่ต้องดู
เสียงประชาชน อนาคตระบบสุขภาพไทย

รายชื่อกองบรรณาธิการ

เรื่องจากปก
จากประชุมสภาพภูมิอากาศ 
COP 26 สู่ ‘สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ’ ครั้งที่ 14

สัมภาษณ์พิเศษ
อปท. เชื่อมร้อยพลัง
ลงสู่ ‘พื้นที่’ หัวใจสำาคัญ 
คือร่วมทางไปพร้อมกับ
ประชาชน

เกาะติด คสช.
‘แผนการดูแลล่วงหน้าสำาหรับ
ประเทศไทย’ (Thai standard 
advance care plan form)
ฉบับแรกของประเทศไทย

เรื่องเล่าจากพื้นที่
จากรากสู่เรา : ๑๐ ปี
ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี

๒๘

๓๐

แกะรอยโลก
รู้หรือไม่ว่า ...มี 12 ประเทศ
ในโลกที่ไร้ Covid-19 !!!

เรื่องเด่น
ประจํำ�
ฉบับ

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
ก้าวย่างและทางเดินของธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับที่ ๓
กับบทบาทของ อปท.
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  สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน แม้ว่�

ประเทศไทยจะประก�ศ “เปิดประเทศ” ตั้งแต่วันท่ี  

๑ พ.ย. ท่ีผ่�นม� ซึ่งถือเป็นนิมิตหม�ยอันดีท่ีทำ�ให ้

ภ�คส่วนต่�งๆ กลบัม�มชีวิีตชวี�อกีครัง้ วงจรเศรษฐกิจ 

หมุนได้ครบรอบหประช�ชนต่�งผ่อนคล�ยและเร่ิม 

กลบัม�ทำ�ม�ห�กินได้เฉกเช่นสถ�นก�รณ์ปกติ ห�กแต่ 

สิง่หน่ึงทีทุ่กคนต้องไม่ลมื น่ันคอืต้องใช้ชวีติแบบวิถีใหม่ 

(New Normal) ภ�ยใต้ม�ตรก�รป้องกันโรคอย่�งรดักุม 

และสูงสุด

  ในเดือนพฤศจิก�ยนน้ี นอกเหนือไปจ�กก�รเปิด

ประเทศแล้ว ยังถือว่�เป็นช่วงที่อยู่ในว�ระสำ�คัญด้�น 

สิง่แวดล้อมระดบัโลก นัน่คอืก�รประชมุรฐัภาคีกรอบ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ซึ่งถือเป็นก�ร

ประชุมท่ีเก่ียวกับสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ท่ีจัดประชุมระหว่�งวันท่ี ๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ  

เมืองกล�สโกว์ สหร�ชอ�ณ�จักร

  ก�รประชุมครั้งนี้ ผู้นำ�ทั่วทุกมุมโลกจ�กประเทศ

พัฒน� และกำ�ลังพัฒน� กว่� ๑๒๐ ประเทศ เดินท�ง

ม�เข้�ร่วมอย่�งพร้อมเพรียงเพื่อ “ให้ค�ามั่น” ที่จะลด

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ยับย้ังปัญห�ก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate Change) 

ก่อนที่โลกจะไปถึงจุดที่ไม่ส�ม�รถหวนกลับม�ได้

  สำ�หรับท่�ทีของประเทศไทย ท่�นน�ยกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ถ้อยแถลงต่อท่ี

ประชุมถึงก�รกำ�หนดเป้�หม�ย NAMA (nationally 

appropriate mitigation action) พร้อมท้ังยืนยันว่�  

ประเทศไทยจะบรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�ง

ค�ร์บอน (carbon neutrality) ภ�ยในปี ๒๐๕๐ และ 

บรรลเุป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ 

(net zero) ภ�ยในหรือก่อนหน้�ปี ๒๐๖๕

  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ประเด็นด้�น 

สิง่แวดล้อมสมัพันธ์กับทกุคน-ทุกชวีติ ทัง้ในฐ�นะผูร้บั 

ผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ ฉะน้ันก�รแก้ไขปัญห�จะ 

เป็นไปไม่ได้เลยห�กเร�ไม่ใช้กระบวนก�รก�รมส่ีวนร่วม 

ซึ่งท่ีผ่�นม�เครื่องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่�ง “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ” ก็ได้ทำ�หน้�ท่ีน้ีอย่�งเต็มศักยภ�พ เร�มี

๓๒

คุยกับ
เลขาธิการ มติสมัชช�ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่หล�กหล�ย 

ท้ังในระดับช�ติ ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนท่ี ตลอดจน

สมัชช�เฉพ�ะประเด็นท่ีเพ่ิงผ่�นพ้นไปอย่�งเร่ืองฝุ่น

ละอองขน�ดเล็ก PM 2.5

  นอกจ�กนี้ ๑ ใน ๓ ของระเบียบว�ระที่จะเข้�สู่ก�ร 

พิจ�รณ�ในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งท่ี ๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้ 

ก็ยังเกี่ยวข้องกับกระแสสิ่งแวดล้อม นั่นคือ “การสร้าง 

เสรมิสขุภาวะสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืนในวกิฤตโควดิ-19”

  ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� มติสมัชช�สุขภ�พใน

ทุกระดับต่�งถูกนำ�ไปขับเคลื่อน-ขย�ยผลกันอย่�ง

เข้มแข็ง เกิดเป็นรปูธรรมระดับพ้ืนท่ีม�กม�ย โดยหัวใจ 

ของคว�มสำ�เร็จ นอกจ�กกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม

อย่�งแท้จริงท่ีทำ�ให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�เป็นเจ้�ของ 

ประเดน็ร่วมกันแล้ว ทีส่ำ�คญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่�กันก็คอื 

แรงสนับสนุนจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

โดยเฉพ�ะองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห(อบต.)หที่มี 

คว�มเข้�ใจบริบทของพ้ืนท่ี ใกล้ชิดประช�ชน ท้ังยัง

เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยโดยตรง ส�ม�รถ

เชื่อมร้อยนโยบ�ยระดับช�ติลงม�สู่ระดับปฏิบัติก�ร 

ในพ้ืนท่ีได้อย่�งไร้รอยต่อ มคีว�มคล่องตัว ดงัตวัอย่�ง 

ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 ท่ีหล�ย อบต. ได้กำ�หนด

ม�ตรก�รควบคุมโรคของตัวเองอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

โดยใช้งบประม�ณของตัวเอง รวมถึงงบประม�ณจ�ก

กองทุนหลักประกันสุขภ�พในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

(กองทุนตำ�บล) สนับสนุนม�ตรก�รหรือข้อตกลงร่วม 

ของประช�ชน (ธรรมนูญตำ�บล) เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 

ต�มคว�มจำ�เพ�ะของพื้นที่

  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในวันท่ี ๒๘ 

พ.ย. นี้ จะมีก�รจัดก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ� อบต. และ 

น�ยก อบต. ทั่วประเทศ หลังจ�กถูกคณะรักษ�คว�ม

สงบแห่งช�ติ (คสช.) สั่งให้เว้นวรรคไปน�นหล�ยป ี

ผมขอเชญิชวนพีน้่องภาคเีครอืข่ายใช้สทิธใิช้เสยีง 

เลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมทีส่ดุตามท่ีท่านเห็นสมควร 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่มาบ�าบัด

ทุกข์บ�ารุงสุขของพี่น้องประชาชน และเป็นพลัง

ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป 

จาก COP 26
 สู่งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14

ท่ามกลางบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.
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๕๔

  ก่อนที่โลกจะถึงจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ ก่อนที ่

Point of no return จะมาถึง ทุกชีวิตซึ่งสัมพันธ์โดย 

ตรงกับสิง่แวดล้อมอย่�งเป็นเน้ือเดยีว ทัง้ในฐ�นะผูร้บั 

ผลกระทบ และผูก่้อมลพิษ จำ�เป็นต้องร่วมมอืกันอย่�ง 

จริงจัง เพื่อยับยั้ง “ฝันร้�ย” ที่มีโอก�สจะเกิดขึ้นจริงใน

ระยะเวล�อันใกล้นี้

  ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ได้สร้�ง

คว�มเลวร้�ยและปั่นป่วนทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก ตั้งแต่เชิง

ระบบนิเวศ ป่�ไม้ ที่กระทบต่อพันธุ์พืช แหล่งอ�ห�ร

สัตว์ มนุษย์ ฯลฯ ไปจนถึงก�รก่อให้เกิดภัยธรรมช�ติ 

ฝนฟ้�ตกต้องผิดฤดูก�ล ช�วไร่-ช�วสวน ปรับตัวกัน

จ้�ละหวั่น จนทำ�ให้ภูมิปัญญ�-ภูมิรู้ ที่ได้รับก�รส่งต่อ

ม�จ�กในอดีต ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้จริงได้ในปัจจุบัน

เรื่องจากปก

เพ่ือสร้างความยั่งยืน
ด้านส่ิงแวดล้อม
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๗๖

  คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change : IPCC) เคยร�ยง�นเอ�

ไว้ว่� ห�กสภ�พภูมิอ�ก�ศมีก�รเปลี่ยนแปลง บริเวณ

เขตศูนย์สูตรจะมีปริม�ณฝนสูงข้ึนและอุณหภูมิสูงขึ้น 

ระบบนิเวศป่�ไม้ในเขตร้อนชื้นและก่ึงร้อนชื้นจะอยู่

ในสภ�พที่เปร�ะบ�ง และได้รับผลกระทบ

  นั่นหม�ยรวมถึงประเทศไทยด้วย

  เมือ่ไม่น�นม�น้ี องค์การอุตนิุยมวทิยาโลก (WMO) 

ได้เผยแพร่ร�ยง�นท่ีน่�สนใจฉบับหนึ่งหโดยระบุถึง 

คว�มสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกัน ระหว่�งคุณภ�พอ�ก�ศ 

ภ�วะโลกร้อน และม�ตรก�รคุมโรคโควิด-19

  ร�ยง�นฉบบัดงักล่�ว ระบวุ่� ในช่วงท่ีหล�ยประเทศ 

ใช้ม�ตรก�รปิดเมอืง-จำ�กัดก�รเดนิท�ง ทำ�ให้กิจกรรม 

ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมลดระดบัลงอย่�งรวดเรว็ 

คณุภ�พอ�ก�ศโดยรวมทัง้โลกดีข้ึน แต่น่ันก็เป็นไปใน 

ช่วงสั้นๆ ห�กแต่ในระยะเวล�ต่อม� เมื่อกิจกรรมกลับ 

ม�เป็นปกติ ปร�กฏว่�ตัวเลขมลพิษสูงขึ้นอีกครั้ง

  แม้ว่�กิจกรรมก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกส่วนใหญ่ 

เกิดขึ้นด้วยนำ้�มือของมนุษย์ ห�กแต่ในเวล�เดียวกัน 

ธรรมช�ตก็ิยังก่อให้เกิดก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ 

ออกสู่ชั้นบรรย�ก�ศในจำ�นวนที่น่�กังวล โดยเฉพ�ะ

ก�รเกิดขึ้นของไฟป่�หอันเป็นผลกระทบข้�มช�ติท่ี

ย้อนกลับม�สู่ลมห�ยใจของมนุษย์ด้วยเช่นกัน

  นี่ยังไม่นับเรื่อง “ภัยพิบัติ” ซึ่งเกิดขึ้นในจำ�นวนที่ 

ม�กขึ้นและถ่ีขึ้นหสร้�งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวงจร

เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะย�วหปัญห�ก�ร 

เปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศกระทบต่อป�กท้องผูค้น 

และคร่�ชวิีตมนษุย์เรือ่ยม� และจะรนุแรงม�กขึน้เรือ่ยๆ 

ห�กเร�ไม่ลงมือทำ�อะไรสักอย่�ง

  องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้หยิบยกเรื่อง 

ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศม�พูดถงึเป็นก�รเฉพ�ะ 

และกำ�หนดอยู่ในเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน (SDGs) 

ที่ ๑๓ ภ�ยใต้หัวข้อ “Climate Action” ที่มุ่งระดม

ทรัพย�กรเพ่ือสนับสนุนประเทศกำ�ลังพัฒน� ในก�ร 

ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและก�ร 

พัฒน�แบบค�ร์บอนตำ�่ ซึง่ควรดำ�เนนิก�รควบคูไ่ปกับ 

ก�รบูรณ�ก�รม�ตรก�รด้�นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก 

ภัยพิบตั ิก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตอิย่�งย่ังยืน และ 

คว�มมั่นคงของมนุษย์ เข้�กับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

ประเทศ

COP 26 กับการให้ค�ามั่น
ไม่ท�าร้ายโลก 
  เดอืนพฤศจกิ�ยนน้ี นอกเหนอืไปจ�กก�รว�ระก�ร 

“เปิดประเทศ” เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ที่ผ่�นม�แล้ว ยังมี 

ว�ระสำ�คัญด้�นส่ิงแวดล้อมระดับโลกเกิดขึ้นคู่ขน�น 

กันไปด้วย น่ันคอื การประชมุรฐัภาคกีรอบอนุสญัญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ที่จัดขึ้นระหว่�งวันที ่

๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ เมอืงกล�สโกว์ สหร�ชอ�ณ�จกัร

  ก�รประชุม COP 26 นับเป็นสุดยอดก�รประชุม

ที่เก่ียวข้องกับสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี

ผู้นำ�ประเทศกว่� ๑๒๐ ประเทศ เดินท�งม�รวมตัวกัน 

อย่�งพร้อมเพรียงหเพ่ือเสนอแผนก�รลดก�รปล่อย

ค�ร์บอนฯ ภ�ยในปี ๒๐๓๐

  ผูน้ำ�ทัว่โลกต่�ง “ให้ค�าม่ัน” ว่�จะต้องทำ�ให้ประเทศ 

ของตนบรรลตุ�มทีข้่อตกลงป�รสี (Paris Agreement 

goals) โดยจะทำ�ทกุวิถที�งเพ่ือลดก�รปล่อยค�ร์บอน 

และรักษ�ระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกินห๒  

องศ�เซลเซยีส พร้อมท้ังพย�ย�มจำ�กัดก�รเพ่ิมข้ึนของ 

อุณหภูมิไม่กิน ๑.๕ องศ�เซลเซียส

  ก�รประชมุครัง้น้ี แต่ละประเทศได้ประก�ศแนวท�ง 

ของตน ตัง้แต่ก�รลดก�รใช้พลงัง�นฟอสซลิ หันไปใช้ 

พลังง�นสะอ�ด ก�รเน้นยำ้�ถึงแผนก�รลงทุนที่จะไม่ 

ทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อมหโดยถ้อยแถลงของผู้นำ�แต่ละ

ประเทศก็เป็นท่ีน่�พอใจ ส่วนใหญ่ส�ม�รถขยับเข้�ไป 

ใกล้เป้�หม�ยในข้อตกลงป�รีส

  ท่ีสำ�คญัก็คอื ประเทศท่ีเข้�ร่วมกันประชมุส่วนใหญ่ 

ได้ประก�ศถึงแผนก�ร “คว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอน” 

อันหม�ยถึงว่�จะไม่มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสู่ชั้น

บรรย�ก�ศสุทธิเพิ่มขึ้นอีก ด้วยก�รหันไปใช้พลังง�น

ท�งเลือกและพลังง�นหมุนเวียนแทน และจะทำ�ก�ร

ชดเชยค�ร์บอนเครดติ (Carbon Offsets) ตวัอย่�งเช่น 

ก�รปลูกป่�เพื่อเพิ่มจำ�นวนต้นไม้ โดยส่วนม�กตั้งเป้�

กันไว้ว่�จะต้องทำ�สำ�เร็จในปี ๒๐๓๐

We have got 
a very short time 
to turn climate change 
around otherwise 
we will all die.

Franny Armstrong
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๘ ๙

  อีกประก�รคือหหลังจ�กส�ม�รถสร้�งคว�มเป็น 

กล�งท�งค�ร์บอนสำ�เร็จ ก้�วต่อไปคือก�ร “ปล่อย

คาร์บอนเป็นศนูย์” (Net Zero Emission) อนัหม�ยถึง 

ก�รท่ีประเทศน้ันๆ จะไม่ปล่อยค�ร์บอนออกม�สู่ชั้น

บรรย�ก�ศอีกเลย โดยส่วนใหญ่ตั้งเป้�ร่วมกันว่�จะ

ต้องสำ�เรจ็ภ�ยในปี ๒๐๕๐ ทว่�ก็มบี�งประเทศตัง้เป้� 

ไว้หลังจ�กนั้น

  สำ�หรับท่�ทีของประเทศไทยหน�ยกรัฐมนตรี  

พล.อ.ประยุทธ์หจันทร์โอช�หได้ให้ถ้อยแถลงต่อท่ี 

ประชุมถึงก�รกำ�หนดเป้�หม�ย NAMA (nationally  

appropriate mitigation action) พร้อมทั้งยืนยันว่� 

ประเทศไทยจะบรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�ง

ค�ร์บอน (carbon neutrality) ภ�ยในปี ๒๐๕๐ และ 

บรรลเุป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ 

(net zero) ภ�ยในหรือก่อนหน้�ปี ๒๐๖๕

มติสมัชชาฯ เยียวยาส่ิงแวดล้อม 
  ว่�กันต�มตรง ผลกระทบจ�กปัญห�สิ่งแวดล้อมที่ 

“ประเทศไทย” ได้รับ อ�จจะรุนแรงกว่�หล�ยประเทศ

ด้วยซำ้� โดยบทคว�มหัวข้อ “การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในบริบทของเศรษฐกิจไทย”หที่

เผยแพร่โดย ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อ

เดอืน ก.ย. ๒๕๖๔ ระบวุ่� ประเทศไทยได้รบัผลกระทบ 

ในอันดับต้นๆหของโลกหเกิดเหตุก�รณ์ด้�นสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศม�กกว่� ๑๔๐ ครั้ง สร้�งคว�มเสียห�ยต่อ

เศรษฐกิจไทยสูงถึง ๗,๗๑๙ ล้�นเหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเป็น ๐.๘๒% ของ GDP

  ท้ังนี ้ หลกัฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์ได้สะท้อนให้เหน็ถึง 

คว�มเสีย่งทีป่ระเทศไทยจะได้รบัผลกระทบจ�ก “สภ�วะ 

สุดขั้ว” ของลมฟ้�อ�ก�ศ ที่อ�จเกิดบ่อยครั้งขึ้นที่จะ 

ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น และเหตุก�รณ์ท่ีมีจุดเริ่มต้น 

เกิดขึน้อย่�งช้�ๆ ซึง่ส่งผลกระทบแบบสะสมและเพ่ิมขึน้ 

ในระยะย�ว

  จะเหน็ได้ว่� เมือ่เดือนทีแ่ล้ว (ตลุ�คม ๒๕๖๔) หล�ย 

จังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพ�ะภ�คเหนือและภ�ค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ต้องเผชญิกับอทุกภัยครัง้เลวร้�ย 

ครึง่หนึง่ในชวีติ หล�ยพ้ืนทีไ่ม่เคยนำ�้ท่วมก็ท่วม ช�วบ้�น 

บ�งคนถึงกับบอกว่� น่ีเป็นเหตุก�รณ์รนุแรงท่ีสดุทีเ่คย 

พบเจอ

  ในกรุงเทพมห�นคร (กทม.) เมืองฟ้�อมรของใคร

หล�ยคน ก็ประสบกับคว�มเดือดร้อนไม่ต่�งกัน ระยะ

เวล�เพียงครู่คร�วที่ฝนตกอย่�งรุนแรง ทำ�ให้เกิดเป็น

นำ้�ท่วมขังและนำ้�ท่วมสูง ขณะที่ผู้ที่อ�ศัยอยู่ริมแม่นำ้� 

เจ้�พระย�ท้ังใน กทม. และปรมิณฑล แทบจะเก็บของ 

ขึ้นที่สูงไม่ทัน

  โดยปกตแิล้ว ไม่เกินช่วงสิน้เดอืนตลุ�คมของทกุปี 

พ�ยุลูกสุดท้�ยจะพัดผ่�น ฝนจะหมดและประเทศก็

จะเข้�สู่ฤดูหน�วอย่�งเป็นท�งก�ร ทว่�ในปี ๒๕๖๔ 

ล่วงเข้�ม�ถึงเดือนพฤศจิก�ยนแล้ว แต่คนไทยก็ยัง

ไม่ว�ยต้องเผชิญกับฝน นี่คือภ�พสะท้อนคว�มวิปริต

ของสภ�พอ�ก�ศได้อย่�งชัดเจน

  อย่�งไรก็ดีหห�กเร�มองในภ�พกว้�งหจะพบว่� 

ผลพวงท่ีเกิดจ�กปัญห�ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ 

ภูมอิ�ก�ศ แม้จะร้�ยแรงแต่น่ันก็เป็นเพียงแค่ “ปล�ยเหต”ุ 

ส่วนต้นเหตุที่ใหญ่กว่� นั่นคือ “ปัญห�สิ่งแวดล้อม” ที่

ได้สร้�งคว�มเสื่อมโทรมไปทั่วทั้งโลก

  “ประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมีปัญห�ก�รเปลี่ยน 

แปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศเป็นส่วนหนึง่) สมัพันธ์กับทุกคน 

-ทุกชีวิต ท้ังในฐ�นะผู้รับผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ  

ฉะน้ันก�รแก้ไขปัญห�จะเป็นไปไม่ได้เลยห�กเร�ไม่ใช้ 

กระบวนก�รก�รมส่ีวนร่วม” นพ.ประทีป ธนกิจเจรญิ 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ระบุไว้ใน

คอลัมน์ “คุยกับเลข�ธิก�ร”

  กระบวนก�รก�รมส่ีวนร่วม ได้รบัก�รออกแบบเป็น 

“เครือ่งมอื” ท่ีหล�กหล�ย ภ�ยใต้ พ.ร.บ.สขุภ�พแห่งช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพ�ะ “กระบวนการสมัชชาสขุภาพ 

แห่งชาติ” ที่ผ่�นม� ได้ทำ�หน้�ที่นี้อย่�งเต็มศักยภ�พ

All we have to do 
is to wake up 
and change.

Greta Thunberg
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๑๐

The future depends on
what you do today. 

Mahatma Gandhi

๑๑๑๑

  ประเทศไทยมมีตสิมชัช�ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม 

อยู่หล�กหล�ย ทั้งในระดับช�ติ ระดับจังหวัด ระดับ

พ้ืนท่ี ตลอดจนสมชัช�เฉพ�ะประเดน็ท่ีเพิง่ผ่�นพ้นไป 

อย่�งเรื่องฝุ่นละอองขน�ดเล็ก PM 2.5 โดยตัวอย่�ง 

มตสิมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิ ท่ีเก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม 

ในอดีต

  อ�ทิ ๑.๗ บทบ�ท อปท.กับก�รจดัก�รสขุภ�พและ 

ทรัพย�กร สิง่แวดล้อม ๓.๑ ม�ตรก�รทำ�ให้สงัคมไทย 

ไร้แร่ใยหิน ๔.๓ ก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดย

ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง ๕.๒ ก�รป้องกันและ

ลดผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กโรงไฟฟ้�ชีวมวล ๕.๔ 

ก�รจัดก�รปัญห�หมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พ 

๕.๕ คว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร : ก�รแก้ไขปัญห�

จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ๕.๖ ก�รปฏิรูประบบก�ร

วิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ 

(EIA/EHIA) ๘.๒ ทบทวนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ก�รจัดก�รปัญห�หมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พ  

๑๐.๔ ก�รจดัก�รขยะมลูฝอยในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม 

อย่�งยั่งยืน

  นอกจ�กนี้ ๑ ใน ๓ ของระเบียบว�ระท่ีจะเข้�สู ่

ก�รพิจ�รณ�ในง�นสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิครัง้ท่ี ๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงจะจดัขึน้ระหว่�งวันท่ี ๑๕-๑๖ ธ.ค. น้ี 

ก็ยังเก่ียวข้องกับกระแสสิง่แวดล้อม น่ันคือ “การสร้าง 

เสรมิสขุภาวะสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืนในวกิฤตโควดิ-19”

  สำ�หรับระเบยีบว�ระดงักล่�ว มุง่เน้นให้ทุกภ�คส่วน 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบูรณ�ก�รขับเคลื่อนประเทศ

ไปสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนห(SDGs)หในด้�น 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้สร้�งสขุภ�วะ 

ที่ดีให้แก่ผู้ที่อ�ศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภ�ยหลังพบ

ว่�ปัญห�สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนท้ังในช่วงสถ�นก�รณ์

โควิด-19 และหลังวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลต่อสุขภ�พ

ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

  ท้ังน้ี จงึมกี�รจดัทำ�ข้อเสนอในประเด็น การจดัการ 

สิง่แวดล้อมจากปัญหาขยะ เช่น ก�รพัฒน�บรรจภุณัฑ์ 

ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ก�รสร้�งแรงจงูใจให้ทุกฝ่�ย 

ร่วมทำ�ต�มหลักก�ร 3R ก�รจัดก�รขยะติดเชื้ออย่�ง 

เป็นระบบ การจัดการสิง่แวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 

เช่น ก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภ�พ ศึกษ�

วิจัยคว�มส�ม�รถในก�รรองรับของพื้นที่

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เช่น ก�รบูรณ�ก�รพัฒน�โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช ้

ทรัพย�กรที่คุ้มค่� ลดมลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและเมืองอย่างมีสขุภาวะ 

เช่น พัฒน�พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับปัญห�และบริบท 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวหก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมโดยการมี 

ส่วนร่วมเป็นเครอืข่ายพลงัพลเมือง เพือ่สร้างเสรมิ 

สุขภาวะท่ีย่ังยืนหเช่นหส่งเสริมและสนับสนุนก�ร

ดำ�เนินง�นของกลุ ่มเครือข่�ยประช�ชนหเย�วชน  

ทั้งด้�นคว�มรู้ ทรัพย�กร หรือเครื่องมืออย่�งจริงจัง

  
พลังพ้ืนที่คือรากฐาน - 
อบต.คือแรงส่ง
  สำ�หรับมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที่ผ่�นม�ต่�ง

ถูกนำ�ไปขบัเคลือ่น-ขย�ยผลกันอย่�งเข้มแขง็ เกิดเป็น 

รูปธรรมระดับพื้นที่ม�กม�ย ตัวอย่�งหนึ่งคือสิ่งที่เกิด

ใน จ.พังงา ซึ่งได้นำ�กระบวนก�รสมัชช�ฯ ม�ปรับใช้

อย่�งสอดรับกับบริบทของตัวเอง

  ไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดก�รมูลนิธิชุมชนไท และ

น�ยกสม�คมประช�สังคมพังง�แห่งคว�มสุข เล่�ว่� 

ช่วงร�วสิบปีที่แล้วหจ.พังง�หได้มีก�รรวบรวมภ�ค 

ประช�สังคม องค์กรชุมชนต่�งๆ เข้�ไว้ด้วยกัน เพื่อ

ร่วมเดนิหน้�เป้�หม�ยเดยีวกัน นัน่คอืก�รสร้�ง “พังง� 

แห่งคว�มสุข” และต�มม�ด้วยก�รสร้�ง “ล�ยแทง” 

ที่เป็นเส้นท�งของก�รเดินไปในทิศท�งนี้ร่วมกัน

  หนึ่งในสิ่งท่ีปร�กฎออกม�หคือก�รรวบรวมง�น

สมัชช�ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นสมัชช�สุขภ�พ สมัชช�สภ�

องค์กรชมุชน หรอืสมชัช�สวัสดกิ�รสงัคม ฯลฯ ซึง่ต�ม 

ปกติแต่ละจังหวัดมักจะมีงบประม�ณจ�กภ�คีใน
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ก�รจัดง�นสมัชช�ประม�ณ ๔ ง�น และหล�ยจังหวัด 

ก็อ�จจดัเป็น ๔ ครัง้ ห�กแต่จงัหวัดน้ีได้จดัขึน้ครัง้เดยีว 

เป็น “สมัชชาพังงาแห่งความสุข”

  “ในปีหนึ่งเร�มีสมัชช�ครั้งเดียว รวบรวมคนกว่� 

๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน รวมถึงหวัหน้�ส่วนร�ชก�ร ผูว่้�ฯ 

ผู้บริห�รท้องถิ่นม�ทั้งหมด เวล�มีข้อเสนออะไรต่�งๆ 

หรือก�รขับเคลื่อนง�น ก็ยิ่งเป็นเอกภ�พ ไปในทิศท�ง

เดียวกัน” ไมตรี ระบุ

  รวมถึงข้อเสนอล่�สุดที่เกิดขึ้น ภ�ยหลังจ�กที่สภ�

องค์กรชุมชนได้เสนอนโยบ�ยก�รจัดก�รภัยพิบัติโดย

ชุมชนเป็นฐ�น เพื่อให้เป็นนโยบ�ยจังหวัด ท�ง ผวจ.

พังง� ก็ได้ลงน�มในคำ�สั่งแต่งต้ังกรรมก�รขึ้นม�ใน

ระดับจังหวัด และคณะกรรมก�รตำ�บล ในทุกตำ�บล 

เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ 

หรือ “หน่ึงต�าบล หน่ึงศูนย์จัดการภัยพิบัติและ

โรคอุบัติใหม่

  ไมตรี อธิบ�ยว่� กลไกท่ีเกิดขึ้นใหม่นี้ มาจาก

การร่างกรอบแนวคิดของภาคประชาสังคมไป

น�าเสนอให้ผู้ว่าฯหเพื่อให้เกิดภาคีความร่วมมือ

ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 

กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มชาติพันธุ์ หน่วยงานท้องถิ่น 

ฯลฯหในแต่ละต�าบลหมาร่วมกันวางแผนการ

ด�าเนินงานเพ่ือรบัมือ และให้ความช่วยเหลอืกลุม่ 

เปราะบาง ผู้ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ตลอดจน 

ไการรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่หลังจากนี้

  “เชื่อว่�กลไกแบบนี้ย่อมทำ�ให้เร�ขับเคลื่อนง�น

ได้ดีกว่�แน่นอน เพร�ะมีงบประม�ณ มีก�รสนับสนุน

ทั้งจ�กภ�ครัฐ ท้องถ่ิน และหน่วยง�นต่�งๆ ซึ่งอ�จ 

เพ่ิงเริ่มต้นและยังเร็วเกินไปท่ีจะบอกว่�ดีกว่�พ้ืนที่อื่น 

ขน�ดไหน แต่สิง่ทีเ่กิดขึน้หลงัจ�กน้ีก็จะเป็นพัฒน�ก�ร 

ท่�มกล�งก�รเรียนรู้ร่วมกันของประช�ชนหรวมถึง 

There are 
no passen-
gers on 
Spaceship 
Earth. 
We are all 
crew.

Marshall McLuhan

หน่วยง�นรฐั อนัถือได้ว่�เป็นจดุเริม่ต้นของก�รคดิใหม่ 

ในก�รทำ�ง�น” ไมตรี ระบุ

  นอกจ�กนี้ อีกหน่ึงในตัวอย่�งก�รแก้ไขปัญห�ที ่

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีหม�จ�กหต.อ่าวนาง 

จ.กระบี ่ ซึง่ครอบคลมุพ้ืนท่ีแหล่งท่องเทีย่วท้ังช�ยห�ด 

และหมู่เก�ะ ที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้�ม�ใน 

พ้ืนทีอ่ย่�งต่อเนือ่ง พร้อมกับปรมิ�ณขยะท่ีเพ่ิมขึน้ต�ม 

จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือนที่สูงขึ้นในแต่ละปี

  ปัจจุบันมีขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวันม�กถึง ๖๕-๗๐ 

ตนั หรอืนับเป็นกว่�ครึง่หน่ึงของปรมิ�ณขยะทัง้จงัหวดั 

โดย อปท. ที่รับผิดชอบในก�รจัดก�รขยะ คือ อบต.

อ่�วน�ง

  ไม่น่�เชือ่ว่� ปัญห�ขยะทีฝั่งร�กลกึในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

จะได้รับก�รแก้ไขอย่�งอย่�งเป็นระบบหภ�ยหลัง 

อบต.อ่�วน�ง ได้ทำ�ประช�คมพูดคุยกับช�วบ้�น เพื่อ

กำ�หนดกติก� และจัดทำ�เป็นธรรมนูญสุขภ�พตำ�บล 

ให้ทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะท่ีส�ม�รถข�ยได้

ออกไปก่อนทิ้งiiใครไม่ทำ�ต�มน้ีก็จะมีม�ตรก�รท�ง

สังคมต�มม�

  ม�กไปกว่�นั้น อบต.อ่�วน�ง ยังได้สนับสนุนกลุ่ม 

“ผู้ประกอบก�รเรือห�งย�ว” เปล่ียนจ�กก�รใช้ถุงดำ� 

ใส่ขยะม�เป็นถังขยะฝ�ปิด เพื่อป้องกันขยะหลุดลอย 

ลงสู่ทะเล โดยใน ๒ ปี มีก�รมอบถังขยะให้ผู้ประกอบ

ก�รไปแล้วกว่� ๓๕๐ ใบ พร้อมกันน้ีก็ได้ทำ�ก�รจัด

ระเบียบกลุ่ม “ซ�เล้ง” เก็บขยะ ด้วยก�รขึ้นทะเบียน 

สนับสนุนเสื้อก๊ักเรืองแสงเป็นสัญลักษณ์iiและให้ 

บทบ�ทซ�เล้งในฐ�นะกำ�ลงัสำ�คญัในก�รคดัแยกขยะ 

ไปพร้อมๆ กับช่วยสอดส่องคว�มผิดปกติในพื้นที่ ใน

ลักษณะ “ส�ยตรวจต�สับปะรด”

 หหหอบต.อ่�วน�งiiยังเป็นแม่ง�นร่วมกับประช�ชน 

ในก�รจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำ�

ทุกเดือนหโดยเชิญกลุ่มผู้ประกอบก�รหผู้นำ�ชุมชน 

ชมรมเรือห�งย�ว รถส�มล้อ ตลอดจนเจ้�หน้�ที่และ 

ประช�ชนในพ้ืนท่ีม�ร่วม และยังได้แปรรปูขยะม�สร้�ง 

ประโยชน์หด้วยก�รทดลองทำ�ถนนรีไซเคิลจ�กถุง 

พล�สติก และอฐิบลอ็กขยะพล�สตกิ ตลอดจนส่งเสรมิ 

ให้เกิดก�รรวมกลุ่มของช�วบ้�นในก�รนำ�เศษผลไม้

ม�ผ่�นกระบวนก�รหมัก เพ่ือผลิตเป็นนำ้�ย�ล้�งจ�น 

ออร์แกนิค ซึ่งท�ง อบต. ได้มีก�รประช�สัมพันธ์กลับ

กลุ่มผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รให้หันม�ใช้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่�วด้วย

  จะเห็นได้ว ่�หัวใจของคว�มสำ�เร็จหนอกจ�ก

กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมอย่�งแท้จริงท่ีทำ�ให้ทุก

ภ�คส่วนเข้�ม�เป็นเจ้�ของประเด็นร่วมกันแล้วหที่

สำ�คัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่�กันก็คือแรงสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)

  “อบต.หมีคว�มเข้�ใจบริบทของพ้ืนท่ีหใกล้ชิด 

ประช�ชนหทั้งยังเป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย

โดยตรง ส�ม�รถเชื่อมร้อยนโยบ�ยระดับช�ติลงม�สู ่

ระดับปฏิบัติก�รในพ้ืนท่ีได้อย่�งไร้รอยต่อหมีคว�ม 

คล่องตวั อบต.จงึเป็นกลไกเปรยีบได้กบัภ�คยุีทธศ�สตร์ 

ในระดับพ้ืนท่ีท่ีสำ�คัญของ สช. และเป็นหัวใจสำ�คัญ 

ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะในก�รสร้�ง 

สิง่แวดล้อมท่ีด ีและสร้�งสขุภ�วะท่ีดคีรอบคลมุทุกมติ”ิ 

นพ.ประทีป ระบุ

๒๘ พ.ย. ‘เลือกตั้งอบต.’
ออกแบบอนาคตตัวเอง 
  นอกจ�กว�ระก�รเปิดประเทศแล้วหในเดือน

พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ ถือเป็นห้วงย�มสำ�คัญที่กำ�ลังจะ

เกิด “คว�มเปลี่ยนแปลงใหญ่” ในระดับพื้นที่ เพร�ะ

จะมีก�รเลือกตั้งสม�ชิก อบต. และ น�ยก อบต. ซึ่ง

จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พ.ย. นี้ 

  น่ันหม�ยคว�มว่�ในระยะเวล�อันใกล้น้ีหเร�จะ 

ได้ม�ซึ่ง “ผู้บริห�รท้องถิ่นชุดใหม่” ท่ีจะเข้�ม�ช่วย

บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขของพ่ีน้องประช�ชน และนำ�พ�

สังคมไทยไปสู่สังคมสุขภ�วะในเร็ววัน

  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมห�ดไทย (มท.) 



ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๔ ๑๑๑๕

good planetS 
are hard to find.

Time

บอกกับนิตยส�รส�นพลงัว่� ท่�มกล�งคว�มเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วและรุนแรง ตลอดจนปัญห�ที่ม ี

คว�มเป็นส�กล เช่น ปัญห�สิ่งแวดล้อม ก�รเปลี่ยน 

แปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ภัยพิบัติ หรือแม้แต่โรคระบ�ด 

อย่�งโควิด-19 ผู้บริห�ร อบต. จำ�เป็นต้องมีคุณสมบัติ

เฉพ�ะ

  น�ยประยูร บอกว่� ผู้บริห�รในโลกยุคใหม่ หรือ 

โลกยุค New Normal นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน ์

ควบคู่ไปกับมี “คว�มยืดหยุ่นสูง” ต้องมีคว�มคล่องตัว

และส�ม�รถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกลไกก�รทำ�ง�น

ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลงต�ม

บริบทของพื้นที่ได้อย่�งรวดเร็ว

  “ผู้บริห�รที่จะเข้�ม�ทำ�ง�นในยุคนี้ นอกจ�กจะมี

เป้�หม�ยที่ชัดเจนแล้ว ต้องมียุทธศ�สตร์และยุทธวิธี

ที่ไม่ยึดติดหรือแข็งตัวจนเกินไป ... ม�กไปกว่�น้ัน  

ผู้บริห�ร อบต. ในสถ�นก�รณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมี

คว�มคิดท่ีเป็นระบบ เข้�ถึงข้อมูล ส�ม�รถจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญของภ�รกิจ และกล้�ตัดสินใจได้อย่�ง

รวดเร็วอย่�งเท่�ทันสถ�นก�รณ์ ที่สำ�คัญคือต้องรู้จัก 

ก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้�ม�ประยุกต์ใช้ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในก�รบรกิ�รส�ธ�รณะ ตลอดจน 

มกี�รตดิต�มประเมนิผลในแต่ละง�น นำ�ม�สงัเคร�ะห์ 

-สรุปบทเรียน เพื่อไปสู่ก�รพัฒน�ในอน�คตต่อไป” 

อธิบดี สถ. ระบุ 

  นายประยูร จำ�กัดคว�มว่� ก�รเลือกต้ังครั้งน้ีจึง

เปรียบได้กับก�รท่ีประช�ชนจะ “เลือกอน�คต” หรือ 

“ออกแบบอน�คต” ของตัวเอง ในทิศท�งที่ตัวเองต้อง 

ก�รจะเห็นหรือจะเป็น โดยมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น

ตวัแทนในก�รขบัเคลือ่นภ�พอน�คตน้ันให้เกิดขึน้จรงิ

  ด้วยเหตุนี้ “นิตยส�รส�นพลัง” จึงขอใช้พื้นที่ใน 

หน้�กระด�ษน้ี เชญิชวนทุกท่�นไปใช้สทิธิใช้เสยีงเลอืก 

บุคคลท่ีเหม�ะสมท่ีสดุ เพ่ือให้ได้ม�ซึง่ผูบ้รหิ�รท้องถ่ิน 

ชุดใหม่ม�บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขของพ่ีน้องประช�ชน 

และเป็นพลังสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อม

ต่อไป 
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๑๖

สัมภาษณ์พิเศษ

อปท. 
เชื่อมร้อยพลัง
ลงสู่ ‘พ้ืนที่’

หัวใจส�าคัญคือ
ร่วมทาง
ไปพร้อมกับ
ประชาชน

  ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด - 19 เป็นเวล�กว่� ๑๙ 

เดือน และจะต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึง

คว�มสำ�คัญของก�รทำ�ง�นอย่�งประส�นบูรณ�ก�ร

ร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐหองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภ�คเอกชน รวมทั้งจิตอ�ส�และประช�ชน โดยเฉพ�ะ

คว�มเข้มแข็งและศักยภ�พขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ท่ีเป็นหนึ่ง “จุดเปล่ียนสำ�คัญ”  เป็นกลไกที ่

เชื่อมร้อยนโยบ�ยก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรค

โควิด – 19 ลงสู่ก�รปฏิบัติในพ้ืนท่ี ให้ประช�ชนมี

คว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีส่วนร่วมในก�รป้องกันก�ร

แพร่ระบ�ดของโรคโควิด – 19 ได้อย่�งเห็นผล 

ประยูร 
รัตนเสนีย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมก�รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (สถ.) 
กระทรวงมห�ดไทย (มท.)
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๑๙๑๘

  ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์วิกฤตทัง้ก�รปรบัตวักับวิถีชวิีต 

คว�มเป็นอยู่ใหม่และภ�วะเศรษฐกิจท่ีเปร�ะบ�ง

ด้วยก�รลดลงของร�ยได้ของประช�ชนและครัวเรือน 

ยุทธศ�สตร์ก�รทำ�ง�นหทิศท�งของสำ�นักง�นคณะ 

กรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิ(สช.) องค์กรส�นพลงัภ�ยใต้ 

ก�รนำ�ของ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในฐ�นะภ�คียุทธศ�สตร์และ

กำ�ลังหลักในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับ 

พ้ืนทีใ่ห้เกิดขึน้จรงิ จะเป็นพลงัเสรมิสร้�งและสนบัสนนุ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคว�มเข็มแข็งในก�ร 

ให้บรกิ�รส�ธ�รณะแก่ประช�ชนอย่�งทัว่ถึง เสมอภ�ค 

อย่�งยั่งยืน

  ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

และน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) ท่ีกำ�ลัง

จะเกิดขึ้นในวันอ�ทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ 

เป็นก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่ในก�รบริห�รก�รปกครอง

ในระดับพื้นที่ เป็นก�รเลือก “ผู้บริห�รท้องถิ่นยุคใหม่” 

ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ทั้ง ๕,๓๐๐ แห่ง ที่จะ

เข้�ม�ช่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข ของพ่ีน้องประช�ชน

และนำ�พ�สังคมไทยไปสู่สังคมสุขภ�วะในเร็ววัน 

  ก ่อนวันเลือกต้ังสม�ชิกองค ์ก�รบริห�รส ่วน

ตำ�บลและน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลม�ถึง  

กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�รส�นพลังหได้รับเกียรติ

อย่�งสูงจ�ก อธิบดีกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น  

นายประยูร รัตนเสนีย์ ช่วยฉ�ยภ�พบทบ�ทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตของประช�ชน 

  อธิบดีกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ินหเริ่มก�ร

สนทน�ก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

ในสถ�นก�รณ์ปัจจบุนัน้ัน ฝ่�ยสภ�และน�ยกองค์ก�ร 

บริห�รส่วนตำ�บล ควรพิจ�รณ�แนวทางการท�างาน

ใน ๔ เรือ่ง โดยเรือ่งแรก ต้องปรบัตวัเรว็ – ยืดหยุ่นสงู 

เท่�ทนัคว�มเปลีย่นแปลง เรือ่งท่ีสอง ร่วมท�งไปพร้อม 

กับประช�ชน ก�รทำ�ง�นเรือ่งท่ีสามหกระจ�ยอำ�น�จ 

-เชื่อมร้อยพลังท�งสังคมลงสู่พื้นที่ และเรื่องสุดท้าย

คือ สร้�งกัลย�ณมิตร หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปรับตัวเร็ว - ยืดหยุ่นสูง 
เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
  ก�รเลือกต้ังสม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

และน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลในวันอ�ทิตย์ท่ี 

๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ น้ี เป็นก�รใช้สิทธิใช้เสียง

ของประช�ชนต�มระบอบประช�ธิปไตย ในก�รเลือก

ผู้แทนของตนท่ีมีวิสัยทัศน์ มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ  

และมีคว�มสุจริตหไปทำ�ง�นพัฒน�ท้องถ่ินให้เกิด 

ประโยชน์ต�มคว�มต้องก�รของประช�ชน ก�รเลอืกตัง้ 

ครัง้น้ีจงึเปรยีบได้กับก�รท่ีประช�ชนจะ “เลอืกอน�คต” 

หรือ “ออกแบบอน�คต” ในทิศท�งท่ีตัวเองต้องก�ร

จะเห็นหรือจะเป็น โดยก�รดำ�เนินก�รเลือกตั้งเป็นไป 

ต�มมติเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๗ กันย�ยน 

๒๕๖๔ และคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง กำ�หนดให้วัน

อ�ทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง

  น�ยประยูร กล่�วต่อไปว่� ภ�ยหลังก�รเลือกตั้ง

แล้วเสร็จ ประเทศไทยก็จะได้ผู้บริห�ร อบต. ชุดใหม ่

เข้�ม�บรหิ�รง�นในพ้ืนท่ี โดยหน้�ทีข่องผูบ้รหิ�ร อบต. 

จะเป็นไปต�ม พ.ร.บ. จัดตั้งสภ�ตำ�บลและองค์ก�ร

บริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

รวมถึง พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ย 

อำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ คอืมอีำ�น�จหน้�ท่ีในก�รจดับรกิ�ร 

ส�ธ�รณะ พัฒน�พ้ืนที่ในตำ�บลท่ีเป็นเขตรับผิดชอบ 

ท้ังในด้�นเศรษฐกิจ สังคม ก�รจัดก�รศึกษ� ก�ร

ส�ธ�รณสุขและวัฒนธรรม

 หห“อบต.หถือเป็นหน่วยง�นท่ีมีคว�มใกล้ชิดหเข้�ถึง 

และรับรู้ปัญห�ของประช�ชนในพื้นที่ม�กที่สุด ฉะนั้น

ก�รได้ผู้บริห�รที่มีคว�มเข้�ใจ ทั้งระดับพื้นที่ ระดับ

นโยบ�ยส่วนกล�ง ตลอดจนมิติของก�รพัฒน�อย่�ง

ยั่งยืนทั้งในและต่�งประเทศ จะยิ่ง “เพิ่มโอก�ส” และ

เพ่ิมศักยภ�พให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีได้อย่�งรอบด้�น

แบบ ๓๖๐ องศ�” น�ยประยูร กล่�ว

  อย่�งไรก็ดี ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่�งรวดเรว็และรนุแรง ตลอดจนปัญห�ท่ีมคีว�มเป็น 

ส�กล เช่น ปัญห�สิ่งแวดล้อม ก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ ภัยพิบัติ หรือแม้แต่โรคระบ�ดอย่�ง

โควดิ - 19 ผูบ้รหิ�ร อบต. จำ�เป็นต้องมคีณุสมบตัเิฉพ�ะ

ผู้บริหาร อบต. ในสถานการณ์
วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมีความคิด
ที่เป็นระบบ เข้าถึงข้อมูล สามารถ
จัดล�าดับความส�าคัญของภารกิจ
กล้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
อย่างเท่าทันสถานการณ์”
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๒๐ ๒๑

  น�ยประยูร บอกว่� ผู้บริห�รในโลกยุคใหม่ หรือ 

โลกยุค New Normal นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน ์

ควบคู่ไปกับมี “คว�มยืดหยุ่นสูง” ต้องมีคว�มคล่องตัว

และส�ม�รถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกลไกก�รทำ�ง�น

ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลงต�ม

บริบทของพื้นที่ได้อย่�งรวดเร็ว

  “ผู้บริห�รที่จะเข้�ม�ทำ�ง�นในยุคนี้ นอกจ�กจะม ี

เป้�หม�ยที่ชัดเจนแล้ว ต้องมียุทธศ�สตร์และยุทธวิธี

ที่ไม่ยึดติดหรือแข็งตัวจนเกินไปหตัวอย่�งเช่นใน

สถ�นก�รณ์โรคโควิด - 19 ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีปัญห� 

หรอืคว�มต้องก�รทีจ่ำ�เพ�ะของตวัเอง เป้�หม�ยใหญ่ 

คือก�รป้องกันและควบคุมโรคให้ได้หแต่วิธีก�รของ 

แต่ละพ้ืนท่ีก็จะแตกต่�งกันออกไปหเร�จึงได้เห็นท้ัง

นวัตกรรมชุมชน ม�ตรก�รชุมชน หรือเครื่องมือใหม่ๆ 

ของตำ�บล ได้แก่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น และองค์ก�ร

บริห�รส่วนตำ�บลที่มีประสิทธิภ�พในหล�ยระดับ

  “ม�กไปกว่�น้ัน ผู้บริห�ร อบต. ในสถ�นก�รณ์

วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมีคว�มคิดที่เป็นระบบ เข้�ถึง 

ข้อมูล ส�ม�รถจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของภ�รกิจ กล้�

ตัดสินใจได้อย่�งรวดเร็วอย่�งเท่�ทันสถ�นก�รณ์ ท่ี

สำ�คัญคือต้องรู ้จักก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เข้�ม�ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในก�รบริก�ร

ส�ธ�รณะ ตลอดจนมีก�รติดต�มประเมินผลในแต่ละ 

ง�น นำ�ม�สงัเคร�ะห์ - สรปุบทเรยีน เพ่ือไปสูก่�รพัฒน� 

ในอน�คตต่อไป” อธิบดี สถ. ระบุ 

หัวใจส�าคัญคือร่วมทาง
ไปพร้อมกับประชาชน
  แน่นอนว่� ผู้บริห�รท้องถ่ินเป็นอย่�งไร อน�คต

ของท้องถิ่นก็จะเป็นเช่นนั้น คว�มเข้มแข็งของท้องถิ่น 

และก�รยกระดบัคณุภ�พชวิีตของประช�ชน จึงสมัพันธ์ 

อย่�งเป็นเนื้อเดียวกับผู้บริห�ร อบต. ชุดใหม่ที่จะเข้�

ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง

  “น�ยประยูร” อธิบ�ยว่� อบต. เป็นหน่วยง�น

ขน�ดเล็กที่สุดในก�รปกครองท้องถิ่น มีคว�มใกล้ชิด

กับประช�ชนม�กที่สุด เพร�ะมีตัวแทนของประช�ชน

ในทุกหมู่บ้�นที่เรียกว่�สม�ชิกสภ� อบต. โดยมีน�ยก  

อบต. เป็นผูบ้ริห�รสงูสดุ มข้ี�ร�ชก�ร - งบประม�ณ เพ่ือ 

รองรับภ�รกิจในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะต่�งๆ ให้แก่

ประชนชนในพื้นที่ ทั้งโครงสร้�งพื้นฐ�น สิ่งแวดล้อม 

สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ

  ด้วยจดุแขง็ทีม่คีว�มใกล้ชดิและรบัรูค้ว�มต้องก�ร 

ของประช�ชนม�กทีส่ดุ ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นหนไีม่พ้นก�ร 

ร่วมท�งไปพร้อม ๆ กับประช�ชนในพื้นที่ ซึ่งหม�ยถึง

ก�รทำ�ง�นด้วยกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม ดังนั้นใน

กระบวนก�รบริห�รจัดก�รจึงจะมีก�รเปิดโอก�สให้

ประช�ชนเข้�ม�ร่วมในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ 

ก�รบริก�รส�ธ�รณะ ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รในก�ร

ดำ�เนินก�รต่�งๆ

  กระบวนก�รก�รมส่ีวนร่วม จะช่วยให้ประช�ชนต่ืนรู ้

เกิดเป็นขบวนของก�รพัฒน�ท่ีจะทำ�ให้บรรลเุป้�หม�ย 

และตอบสนองปัญห� - คว�มต้องก�รท่ีตรงจุดตรง

ประเด็น ต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

  “ทุกวันนี้ก�รบริห�รง�นของ อบต. ตั้งแต่เริ่มจนจบ 

กระบวนก�ร ได้เปิดโอก�สให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีเข้�ม� 

มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นท้องถ่ิน ตั้งแต่ก�รออก

ระเบยีบ ข้อบงัคับใช้ในท้องถ่ิน เช่น ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน 

ซึ่งประช�ชนส�ม�รถเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินได้  

ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ท้องถ่ิน ก�รบริห�รจัดก�รงบ

ประม�ณ หรือเมื่อองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลได้รับก�ร 

จัดสรรงบประม�ณในก�รทำ�โครงก�รหรือกิจกรรม

ต่�งๆ ประช�ชนส�ม�รถเข้�ม�ร่วมในกระบวนก�ร

จัดซื้อจัดจ้�งได้ ตลอดจนก�รตรวจสอบก�รบริห�ร

ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

  “ก�รให้ประช�ชนเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รตดัสนิใจ 

ร่วมทำ� ร่วมรบัประโยชน์ และร่วมตรวจสอบก�รทำ�ง�น 

จะทำ�ให้ชุมชนมีโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รพัฒน�พ้ืนท่ี 

ชุมชนของตนเอง ส�ม�รถกำ�หนดแนวนโยบ�ยก�ร 

พัฒน�ท้องถ่ิน บรหิ�รจดัก�รชมุชนและร่วมรบัประโยชน์ 

อย่�งเป็นธรรมและท่ัวถึงกัน สร้�งคว�มมัน่คง เข้มแขง็ 

และยั่งยืนต่อไปได้” อธิบดีประยูร เชื่อเช่นนั้น

กระจายอ�านาจ - เชื่อมร้อยพลัง
ทางสังคมลงสู่พ้ืนที่
  นอกเหนือไปจ�กกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมแล้ว 

ก�รทำ�ง�นเชื่อมร้อยพลังท�งสังคมและพลัง ในระดับ 

พ้ืนท่ี-จังหวัดเข้�กับนโยบ�ยส่วนกล�งsย่อมทำ�ให้

ท้องถิ่นมีคว�มยั่งยืนม�กยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้ “อธิบดี 

สถ.”sเห็นด้วยsพร้อมท้ังอธิบ�ยเพ่ิมเติมเพ่ือสร้�ง

คว�มเข้�ใจให้ม�กขึ้น

  อธิบดีประยูร บอกว่� ต�ม พ.ร.บ.ระเบียบบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประเทศไทยจัดให้มี

ระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

ร�ชก�รส่วนกล�ง ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค และร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละส่วนร�ชก�รมีอำ�น�จหน้�ท่ีท่ี 

แตกต่�งกันไป ซึ่งในหลักก�รในก�รปฏิบัติง�นต้อง 

มีคว�มสอดคล้อง เข้�ใจไปในทิศท�งเดียวกัน จึงจะ 

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

“ผู้บริหารที่จะเข้ามา
ท�างานในยุคนี้ 
นอกจากจะมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว 
ต้องมียุทธศาสตร์
และยุทธวิธีที่ไม่ยึดติด
หรือแข็งตัวจนเกินไป”

ทำ�ให ้บรรลุเป ้�หม�ยและเกิดผลประโยชน ์ กับ

ประช�ชนม�กที่สุด

  สำ�หรับกลไกก�รขับเคลื่อนง�นต้องประกอบไป 

ด้วย คว�มร่วมมอืต้องสร้�งสมัพันธภ�พในก�รทำ�ง�น 

ร่วมกัน ระดมทรพัย�กรม�สนบัสนนุง�นร่วมกัน จงัหวะ 

เวล�โดยจะต้องมีก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ทหน้�ท่ี

คว�มรับผิดชอบต�มกำ�หนดเวล�ท่ีตกลงกัน คว�ม

สอดคล้องปฏิบัติง�นให้ไปในแนวท�งเดียวกันsไม่ 

ทำ�ง�นให้เกิดคว�มซำ�้ซ้อน และก�รสือ่ส�รเข้�ใจตรงกัน 

รวดเร็ว 

  ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกรมส่งเสรมิก�รปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลรวมท้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรปูแบบ เร�คงไม่ได้เป็น 

หน่วยสัง่ก�ร เร�เป็นหน่วยสนบัสนนุส่งเสรมิให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีคว�มย่ังยืน และก�รสร้�งให้

เกิดคว�มย่ังยืนในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของ

ประช�ชนน้ันsจำ�เป็นต้องบูรณ�ก�รเป้�หม�ยของ 

ทุกภ�คส่วน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้�ด้วยกัน เชื่อมร้อย

ก�รทำ�ง�นด้วยคว�มเข้�ใจ คว�มเห็นอกเห็นใจ คือ

เข้�ใจท้ังคว�มท้�ท�ย อุปสรรค และข้อจำ�กัด เพ่ือ 

สนบัสนนุก�รทำ�ง�นได้อย่�งตรงเป้� เร�จงึใช้พลงัแบบ 

อ่อน หรือ Soft power เข้�ม�หลอมรวม ควบคู่ไปกับ

กลไกก�รส่งเสริมและสนับสนุน

  “นอกจ�กนี้ สิ่งที่ต้องพูดถึงอีกประก�รหนึ่งคือก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จ ซึง่ถือเป็นก�ร “กระจ�ยพลงัลงสูพ้ื่นท่ี” 

ทำ�ให้ส�ม�รถตอบสนองต่อปัญห�และคว�มต้องก�ร

ต�มบริบทพ้ืนท่ีได้อย่�งรวดเร็วsฉะน้ันก�รกระจ�ย 

อำ�น�จและก�รถ่�ยเททรัพย�กรลงสู่ อปท. จึงเป็น 

สิง่สำ�คญั ตวันโยบ�ยต้องมพีลงัในก�รขบัเคลือ่น และ 

จงัหวัดท่ีเป็นตวัแปลงและกำ�กับนโยบ�ยไปปฏบิตั ิต้อง 

มคีว�มตัง้ใจทีจ่ะถ่�ยทอดให้หน่วยปฏิบติัคอื อปท. ด้วย” 

น�ยประยูร ระบุ

กัลยาณมิตรหนุนเสริม 
อปท. เข้มแข็ง
  อย่�งทีก่ล่�วไว้ตัง้แต่ตอนต้นว่� ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคโควิด - 19 ตอกยำ้�ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�ร 

ทำ�ง�นระดบัท้องถ่ิน โดยเฉพ�ะ อปท. และคว�มเข้มแขง็ 
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๒๒ ๒๓

รวมถึงศักยภ�พของ อปท. ถือเป็นหนึ่งใน “จุดเปลี่ยน

สำ�คญั” หรอื “จดุชีวั้ด” ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ทีแ่หลมคม

     อปท.ในปัจจบุนัท่ีมฐี�นะเป็นนิตบิคุคลในก�รบรหิ�ร 

ร�ชก�รของตนเอง อีกท้ังกฎหม�ยได้มีก�รกระจ�ย 

อำ�น�จก�รบริห�รง�นไปสู่ อปท. เพื่อให้มีก�รจัดทำ�

บริก�รส�ธ�รณะที่มีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ส�ม�รถดูแล

เรื่องคุณภ�พชีวิต - สุขภ�วะ ของประช�ชนในพื้นที่ได้

  อธิบดีกรมส่งเสรมิก�รปกครองท้องถ่ิน ระบวุ่� เมือ่ 

อปท. เป็นหน่วยง�นที่ใกล้ชิดประช�ชนในระดับพื้นที่

ม�กที่สุด และก�รดูแลส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชน

ในพ้ืนท่ีก็เป็นอำ�น�จหน้�ท่ีท่ี อปท. ต้องดูแลเพ่ือให้

ประช�ชนในพ้ืนท่ีมีสุขภ�วะท่ีดี ข้อเท็จจริงท่ีไม่อ�จ

ปฏเิสธได้ก็คอื อปท.ในแต่ละแห่งมคีว�มพร้อม - คว�ม 

ไม่พร้อมที่แตกต่�งกันออกไปต�มบริบทของตัวเอง

  ไม่ว่�จะเป็นสถ�นะก�รเงินก�รคลังในก�รบริห�ร 

ง�นในพ้ืนท่ี บคุล�กรด้�นส�ธ�รณสขุ โครงสร้�งภ�ยใน 

อปท. ทีบ่�งแห่งยังไม่มกีองส�ธ�รณสขุและสิง่แวดล้อม 

ตลอดจนข้อมลูก�รดำ�เนนิง�นทีถู่กต้องด้�นส�ธ�รณสขุ

เมือ่ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
การดูแลสุขภาวะของตนเอง 
ก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
โควิด-19 ทีย่ัง
ไม่มีใครทราบว่า
จะส้ินสุด
ลงเมือ่ใด 

  แม้มข้ีอจำ�กัด แต่ อปท. ก็ยังมกัีลย�ณมติรร�ยล้อม 

ก�รดำ�เนนิง�นด้�นส�ธ�รณสขุโดยใช้งบประม�ณเงิน 

อุดหนุนจ�กก�รจัดสรรจ�กรัฐบ�ลแล้ว อปท.ยังมีงบ

ประม�ณจ�กกองทุนสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ

แห่งช�ติ (สปสช.) งบประม�ณกองทุนหลักประกัน 

สุขภ�พในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีห(กปท.)หและงบ 

ประม�ณของ อปท. เอง ในก�รดำ�เนนิก�รโครงก�รต่�งๆ 

หรือกิจกรรมในก�รส่งเสริมสุขภ�พของคนในชุมชน 

เช่น ก�รพ่นควันยุงล�ยในก�รป้องกันโรคไข้เลอืดออก 

ก�รฉดีวคัซนีโรคพิษสนัุขบ้� ก�รตรวจสขุภ�พช่องป�ก 

และฟัน ก�รแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ

  น�ยประยูร ยกตวัอย่�งเช่น ในสถ�นก�รณ์โรคโควิด 

- 19 มีก�รดำ�เนินโครงก�รท่ีประสบคว�มสำ�เร็จสร้�ง

ประโยชน์ให้ประช�ชน ในก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด 

ของโรคโควิด - 19 ทัง้ก�รอบรมเชงิปฏบิตักิ�รให้คว�มรู ้

เรื่องโรคโควิด - 19 เพ่ือให้ประช�ชนมีคว�มรอบรู้ด้�น 

สุขภ�พ (Health literacy) ไม่ตกเป็นเหยื่อ fake news 

ที่จะนำ�ไปสู่คว�มตื่นตระหนกและคว�มวุ่นว�ย หรือ 

โครงก�รจดัทำ�หน้�ก�กอน�มยัเพ่ือก�รป้องกนัตนเอง 

ในช่วงแรกของก�รแพร่ระบ�ด

  โครงก�รเหล่�น้ีช ่วยสร้�งก�รมีส ่วนร่วมของ

ประช�ชนในท้องถ่ินในก�รเฝ้�ระวังและควบคุมก�ร

ระบ�ดของโรคโควิด - 19 และ เมื่อนำ�เข้�ไปผส�นกับ 

ม�ตรก�รชุมชน หรือธรรมนูญสู้ภัยโควิด - 19 ซึ่งเป็น 

ก�รกำ�หนดกตกิ�และข้อปฏิบตัโิดยชมุชนเอง ก็ย่ิงทำ�ให้ 

ส�ม�รถยับยั้งหรือชะลอก�รระบ�ดไปยังหมู่บ้�นและ 

ชมุชนในพ้ืนท่ีได้โดยเฉพ�ะ “โครงก�รพลงัคนไทยร่วมใจ 

ป้องกันไวรัสโคโรน�” ก็เป็นตัวอย่�งที่น่�สนใจ เพร�ะ 

โครงก�รน้ีมกีรอบก�รดำ�เนนิก�รครอบคลมุ อปท. จำ�นวน 

๗,๗๗๔ แห่ง (เทศบ�ลและ อบต.) ทีจ่ะช่วยดแูลสขุภ�วะ 

ของประช�ชนในพ้ืนท่ีและพัฒน�คณุภ�พชวิีต คนืก�ร 

ใช้ชีวิตต�มวิถีใหม่ให้กับประช�ชน

  “เพร�ะเมื่อประช�ชนมีคว�มรอบรู้ด้�นก�รดูแล 

สขุภ�วะของตนเอง ก็จะส�ม�รถใช้ชวิีตร่วมกับโควิด-19 

ท่ียังไม่มีใครทร�บว่�จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ฉะน้ันแม้ว่�

จะได้รับวัคซีนแล้ว ก�รใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ก็ยัง

เป็นเรื่องที่จำ�เป็น ซึ่งจะช่วยให้ประช�ชนมีภูมิคุ้มกัน

และห่�งไกลจ�กโรค” อธิบดีประยูร กล่�วท้�ยสุด 
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๒๔ ๒๕

เกาะติด คสช.
‘แผนการดูแลล่วงหน้าสำาหรับ
ประเทศไทย’ (Thai standard 
advance care plan form)
ฉบับแรกของประเทศไทย

  หนึ่งในระเบียบว�ระเพ่ือพิจ�รณ�ของก�รประชุม 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) หรือบอร์ด

สุขภ�พของประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.  

๒๕๖๔ ซ่ึงมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) 

เป็นประธ�นรคือก�รพิจ�รณ�แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าส�าหรับประเทศไทย 

(Thai standard advance care plan form) 

  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ และเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย 

ที่จะมี “แผนก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย” อย่�ง 

เป็นท�งก�ร ซ่ึงจะสอดรับกับสถ�นก�รณ์ด้�นสุขภ�พของ 

ประเทศและของโลกรท่ีพบอุบัติก�รณ์ของโรคร้�ยแรงสูง 

ข้ึนรตลอดจนก�รเดินหน้�เข้�สู่สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์

  สำ�หรับแผนดังกล่�วรเก่ียวเน่ืองกับก�รดูแลแบบ

ประคับประคอง ก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้� และก�ร

แสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุข ต�ม

ม�ตร� ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่จะทำ�ให้ “ผู้ป่วยในระยะสุดท้�ยของชีวิต” มีคุณภ�พ

ชีวิตที่ดีรและมีศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์รตลอดจนลด 

ค่�ใช้จ่�ยครอบครัวและประเทศช�ติได้ในภ�พรวม

  ในอดีต เมื่อพูดถึงก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้� จะ 

พบว่�หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติและก�รตีคว�ม 

ที่แตกต่�งกันออกไปรไม่มีก�รกำ�หนดแนวท�งท่ีเป็น

ม�ตรฐ�นกล�งในก�รปฏิบัติ

 รรรสช. จึงร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) กลุ่ม 

Peaceful death และผู้เช่ียวช�ญ-ภ�คีเครือข่�ยท่ีเก่ียวข้อง 

จัดทำ�แผนก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทยขึ้น โดย

มีเนื้อห�สำ�คัญ ๒ องค์ประกอบ

  ประกอบด้วย ๑. ฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแล

ล่วงหน้า (Thai Standard advance care plan form) ที่

มีด้วยกัน ๔ ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว�งแผนก�ร

ดูแลล่วงหน้�, ก�รแสดงเจตจำ�นงหรือคว�มปร�รถน� 

และแผนก�รดูแลล่วงหน้�ท่ีต้องก�ร, ผู้ตัดสินใจแทน และ 

เมื่อว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้�เรียบร้อยแล้วจะต้องทำ�

อย่�งไรบ้�ง

รร๒.รแนวท�งก�รจัดทำ�ร(Standardรoperation  

procedures : SOP) แบบฟอร์มม�ตรฐ�นแผนก�รดูแล

ล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย (Thai Standard advance 

care plan form)

  ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นแผนก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับ

ประเทศไทยฉบับน้ีรจะส่งผลให้เกิดองค์คว�มรู้และ 

ม�ตรฐ�นแผนก�รดูแลล่วงหน้�ของประเทศไทยท่ีได้รับ 

ก�รยอมรับจ�กทุกหน่วยง�นรส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น

ม�ตรฐ�นในก�รสื่อส�รของบุคล�กรด้�นสุขภ�พใน

แต่ละวิช�ชีพ และสอดคล้องกับบริบทของระบบบริก�ร

สุขภ�พในด้�นก�รดูแลแบบประคับประคองของ

ประเทศไทยต่อไป

  ท่ีสุดแล้ว ท่ีประชุมได้ร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นอย่�ง 

กว้�งขว�ง ก่อนจะมีมติเห็นชอบในหลักก�รแผนก�รดูแล 

ล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย

  นอกจ�กนี้ ในตอนท้�ยของก�รประชุม คสช. ใน

วันเดียวกันน้ีรที่ประชุมยังได้รับทร�บรายงานผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ของ สช. ที่

ประเมินโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) โดย สช. ได้คะแนน 

๙๐.๗๒ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีม�ก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 

๔ ติดต่อกัน 
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๒๗๒๖

เรื่องเล่าจากพื้นที่
จากรากสู่เรา : 
๑๐ ปีธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี
ช�คริต โภชะเรือง สมัชช�สุขภ�พจังหวัดสงขล�

  ๓๑ ตุล�คม ๒๕๖๔  ที่ผ่�นม� มีเวทีคว�มร่วมมือ 
“จากรากสู่เรา วิถีข้าว ชาวลุ่มน�้าภูมี” จัดขึ้น ณ บ้�น
ริมทุ่งน�ของน�ยวรรณะ ขุนเดื่อ ตำ�บลควนรู อำ�เภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขล� ผู้เป็นเจ้�ของพ้ืนที่และฐ�นก�ร
เรียนรู ้หมู ่บ้�นวิถีข้�วพ้ืนเมืองนิเวศน์แห่งก�รเรียนรู ้
คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รปลอดภัย 
  ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทบทวนธรรมนูญ
ลุ่มน�้าภูมี ในวาระครบ ๑๐ ปี เพื่อน�าเสนอถึงการ
อนุรกัษ์และพฒันาพนัธกุรรมข้าว โดยนำ�เสนอ ๓ กรณี 
ศึกษ�สำ�คัญ ได้แก่
  ๑) ข้าวกับอาหารกลางวันและยุวชนชาวนา โดย  
นายสเุทพ เซ่งล่าย อดตีผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนวัดไทรใหญ่ 
สะท้อนคว�มร่วมมือระหว่�งโรงเรียนกับชุมชนหโดยมี  
มทร.ศรวีชิยั เป็นหน่วยสนบัสนนุสำ�คญั ดำ�เนนิก�รร่วมกัน 
ม�กว่� ๗ ปี ช่วยเพิ่มคุณภ�พให้กับอ�ห�รกล�งของวัน
ของเด็กนักเรียน พร้อมสะท้อนปัญห�อ�ห�รกล�งวันใน 
โรงเรียนขน�ดเล็กที่มีเด็กไม่ม�ก ค่�อ�ห�รกล�งวันที ่
เหม�ะสม ควรจะอยู่ที่ ๒๕-๓๐ บ�ท และชุมชนควร
ตระหนักถึงคุณภาพของอาหารท่ีลูกหลานของตน
ได้รับ
  ๒) ข้าวซ้อมมือกับการฟ้ืนพลงัครอบครวัในชมุชน 
โดย นางธันยพร เค่ียมการ เครือข่�ยเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงบ้�นม่วงใหญ่ บอกเล่�วิถีของชุมชนท่ีเริ่ม
แตกสล�ย ก�รนำ�กิจกรรมข้�วซ้อมมือกลับม� ไม่เพียง
ช่วยให้ครอบครัวได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังทำ�ให้เห็น 
คุณค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีหล่นหายไปในวิถีการ 
ผลติแบบใหม่ และเปิดประเดน็คว�มมัน่คงอ�ห�รระดบั 
ครัวเรือน ปริม�ณข้�วที่แต่ละคนบริโภคต่อปี
  ๓) การผลติข้าวเชงิพาณชิย์ของเกษตรแปลงใหญ่ 
โดย นายไพบูลย์ หนูราช ประธ�นวิส�หกิจชุมชน
กลุ่มโรงสีข้�วชุมชนบ้�นหนองโอน บอกเล่�วิถีก�รผลิต
แบบใหม่ จ�กกลุ่มรวมตัวเป็นวิส�หกิจและต่อยอดม�
เป็นห้�งหุ้นส่วน สนับสนุนก�รผลิตข้�วปลอดภัยและ
ข้�วอินทรีย์ จนส�ม�รถสร้�งโรงสี บรรจุภัณฑ์ มีระบบ

ตล�ดของตนเอง และเล่�ว่�ในพื้นที่ลุ่มนำ้�ภูมีมีข้�วพื้น
เมือง ๒๒ ส�ยพันธุ์ ข้�วที่น่�สนใจได้แก่ ข้�วหอมจันทร์
  ทั้ง ๓ กรณีศึกษ�ล้วนสะท้อนวิถีของช�วน�ในพื้นที ่
ก่อนท่ีจะมกี�รนำ�เสนอข้อเสนอเชงินโยบ�ย โดย อ�จ�รย์ 
อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี, ผศ.อ�รีย์ เต๊ะหละ จ�ก มทร.
ศรีวิชัยรัตภูมิ ที่สะท้อนว่�คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รจะเกิด
ได้ต้องให้ช�วน�มีคว�มมั่นคงและย่ังยืนก่อนหพร้อม
เสนอให้เพิ่มคุณค่าของการเรียนรู ้ช่วยกันสร้าง 
ค่านิยมปลูกฝังให้กับเด็กๆและเยาวชนได้เห็น 
คุณค่าของข้าว และวถีิท่ีเก่ียวเน่ืองเพือ่สามารถต่อยอด 
ฐานทุน ฐานทรัพยากรที่ยังมีความสมบูรณ์
  นายก�าราบ พานทอง เครือข่�ยเกษตรกรรมยั่งยืน
สงขล� มองว่� พื้นที่ควรส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์ ข้�ว
พ้ืนเมืองที่ควรส่งเสริมเช่นหข้�วหน่วยเขือหหน่วยง�น 
ควรวิจัยค้นห�ส�ยพันธุ ์ท้องถ่ินท่ีเหม�ะสมกับก�ร
เปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ และภูมนิิเวศ วถิข้ีาวควร 
จะต้องสัมพันธ์กับการบริโภคที่เรียกว่า “ส�ารับ” ข้าว 
ปลา ผัก อาหาร เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ก�ร
ส่งเสริมจะต้องสมดุลทั้งระบบนิเวศท�งก�รผลิตและ
ระบบนิเวศท�งเศรษฐกิจ ห�กข้�วไม่ได้ร�ค� เกษตรกร
จะหันไปปลูกป�ล์มและย�งที่ได้ร�ค�ดีกว่� พร้อมกับ
ย้อนคว�มทรงจำ�ว่�ในอดีตน�ข้�วยังมีพืชอัตลักษณ์
ร่วมที่ปัจจุบันได้ห�ยไปแล้วคือ ใบยีรู ต้นนมแมว และ
ขนมต่�งๆ

  ที่ประชุมที่ประกอบด้วยเครือข่�ยช�วน� สม�คม 
สถ�นศกึษ� ภ�คเอกชน หน่วยง�นร�ชก�ร เช่น พ�ณิชย์ 
จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ต่�งเสนอแนะแนวท�งคว�ม
ร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ในก�รขับเคลื่อนต่อไป อ�ทิ 
๑. ควรส่งเสริมก�รผลิต โดยมีทีมจัดก�รข้�วรับจ้�งช่วย
เกษตรกรหรือเจ้�ของที่ดินที่ไม่มีแรงง�น หรือร่วมมือใน
ลักษณะเสริมหนุนเป็นเครือข่�ยก�รผลิต 
๒. ควรมีก�รอนุรักษ์แปลงน�หรือรวมตัวกันซื้อที่น� 
เพื่อไม่ให้เปลี่ยนสภ�พด้วยม�ตรก�รส่งเสริมคุณค่� นำ�
แนวท�งเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ม�ต่อยอดผลผลิตหรือ
ฐ�นทรัพย�กรข้�วในแต่ละช่วงฤดูก�ล 
๓. ควรนำ�ก�รท ่องเที่ยวเข ้�ม�เสริมด ้วยก�รข�ย 
ประสบก�รณ์ เชือ่มโยงผูบ้รโิภคและคนเมอืงเข้�ม�ร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม มองภ�พข้�วในมิติภูมินิเวศลุ่ม
นำ้�ทะเลส�บสงขล�ที่ส�ม�รถบูรณ�ก�รต้นทุนร่วมกัน 
๔. และท่ีสำ�คัญร่วมสร้�งภ�พจำ�ใหม่ให้กับเย�วชน 
เปลี่ยนภ�พช�วน�ที่ลำ�บ�กย�กจน สร้�งกระบวนก�ร
เรียนรู้เปิดมิติก�รเรียนรู้ในห้องเรียนท้องน� 
  กิจกรรมนี้สนับสนุนโดย ส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�ร
พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขล� 
ในก�รประเด็นเศรษฐกิจฐ�นร�ก เกษตรและอ�ห�รเพื่อ 
สุขภ�พ 
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แกะรอยโลก
รู้หรือไม่ว่า ...
มี 12 ประเทศในโลกที่
ไร้ Covid-19 !!!
ฝรั่งแช่อิ่ม

  ข้อมูลขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า 
ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ท่ัวโลกถึงกว่า 
๒๔๕ ล้านคน มียอดผู้เสียชีวิตกว่� ๔.๙ ล้�นคน 
ระดมฉดีวัคซนีไปแล้วท้ังสิน้กว่� ๖,๘๐๐ ล้�นโดส โดย 
สหรัฐอเมริก�ยังคงครองแชมป์ท่ีมียอดผู้ติดเชื้ออันดับ 
๑ ของโลกหรือกว่� ๔๕ ล้�นคน (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ 
ตลุ�คม พ.ศ.๒๕๖๔)๑  และมกี�รแพร่ระบ�ดแล้ว เกือบ 
๒๐๐ ประเทศทั่วโลก๒  แม้จะมีนโยบ�ยและม�ตรก�ร
ป้องกันก�รแพร่ระบ�ดในหล�ยรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็น  
งดก�รเดนิท�งท้ังภ�ยในและระหว่�งประเทศ ปิดโรงเรยีน 
และสถ�นที่ทำ�ง�น ยกเลิกกิจกรรมส�ธ�รณะที่มีก�ร

รวมตวักันของคนจำ�นวนม�ก กระตุน้ก�รฉดีวัคซนี ก�ร 
สนับสนุนด้�นก�รเงิน และก�รตรวจค้นห�เชิงรุก๓  
  แต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีถึง ๑๒ ประเทศ หรือ เขต
ปกครองตนเองท่ียังไร้การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ซึ่ง ๑๒ ประเทศที่ว่�นั้นก็คือ ๑. หมู่เก�ะคุก 
(Cook Islands) ๒. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Federated  
States of Micronesia) ๓. คิริบ�ส (Kiribati) ๔. น�อูรู  
(Nauru) ๕. นีวเว (Niue) ๖. เก�หลีเหนือ (North Korea) 
๗. หมูเ่ก�ะพิตแคร์น (Pitcairn Islands) ๘. เซนต์เฮเลน� 
(Saint Helena) ๙. โทเคอเล� (Tokelau) ๑๐. ตองก�/
ตองง�น (Tonga) ๑๑. เติร์กเมนิสถ�น (Turkmenistan) 
๑๒. ตูว�ลู (Tuvalu)๔

  กลุม่ประเทศหรอืเขตปกครองตนเองเหล่�นีส่้วนใหญ่ 
ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีห่�งไกล และเป็นหมูเ่ก�ะในทะเลแปซฟิิก 
มีประช�กรน้อย บ�งประเทศเข้�ถึงได้ท�งเรือเท่�น้ัน 
แม้ว่�จะมสีน�มบนิแต่ก็ไม่เป็นทีนิ่ยมเนือ่งจ�กมลีมแรง 
เสีย่งต่อก�รขึน้ลงของเครือ่งบนิ หล�ยประเทศปิดประเทศ 

เร็วและบังคับใช้ม�ตรก�รกักตัวทันทีท่ีเดินท�งเข้�
ประเทศ บ�งประเทศมีก�รคุมเข้มก�รเดินท�งท�งเรือ 
ทีเ่ป็นเส้นท�งหลกัของประเทศอย่�งหนกั บ�งประเทศ 
ได้รบัก�รช่วยเหลอืจ�กประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรฐัอเมรกิ� 
อังกฤษ ญี่ปุ่น ในก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส
ได้เร็ว และบ�งประเทศยังไม่มีก�รร�ยง�นข้อมูลด้�น
สุขภ�พของประช�กรอย่�งเป็นท�งก�ร
  ประเทศที่ไร้ Covid-19 ชวนเราคิดถึงอะไร เช่น 
สิ่งเหล่�นี้อ�จนับได้ว่�เป็นโชคชะต� หรือ เงื่อนไขก�ร 
เดินท�งเข้�ถึงท่ีย�กลำ�บ�กท่ีทำ�ให้พวกเข�รอดจ�ก
โรคร้�ยนี้ แต่ด้�นหนึ่งอ�จจะกระตุกให้คิดได้ว่� หรือ
ย่ิงเป็นพ้ืนท่ีห่�งไกล ทรุกันด�รสิง่ทีค่วรลงทนุคูข่น�นไป 
กับเศรษฐกิจ ก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ คือเรื่อง “ระบบ 
สขุภ�พ” โดยเฉพ�ะในระดบัย่อยลงไปถึงชมุชนท้องถ่ิน 
เพร�ะห�กไม่มีโรคร้�ยก็นับว่�โชคดีไป แต่ถ้�ห�กเกิด
ก�รแพร่ระบ�ดขึ้นม�พวกเข�ควรเข้�ถึงก�รบริก�ร
สุขภ�พที่ดี ได้ม�ตรฐ�น อย่�งเท่�เทียมกัน 
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๑ https://covid19.who.int/ 
๒ https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
๓ https://ourworldindata.org/covid-stringency-index 
๔ https://covid19.who.int/table, https://www.bbc.com
/news/business-58966376, https://www.usnews.com/
news/best-countries/slideshows/countries-without-
reported-covid-19-cases 

ประช�ชนจ�กประเทศน�อูรู (Nauru) 
เป็นเก�ะที่เล็กที่สุดในโลกมีขน�ด 21 ตรม.

และตั้งอยู่ห่�งจ�กประเทศออสเตรเลียร�ว 4,000 กม.

เด็กนักเรียนในชุดประจำ�ช�ติของประเทศตองก�หรือตองง� (Tonga)
ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมห�สมุทรแปซิฟิก ระหว่�งประเทศนิวซีแลนด์

กับรัฐฮ�ว�ยของสหรัฐฯ

ผู้คนในหมู่เก�ะคิริบ�ส
ม�รวมตัวกันเต้นรำ�และเฉลิมฉลอง
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๓๑

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
ก้าวย่างและทางเดินของธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับที่ ๓
กับบทบาทของ อปท.
รัตน� เอิบกิ่ง

๓๐

    พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ระบุถึง

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ไว้ในม�ตร� 

๔๖-๔๘ ว่�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ต ิ

มีสถ�นะเป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

ยุทธศ�สตร์และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ 

และต้องมีก�รทบทวนอย่�งน้อยทุกi๕iปีiเพื่อให้

เหม�ะสม ทันสมัย และตอบโจทย์คว�มเปลี่ยนแปลง

ต่�งๆ ได้อย่�งเท่�ทันสถ�นก�รณ์ 

  ที่ผ่�นม� ได้มีก�รจัดทำ�และประก�ศใช้ธรรมนูญ

ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติม�แล้ว ๒ ฉบับ ขณะนี ้

อยู่ระหว่�งกระบวนก�รยกร่�งฉบับท่ี ๓ โดยมีกลไกคือ 

คณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พ

แห่งช�ติ ฉบับที่ ๓ ที่มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น

ประธ�น และคณะอนุกรรมก�รอีก ๓ ชุด

  ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รและยกร่�ง 

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๓ มี 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธ�น ๒) คณะอนุกรรม 

ก�รมีส่วนร่วมและรับฟังคว�มเห็น มี อ.ชาญเชาวน์  

ไชยานุกิจ เป็นประธ�น และ ๓) คณะอนุกรรมก�ร

สื่อส�รสังคม มี อ.สุวรรณา บุญกล�่า เป็นประธ�น 

โดยทั้งหมดได้ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดiและมี 

ก�รสือ่ส�รสงัคมเปน็ระยะอย่�งตอ่เนือ่ง เพ่ือสร�้งก�ร 

รับรู้และทำ�คว�มเข้�ใจกับสังคมในเร่ืองธรรมนูญว่�

ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๓

  ขณะน้ีกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รยกร่�งธรรมนูญว่� 

ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับท่ี ๓ ร่�งแรก โดยหัวใจ 

สำ�คัญคือก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รยกร่�ง

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ เพื่อทำ�ให้เกิด

ก�รรับรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจ และก�รเป็นเจ้�ของร่วมกัน 

ของทุกคน จนกระท่ังนำ�ไปสู่ก�รขับเคล่ือนต�มภ�รกิจ 

หน้�ที่และบทบ�ทหน้�ที่ของตน

  ทั้งนี้ iในช่วงเดือนสิงห�คมท่ีผ่�นม�iได้มีก�ร

สัมภ�ษณ์เชิงลึกถึงแนวคิดเรื่องระบบสุขภ�พจ�ก

ผู้ทรงคุณวุฒิและก�รสนทน�กลุ่มในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

รวมถึงในช่วงเดือนกันย�ยนและตุล�คม ได้มีก�รจัด 

ประชุมรับฟังคว�มเห็นกับกลุ่มต่�งๆ โดยมีกลุ่มภ�ค ี

เฉพ�ะประเด็น ได้แก่ กลุ่มประเด็นสิทธิหน้�ที่ด้�น

สุขภ�พ กลุ่มประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พ และกลุ่ม

ประเด็นก�รเงินก�รคลังและก�รบริก�รส�ธ�รณสุข  

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ได้แก่ กลุ่มองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มภ�คประช�สังคม กลุ่มคน

รุ่นใหม่ กลุ่มขบวนองค์กรชุมชน และกลุ่มภ�คเอกชน 

เพื่อรับฟังคว�มเห็นในประเด็นเรื่อง ระบบสุขภาพที่

เป็นธรรม ตอบสนอง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ซึ่งเป็นเป้�หม�ยในระยะ ๕ ปี ของธรรมนูญว่�ด้วย

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๓

  จ�กเวทีรับฟังคว�มเห็นของกลุ่ม อปท. ท่ีผ่�นม�น้ัน 

มีผู้แทนจ�กท้ัง อบต. อบจ. และเทศบ�ล ให้คว�มสนใจ 

และเข้�ม�ร่วมแลกเปล่ียนในเวทีจำ�นวนม�ก ซ่ึง อปท. 

ได้เห็นคว�มสำ�คัญในก�รนำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ

สุขภ�พแห่งช�ติม�ใช้เป็นกรอบและแนวทางในก�ร

กำ�หนด Healthy model ยุทธศ�สตร์ หรือนโยบ�ย

ด้�นสุขภ�พของท้องถ่ินในทุกมิติ และใช้เป็น หลักการ 

อ้างอิง เพ่ือให้ท้องถ่ินนำ�ไปใช้ในก�รจัดทำ�แผน นโยบ�ย 

กติก�ของชุมชนiรวมถึงเป็นต้นแบบในก�รจัดทำ�

ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลและข้อตกลงเก่ียวกับระบบ

สุขภ�พ

  นอกจ�กนี้ อปท. ยังมีข้อเสนอต่อธรรมนูญว่�ด้วย

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติว่� ธรรมนูญฯ ควรเป็นกรอบ

ทิศท�งด้�นสุขภ�พท่ีมีคว�มชัดเจนสำ�หรับนำ�ไปใช้ 

จัดทำ�แนวทางในการน�าไปปฏิบัติ โดยเฉพ�ะในด้�น 

บทบาทหน้าท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน 

ควบคุมโรคในชุมชนของ อปท. เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ไป 

ปฏิบัติได้จริง อปท. ส�ม�รถท�างานเชิงรุกได้อย่�ง

ต่อเน่ืองiและเอ้ือให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้องทุก

ภ�คส่วนสามารถเข้าถึงiและมีส่วนร่วมในระบบ

สุขภ�พได้ต่อไป

  ขณะน้ี ข้อมูลจ�กก�รรับฟังคว�มเห็นท้ังหมดได้ถูก 

รวบรวมและส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมก�รวิช�ก�ร

และยกร่�งฯ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รยกร่�งฯ แล้ว 

ก่อนที่จะนำ�ร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที่ ๓ ไปจัดเวทีรับฟัง 

คว�มคิดเห็นจ�กภ�คีต่�งๆ ที่กว้�งขว�งขึ้น โดยผ่�น 

หล�กหล�ยช่องท�งต่อไป รวมถึงก�รรับฟังคว�มเห็น 

จ�กกลุ่มสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติในกระบวนก�ร 

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติครั้งที่i๑๔iที่ถือว่�เป็นเวที

นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมท่ีสำ�คัญและทรงพลัง 
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๓๓๓๒

Right to Health
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้า
สำาหรับประเทศไทย
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

  ก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้�หคือกระบวนก�ร

ว�งแผนดูแลสุขภ�พท่ีทำ�ไว้ก่อนท่ีผู้ป่วยจะหมด

คว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจหรือเข้�สู่ระยะท้�ยของ

ชีวิต อ�จเป็นท�งก�รหรือไม่เป็นท�งก�ร โดยอ�จจะ

ใช้กระบวนก�รสนทน�ปรึกษ�ร่วมกันระหว่�งผู้ป่วย 

ครอบครัว และทีมบุคล�กรสุขภ�พ หรือผู้ป่วยอ�จ

ทำ�ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษ�สม�ชิกครอบครัว หรือ

ปรึกษ�บุคล�กรสุขภ�พ

  ก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้� เป็นองค์ประกอบหน่ึง 

ในกระบวนก�รก�รดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 

care)

  ในแง่ของข้อกฎหม�ยน้ันหก�รว�งแผนก�รดูแล

ล่วงหน้�เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนก�รสื่อส�รในก�ร 

รักษ�พย�บ�ล ซ่ึงกฎหม�ยได้บัญญัติรับรองสิทธิดังกล่�ว 

ไว้ในม�ตร� ๘ และ ม�ตร� ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พ

แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐

  ซึ่งปัจจุบันหส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) 

โดยกรมก�รแพทย์และกรมอน�มัย สำ�นักง�นหลัก 

ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) สม�คมบริบ�ลผู้ป่วย 

ระยะท้�ย และกลุ่ม Peaceful death รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวช�ญและภ�คีเครือข่�ยในเรื่องก�รดูแลแบบ

ประคับประคองในเขตสุขภ�พต่�งๆ จัดทำ�มาตรฐาน

แผนการดูแลล่วงหน้า (Thai standard advance  

care plan form) และแนวท�งก�รจัดทำ�แผนก�รดูแล 

ล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย (Standard operation 

procedures (SOP))

  โดยกระบวนก�รในก�รจัดทำ�แบบฟอร์มและ 

แนวท�งดังกล่�ว เกิดจ�กก�รร่วมกันปรึกษ�ห�รือและ 

ตกลงรูปแนวท�งกล�งที่ได้รับก�รยอมรับจ�กทุกฝ่�ย 

แล้วนำ�ร่�งแบบฟอร์มและแนวท�งท่ีได้ไปจัดกระบวน 

ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้เชี่ยวช�ญในเรื่องก�ร

ดูแลแบบประคับประคองและบุคล�กรด้�นสุขภ�พ

ท่ีทำ�ง�นในเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคองในเขต

สุขภ�พต่�งๆ ทั่วประเทศ

  จ�กนั้น สช. จะนำ�คว�มเห็นที่ได้ม�ปรับปรุงร่�ง 

แบบฟอร์มและแนวท�งในก�รทำ�แผนก�รดูแลล่วงหน้� 

แล้วจึงนำ�เสนอร่�งแบบฟอร์มและแนวท�งดังกล่�ว

ต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติi(คสช.)iเพื่อให้ 

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบต่อไป

  และในวันที่ ๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๔ สช. ในฐ�นะ

ฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะทำ�ง�นจัดทำ�แนวท�งก�ร 

ว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย ได้เสนอ 

ร่�งแบบฟอร์มและแนวท�งท�งก�รว�งแผนก�รดูแล 

ล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย ต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พ 

แห่งช�ติ (คสช.) ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมพิจ�รณ�

และมีมติให้คว�มเห็นชอบม�ตรฐ�นแผนก�รดูแล 

ล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย  (Thai standard advance 

care plan form) และแนวท�งก�รขับเคลื่อน เพื่อ

ประก�ศใช้ทั่วประเทศต่อไป

  โดย สช. มีเป้�หม�ยว่�จะจัดทำ�แบบฟอร์มและ

แนวท�งในก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้�ท่ีได้รับ

ก�รยอมรับจ�กหน่วยง�นและบุคลกรด้�นสุขภ�พท่ี

ทำ�ง�นในเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคอง เพื่อนำ�

ไปใช้เป็นม�ตรฐ�นกล�งของประเทศในเรื่องก�รจัด

ทำ�แผนก�รดูแลล่วงหน้�ของประเทศไทยต่อไป 

Thai standard 
advance care 
plan form
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๓๕๓๔

นโยบายสร้างได้

มุมมองและบทบาทของเยาวชน 
นักศึกษา ในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
‘กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในภาวะวิกฤต’
ปัตถยพล ละอองศรี  

๓๔

  คว�มก้�วหน้�ท�งด้�นเศรษฐกิจและคว�มเจริญ 

ท�งด้�นคมน�คม ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีสำ�คัญ 

ในก�รเข้�ม�ข�ยแรงง�นของประเทศเพ่ือนบ้�น เพร�ะ 

ค่�แรงที่สูงกว่� คว�มทันสมัยของเทคโนโลยีท�งก�ร

แพทย์ ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พท่ีสะดวกสบ�ย แต่ใน 

สถ�นก�รณ์ปัจจุบันกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติไม่ส�ม�รถ 

เข้�ถึงบริก�รสุขภ�พได้เท่�ท่ีควร เน่ืองจ�กต้องประสบ 

กับปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน� ๒๐๑๙ 

ซึ่งก่อให้เกิดปัญห�ต�มม�อีกหล�ยประก�ร 

  อ�ทิผปัญห�ก�รว่�งง�นทำ�ให้กลุ่มแรงง�นไม่มี

ทุนทรัพย์ในก�รเดินท�งเพื่อเข้�รับก�รรักษ� ปัญห�

ด้�นก�รสื่อส�รระหว่�งบุคล�กรในสถ�นพย�บ�ลกับ

กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ เป็นต้น ซ่ึงปัญห�ดังกล่�ว ส่งผล 

กระทบต่อกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ ทำ�ให้ระยะเวล�ใน

ก�รรักษ�ล่�ช้�และอ�จเส่ียงต่อคว�มรุนแรงของโรค

ทำ�ให้คว�มรุนแรงของโรคเพิ่มม�กขึ้น

  สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
จัดประกวดบทความเพ่ือการส่ือสารสาธารณะ 
Healthcare For All ในหัวข้อ “มุมมองและ
บทบาทของเยาวชน นักศึกษาในการมีส่วนร่วม 
แก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติในภาวะวิกฤต” มีเยาวชนที่สนใจ 
ส่งบทความเข้าประกวดรวมท้ังส้ิน ๔๕ ผลงานโดย 
ผลงานชนะเลิศ เป็นของ นายปัตถยพล ละอองศรี 
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 โรงเรียนหนองหงส์ 
พิทยาคม

  กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติทุกคนผล้วนมีจุดมุ่งหม�ย

เดียวกันคือก�รเข้�ม�ห�ร�ยได้เพ่ือส่งให้ครอบครัว

ท่ีประเทศบ้�นเกิดผซึ่งง�นท่ีถูกว่�จ้�งส่วนใหญ่เป็น 

ก�รก่อสร้�งตึก หมู่บ้�นจัดสรรค์และอื่นๆ นับเป็น

คุณูปก�รต่อภ�คก่อสร้�งของไทยผท่ีมีกลุ่มแรงง�น 

ข้�มช�ติช่วยพัฒน�เศรษฐกิจให้เจริญก้�วหน้�ผคน

กลุ่มน้ีถือเป็นประช�กรท่ีสำ�คัญของประเทศและอยู่ 

ในคว�มดูแลของรัฐบ�ลเช่นเดียวกับประช�ชนคนไทย 

สุขภ�พของกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติเหล่�นี้จึงเป็นเรื่องที่

ต้องให้คว�มสนใจ 

  ท�งภ�ครัฐควรมีนโยบ�ยแก้ไขปัญห�ก�รเข้�

ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติเหล่�น้ี 

อ�ทิ ๑. ต้องมีม�ตรก�รในก�รจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติ 

อย่�งชัดเจน ที่รับรองว่�กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติทุกคน 

ต้องได้รับก�รคุ้มครอง เข้�ถึงสิทธิและบริก�รสุขภ�พ

อย่�งเท่�เทียม ๒. ต้องมีนโยบ�ยในก�รเข้�ถึงบริก�ร

สุขภ�พ โดยให้ผู้ป่วยลงทะเบียนแล้วแจ้งอ�ก�รป่วย 

ของตนเองผ่�นท�งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันท่ีมี

บริก�รให้ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ต่�งประเทศก่อน

เข้�รับก�รรักษ�เพ่ือคว�มรวดเร็วและคว�มปลอดภัย

ของทุกภ�คส่วน

  ๓.ท�งรัฐบ�ลควรมีนโยบ�ยก�รคุ้มครองและ

ได้รับสิทธิประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิตของแรงง�น โดย

มีกองทุนเงินทดแทนเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มแรงง�นข้�ม

ช�ติในภ�วะวิกฤต ๔. ในกรณีที่กลุ่มแรงง�นข้�มช�ต ิ

ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน� ๒๐๑๙ ท�งภ�ครัฐควรมีนโยบ�ย 

ในก�รจัดก�รและคุ้มครองเร่ืองค่�ใช้จ่�ยรวมถึง 

สถ�นท่ีท่ีรองรับผู้ติดเช้ืออย่�งเป็นรูปธรรม หรือถ้�ห�ก 

พบว่�มีแรงง�นข้�มช�ติบ�งกลุ่มลักลอบเข้�ม�

ภ�ยในประเทศอย่�งผิดกฎหม�ย ต้องประส�นง�น

ไปยังประเทศต้นท�งโดยด่วน ในระหว่�งนั้นควรมีค่�

ใช้จ่�ยและสถ�นที่รองรับผู้ติดเชื้อเอ�ไว้ด้วย 
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๓๖

  นโยบ�ยข้�งต้น ส�ม�รถช่วยเหลือแรงง�นข้�มช�ติ 

เหล่�นี้ได้ ทั้งเรื่องก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ ก�รข�ด 

แคลนทุนทรัพย์ในก�รรักษ�พย�บ�ล ปัญห�ก�รส่ือส�ร 

ที่ทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้�และคว�มปลอดภัยในก�ร

ดำ�รงชีวิตไม่ม�กก็น้อย

  ในฐ�นะเย�วชนคนหน่ึงหวังว่�จะส�ม�รถช่วย

สอดส่องดูแลกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติที่พำ�นักอยู่ใน 

ประเทศ ถ้�ห�กมีคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�นั้นๆ ก็จะ

เป็นล่�มเพ่ือช่วยสื่อส�รให้ก�รรักษ�พย�บ�ลมีคว�ม

รวดเร็วม�กขึ้น อีกทั้งใช้สื่อมัลติมีเดียในก�รเผยแพร่

วิธีก�รเข้�ถึงระบบส�ธ�รณสุขของรัฐเพ่ือให้เห็นวิธี

ก�รที่เข้�ถึงง่�ยและเพ่ือให้เป็นระบบแบบแผนท่ีใช้

ปฏิบัติร่วมกัน

  แน่นอนว่�ถ้�ห�กกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติเหล่�น้ี 

ได้รับกองทุนสวัสดิก�รจ�กภ�ครัฐ ก�รเข้�ถึงบริก�ร 

สุขภ�พในแต่ละชุมชน และได้รับก�รคุ้มครองในกรณ ี

ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน� ๒๐๑๙ รวมถึงนโยบ�ยในก�รเข้� 

รับก�รรักษ�พย�บ�ล ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ สุขภ�พ 

คว�มเป็นอยู่ของกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติเหล่�นี้จะดีขึ้น 

ซึ่งส�ม�รถช่วยสร้�งร�ยได้ให้แก่กลุ่มแรงง�นข้�ม

ช�ติและอ�จมีแนวโน้มทำ�ให้จำ�นวนแรงง�นเพ่ิมขึ้น 

ซึ่งง่�ยต่อก�รพัฒน�สิ่งปลูกสร้�งให้เจริญก้�วหน้�

  อย่�งไรก็ต�ม ส่ิงท่ีประช�ชนทุกคนต้องปฏิบัติต�ม 

คือผก�รรับข่�วส�รและก�รให้คว�มร่วมมือกับ

ท�งรัฐบ�ลก็ถือเป็นอีกบทบ�ทหนึ่งที่ส�ม�รถช่วย 

ขับเคลื่อนและพัฒน�ประเทศอย่�งมั่นคงได้ อีกทั้ง

ก�รนำ�เสนอคว�มคิดอย่�งถูกต้อง ก็ส�ม�รถพัฒน�

สังคมให้น่�อยู่ได้เช่นกัน 

  สรุปการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายเยาวชน และนักศึกษา ร่วมพัฒนานโยบาย
สาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประเด็นท่ี ๑ “การสร้างเสริมสุขภาวะส่ิงแวดล้อม
ท่ีย่ังยืนในวิกฤตโควิด-19” (Youth Engagement 
for Environmental Policy : YEEP) ในรูปแบบ 
Pitching Challenge

๓๗

สานฝันพลังเยาวชน ผ่าน YEEP!
  หลังจ�กที่พวกเร� สม�พันธ์นิสิตนักศึกษ�แพทย ์

น�น�ช�ติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ได้เล็ง 

เห็นถึงปัญห�ก�รข�ดคว�มมีส่วนร่วมของเย�วชนใน

ก�รแก้ไขปัญห�สิ่งเเวดล้อม พวกเร�จึงได้รวมตัวกัน 

จัดกิจกรรม YEEP! หรือ Youth Engagement for  

Environmental Policy ในรูปเเบบ Pitching Challenge 

เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้เย�วชนจ�กท่ัวประเทศไทยได้มีโอก�ส 

เข้�ม�ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบ�ยส�ธ�รณะใน

ประเด็นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนใน 

วิกฤตโควิด-19 ต่อง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังท่ี ๑๔ 

ในปีนี้

  แม้จะอยู่ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์โควิด-19 กิจกรรม 

YEEP! ก็ได้ดำ�เนินก�รม�กว่� ๓ เดือนเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว จนถึงตอนนี้ พวกเร�ก็ได้เย�วชน ๓ ทีมสุดท้�ย

จ�กท้ังหมดกว่� ๑๔๘ ทีมท่ีเข้�ร่วมเเละนำ�เสนอไอเดีย 

ตลอดระยะเวล�กิจกรรม เพ่ือก้�วเป็นตัวเเทนของเย�วชน 

ท้ังประเทศในก�รเเก้ปัญห�สุขภ�วะส่ิงเเวดล้อมอย่�ง 

ยั่งยืนไปพร้อมกับพวกเร�

  ทั้ง ๓ ทีมนี้ล้วนเเล้วเเต่มีคว�มฝันและคว�มพร้อม

ที่จะม�ขับเคลื่อนนโยบ�ยให้เเก่ประเทศช�ติ เร�จึง

ขออนุญ�ตพ�ทุกท่�นไปรู้จักเส้นท�งและมุมมองของ

แต่ละทีมกันเล็กน้อย และหวังว่�บทคว�มนี้จะทำ�ให้

ท่�นรู้สึกประทับใจและได้รับแรงบันด�ลใจกลับไปไม่

ม�กก็น้อยนะคะ/ครับ :)

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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๓๘ ๓๙

ทีม SING-WAET-LOEM
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่�วๆ ของทั้งทีม

A : สวัสดีค่ะ พวกเร�ทีม SING-WAET-LOM พวกเร� 

ทั้ง ๓ คนเรียนอยู่คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 

สงขล�นครินทร์ ชั้นปีที่ ๑ เมื่อพวกเร�ทร�บถึงก�ร

แข่งขัน YEEP - Youth Engagement for Environmental 

Policy ที่จะเกิดขึ้น จึงได้ชักชวนกันม�ร่วมกิจกรรม

และได้ตั้งชื่อทีมเป็น SING-WAET-LOM ที่อ่�นว่�

สิ่งแวดล้อมแต่เป็นภ�ษ�อังกฤษ เพื่อต้องก�รที่จะสื่อ 

ว่�สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของประช�ชนคนไทยและ

พลเมืองโลกทุกคนท่ีต้องให้คว�มตระหนักหเพ่ือให้ 

ส่ิงแวดล้อมของเร�มีสุขภ�วะท่ีดีและเป็นไปอย่�งย่ังยืน

Q : ทำ�ไมถึงสนใจปัญห�สุขภ�วะสิ่งแวดล้อม

A : พวกเร�มองว่�ปัญห�สุขภ�วะสิ่งแวดล้อมไม่ใช ่

ปัญห�เฉพ�ะบุคคล เฉพ�ะถ่ิน แต่เป็นปัญห�ของทุกคน 

ที่ต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งนี้ปัญห�ก็เกิดจ�กตัวของพวก

เร�เอง ดังนั้นพวกเร�เลยอย�กจะเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

แก้ปัญห�สุขภ�วะสิ่งแวดล้อมหซึ่งถ้�ห�กสุขภ�วะ

สิ่งแวดล้อมในสังคมดีย่อมส่งผลให้ผู้คนในสังคมมี

คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย

ทีม popcat
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่�วๆ ของทั้งทีม

A : สวัสดีครับ พวกเร�ทีม popcat มีกันทั้งหมด ๓ คน

ได้แก่ กร จริง มุก พวกเร�ทั้งส�มคนเป็นคนที่สนใจ 

ด้�นส่ิงเเวดล้อมอยู่แล้ว พวกเร�ได้สมัครโครงก�รเเละ 

ผ่�นก�รคัดเลือกรอบเเรกจึงได้คิดโครงก�รเพ่ือนำ�

เสนอไอเดียในรอบท่ีสองต�มประเด็นท่ีโครงก�ร 

yeep มอบให้ 

  พวกเร�ก็ได้เลือกหัวข้อ ก�รแก้ไขปัญห�ขยะเดลิเวอรี 

อย่�งย่ังยืน เพร�ะเป็นหัวข้อท่ีท้ังส�มคนคิดว่�เป็นปัญห� 

ที่เห็นได้ชัดเเละสำ�คัญอย่�งม�กในปัจจุบัน

Q : นโยบ�ยของทีมเร�เกี่ยวข้องกับอะไร อธิบ�ยอย่�ง 

คร่�วๆ

A : นโยบ�ยของพวกเร�คือก�รมัดจำ�กล่องพล�สติก

สำ�หรับก�รเดลิเวอรีโดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กท�ง

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน โดยรัฐจะ

Q : นโยบ�ยของทีมเร�เกี่ยวข้องกับอะไร อธิบ�ย

อย่�งคร่�วๆ

A : นโยบ�ยของทีมพวกเร� “Dinner’s Mealworms” 

เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รขยะอย่�งยั่งยืน โดยเน้นไปที่

ก�รจัดก�รขยะหน้�ก�กอน�มัยท�งก�รแพทย์ อีกทั้ง

ยังไม่ส�ม�รถใช้ซ้ำ�ได้ ส่งผลให้ปริม�ณขยะติดเชื้อนี้

มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

  ท�งทีมของพวกเร�หจึงมีแนวท�งก�รแก้ปัญห�

ข้�งต้นหโดยก�รแยกแต่ละส่วนของหน้�ก�กอน�มัย 

ท�งก�รแพทย์ซ่ึงประกอบด้วย แผ่นกรอง, แถบค�ดจมูก 

และ ส�ยคล้องหู ไปกำ�จัดแยกกัน โดยแผ่นกรอง 

ที่ทำ�ม�จ�กพอลิโพรไพลีน (polypropylene) จะถูก 

ย่อยสล�ยได้โดยใช้เอนไซม์จ�กหนอนนก (Mealworm) 

ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็น carbon dioxide biomass ที่

ส�ม�รถนำ�ไปผลิตเป็นพลังง�นไฟฟ้�ต่อได้

   ส่วนของแถบค�ดจมูก และ ส�ยคล้องหู ซึ่งนำ� 

วัสดุท้ังสองไปผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยรังสี

อัลตร�ไวโอเลต UV - C ผ่�นเครื่องตัดลวด และบด 

อย่�งละเอียด จ�กน้ันจึงนำ�ไปข้ึนรูปเป็นภ�ชนะพล�สติก 

เช่น ถ้วยใส่นำ้�ย�ง กระถ�งต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็น

ได้ว่�นอกจ�กจะเป็นก�รพัฒน�มิติส่ิงแวดล้อมแล้ว  

ยังช่วยพัฒน�ในมิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมให้เป็นไป 

อย่�งยั่งยืน
ทำ�ก�รเสนอโครงก�รให้กับบริษัทผลิตกล่องเพ่ือ

ทำ�ก�รประมูลในร�ค�ที่ตำ่�ที่สุด 

  มีกระทรวงส�ธ�รณสุขคอยตรวจสอบคว�ม

สะอ�ดและควบคุมคุณภ�พของกล่องน้ันให้ได้ต�ม

ม�ตรฐ�นและนำ�ข�ยให้กับร้�นอ�ห�รท่ีเข้�ร่วม

โครงก�รโดยข�ยในร�ค�ท่ีเท่�กับกล่องพล�สติก

ในท้องตล�ดท่ัวไปหจ�กน้ันขอคว�มร่วมมือจ�ก

กระทรวงแรงง�นเพ่ือจัดห�คนเก็บกล่องท่ีใช้แล้ว 

โดยผู้บริโภคจะได้เงินรีฟันกลับคืนและนำ�กล่องท่ี

ใช้แล้วกลับม�ทำ�คว�มสะอ�ดเชื้อให้ถูกต้องต�ม

สุขลักษณะ ต�มม�ตรฐ�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ห�กมีกล่องที่ชำ�รุดก็จะรับซื้อในร�ค�ท่ีตำ่�กว่�เพ่ือ 

นำ�กลับม�รีไซเคิลจัดเป็นก�รกำ�จัดขยะอย่�งถูกวิธี 

นโยบ�ยน้ีเป็นก�รจัดก�รเชิงโครงสร้�งท่ีมีก�รปรับ

บริบทให้เข้�กับสังคมไทยหซึ่งนโยบ�ยน้ีนอกจ�กจะ 

สร้�งแรงจูงใจให้กับท�งร้�นค้�ที่ร่วมร�ยก�รยัง

เพชร I กะละแม I กิ๊ฟ 

กร I จริง I มุก
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เป็นก�รสร้�งนิสัยและปลูกฝังคว�มคิดท่ีว่�ขยะมีค่�

ม�กกว่�ที่ควรจะทิ้งไปในตัว

Q : คว�มรู้สีกที่ได้ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รผลักดัน

นโยบ�ยสมัชช�สุขภ�พปีนี้ ในฐ�นะเย�วชนไทย

A : พวกเร�ภูมิใจม�กที่ได้เข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�ร

เสนอนโยบ�ยให้กับสมัชช�สุขภ�พเเห่งช�ติ และรู้สึก

ดีใจที่ผู้คนเห็นว่�โครงก�รที่เร�คิดข้ึนม�น้ันส�ม�รถ

นำ�ไปแก้ปัญห�ก�รจัดก�รขยะอย่�งย่ังยืนได้ เเละยังได้ 

ช่วยให้ผู้คนจำ�นวนม�กได้ตระหนักถึงปัญห�จ�กขยะ 

ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เป็นผลกระทบจ�กทั้งชีวิตประจำ�วัน

ปกติหรือไม่ว่�จะเป็นชีวิตแบบ NEW NORMAL ที่ได้

รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ซึ่งเเนวท�งเเก้ปัญห�น้ีมีคว�มเป็นไปได้ที่จะทำ�ให้

โครงก�รน้ีเกิดขึ้นม�เเละนำ�ไปใช้อย่�งเเพร่หล�ย 

นอกจ�กนี้พวกเร�ยังรู้สึกยินดีท่ีมีเพ่ือนๆหจ�กหล�ก

หล�ยทีมท่ีม�ร่วมโครงก�รเพร�ะเห็นคว�มสำ�คัญถึง

ปัญห�ด้�นต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

๔๑

ทีม MPR007
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่�วๆ ของทั้งทีม

A : พวกเร� “มีน� แพร รด�” เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะ 

นั่นก็คือโรงเรียนวิทย�ศ�สตร์จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 

นครศรีธรรมร�ช ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจำ� และด้วยคว�ม 

บังเอิญพวกเร�ก็ได้นอนกลุ่มเดียวกัน (กลุ่มท่ี ๗) ทำ�ให้ 

เป็นท่ีม�ของช่ือทีม “MPR007” และเน่ืองจ�กท่ีพวกเร� 

มีคว�มสนใจคล้�ยๆ กันค่ะ ส่วนม�กจะเป็นปัญห�

ด้�นสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเมื่อได้ม�เจอ

โครงก�รน้ีหพวกเร�ก็เกิดคว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก  

จึงรวมตัวกันตั้งทีมนี้ขึ้นม�ค่ะ

Q : นโยบ�ยของทีมเร�เกี่ยวข้องกับอะไร อธิบ�ยอย่�ง 

คร่�วๆ

A : ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic waste  

หรือท่ีหล�ยคนเรียกกันว่� e-Waste ได้กล�ยเป็นปัญห� 

ใหญ่เร้ือรังประเทศไทยต้องเผชิญอย่�งหลีกเล่ียงไม่ได้ 

เพร�ะเทคโนโลยีท่ีกำ�ลังพัฒน�ไปข้�งหน้�อย่�ง

รวดเร็วทำ�ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หล�ยๆ ชนิดกล�ย 

เป็นของที่ตกรุ่นไปอย่�งรวดเร็วส่งผลให้มีขยะ

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

  ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบเป็นโลหะหนัก

จำ�นวนม�กหห�กเกิดก�รตกค้�งจะส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภ�พอน�มัยของประช�ชนโดย

ทั่วไป ด้วยเหตุผลดังกล่�วปัญห�ขยะอิเล็กทรอนิกส์

จึงเป็นประเด็นสำ�คัญที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด ท�ง

คณะผู้จัดทำ�จึงขอเสนอแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�

โดยเป็นส่วนหนึ่งในก�รส่งเสริมหลักก�ร Extended 

Producer Responsibility (EPR) มีเนื้อห�เกี่ยวกับ 

ก�รรับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุกฝ่�ยรับผิดชอบ 

ร่วมกันท้ังองค์กรภ�ครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภค พร้อมท้ัง 

คำ�นึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่�ยอย่�งถี่ถ้วน

มีนา I แพร I รดา

Q : อย�กฝ�กอะไรถึงเย�วชนและประช�ชนไทยทุกคน 

Aห:หอย�กให้ทุกคนหันม�สนใจปัญห�สุขภ�วะ 

สิ่งแวดล้อมกันอย่�งจริงจังค่ะ เพร�ะอย่�งที่ได้กล่�ว

ไปข้�งต้นว่�ประเทศไทยและโลกของเร�ในตอนน้ี

กำ�ลังประสบปัญห�น้ีหและได้รับผลกระทบท้ังด้�น 

สุขภ�พ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมกันอย่�ง

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�งพวกเร�เองก็อย�กให้ทุกคน

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�และร่วมกันแก้ไขค่ะ 

  อ�จเริ่มจ�กก�รกระทำ�ง่�ยๆ ใกล้ตัวเร� อย่�งก�ร 

ปิดไฟเม่ือไม่ใช้ง�น ก�รแยกขยะก่อนท้ิง หรือไม่ท้ิงขยะ 

ลงในแม่นำ้�ลำ�คลองหซึ่งถ้�เร�ทุกคนร่วมกันทำ�

เรื่องเหล่�นี้จนติดเป็นนิสัย และทำ�ต่อไปในทุกๆ วัน 

คงจะช่วยลดปัญห�สุขภ�วะส่ิงแวดล้อมลงได้ม�กเลย 

ทีเดียว แค่เร�เร่ิมลงมือทำ�ในส่ิงท่ีดี     ก�รเปล่ียนแปลงท่ีด ี

จะต�มม�อย่�งแน่นอนค่ะ สุดท้�ยนี้ขอฝ�กกับทุกคน 

ไว้ว่� “อน�คตของโลกอยู่ในมือของเร� และอน�คต

ของเร�ก็อยู่ในสิ่งที่เร�เลือกทำ�ค่ะ” 
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๔๓

  ในประเทศไทย หลักฐ�นก�รระบ�ดของก�ฬโรค ปร�กฏใน 

สมัยรัชก�ลท่ี ๕ โดยเร่ิมจ�กก�รระบ�ดในฮ่องกง ช่วงพฤษภ�คม 

-มิถุน�ยน ๒๔๓๗ (หลังก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ 

สองปี) ทูตและกงศุลประเทศต่�งๆ เสนอให้รัฐบ�ลไทยใช ้

ม�ตรก�รกักกันเรือเพ่ือป้องกันก�รระบ�ดมิให้เข้�ม�ใน

เมืองไทย รัฐบ�ลได้เริ่มตั้งด่�นกักกันเรือที่เก�ะไผ่ ซึ่งอยู่ใน

เขตอำ�เภอบ�งละมุง จ.ชลบุรี อยู่ห่�งเก�ะล้�นไปท�งตะวัน 

ตกในอ่�วไทยร�ว ๑๔ กม. และได้ร่�งกฎหม�ยเพ่ือให้มีอำ�น�จ 

กักกันเรือต�มคำ�แนะนำ�ของทูตต่�งประเทศ

    พ.ศ. ๒๔๔๐ ก�ฬโรคระบ�ดไปถึงซัวเถ� รัฐบ�ลใช้อำ�น�จ

ต�มกฎหม�ยกักกันเรือฉบับแรก ห้�มเรือจ�ก   ซัวเถ� เม่ือ ๒๖ 

เมษ�ยน ๒๔๔๐ และจัดต้ังสุข�ภิบ�ลข้ึนคร้ังแรกในกรุงเทพฯ 

เมื่อ ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๔๔๐  มีก�รแต่งตั้ง นพ.ไนติงเกล เป็น 

น�ยแพทย์สุข�ภิบ�ลคนแรก เมื่อ ๒๑ พฤศจิก�ยน ๒๔๔๐

  ช่วงสิงห�คม-กันย�ยน ๒๔๔๓ ก�ฬโรคระบ�ดที่เมือง 

กล�สโลว์ ประเทศสกอตแลนด์ นพ.ฮิวจ์ แคมป์เบล ซึ่งสำ�เร็จ

ก�รศึกษ�แพทย์จ�กมห�วิทย�ลัยกล�สโลว์ ม�ปฏิบัติหน้�ที ่

เป็นแพทย์ประจำ�สถ�นทูตอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้

เดินท�งไปศึกษ�เรื่องก�รระบ�ดและก�รป้องกันก�ฬโรค

ที่กล�สโลว์หและได้รับแต่งตั้งเป็นแพทย์สุข�ภิบ�ลแทน 

นพ.ไนติงเกล ซึ่งล�ออก เมื่อเดือน ธันว�คม พ.ศ. ๒๔๔๔

  เดือนพฤษภ�คม-มิถุน�ยน ๒๔๔๔ ก�ฬโรคระบ�ดท่ีภูเก็ต 

และระบ�ดต่อม�เกือบทุกปี นพ.ไฮเอต ส่งร�ยง�นก�รระบ�ด 

ของก�ฬโรคในกล�สโลว์พร้อมข้อคิดเห็นเก่ียวกับโอก�สก�ร

เกิดระบ�ดในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๔๔๔ 

โดยเสนอ “สิ่งใดที่ควรทำ�ในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันก�รระบ�ด

ของก�ฬโรค” รวม ๙ ข้อ

  ได้แก่ (๑) ควรกำ�หนดให้เรือทุกลำ�ท่ีเดินท�งม�ยังกรุงเทพฯ 

จะต้องจอดที่ด่�นกักกันเรือ เพื่อรับก�รตรวจโรค ไม่ว่�จะ

เคยผ่�นก�รตรวจจ�กด่�นกักกันเรือท่ีสิงคโปร์ม�แล้วหรือไม่

ก็ต�ม... (๒) จะต้องดำ�เนินม�ตรก�รอย่�งเข้มแข็งที่ภูเก็ตเพื่อ 

ระงับก�ฬโรค มิเช่นน้ันจะระบ�ดไปยังบริเวณอ่ืนอย่�งแน่นอน 

... (๓) ควรเร่งดำ�เนินง�นด้�นคว�มสะอ�ดและสุข�ภิบ�ล

ทั้งหมดในกรุงเทพฯ ... (๔) ควรแจกจ่�ยบันทึกในภ�ษ�สย�ม 

ให้แก่น�ยอำ�เภอ ส�รวัตร พลตระเวน และเจ้�พนักง�นท่ีต้อง 

ทำ�ง�นใกล้ชิดกับร�ษฎร ให้ร�ยง�นทันทีเมื่อเห็นหนูเจ็บป่วย

หรือต�ยม�กกว่�ปกติ หรือคนป่วยหรือต�ยจำ�นวนม�กกว่�

ปกติ ... (๕) ห�กมีบันทึกก�รเกิดและต�ยร�ยสัปด�ห์ใน

กรุงเทพฯ ก็คงจะช่วยง�นของแพทย์สุข�ภิบ�ลได้อย่�งม�ก 

... (๖) ควรจัดเตรียมนำ้�ย�ฆ่�เชื้อที่พึ่งพ�ได้ และอุปกรณ์ที่

จำ�เป็นให้เพียงพอและพร้อมใช้ง�นในทันทีอยู่เสมอ ... (๗) 

ขอให้ตั้งโรงพย�บ�ลกักกันก�ฬโรคในท่ีใกล้กับสำ�เพ็งให้

ม�กที่สุด ... (๘) ก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�รท�งจุลชีววิทย�ด้วย 

ส�ยพระเนตรอันย�วไกลของพระเจ้�น้องย�เธอกรมหลวง

นเรศวรฤทธ์ิท่ีทรงอนุญ�ตให้จัดเตรียมห้องปฏิบัติก�รท�ง

  “ก�ฬโรค” เป็นโรคร้�ยท่ีคร่�ชีวิตผู้คนไปม�กม�ยย่ิงกว่� 

โรคใดๆ ทำ�ให้คนในยุโรป เอเชีย และแอฟริก�   ต�ยไปร�ว 

๗๕-๒๐๐ ล้�นคน โดยต�ยม�กท่ีสุดช่วง พ.ศ. ๑๘๙๐-๑๘๙๔ 

ซึ่งตรงกับช่วงที่พระเจ้�อู่ทองอพยพ      “หนีโรคห่�” ไปสร้�ง 

กรุงศรีอยุธย�เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ทำ�ให้ประช�กรโลกลดลง 

จ�กร�ว ๔๗๕ ล�้น เหลอืเพียง      ๓๕๐-๓๗๕     ล�้น โดยในยโุรป 

ประช�กรล้มต�ยไปร�ว ๓๐-๖๐%

ชีววิทย� และทรงส่งเงินให้เตรียมจัดซื้ออุปกรณ์ต่�งๆ ตั้งแต่

ดูง�นอยู่ที่อังกฤษ ... และ (๙) ไม่ควรปล่อยให้สิ่งใดม�ขว�ง 

กั้นก�รปรับปรุงสุข�ภิบ�ลของท่�เรือ และคว�มช่วยเหลือ

แพทย์สุข�ภิบ�ลในทุกๆ ท�ง เพื่อให้ก�ฬโรคไม่ระบ�ดม�ถึง

กรุงเทพฯ ...

  ต่อม�ก็พบผู้ป่วยก�ฬโรคร�ยแรกในกรุงเทพฯ บริเวณ

ตึกแดง ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย� เมื่อ ๒๒ ธันว�คม 

๒๔๔๙ มีก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ได้แก่ ก�รตั้งด่�นกักกันเรือที ่

เก�ะพระ ซึ่งขึ้นกับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แทนเก�ะไผ่ เมื่อ ๒๒ 

มกร�คม ๒๔๔๗ ตั้งโรงพย�บ�ลก�ฬโรคที่คลองส�น เมื่อ

เดือนกุมภ�พันธ์ ๒๔๔๗. (ปัจจุบัน คือ โรงพย�บ�ลต�กสิน) 

วันที่ ๘ กุมภ�พันธ์ ๒๔๔๗ พบผู้ป่วยก�ฬโรคที่สำ�เพ็ง วันที ่

๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๔๔๗ มีข่�วลือแพร่สะพัดในกรุงเทพฯ ว่� 

แพทย์สุข�ภิบ�ลเที่ยวจับคนเป็นก�ฬโรคไปกักไว้ในโรง

พย�บ�ลก�ฬโรค และฆ่�ทิ้ง ท�งก�รจึงออกประก�ศห้�มคน 

ตื่นเรื่องแพทย์ตรวจป้องกันก�ฬโรค เพื่อไม่ให้ร�ษฎรหลงเชื่อ 

ข่�วลืออันเป็นเท็จ

  เดือนกรกฎ�คม ๒๔๔๗ พบก�ฬโรคระบ�ดที่สระบุรี. ถึง

ปล�ยปี โรคระบ�ดที่ร�ชบุรี ไชย� นครชัยศรี และเพชรบุรี

เดือนตุล�คม-พฤศจิก�ยน ๒๔๔๙  ระบ�ดท่ี นครร�ชสีม� และ 

อยุธย� เดือนกรกฎ�คม-สิงห�คม ๒๔๕๐ ระบ�ดที่มีนบุรี 

ธัญบุรี และฉะเชิงเทร�

  เดือนมีน�คม ๒๔๕๓ “หมอย๊อช แมกฟ�แลนด์” (Dr George 

Bradley McFarland) เขียน “ตำ�ร�แพทย์แสดงด้วยก�ฬโรค” 

พิมพ์ขึ้นทูลเกล้�ถว�ยในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพพระบ�ท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว จำ�นวน ๓,๐๐๐ เล่ม เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๓ น�ยแพทย์ท่�นนี้ คนไทยเรียก “หมอฟ้�ลั่น” 

เป็นบุตรมิชชันน�รี จบแพทย์จ�กสหรัฐ ได้รับแต่งตั้งเป็น 

แพทย์ใหญ่โรงศิริร�ชพย�บ�ล เป็นผู้ว�งร�กฐ�นก�รศึกษ�

แพทย์ในประเทศไทยหได้รับพระร�ชท�นบรรด�ศักดิ์เป็น 

พระอ�จวิทย�คม

  ก�ฬโรคยังคงระบ�ดเกือบทุกปี โดยมีกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง 

รังโรคท่ีสำ�คัญ ก�รระบ�ดช่วง พ.ศ.         ๒๔๕๖-๒๔๗๗ มีผู้เสียชีวิต 

รวม ๓,๑๖๗ คน ต่อม�ระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๕ ก�ร

ระบ�ดมักเกิดในชนบท จึงไม่รุนแรงม�ก มีผู้เสียชีวิตรวม 

๓๗๒ คน

  กาฬโรคยังระบาดต่อมาเร่ือยๆ จนสงบหลังจากมีวัคซีน 

และยาปฏิชีวนะซึ่งรักษาโรคได้ผลดี และมีการปรับปรุง 

การสุขาภิบาลดีข้ึน แต่โรคก็ยังกลับมาระบาดเป็นคร้ังคราว 

โดยมีรายงานราวปีละ ๖๐๐ รายในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดย

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วย

ควบคุมกาฬโรคข้ึน ๓ หน่วย คือ ท่ีราชบุรี ดูแลภาคกลาง 

นครราชสีมาดูแลภาคอีสาน และนครสวรรค์ดูแลภาค

เหนือ ซึ่งได้ผลดี และต่อมาโรคก็สงบ ไม่กลับมาระบาด

ใหม่อีก 

เล่าให้ลึก กาฬโรคสมัยรัชกาลที่ ๕ 
น�ยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

๔๒
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คลิปดีที่ต้องดู
เสียงประชาชน อนาคต
ระบบสุขภาพไทย
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

  รู้หรือไม่ว่�หทุกวันนี้ประช�ชนมีช่องท�งในก�ร

กำ�หนด “อน�คตระบบสุขภ�พ” ของตัวเองได้ เป็น

ช่องท�งที่เสียงของประช�ชนจะไปถึง

  นั่นคือก�รร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “ธรรมนูญว่าด้วย 

ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓” ซ่ึงถือเป็นข้อตกลง 

ร่วมของสังคมที่มีพลัง

  “คลิปดีท่ีต้องดู” ขอเชิญชวนท่�นรับชมคลิปน้ี พร้อม 

กับร่วมทำ�แบบสำ�รวจ ท่ีจัดทำ�ข้ึนภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะอนุกรรมก�รมีส่วนร่วมและรับฟังคว�มเห็น 

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วย

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๓ 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังคว�มเห็นอย่�งกว้�ง

ขว�งจ�กทุกภ�คส่วน ซึ่งประกอบด้วยคำ�ถ�ม ๕ ข้อ 

ที่มีคว�มเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับเป้�หม�ยของระบบ

สุขภ�พไทยในระยะ ๕ ปี คือ “ระบบสุขภาพที่เป็น

ธรรม ตอบสนอง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เสียงประชาชน 
อนาคตระบบ
สุขภาพไทย
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