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จาก COP 26
สู่งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14
ท่ามกลางบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

		สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน แม้ว่า
ประเทศไทยจะประกาศ “เปิดประเทศ” ตั้งแต่วันที่
๑ พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ท�ำให้
ภาคส่วนต่างๆ กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ วงจรเศรษฐกิจ
หมุนได้ครบรอบหประชาชนต่างผ่อนคลายและเริ่ม
กลับมาท�ำมาหากินได้เฉกเช่นสถานการณ์ปกติ หากแต่
สิง่ หนึง่ ทีท่ กุ คนต้องไม่ลมื นัน่ คือต้องใช้ชวี ติ แบบวิถใี หม่
(New Normal) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุม
และสูงสุด
		ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกเหนือไปจากการเปิด
ประเทศแล้ว ยังถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในวาระส�ำคัญด้าน
สิง่ แวดล้อมระดับโลก นัน่ คือการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ซึ่งถือเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ที่จัดประชุมระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ
เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร
		การประชุมครั้งนี้ ผู้น�ำทั่วทุกมุมโลกจากประเทศ
พัฒนา และก�ำลังพัฒนา กว่า ๑๒๐ ประเทศ เดินทาง
มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อ “ให้ค�ำมั่น” ที่จะลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยับยั้งปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ก่อนที่โลกจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถหวนกลับมาได้
		ส�ำหรับท่าทีของประเทศไทย ท่านนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ถ้อยแถลงต่อที่
ประชุมถึงการก�ำหนดเป้าหมาย NAMA (nationally
appropriate mitigation action) พร้อมทั้งยืนยันว่า
ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี ๒๐๕๐ และ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(net zero) ภายในหรือก่อนหน้าปี ๒๐๖๕
		พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมสัมพันธ์กบั ทุกคน-ทุกชีวติ ทัง้ ในฐานะผูร้ บั
ผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะ
เป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่ใช้กระบวนการการมีสว่ นร่วม
ซึ่งที่ผ่านมาเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่าง “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ” ก็ได้ท�ำหน้าที่นี้อย่างเต็มศักยภาพ เรามี

มติสมัชชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่หลากหลาย
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ตลอดจน
สมัชชาเฉพาะประเด็นที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างเรื่องฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
		นอกจากนี้ ๑ ใน ๓ ของระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การ
พิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้
ก็ยังเกี่ยวข้องกับกระแสสิ่งแวดล้อม นั่นคือ “การสร้าง
เสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนในวิกฤตโควิด-19”
		ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มติสมัชชาสุขภาพใน
ทุกระดับต่างถูกน�ำไปขับเคลื่อน-ขยายผลกันอย่าง
เข้มแข็ง เกิดเป็นรูปธรรมระดับพืน้ ทีม่ ากมาย โดยหัวใจ
ของความส�ำเร็จ นอกจากกระบวนการการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงที่ท�ำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นเจ้าของ
ประเด็นร่วมกันแล้ว ทีส่ �ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันก็คอื
แรงสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบลห(อบต.)หที่มี
ความเข้าใจบริบทของพื้นที่ ใกล้ชิดประชาชน ทั้งยัง
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายโดยตรง สามารถ
เชื่อมร้อยนโยบายระดับชาติลงมาสู่ระดับปฏิบัติการ
ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างไร้รอยต่อ มีความคล่องตัว ดังตัวอย่าง
ในสถานการณ์โควิด-19 ที่หลาย อบต. ได้ก�ำหนด
มาตรการควบคุมโรคของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้งบประมาณของตัวเอง รวมถึงงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(กองทุนต�ำบล) สนับสนุนมาตรการหรือข้อตกลงร่วม
ของประชาชน (ธรรมนูญต�ำบล) เพื่อต่อสู้กับโควิด-19
ตามความจ�ำเพาะของพื้นที่
		พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในวันที่ ๒๘
พ.ย. นี้ จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ
นายก อบต. ทั่วประเทศ หลังจากถูกคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งให้เว้นวรรคไปนานหลายปี
ผมขอเชิญชวนพีน่ อ้ งภาคีเครือข่ายใช้สทิ ธิใช้เสียง
เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ตามทีท่ า่ นเห็นสมควร
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่มาบ�ำบัด
ทุกข์บ�ำรุงสุขของพี่น้องประชาชน และเป็นพลัง
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

๓

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่องจากปก

		ก่อนที่โลกจะถึงจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ ก่อนที่
Point of no return จะมาถึง ทุกชีวิตซึ่งสัมพันธ์โดย
ตรงกับสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นเนือ้ เดียว ทัง้ ในฐานะผูร้ บั
ผลกระทบ และผูก้ อ่ มลพิษ จ�ำเป็นต้องร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง เพื่อยับยั้ง “ฝันร้าย” ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้
		ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สร้าง
ความเลวร้ายและปั่นป่วนทุกพื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่เชิง
ระบบนิเวศ ป่าไม้ ที่กระทบต่อพันธุ์พืช แหล่งอาหาร
สัตว์ มนุษย์ ฯลฯ ไปจนถึงการก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
ฝนฟ้าตกต้องผิดฤดูกาล ชาวไร่-ชาวสวน ปรับตัวกัน
จ้าละหวั่น จนท�ำให้ภูมิปัญญา-ภูมิรู้ ที่ได้รับการส่งต่อ
มาจากในอดีต ไม่สามารถน�ำมาใช้จริงได้ในปัจจุบัน

๔

๕

เพื่อสร้างความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๖

		คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change : IPCC) เคยรายงานเอา
ไว้ว่า หากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง บริเวณ
เขตศูนย์สูตรจะมีปริมาณฝนสูงขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น
ระบบนิเวศป่าไม้ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นจะอยู่
ในสภาพที่เปราะบาง และได้รับผลกระทบ
		นั่นหมายรวมถึงประเทศไทยด้วย
		เมือ่ ไม่นานมานี้ องค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก (WMO)
ได้เผยแพร่รายงานที่น่าสนใจฉบับหนึ่งหโดยระบุถึง
ความสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกัน ระหว่างคุณภาพอากาศ
ภาวะโลกร้อน และมาตรการคุมโรคโควิด-19
		รายงานฉบับดังกล่าว ระบุวา่ ในช่วงทีห่ ลายประเทศ
ใช้มาตรการปิดเมือง-จ�ำกัดการเดินทาง ท�ำให้กจิ กรรม
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
คุณภาพอากาศโดยรวมทัง้ โลกดีขนึ้ แต่นนั่ ก็เป็นไปใน
ช่วงสั้นๆ หากแต่ในระยะเวลาต่อมา เมื่อกิจกรรมกลับ
มาเป็นปกติ ปรากฏว่าตัวเลขมลพิษสูงขึ้นอีกครั้ง
		แม้วา่ กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่
เกิดขึ้นด้วยน�้ำมือของมนุษย์ หากแต่ในเวลาเดียวกัน
ธรรมชาติกย็ งั ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่ชั้นบรรยากาศในจ�ำนวนที่น่ากังวล โดยเฉพาะ
การเกิดขึ้นของไฟป่าหอันเป็นผลกระทบข้ามชาติที่
ย้อนกลับมาสู่ลมหายใจของมนุษย์ด้วยเช่นกัน
		นี่ยังไม่นับเรื่อง “ภัยพิบัติ” ซึ่งเกิดขึ้นในจ�ำนวนที่
มากขึ้นและถี่ขึ้นหสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวงจร
เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกระทบต่อปากท้องผูค้ น
และคร่าชีวติ มนุษย์เรือ่ ยมา และจะรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ
หากเราไม่ลงมือท�ำอะไรสักอย่าง
		องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้หยิบยกเรื่อง
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมาพูดถึงเป็นการเฉพาะ
และก�ำหนดอยูใ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
ที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “Climate Action” ที่มุ่งระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนา ในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
พัฒนาแบบคาร์บอนต�ำ่ ซึง่ ควรด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับ
การบูรณาการมาตรการด้านการลดความเสี่ยงจาก
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ภัยพิบตั ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
COP 26 กับการให้ค�ำมั่น
ไม่ท�ำร้ายโลก
		
เดือนพฤศจิกายนนี้ นอกเหนือไปจากการวาระการ
“เปิดประเทศ” เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ที่ผ่านมาแล้ว ยังมี
วาระส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกเกิดขึ้นคู่ขนาน
กันไปด้วย นัน่ คือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่
๓๑ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร
		การประชุม COP 26 นับเป็นสุดยอดการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
ผู้น�ำประเทศกว่า ๑๒๐ ประเทศ เดินทางมารวมตัวกัน
อย่างพร้อมเพรียงหเพื่อเสนอแผนการลดการปล่อย
คาร์บอนฯ ภายในปี ๒๐๓๐
		ผูน้ �ำทัว่ โลกต่าง “ให้คำ� มัน่ ” ว่าจะต้องท�ำให้ประเทศ
ของตนบรรลุตามทีข่ อ้ ตกลงปารีส (Paris Agreement
goals) โดยจะท�ำทุกวิถที างเพือ่ ลดการปล่อยคาร์บอน
และรั ก ษาระดั บ อุ ณ หภู มิ โ ลกไม่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น เกิ น ห๒
องศาเซลเซียส พร้อมทัง้ พยายามจ�ำกัดการเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมิไม่กิน ๑.๕ องศาเซลเซียส
		การประชุมครัง้ นี้ แต่ละประเทศได้ประกาศแนวทาง
ของตน ตัง้ แต่การลดการใช้พลังงานฟอสซิล หันไปใช้
พลังงานสะอาด การเน้นย�้ำถึงแผนการลงทุนที่จะไม่
ท�ำลายสิ่งแวดล้อมหโดยถ้อยแถลงของผู้น�ำแต่ละ
ประเทศก็เป็นทีน่ า่ พอใจ ส่วนใหญ่สามารถขยับเข้าไป
ใกล้เป้าหมายในข้อตกลงปารีส
		ทีส่ �ำคัญก็คอื ประเทศทีเ่ ข้าร่วมกันประชุมส่วนใหญ่
ได้ประกาศถึงแผนการ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
อันหมายถึงว่าจะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศสุทธิเพิ่มขึ้นอีก ด้วยการหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนแทน และจะท�ำการ
ชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon Offsets) ตัวอย่างเช่น
การปลูกป่าเพื่อเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ โดยส่วนมากตั้งเป้า
กันไว้ว่าจะต้องท�ำส�ำเร็จในปี ๒๐๓๐

We have got
a very short time
to turn climate change
around otherwise
we will all die.
Franny Armstrong
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All we have to do
is to wake up
and change.
Greta Thunberg
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		อีกประการคือหหลังจากสามารถสร้างความเป็น
กลางทางคาร์บอนส�ำเร็จ ก้าวต่อไปคือการ “ปล่อย
คาร์บอนเป็นศูนย์” (Net Zero Emission) อันหมายถึง
การที่ประเทศนั้นๆ จะไม่ปล่อยคาร์บอนออกมาสู่ชั้น
บรรยากาศอีกเลย โดยส่วนใหญ่ตั้งเป้าร่วมกันว่าจะ
ต้องส�ำเร็จภายในปี ๒๐๕๐ ทว่าก็มบี างประเทศตัง้ เป้า
ไว้หลังจากนั้น
		ส�ำหรั บ ท่ า ที ข องประเทศไทยหนายกรั ฐ มนตรี
พล.อ.ประยุทธ์หจันทร์โอชาหได้ให้ถ้อยแถลงต่อที่
ประชุมถึงการก�ำหนดเป้าหมาย NAMA (nationally
appropriate mitigation action) พร้อมทั้งยืนยันว่า
ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี ๒๐๕๐ และ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(net zero) ภายในหรือก่อนหน้าปี ๒๐๖๕
มติสมัชชาฯ เยียวยาสิ่งแวดล้อม
		ว่ากันตามตรง ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
“ประเทศไทย” ได้รับ อาจจะรุนแรงกว่าหลายประเทศ
ด้วยซ�้ำ โดยบทความหัวข้อ “การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในบริบทของเศรษฐกิจไทย”หที่
เผยแพร่โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อ
เดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ระบุวา่ ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ
ในอันดับต้นๆหของโลกหเกิดเหตุการณ์ด้านสภาพ
ภูมิอากาศมากกว่า ๑๔๐ ครั้ง สร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจไทยสูงถึง ๗,๗๑๙ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็น ๐.๘๒% ของ GDP
		ทัง้ นี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเสีย่ งทีป่ ระเทศไทยจะได้รบั ผลกระทบจาก “สภาวะ
สุดขั้ว” ของลมฟ้าอากาศ ที่อาจเกิดบ่อยครั้งขึ้นที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเหตุการณ์ที่มีจุดเริ่มต้น
เกิดขึน้ อย่างช้าๆ ซึง่ ส่งผลกระทบแบบสะสมและเพิม่ ขึน้
ในระยะยาว
		จะเห็นได้วา่ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว (ตุลาคม ๒๕๖๔) หลาย
จังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับอุทกภัยครัง้ เลวร้าย
ครึง่ หนึง่ ในชีวติ หลายพืน้ ทีไ่ ม่เคยน�ำ้ ท่วมก็ทว่ ม ชาวบ้าน

บางคนถึงกับบอกว่า นีเ่ ป็นเหตุการณ์รนุ แรงทีส่ ดุ ทีเ่ คย
พบเจอ
		ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองฟ้าอมรของใคร
หลายคน ก็ประสบกับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน ระยะ
เวลาเพียงครู่คราวที่ฝนตกอย่างรุนแรง ท�ำให้เกิดเป็น
น�้ำท่วมขังและน�้ำท่วมสูง ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยาทัง้ ใน กทม. และปริมณฑล แทบจะเก็บของ
ขึ้นที่สูงไม่ทัน
		โดยปกติแล้ว ไม่เกินช่วงสิน้ เดือนตุลาคมของทุกปี
พายุลูกสุดท้ายจะพัดผ่าน ฝนจะหมดและประเทศก็
จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ทว่าในปี ๒๕๖๔
ล่วงเข้ามาถึงเดือนพฤศจิกายนแล้ว แต่คนไทยก็ยัง
ไม่วายต้องเผชิญกับฝน นี่คือภาพสะท้อนความวิปริต
ของสภาพอากาศได้อย่างชัดเจน
		อย่างไรก็ดีหหากเรามองในภาพกว้างหจะพบว่า
ผลพวงที่ เ กิ ด จากปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ แม้จะร้ายแรงแต่นนั่ ก็เป็นเพียงแค่ “ปลายเหตุ”
ส่วนต้นเหตุที่ใหญ่กว่า นั่นคือ “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ที่
ได้สร้างความเสื่อมโทรมไปทั่วทั้งโลก
		“ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมีปัญหาการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นส่วนหนึง่ ) สัมพันธ์กบั ทุกคน
-ทุกชีวิต ทั้งในฐานะผู้รับผลกระทบและผู้ก่อมลพิษ
ฉะนัน้ การแก้ไขปัญหาจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่ใช้
กระบวนการการมีสว่ นร่วม” นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุไว้ใน
คอลัมน์ “คุยกับเลขาธิการ”
		กระบวนการการมีสว่ นร่วม ได้รบั การออกแบบเป็น
“เครือ่ งมือ” ทีห่ ลากหลาย ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ” ที่ผ่านมา ได้ท�ำหน้าที่นี้อย่างเต็มศักยภาพ
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๑๐

		ประเทศไทยมีมติสมัชชาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
อยู่หลากหลาย ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับ
พืน้ ที่ ตลอดจนสมัชชาเฉพาะประเด็นทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป
อย่างเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยตัวอย่าง
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
ในอดีต
		อาทิ ๑.๗ บทบาท อปท.กับการจัดการสุขภาพและ
ทรัพยากร สิง่ แวดล้อม ๓.๑ มาตรการท�ำให้สงั คมไทย
ไร้แร่ใยหิน ๔.๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ๕.๒ การป้องกันและ
ลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ๕.๔
การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหา
จากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ๕.๖ การปฏิรูประบบการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
(EIA/EHIA) ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยั่งยืน
		นอกจากนี้ ๑ ใน ๓ ของระเบียบวาระที่จะเข้าสู่
การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้
ก็ยงั เกีย่ วข้องกับกระแสสิง่ แวดล้อม นัน่ คือ “การสร้าง
เสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนในวิกฤตโควิด-19”
		ส�ำหรับระเบียบวาระดังกล่าว มุง่ เน้นให้ทกุ ภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนห(SDGs)หในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้างสุขภาวะ
ที่ดีให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภายหลังพบ
ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 และหลังวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลต่อสุขภาพ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
		ทัง้ นี้ จึงมีการจัดท�ำข้อเสนอในประเด็น การจัดการ
สิง่ แวดล้อมจากปัญหาขยะ เช่น การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การสร้างแรงจูงใจให้ทกุ ฝ่าย
ร่วมท�ำตามหลักการ 3R การจัดการขยะติดเชื้ออย่าง
เป็นระบบ การจัดการสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ ว
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เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ ศึกษา
วิจัยความสามารถในการรองรับของพื้นที่
		การจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เช่น การบูรณาการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า ลดมลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยและเมืองอย่างมีสขุ ภาวะ
เช่น พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบท
เพิ่มพื้นที่สีเขียวหการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพลังพลเมืองเพือ่ สร้างเสริม
สุขภาวะที่ยั่งยืนหเช่นหส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�ำเนิ น งานของกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยประชาชนหเยาวชน
ทั้งด้านความรู้ ทรัพยากร หรือเครื่องมืออย่างจริงจัง
		
พลังพื้ นที่คือรากฐาน อบต.คือแรงส่ง
		ส�ำหรับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมาต่าง
ถูกน�ำไปขับเคลือ่ น-ขยายผลกันอย่างเข้มแข็ง เกิดเป็น
รูปธรรมระดับพื้นที่มากมาย ตัวอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เกิด
ใน จ.พังงา ซึ่งได้น�ำกระบวนการสมัชชาฯ มาปรับใช้
อย่างสอดรับกับบริบทของตัวเอง
		ไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท และ
นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เล่าว่า
ช่วงราวสิบปีที่แล้วหจ.พังงาหได้มีการรวบรวมภาค
ประชาสังคม องค์กรชุมชนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
ร่วมเดินหน้าเป้าหมายเดียวกัน นัน่ คือการสร้าง “พังงา
แห่งความสุข” และตามมาด้วยการสร้าง “ลายแทง”
ที่เป็นเส้นทางของการเดินไปในทิศทางนี้ร่วมกัน
		หนึ่งในสิ่งที่ปรากฎออกมาหคือการรวบรวมงาน
สมัชชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสภา
องค์กรชุมชน หรือสมัชชาสวัสดิการสังคม ฯลฯ ซึง่ ตาม
ปกติ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด มั ก จะมี ง บประมาณจากภาคี ใ น

๑๑

The future depends on
what you do today.
Mahatma Gandhi
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การจัดงานสมัชชาประมาณ ๔ งาน และหลายจังหวัด
ก็อาจจัดเป็น ๔ ครัง้ หากแต่จงั หวัดนีไ้ ด้จดั ขึน้ ครัง้ เดียว
เป็น “สมัชชาพังงาแห่งความสุข”
		“ในปีหนึ่งเรามีสมัชชาครั้งเดียว รวบรวมคนกว่า
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผูว้ า่ ฯ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาทั้งหมด เวลามีข้อเสนออะไรต่างๆ
หรือการขับเคลื่อนงาน ก็ยิ่งเป็นเอกภาพ ไปในทิศทาง
เดียวกัน” ไมตรี ระบุ
		รวมถึงข้อเสนอล่าสุดที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่สภา
องค์กรชุมชนได้เสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติโดย
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้เป็นนโยบายจังหวัด ทาง ผวจ.
พังงา ก็ได้ลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใน
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการต�ำบล ในทุกต�ำบล
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่
หรือ “หนึ่งต�ำบล หนึ่งศูนย์จัดการภัยพิบัติและ
โรคอุบัติใหม่
		ไมตรี อธิบายว่า กลไกที่เกิดขึ้นใหม่นี้ มาจาก
การร่ า งกรอบแนวคิ ด ของภาคประชาสั ง คมไป
น�ำเสนอให้ผู้ว่าฯหเพื่อให้เกิดภาคีความร่วมมือ
ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มชาติพันธุ์ หน่วยงานท้องถิ่น
ฯลฯหในแต่ ล ะต� ำ บลหมาร่ ว มกั น วางแผนการ
ด�ำเนินงานเพือ่ รับมือ และให้ความช่วยเหลือกลุม่
เปราะบาง ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดจน
ไการรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่หลังจากนี้
		“เชื่อว่ากลไกแบบนี้ย่อมท�ำให้เราขับเคลื่อนงาน
ได้ดีกว่าแน่นอน เพราะมีงบประมาณ มีการสนับสนุน
ทั้งจากภาครัฐ ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจ
เพิ่งเริ่มต้นและยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าดีกว่าพื้นที่อื่น
ขนาดไหน แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนีก้ จ็ ะเป็นพัฒนาการ
ท่ามกลางการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชน ห รวมถึง
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หน่วยงานรัฐ อันถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการคิดใหม่
ในการท�ำงาน” ไมตรี ระบุ
		นอกจากนี้ อีกหนึ่งในตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่หมาจากหต.อ่าวนาง
จ.กระบี่ ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วทัง้ ชายหาด
และหมู่เกาะ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาใน
พืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับปริมาณขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ ตาม
จ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่สูงขึ้นในแต่ละปี
		ปัจจุบันมีขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวันมากถึง ๖๕-๗๐
ตัน หรือนับเป็นกว่าครึง่ หนึง่ ของปริมาณขยะทัง้ จังหวัด
โดย อปท. ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ คือ อบต.
อ่าวนาง
		ไม่นา่ เชือ่ ว่า ปัญหาขยะทีฝ่ งั รากลึกในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จะได้รับการแก้ไขอย่างอย่างเป็นระบบหภายหลัง
อบต.อ่าวนาง ได้ท�ำประชาคมพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อ
ก�ำหนดกติกา และจัดท�ำเป็นธรรมนูญสุขภาพต�ำบล
ให้ทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะที่สามารถขายได้
ออกไปก่อนทิ้งiiใครไม่ท�ำตามนี้ก็จะมีมาตรการทาง
สังคมตามมา
		มากไปกว่านั้น อบต.อ่าวนาง ยังได้สนับสนุนกลุ่ม
“ผู้ประกอบการเรือหางยาว” เปลี่ยนจากการใช้ถุงด�ำ
ใส่ขยะมาเป็นถังขยะฝาปิด เพื่อป้องกันขยะหลุดลอย
ลงสู่ทะเล โดยใน ๒ ปี มีการมอบถังขยะให้ผู้ประกอบ
การไปแล้วกว่า ๓๕๐ ใบ พร้อมกันนี้ก็ได้ท�ำการจัด
ระเบียบกลุ่ม “ซาเล้ง” เก็บขยะ ด้วยการขึ้นทะเบียน
สนั บ สนุ น เสื้ อ กั๊ ก เรื อ งแสงเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ i iและให้
บทบาทซาเล้งในฐานะก�ำลังส�ำคัญในการคัดแยกขยะ
ไปพร้อมๆ กับช่วยสอดส่องความผิดปกติในพื้นที่ ใน
ลักษณะ “สายตรวจตาสับปะรด”
หหหอบต.อ่าวนางiiยังเป็นแม่งานร่วมกับประชาชน
ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจ�ำ
ทุกเดือนหโดยเชิญกลุ่มผู้ประกอบการหผู้น�ำชุมชน

ชมรมเรือหางยาว รถสามล้อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าร่วม และยังได้แปรรูปขยะมาสร้าง
ประโยชน์ หด้วยการทดลองท�ำถนนรีไซเคิลจากถุง
พลาสติก และอิฐบล็อกขยะพลาสติก ตลอดจนส่งเสริม
ให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการน�ำเศษผลไม้
มาผ่านกระบวนการหมัก เพื่อผลิตเป็นน�้ำยาล้างจาน
ออร์แกนิค ซึ่งทาง อบต. ได้มีการประชาสัมพันธ์กลับ
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวด้วย
		จะเห็ น ได้ ว ่ า หั ว ใจของความส�ำเร็ จ หนอกจาก
กระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงที่ท�ำให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกันแล้วหที่
ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือแรงสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
		“อบต. ห มี ค วามเข้ า ใจบริ บ ทของพื้ น ที่ ห ใกล้ ชิ ด
ประชาชนหทั้งยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยตรง สามารถเชื่อมร้อยนโยบายระดับชาติลงมาสู่
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อหมีความ
คล่องตัว อบต.จึงเป็นกลไกเปรียบได้กบั ภาคียทุ ธศาสตร์
ในระดับพื้นที่ที่ส�ำคัญของ สช. และเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะในการสร้ า ง
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี และสร้างสุขภาวะทีด่ คี รอบคลุมทุกมิต”ิ
นพ.ประทีป ระบุ
๒๘ พ.ย. ‘เลือกตั้งอบต.’
ออกแบบอนาคตตัวเอง
		นอกจากวาระการเปิ ด ประเทศแล้ ว หในเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถือเป็นห้วงยามส�ำคัญที่ก�ำลังจะ
เกิด “ความเปลี่ยนแปลงใหญ่” ในระดับพื้นที่ เพราะ
จะมีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. และ นายก อบต. ซึ่ง
จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พ.ย. นี้
		นั่นหมายความว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้หเราจะ
ได้มาซึ่ง “ผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่” ที่จะเข้ามาช่วย
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของพี่น้องประชาชน และน�ำพา
สังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะในเร็ววัน
		นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)

There are
no passengers on
Spaceship
Earth.
We are all
crew.
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Marshall McLuhan
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บอกกับนิตยสารสานพลังว่า ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ตลอดจนปัญหาที่มี
ความเป็นสากล เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ หรือแม้แต่โรคระบาด
อย่างโควิด-19 ผู้บริหาร อบต. จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะ
		นายประยูร บอกว่า ผู้บริหารในโลกยุคใหม่ หรือ
โลกยุค New Normal นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
ควบคู่ไปกับมี “ความยืดหยุ่นสูง” ต้องมีความคล่องตัว
และสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกลไกการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
		“ผู้บริหารที่จะเข้ามาท�ำงานในยุคนี้ นอกจากจะมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ต้องมียุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ที่ไม่ยึดติดหรือแข็งตัวจนเกินไป ... มากไปกว่านั้น
ผู้บริหาร อบต. ในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมี
ความคิดที่เป็นระบบ เข้าถึงข้อมูล สามารถจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของภารกิจ และกล้าตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วอย่างเท่าทันสถานการณ์ ที่ส�ำคัญคือต้องรู้จัก
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการบริการสาธารณะ ตลอดจน
มีการติดตามประเมินผลในแต่ละงาน น�ำมาสังเคราะห์
-สรุปบทเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป”
อธิบดี สถ. ระบุ
		นายประยูร จ�ำกัดความว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จึง
เปรียบได้กับการที่ประชาชนจะ “เลือกอนาคต” หรือ
“ออกแบบอนาคต” ของตัวเอง ในทิศทางที่ตัวเองต้อง
การจะเห็นหรือจะเป็น โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ตัวแทนในการขับเคลือ่ นภาพอนาคตนัน้ ให้เกิดขึน้ จริง
		ด้วยเหตุนี้ “นิตยสารสานพลัง” จึงขอใช้พื้นที่ใน
หน้ากระดาษนี้ เชิญชวนทุกท่านไปใช้สทิ ธิใช้เสียงเลือก
บุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่
ชุดใหม่มาบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของพี่น้องประชาชน
และเป็นพลังส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่อไป
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สัมภาษณ์พิเศษ
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เชื่อมร้อยพลัง
ลงสู่ ‘พื้นที่’
๑๖

หัวใจส�ำคัญคือ

ร่วมทาง

ไปพร้อมกับ
ประชาชน
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ประยูร
รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถ.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)

		การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นเวลากว่า ๑๙
เดือน และจะต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการท�ำงานอย่างประสานบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสาและประชาชน โดยเฉพาะ
ความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เป็นหนึ่ง “จุดเปลี่ยนส�ำคัญ” เป็นกลไกที่
เชื่อมร้อยนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างเห็นผล
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๑๘

ผู้บริหาร อบต. ในสถานการณ์
วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมีความคิด
ที่เป็นระบบ เข้าถึงข้อมูล สามารถ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของภารกิจ
กล้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
อย่างเท่าทันสถานการณ์”
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		ท่ามกลางสถานการณ์วกิ ฤตทัง้ การปรับตัวกับวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ใหม่และภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง
ด้วยการลดลงของรายได้ของประชาชนและครัวเรือน
ยุทธศาสตร์การท�ำงานหทิศทางของส�ำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์กรสานพลังภายใต้
การน�ำของ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะภาคียุทธศาสตร์และ
ก�ำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับ
พืน้ ทีใ่ ห้เกิดขึน้ จริง จะเป็นพลังเสริมสร้างและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข็มแข็งในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เสมอภาค
อย่างยั่งยืน
		การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ที่ก�ำลัง
จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในการบริหารการปกครอง
ในระดับพื้นที่ เป็นการเลือก “ผู้บริหารท้องถิ่นยุคใหม่”
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ทั้ง ๕,๓๐๐ แห่ง ที่จะ
เข้ามาช่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ของพี่น้องประชาชน
และน�ำพาสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะในเร็ววัน
		ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบลและนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำบลมาถึ ง
กองบรรณาธิ ก ารนิ ต ยสารสานพลั ง หได้ รั บ เกี ย รติ
อย่างสูงจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายประยูร รัตนเสนีย์ ช่วยฉายภาพบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
		อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหเริ่มการ
สนทนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในสถานการณ์ปจั จุบนั นัน้ ฝ่ายสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ควรพิจารณาแนวทางการท�ำงาน
ใน ๔ เรือ่ ง โดยเรือ่ งแรก ต้องปรับตัวเร็ว – ยืดหยุน่ สูง
เท่าทันความเปลีย่ นแปลง เรือ่ งทีส่ อง ร่วมทางไปพร้อม
กับประชาชน การท�ำงานเรือ่ งทีส่ ามหกระจายอ�ำนาจ
-เชื่อมร้อยพลังทางสังคมลงสู่พื้นที่ และเรื่องสุดท้าย
คือ สร้างกัลยาณมิตร หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้มแข็ง

ปรับตัวเร็ว - ยืดหยุ่นสูง
เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
		การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในวันอาทิตย์ที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ เป็นการใช้สิทธิใช้เสียง
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ในการเลือก
ผู้แทนของตนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ
และมีความสุจริตหไปท�ำงานพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ตามความต้องการของประชาชน การเลือกตัง้
ครัง้ นีจ้ งึ เปรียบได้กบั การทีป่ ระชาชนจะ “เลือกอนาคต”
หรือ “ออกแบบอนาคต” ในทิศทางที่ตัวเองต้องการ
จะเห็นหรือจะเป็น โดยการด�ำเนินการเลือกตั้งเป็นไป
ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๗ กันยายน
๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก�ำหนดให้วัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง
		นายประยูร กล่าวต่อไปว่า ภายหลังการเลือกตั้ง
แล้วเสร็จ ประเทศไทยก็จะได้ผู้บริหาร อบต. ชุดใหม่
เข้ามาบริหารงานในพืน้ ที่ โดยหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร อบต.
จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึง พ.ร.บ. ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม คือมีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดบริการ
สาธารณะ พัฒนาพื้นที่ในต�ำบลที่เป็นเขตรับผิดชอบ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การจัดการศึกษา การ
สาธารณสุขและวัฒนธรรม
หห“อบต.หถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดหเข้าถึง
และรับรู้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ฉะนั้น
การได้ผู้บริหารที่มีความเข้าใจ ทั้งระดับพื้นที่ ระดับ
นโยบายส่วนกลาง ตลอดจนมิติของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ จะยิ่ง “เพิ่มโอกาส” และ
เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรอบด้าน
แบบ ๓๖๐ องศา” นายประยูร กล่าว
		อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ตลอดจนปัญหาทีม่ คี วามเป็น
สากล เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ หรือแม้แต่โรคระบาดอย่าง
โควิด - 19 ผูบ้ ริหาร อบต. จ�ำเป็นต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ

๑๙
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๒๐

		นายประยูร บอกว่า ผู้บริหารในโลกยุคใหม่ หรือ
โลกยุค New Normal นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
ควบคู่ไปกับมี “ความยืดหยุ่นสูง” ต้องมีความคล่องตัว
และสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกลไกการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
		“ผู้บริหารที่จะเข้ามาท�ำงานในยุคนี้ นอกจากจะมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ต้องมียุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด หรื อ แข็ ง ตั ว จนเกิ น ไปหตั ว อย่ า งเช่ น ใน
สถานการณ์โรคโควิด - 19 ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีปัญหา
หรือความต้องการทีจ่ �ำเพาะของตัวเอง เป้าหมายใหญ่
คือการป้องกันและควบคุมโรคให้ได้หแต่วิธีการของ
แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปหเราจึงได้เห็นทั้ง
นวัตกรรมชุมชน มาตรการชุมชน หรือเครื่องมือใหม่ๆ
ของต�ำบล ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่มีประสิทธิภาพในหลายระดับ
		“มากไปกว่านั้น ผู้บริหาร อบต. ในสถานการณ์
วิกฤตซ้อนวิกฤต ต้องมีความคิดที่เป็นระบบ เข้าถึง
ข้อมูล สามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของภารกิจ กล้า
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วอย่างเท่าทันสถานการณ์ ที่
ส�ำคัญคือต้องรู้จักการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการ
สาธารณะ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลในแต่ละ
งาน น�ำมาสังเคราะห์ - สรุปบทเรียน เพือ่ ไปสูก่ ารพัฒนา
ในอนาคตต่อไป” อธิบดี สถ. ระบุ
หัวใจส�ำคัญคือร่วมทาง
ไปพร้อมกับประชาชน
		แน่นอนว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างไร อนาคต
ของท้องถิ่นก็จะเป็นเช่นนั้น ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน จึงสัมพันธ์
อย่างเป็นเนื้อเดียวกับผู้บริหาร อบต. ชุดใหม่ที่จะเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่ง
		“นายประยูร” อธิบายว่า อบต. เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็กที่สุดในการปกครองท้องถิ่น มีความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด เพราะมีตัวแทนของประชาชน
ในทุกหมู่บ้านที่เรียกว่าสมาชิกสภา อบต. โดยมีนายก
อบต. เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด มีขา้ ราชการ - งบประมาณ เพือ่
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รองรับภารกิจในการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้แก่
ประชนชนในพื้นที่ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ
		ด้วยจุดแข็งทีม่ คี วามใกล้ชดิ และรับรูค้ วามต้องการ
ของประชาชนมากทีส่ ดุ ท�ำให้การท�ำงานหนีไม่พน้ การ
ร่วมทางไปพร้อม ๆ กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหมายถึง
การท�ำงานด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ดังนั้นใน
กระบวนการบริหารจัดการจึงจะมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
การบริการสาธารณะ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการ
ด�ำเนินการต่างๆ

“ผู้บริหารที่จะเข้ามา
ท�ำงานในยุคนี้
นอกจากจะมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว
ต้องมียุทธศาสตร์
และยุทธวิธีท่ไี ม่ยึดติด
หรือแข็งตัวจนเกินไป”

		กระบวนการการมีสว่ นร่วม จะช่วยให้ประชาชนตืน่ รู้
เกิดเป็นขบวนของการพัฒนาทีจ่ ะท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
และตอบสนองปัญหา - ความต้องการที่ตรงจุดตรง
ประเด็น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		“ทุกวันนี้การบริหารงานของ อบต. ตั้งแต่เริ่มจนจบ
กระบวนการ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น ตั้งแต่การออก
ระเบียบ ข้อบังคับใช้ในท้องถิน่ เช่น ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ซึ่ ง ประชาชนสามารถเสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ได้
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการงบ
ประมาณ หรือเมื่อองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการท�ำโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ ตลอดจนการตรวจสอบการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
		“การให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ร่วมท�ำ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมตรวจสอบการท�ำงาน
จะท�ำให้ชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนของตนเอง สามารถก�ำหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาท้องถิน่ บริหารจัดการชุมชนและร่วมรับประโยชน์
อย่างเป็นธรรมและทัว่ ถึงกัน สร้างความมัน่ คง เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไปได้” อธิบดีประยูร เชื่อเช่นนั้น
กระจายอ�ำนาจ - เชื่อมร้อยพลัง
ทางสังคมลงสู่พื้นที่
		นอกเหนือไปจากกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้ว
การท�ำงานเชื่อมร้อยพลังทางสังคมและพลัง ในระดับ
พื้นที่-จังหวัดเข้ากับนโยบายส่วนกลางsย่อมท�ำให้
ท้องถิ่นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้ “อธิบดี
สถ.”sเห็นด้วยsพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้มากขึ้น
		อธิบดีประยูร บอกว่า ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประเทศไทยจัดให้มี
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละส่วนราชการมีอ�ำนาจหน้าที่ที่
แตกต่างกันไป ซึ่งในหลักการในการปฏิบัติงานต้อง
มีความสอดคล้อง เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะ

ท�ำให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและเกิ ด ผลประโยชน์ กั บ
ประชาชนมากที่สุด
		ส�ำหรับกลไกการขับเคลื่อนงานต้องประกอบไป
ด้วย ความร่วมมือต้องสร้างสัมพันธภาพในการท�ำงาน
ร่วมกัน ระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน จังหวะ
เวลาโดยจะต้องมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบตามก�ำหนดเวลาที่ตกลงกัน ความ
สอดคล้องปฏิบัติงานให้ไปในแนวทางเดียวกันsไม่
ท�ำงานให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน และการสือ่ สารเข้าใจตรงกัน
รวดเร็ว
		การท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำบลรวมทั้ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบ เราคงไม่ได้เป็น
หน่วยสัง่ การ เราเป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยั่งยืน และการสร้างให้
เกิดความยั่งยืนในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนนั้นsจ�ำเป็นต้องบูรณาการเป้าหมายของ
ทุกภาคส่วน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน เชื่อมร้อย
การท�ำงานด้วยความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ คือ
เข้าใจทั้งความท้าทาย อุปสรรค และข้อจ�ำกัด เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานได้อย่างตรงเป้า เราจึงใช้พลังแบบ
อ่อน หรือ Soft power เข้ามาหลอมรวม ควบคู่ไปกับ
กลไกการส่งเสริมและสนับสนุน
		“นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องพูดถึงอีกประการหนึ่งคือการ
กระจายอ�ำนาจ ซึง่ ถือเป็นการ “กระจายพลังลงสูพ่ นื้ ที”่
ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ตามบริบทพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วsฉะนั้นการกระจาย
อ�ำนาจและการถ่ายเททรัพยากรลงสู่ อปท. จึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ ตัวนโยบายต้องมีพลังในการขับเคลือ่ น และ
จังหวัดทีเ่ ป็นตัวแปลงและก�ำกับนโยบายไปปฏิบตั ิ ต้อง
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบตั คิ อื อปท. ด้วย”
นายประยูร ระบุ

๒๑

กัลยาณมิตรหนุนเสริม
อปท. เข้มแข็ง
		อย่างทีก่ ล่าวไว้ตงั้ แต่ตอนต้นว่า การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 ตอกย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
ท�ำงานระดับท้องถิน่ โดยเฉพาะ อปท. และความเข้มแข็ง
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่ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
เมือ
การดูแลสุขภาวะของตนเอง
ก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
่ ัง
โควิด-19 ทีย
ไม่มีใครทราบว่า
จะสิ้นสุด
่ ใด
ลงเมือ

๒๒
รวมถึงศักยภาพของ อปท. ถือเป็นหนึ่งใน “จุดเปลี่ยน
ส�ำคัญ” หรือ “จุดชีว้ ดั ” ท่ามกลางสถานการณ์ทแี่ หลมคม
อปท.ในปัจจุบนั ทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คลในการบริหาร
ราชการของตนเอง อีกทั้งกฎหมายได้มีการกระจาย
อ�ำนาจการบริหารงานไปสู่ อปท. เพื่อให้มีการจัดท�ำ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถดูแล
เรื่องคุณภาพชีวิต - สุขภาวะ ของประชาชนในพื้นที่ได้
		อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ระบุวา่ เมือ่
อปท. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่
มากที่สุด และการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ก็เป็นอ�ำนาจหน้าที่ที่ อปท. ต้องดูแลเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้กค็ อื อปท.ในแต่ละแห่งมีความพร้อม - ความ
ไม่พร้อมที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของตัวเอง
		ไม่ว่าจะเป็นสถานะการเงินการคลังในการบริหาร
งานในพืน้ ที่ บุคลากรด้านสาธารณสุข โครงสร้างภายใน
อปท. ทีบ่ างแห่งยังไม่มกี องสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนข้อมูลการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้องด้านสาธารณสุข
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		แม้มขี อ้ จ�ำกัด แต่ อปท. ก็ยงั มีกลั ยาณมิตรรายล้อม
การด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุนจากการจัดสรรจากรัฐบาลแล้ว อปท.ยังมีงบ
ประมาณจากกองทุนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ห(กปท.)หและงบ
ประมาณของ อปท. เอง ในการด�ำเนินการโครงการต่างๆ
หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
เช่น การพ่นควันยุงลายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้า การตรวจสุขภาพช่องปาก
และฟัน การแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ
		นายประยูร ยกตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์โรคโควิด
- 19 มีการด�ำเนินโครงการที่ประสบความส�ำเร็จสร้าง
ประโยชน์ให้ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ทัง้ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรู้
เรื่องโรคโควิด - 19 เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) ไม่ตกเป็นเหยื่อ fake news
ที่จะน�ำไปสู่ความตื่นตระหนกและความวุ่นวาย หรือ
โครงการจัดท�ำหน้ากากอนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง
ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด
		โครงการเหล่ า นี้ ช ่ ว ยสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด - 19 และ เมื่อน�ำเข้าไปผสานกับ
มาตรการชุมชน หรือธรรมนูญสู้ภัยโควิด - 19 ซึ่งเป็น
การก�ำหนดกติกาและข้อปฏิบตั โิ ดยชุมชนเอง ก็ยงิ่ ท�ำให้
สามารถยับยั้งหรือชะลอการระบาดไปยังหมู่บ้านและ
ชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้โดยเฉพาะ “โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา” ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เพราะ
โครงการนีม้ กี รอบการด�ำเนินการครอบคลุม อปท. จ�ำนวน
๗,๗๗๔ แห่ง (เทศบาลและ อบต.) ทีจ่ ะช่วยดูแลสุขภาวะ
ของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ คืนการ
ใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ให้กับประชาชน
		“เพราะเมื่อประชาชนมีความรอบรู้ด้านการดูแล
สุขภาวะของตนเอง ก็จะสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับโควิด-19
ที่ยังไม่มีใครทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ฉะนั้นแม้ว่า
จะได้รับวัคซีนแล้ว การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ก็ยัง
เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
และห่างไกลจากโรค” อธิบดีประยูร กล่าวท้ายสุด

๒๓
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เกาะติด คสช.
‘แผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับ
ประเทศไทย’ (Thai standard
advance care plan form)
ฉบับแรกของประเทศไทย

๒๔

๒๕
		หนึ่งในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาของการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) หรือบอร์ด
สุขภาพของประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.
๒๕๖๔ ซึง่ มี ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.)
เป็ น ประธานรคื อ การพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นา
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย
(Thai standard advance care plan form)
		เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ และเป็นครัง้ แรกของประเทศไทย
ที่จะมี “แผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย” อย่าง
เป็นทางการ ซึง่ จะสอดรับกับสถานการณ์ดา้ นสุขภาพของ
ประเทศและของโลกรทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์ของโรคร้ายแรงสูง
ขึน้ รตลอดจนการเดินหน้าเข้าสูส่ งั คมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
		สำ�หรับแผนดังกล่าวรเกี่ยวเนื่องกับการดูแลแบบ
ประคับประคอง การวางแผนการดูแลล่วงหน้า และการ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตาม
มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่จะทำ�ให้ “ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต” มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีรและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รตลอดจนลด
ค่าใช้จ่ายครอบครัวและประเทศชาติได้ในภาพรวม
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		ในอดีต เมื่อพูดถึงการวางแผนการดูแลล่วงหน้า จะ
พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติและการตีความ
ที่แตกต่างกันออกไปรไม่มีการกำ�หนดแนวทางที่เป็น
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติ
รรรสช. จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลุ่ม
Peaceful death และผูเ้ ชีย่ วชาญ-ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำ�แผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทยขึ้น โดย
มีเนื้อหาสำ�คัญ ๒ องค์ประกอบ
		ประกอบด้วย ๑. ฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแล
ล่วงหน้า (Thai Standard advance care plan form) ที่
มีด้วยกัน ๔ ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วางแผนการ
ดูแลล่วงหน้า, การแสดงเจตจำ�นงหรือความปรารถนา
และแผนการดูแลล่วงหน้าทีต่ อ้ งการ, ผูต้ ดั สินใจแทน และ
เมื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจะต้องทำ�
อย่างไรบ้าง
รร๒.รแนวทางการจั ด ทำ � ร(Standardรoperation
procedures : SOP) แบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแล
ล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย (Thai Standard advance
care plan form)

		การพัฒนามาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับ
ประเทศไทยฉบั บ นี้ รจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ แ ละ
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าของประเทศไทยที่ได้รับ
การยอมรั บ จากทุ ก หน่ ว ยงานรสามารถนำ � ไปใช้ เ ป็ น
มาตรฐานในการสื่อสารของบุคลากรด้านสุขภาพใน
แต่ละวิชาชีพ และสอดคล้องกับบริบทของระบบบริการ
สุ ข ภาพในด้ า นการดู แ ลแบบประคั บ ประคองของ
ประเทศไทยต่อไป
		ทีส่ ดุ แล้ว ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง ก่อนจะมีมติเห็นชอบในหลักการแผนการดูแล
ล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย
		นอกจากนี้ ในตอนท้ายของการประชุม คสช. ใน
วันเดียวกันนี้รที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ ของ สช. ที่
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย สช. ได้คะแนน
๙๐.๗๒ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่
๔ ติดต่อกัน
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เรื่องเล่าจากพื้นที่
จากรากสู่เรา :
๑๐ ปีธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี
ชาคริต โภชะเรือง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

๒๖

		๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีเวทีความร่วมมือ
“จากรากสู่เรา วิถีข้าว ชาวลุ่มน�้ำภูมี” จัดขึ้น ณ บ้าน
ริมทุ่งนาของนายวรรณะ ขุนเดื่อ ต�ำบลควนรู อ�ำเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่และฐานการ
เรียนรู้หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมืองนิเวศน์แห่งการเรียนรู้
ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย
		ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทบทวนธรรมนูญ
ลุ่มน�้ำภูมี ในวาระครบ ๑๐ ปี เพื่อน�ำเสนอถึงการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว โดยน�ำเสนอ ๓ กรณี
ศึกษาส�ำคัญ ได้แก่
		๑) ข้าวกับอาหารกลางวันและยุวชนชาวนา โดย
นายสุเทพ เซ่งล่าย อดีตผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่
สะท้อนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหโดยมี
มทร.ศรีวชิ ยั เป็นหน่วยสนับสนุนส�ำคัญด�ำเนินการร่วมกัน
มากว่า ๗ ปี ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับอาหารกลางของวัน
ของเด็กนักเรียน พร้อมสะท้อนปัญหาอาหารกลางวันใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กไม่มาก ค่าอาหารกลางวันที่
เหมาะสม ควรจะอยู่ที่ ๒๕-๓๐ บาท และชุมชนควร
ตระหนักถึงคุณภาพของอาหารที่ลูกหลานของตน
ได้รับ
		๒) ข้าวซ้อมมือกับการฟืน้ พลังครอบครัวในชุมชน
โดย นางธันยพร เคี่ยมการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงบ้านม่วงใหญ่ บอกเล่าวิถีของชุมชนที่เริ่ม
แตกสลาย การน�ำกิจกรรมข้าวซ้อมมือกลับมา ไม่เพียง
ช่วยให้ครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังท�ำให้เห็น
คุณค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หล่นหายไปในวิถีการ
ผลิตแบบใหม่ และเปิดประเด็นความมัน่ คงอาหารระดับ
ครัวเรือน ปริมาณข้าวที่แต่ละคนบริโภคต่อปี
		๓) การผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ของเกษตรแปลงใหญ่
โดย นายไพบูลย์ หนูราช ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน บอกเล่าวิถีการผลิต
แบบใหม่ จากกลุ่มรวมตัวเป็นวิสาหกิจและต่อยอดมา
เป็นห้างหุ้นส่วน สนับสนุนการผลิตข้าวปลอดภัยและ
ข้าวอินทรีย์ จนสามารถสร้างโรงสี บรรจุภัณฑ์ มีระบบ
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ตลาดของตนเอง และเล่าว่าในพื้นที่ลุ่มน�้ำภูมีมีข้าวพื้น
เมือง ๒๒ สายพันธุ์ ข้าวที่น่าสนใจได้แก่ ข้าวหอมจันทร์
		ทั้ง ๓ กรณีศึกษาล้วนสะท้อนวิถีของชาวนาในพื้นที่
ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย อาจารย์
อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี, ผศ.อารีย์ เต๊ะหละ จาก มทร.
ศรีวิชัยรัตภูมิ ที่สะท้อนว่าความมั่นคงทางอาหารจะเกิด
ได้ต้องให้ชาวนามีความมั่นคงและยั่งยืนก่อนหพร้อม
เสนอให้ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู ้ ช ่ ว ยกั น สร้ า ง
ค่ า นิ ย มปลู ก ฝั ง ให้ กั บ เด็ ก ๆและเยาวชนได้ เ ห็ น
คุณค่าของข้าว และวิถที เี่ กีย่ วเนือ่ งเพือ่ สามารถต่อยอด
ฐานทุน ฐานทรัพยากรที่ยังมีความสมบูรณ์
		นายก�ำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
สงขลา มองว่า พื้นที่ควรส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์ ข้าว
พื้นเมืองที่ควรส่งเสริมเช่นหข้าวหน่วยเขือหหน่วยงาน
ควรวิ จั ย ค้ น หาสายพั น ธุ ์ ท ้ อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมกั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และภูมนิ เิ วศ วิถขี า้ วควร
จะต้องสัมพันธ์กับการบริโภคที่เรียกว่า “ส�ำรับ” ข้าว
ปลา ผัก อาหาร เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การ
ส่งเสริมจะต้องสมดุลทั้งระบบนิเวศทางการผลิตและ
ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ หากข้าวไม่ได้ราคา เกษตรกร
จะหันไปปลูกปาล์มและยางที่ได้ราคาดีกว่า พร้อมกับ
ย้อนความทรงจ�ำว่าในอดีตนาข้าวยังมีพืชอัตลักษณ์
ร่วมที่ปัจจุบันได้หายไปแล้วคือ ใบยีรู ต้นนมแมว และ
ขนมต่างๆ

		ที่ประชุมที่ประกอบด้วยเครือข่ายชาวนา สมาคม
สถานศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ เช่น พาณิชย์
จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ต่างเสนอแนะแนวทางความ
ร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนต่อไป อาทิ
๑.ควรส่งเสริมการผลิต โดยมีทีมจัดการข้าวรับจ้างช่วย
เกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินที่ไม่มีแรงงาน หรือร่วมมือใน
ลักษณะเสริมหนุนเป็นเครือข่ายการผลิต
๒.ควรมี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ปลงนาหรื อ รวมตั ว กั น ซื้ อ ที่ น า
เพื่อไม่ให้เปลี่ยนสภาพด้วยมาตรการส่งเสริมคุณค่า น�ำ
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อยอดผลผลิตหรือ
ฐานทรัพยากรข้าวในแต่ละช่วงฤดูกาล
๓.ควรน�ำการท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาเสริ ม ด้ ว ยการขาย
ประสบการณ์ เชือ่ มโยงผูบ้ ริโภคและคนเมืองเข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม มองภาพข้าวในมิติภูมินิเวศลุ่ม
น�้ำทะเลสาบสงขลาที่สามารถบูรณาการต้นทุนร่วมกัน
๔.และที่ ส�ำคั ญ ร่ ว มสร้ า งภาพจ�ำใหม่ ใ ห้ กั บ เยาวชน
เปลี่ยนภาพชาวนาที่ล�ำบากยากจน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้เปิดมิติการเรียนรู้ในห้องเรียนท้องนา
		กิจกรรมนี้สนับสนุนโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา
ในการประเด็นเศรษฐกิจฐานราก เกษตรและอาหารเพื่อ
สุขภาพ

๒๗
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รู้หรือไม่ว่า ...
มี 12 ประเทศในโลกที่
ไร้ Covid-19 !!!
ประชาชนจากประเทศนาอูรู (Nauru)
เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในโลกมีขนาด 21 ตรม.
และตั้งอยู่ห่างจากประเทศออสเตรเลียราว 4,000 กม.

with-festival-of-song-and-dance

ฝรั่งแช่อิ่ม

รวมตัวกันของคนจ�ำนวนมาก กระตุน้ การฉีดวัคซีน การ
สนับสนุนด้านการเงิน และการตรวจค้นหาเชิงรุก๓
		แต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีถึง ๑๒ ประเทศ หรือ เขต
ปกครองตนเองที่ยังไร้การแพร่ระบาดของไวรัส
Covid-19 ซึ่ง ๑๒ ประเทศที่ว่านั้นก็คือ ๑. หมู่เกาะคุก
(Cook Islands) ๒. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Federated
States of Micronesia) ๓. คิริบาส (Kiribati) ๔. นาอูรู
(Nauru) ๕. นีวเว (Niue) ๖. เกาหลีเหนือ (North Korea)
๗. หมูเ่ กาะพิตแคร์น (Pitcairn Islands) ๘. เซนต์เฮเลนา
(Saint Helena) ๙. โทเคอเลา (Tokelau) ๑๐. ตองกา/
ตองงาน (Tonga) ๑๑. เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)
๑๒. ตูวาลู (Tuvalu)๔
		กลุม่ ประเทศหรือเขตปกครองตนเองเหล่านีส้ ว่ นใหญ่
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล และเป็นหมูเ่ กาะในทะเลแปซิฟกิ
มีประชากรน้อย บางประเทศเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น
แม้วา่ จะมีสนามบินแต่กไ็ ม่เป็นทีน่ ยิ มเนือ่ งจากมีลมแรง
เสีย่ งต่อการขึน้ ลงของเครือ่ งบิน หลายประเทศปิดประเทศ

เร็วและบังคับใช้มาตรการกักตัวทันทีที่เดินทางเข้า
ประเทศ บางประเทศมีการคุมเข้มการเดินทางทางเรือ
ทีเ่ ป็นเส้นทางหลักของประเทศอย่างหนัก บางประเทศ
ได้รบั การช่วยเหลือจากประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ญี่ปุ่น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
ได้เร็ว และบางประเทศยังไม่มีการรายงานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชากรอย่างเป็นทางการ
		ประเทศที่ไร้ Covid-19 ชวนเราคิดถึงอะไร เช่น
สิ่งเหล่านี้อาจนับได้ว่าเป็นโชคชะตา หรือ เงื่อนไขการ
เดินทางเข้าถึงที่ยากล�ำบากที่ท�ำให้พวกเขารอดจาก
โรคร้ายนี้ แต่ด้านหนึ่งอาจจะกระตุกให้คิดได้ว่า หรือ
ยิง่ เป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ทุรกันดารสิง่ ทีค่ วรลงทุนคูข่ นานไป
กับเศรษฐกิจ การพัฒนาในด้านต่างๆ คือเรื่อง “ระบบ
สุขภาพ” โดยเฉพาะในระดับย่อยลงไปถึงชุมชนท้องถิน่
เพราะหากไม่มีโรคร้ายก็นับว่าโชคดีไป แต่ถ้าหากเกิด
การแพร่ระบาดขึ้นมาพวกเขาควรเข้าถึงการบริการ
สุขภาพที่ดี ได้มาตรฐาน อย่างเท่าเทียมกัน

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/447122/kiribati-community-celebrates-

๒๘

https://borgenproject.org/poverty-in-nauru/ และ https://sites.google.com/site/tonganfdca/

แกะรอยโลก

๒๙

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-withoutreported-covid-19-cases

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

		ข้อมูลขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า
ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกถึงกว่า
๒๔๕ ล้านคน มียอดผู้เสียชีวิตกว่า ๔.๙ ล้านคน
ระดมฉีดวัคซีนไปแล้วทัง้ สิน้ กว่า ๖,๘๐๐ ล้านโดส โดย
สหรัฐอเมริกายังคงครองแชมป์ที่มียอดผู้ติดเชื้ออันดับ
๑ ของโลกหรือกว่า ๔๕ ล้านคน (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔)๑ และมีการแพร่ระบาดแล้ว เกือบ
๒๐๐ ประเทศทั่วโลก๒ แม้จะมีนโยบายและมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
งดการเดินทางทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ ปิดโรงเรียน
และสถานที่ท�ำงาน ยกเลิกกิจกรรมสาธารณะที่มีการ

เด็กนักเรียนในชุดประจ�ำชาติของประเทศตองกาหรือตองงา (Tonga) ผู้คนในหมู่เกาะคิริบาส
ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์ มารวมตัวกันเต้นร�ำและเฉลิมฉลอง
กับรัฐฮาวายของสหรัฐฯ

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
ก้าวย่างและทางเดินของธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับที่ ๓
กับบทบาทของ อปท.
รัตนา เอิบกิ่ง

๓๐

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ระบุถึง
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ไว้ในมาตรา
๔๖-๔๘ ว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
มีสถานะเป็นกรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ
และต้ อ งมี ก ารทบทวนอย่ า งน้ อ ยทุ ก i๕iปี i เพื่ อ ให้
เหมาะสม ทันสมัย และตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์
		ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำ�และประกาศใช้ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว ๒ ฉบับ ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างกระบวนการยกร่างฉบับที่ ๓ โดยมีกลไกคือ
คณะกรรมการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น
ประธาน และคณะอนุกรรมการอีก ๓ ชุด
		ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการวิชาการและยกร่าง
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ มี
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน ๒) คณะอนุกรรม
การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็น มี อ.ชาญเชาวน์
ไชยานุกิจ เป็นประธาน และ ๓) คณะอนุกรรมการ
สื่อสารสังคม มี อ.สุวรรณา บุญกลํ่า เป็นประธาน
โดยทั้ ง หมดได้ ทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด iและมี
การสือ่ สารสังคมเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างการ
รับรู้และทำ�ความเข้าใจกับสังคมในเรื่องธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
		ขณะนี้ กำ � ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการยกร่ า งธรรมนู ญ ว่ า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ร่างแรก โดยหัวใจ
สำ � คั ญ คื อ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการยกร่ า ง
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทำ�ให้เกิด
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ของทุกคน จนกระทัง่ นำ�ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นตามภารกิจ
หน้าที่และบทบาทหน้าที่ของตน
		ทั้ ง นี้ i ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ่ า นมาiได้ มี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวคิดเรื่อ งระบบสุขภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่มในกลุ่มคนรุ่นใหม่
รวมถึงในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ได้มีการจัด
ประชุมรับฟังความเห็นกับกลุ่มต่างๆ โดยมีกลุ่มภาคี
เฉพาะประเด็น ได้แก่ กลุ่มประเด็นสิทธิหน้าที่ด้าน
สุขภาพ กลุ่มประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และกลุ่ม

ประเด็นการเงินการคลังและการบริการสาธารณสุข
สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุม่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มคน
รุ่นใหม่ กลุ่มขบวนองค์กรชุมชน และกลุ่มภาคเอกชน
เพื่อรับฟังความเห็นในประเด็นเรื่อง ระบบสุขภาพที่
เป็นธรรม ตอบสนอง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ของธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
		จากเวทีรบั ฟังความเห็นของกลุม่ อปท. ทีผ่ า่ นมานัน้
มีผแู้ ทนจากทัง้ อบต. อบจ. และเทศบาล ให้ความสนใจ
และเข้ามาร่วมแลกเปลีย่ นในเวทีจ�ำ นวนมาก ซึง่ อปท.
ได้เห็นความสำ�คัญในการนำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติมาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
กำ�หนด Healthy model ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย
ด้านสุขภาพของท้องถิน่ ในทุกมิติ และใช้เป็น หลักการ
อ้างอิง เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ นำ�ไปใช้ในการจัดทำ�แผน นโยบาย
กติ ก าของชุ ม ชนiรวมถึ ง เป็ นต้ น แบบในการจั ด ทำ �
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลและข้อตกลงเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพ
		นอกจากนี้ อปท. ยังมีข้อเสนอต่อธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติว่า ธรรมนูญฯ ควรเป็นกรอบ
ทิศทางด้านสุขภาพที่มีความชัดเจนสำ�หรับนำ�ไปใช้
จัดทำ�แนวทางในการนำ�ไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในด้าน
บทบาทหน้าทีใ่ นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชนของ อปท. เพือ่ ให้สามารถนำ�ไป
ปฏิบัติได้จริง อปท. สามารถทำ�งานเชิงรุกได้อย่าง
ต่อเนื่องiและเอื้อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง iและมีส่วนร่วมในระบบ
สุขภาพได้ต่อไป
		ขณะนี้ ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทัง้ หมดได้ถกู
รวบรวมและส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการวิชาการ
และยกร่างฯ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการยกร่างฯ แล้ว
ก่อนที่จะนำ�ร่างธรรมนูญฯ ฉบับที่ ๓ ไปจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคีต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น โดยผ่าน
หลากหลายช่องทางต่อไป รวมถึงการรับฟังความเห็น
จากกลุม่ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่i๑๔iที่ถือว่าเป็นเวที
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมทีส่ �ำ คัญและทรงพลัง

๓๑

ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Right to Health
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้า
สำ�หรับประเทศไทย
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

๓๒

Thai standard
advance care
plan form
ฉบับ ๑๓๔ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

		การวางแผนการดูแลล่วงหน้าหคือกระบวนการ
วางแผนดู แ ลสุ ข ภาพที่ ทำ � ไว้ ก่ อ นที่ ผู้ ป่ ว ยจะหมด
ความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ระยะท้ายของ
ชีวิต อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยอาจจะ
ใช้กระบวนการสนทนาปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้ป่วย
ครอบครัว และทีมบุคลากรสุขภาพ หรือผู้ป่วยอาจ
ทำ�ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาสมาชิกครอบครัว หรือ
ปรึกษาบุคลากรสุขภาพ
		การวางแผนการดูแลล่วงหน้า เป็นองค์ประกอบหนึง่
ในกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative
care)
		ในแง่ของข้อกฎหมายนั้นหการวางแผนการดูแล
ล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารในการ
รักษาพยาบาลซึง่ กฎหมายได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิดงั กล่าว
ไว้ในมาตรา ๘ และ มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
		ซึ่งปัจจุบันหสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
โดยกรมการแพทย์และกรมอนามัย สำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมาคมบริบาลผูป้ ว่ ย
ระยะท้าย และกลุม่ Peaceful death รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายในเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคองในเขตสุขภาพต่างๆ จัดทำ�มาตรฐาน

แผนการดูแลล่วงหน้า (Thai standard advance
care plan form) และแนวทางการจัดทำ�แผนการดูแล
ล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย (Standard operation
procedures (SOP))
		โดยกระบวนการในการจั ด ทำ � แบบฟอร์ ม และ
แนวทางดังกล่าว เกิดจากการร่วมกันปรึกษาหารือและ
ตกลงรูปแนวทางกลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
แล้วนำ�ร่างแบบฟอร์มและแนวทางทีไ่ ด้ไปจัดกระบวน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการ
ดูแลแบบประคับประคองและบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่ทำ�งานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในเขต
สุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ
		จากนั้น สช. จะนำ�ความเห็นที่ได้มาปรับปรุงร่าง
แบบฟอร์มและแนวทางในการทำ�แผนการดูแลล่วงหน้า
แล้วจึงนำ�เสนอร่างแบบฟอร์มและแนวทางดังกล่าว
ต่ อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ i(คสช.)iเพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป
		และในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะทำ�งานจัดทำ�แนวทางการ
วางแผนการดูแลล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย ได้เสนอ
ร่างแบบฟอร์มและแนวทางทางการวางแผนการดูแล
ล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย ต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
และมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานแผนการดูแล
ล่วงหน้าสำ�หรับประเทศไทย (Thai standard advance
care plan form) และแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อ
ประกาศใช้ทั่วประเทศต่อไป
		โดย สช. มีเป้าหมายว่าจะจัดทำ�แบบฟอร์มและ
แนวทางในการวางแผนการดู แ ลล่ ว งหน้ า ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับจากหน่วยงานและบุคลกรด้านสุขภาพที่
ทำ�งานในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อนำ�
ไปใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศในเรื่องการจัด
ทำ�แผนการดูแลล่วงหน้าของประเทศไทยต่อไป

๓๓
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นโยบายสร้างได้

มุมมองและบทบาทของเยาวชน
นักศึกษา ในการมีส่วนร่วมแก้ ไข
ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
‘กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในภาวะวิกฤต’
ปัตถยพล ละอองศรี

๓๔
		สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
จัดประกวดบทความเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
Healthcare For All ในหัวข้อ “มุมมองและ
บทบาทของเยาวชน นักศึกษาในการมีส่วนร่วม
แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพในกลุ่ ม
แรงงานข้ามชาติในภาวะวิกฤต” มีเยาวชนที่สนใจ
ส่งบทความเข้าประกวดรวมทัง้ สิน้ ๔๕ ผลงานโดย
ผลงานชนะเลิศ เป็นของ นายปัตถยพล ละอองศรี
นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 5 โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคม
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		ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญ
ทางด้านคมนาคม ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพืน้ ทีส่ �ำ คัญ
ในการเข้ามาขายแรงงานของประเทศเพือ่ นบ้าน เพราะ
ค่าแรงที่สูงกว่า ความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ การเข้าถึงบริการสุขภาพทีส่ ะดวกสบาย แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากต้องประสบ
กับปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการ
		อาทิผปัญหาการว่างงานทำ�ให้กลุ่มแรงงานไม่มี
ทุนทรัพย์ในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา ปัญหา
ด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรในสถานพยาบาลกับ
กลุม่ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น ซึง่ ปัญหาดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทำ�ให้ระยะเวลาใน
การรักษาล่าช้าและอาจเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค
ทำ�ให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น

		กลุ่มแรงงานข้ามชาติทุกคนผล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือการเข้ามาหารายได้เพื่อส่งให้ครอบครัว
ที่ประเทศบ้านเกิดผซึ่งงานที่ถูกว่าจ้างส่วนใหญ่เป็น
การก่อสร้างตึก หมู่บ้านจัดสรรค์และอื่นๆ นับเป็น
คุณูปการต่อภาคก่อสร้างของไทยผที่มีกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าผคน
กลุ่มนี้ถือเป็นประชากรที่สำ�คัญของประเทศและอยู่
ในความดูแลของรัฐบาลเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย
สุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความสนใจ
		ทางภาครั ฐ ควรมี น โยบายแก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า
ถึงบริการสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้
อาทิ ๑. ต้องมีมาตรการในการจัดการแรงงานข้ามชาติ
อย่างชัดเจน ที่รับรองว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติทุกคน
ต้องได้รับการคุ้มครอง เข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพ
อย่างเท่าเทียม ๒. ต้องมีนโยบายในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ โดยให้ผู้ป่วยลงทะเบียนแล้วแจ้งอาการป่วย
ของตนเองผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ แอปพลิ เ คชั น ที่ มี
บริการให้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก่อน
เข้ารับการรักษาเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัย
ของทุกภาคส่วน
		 ๓.ทางรัฐบาลควรมีนโยบายการคุ้มครองและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตของแรงงาน โดย
มีกองทุนเงินทดแทนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติในภาวะวิกฤต ๔. ในกรณีที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางภาครัฐควรมีนโยบาย
ในการจั ด การและคุ้ ม ครองเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยรวมถึ ง
สถานทีท่ ร่ี องรับผูต้ ดิ เชือ้ อย่างเป็นรูปธรรม หรือถ้าหาก
พบว่ า มี แ รงงานข้ า มชาติ บ างกลุ่ ม ลั ก ลอบเข้ า มา
ภายในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ต้องประสานงาน
ไปยังประเทศต้นทางโดยด่วน ในระหว่างนั้นควรมีค่า
ใช้จ่ายและสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อเอาไว้ด้วย

๓๕
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๓๖

		นโยบายข้างต้น สามารถช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้ได้ ทั้งเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ การขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล ปัญหาการสือ่ สาร
ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า และความปลอดภั ย ในการ
ดำ�รงชีวิตไม่มากก็น้อย
		ในฐานะเยาวชนคนหนึ่งหวังว่าจะสามารถช่วย
สอดส่ อ งดู แ ลกลุ่ ม แรงงานข้ า มชาติ ที่ พำ � นั ก อยู่ ใ น
ประเทศ ถ้าหากมีความสามารถด้านภาษานั้นๆ ก็จะ
เป็นล่ามเพื่อช่วยสื่อสารให้การรักษาพยาบาลมีความ
รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งใช้สื่อมัลติมีเดียในการเผยแพร่
วิธีการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของรัฐเพื่อให้เห็นวิธี
การที่เข้าถึงง่ายและเพื่อให้เป็นระบบแบบแผนที่ใช้
ปฏิบัติร่วมกัน
		แน่ น อนว่ า ถ้ า หากกลุ่ ม แรงงานข้ า มชาติ เ หล่ า นี้
ได้รับกองทุนสวัสดิการจากภาครัฐ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพในแต่ละชุมชน และได้รับการคุ้มครองในกรณี
ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงนโยบายในการเข้า
รับการรักษาพยาบาล ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ สุขภาพ
ความเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะดีขึ้น
ซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติและอาจมีแนวโน้มทำ�ให้จำ�นวนแรงงานเพิ่มขึ้น
ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างให้เจริญก้าวหน้า
		อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีป่ ระชาชนทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
คื อ ผการรั บ ข่ า วสารและการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ทางรั ฐบาลก็ ถือเป็น อีก บทบาทหนึ่ง ที่สามารถช่ว ย
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงได้ อีกทั้ง
การนำ�เสนอความคิดอย่างถูกต้อง ก็สามารถพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ได้เช่นกัน
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๓๗
		สรุปการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายเยาวชน และนักศึกษา ร่วมพัฒนานโยบาย
สาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔
		ประเด็นที่ ๑ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อม
ทีย่ ง่ั ยืนในวิกฤตโควิด-19” (Youth Engagement
for Environmental Policy : YEEP) ในรูปแบบ
Pitching Challenge

สานฝันพลังเยาวชน ผ่าน YEEP!
		หลังจากที่พวกเรา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ได้เล็ง
เห็นถึงปัญหาการขาดความมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม พวกเราจึงได้รวมตัวกัน
จัดกิจกรรม YEEP! หรือ Youth Engagement for
Environmental Policy ในรูปเเบบ Pitching Challenge
เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนจากทัว่ ประเทศไทยได้มโี อกาส
เข้ามาขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนใน
วิกฤตโควิด-19ต่องานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่๑๔
ในปีนี้

		แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรม
YEEP! ก็ได้ดำ�เนินการมากว่า ๓ เดือนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จนถึงตอนนี้ พวกเราก็ได้เยาวชน ๓ ทีมสุดท้าย
จากทัง้ หมดกว่า ๑๔๘ ทีมทีเ่ ข้าร่วมเเละนำ�เสนอไอเดีย
ตลอดระยะเวลากิจกรรมเพือ่ ก้าวเป็นตัวเเทนของเยาวชน
ทั้งประเทศในการเเก้ปัญหาสุขภาวะสิ่งเเวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนไปพร้อมกับพวกเรา
		ทั้ง ๓ ทีมนี้ล้วนเเล้วเเต่มีความฝันและความพร้อม
ที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายให้เเก่ประเทศชาติ เราจึง
ขออนุญาตพาทุกท่านไปรู้จักเส้นทางและมุมมองของ
แต่ละทีมกันเล็กน้อย และหวังว่าบทความนี้จะทำ�ให้
ท่านรู้สึกประทับใจและได้รับแรงบันดาลใจกลับไปไม่
มากก็น้อยนะคะ/ครับ :)
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ทีม SING-WAET-LOEM
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่าวๆ ของทั้งทีม
A : สวัสดีค่ะ พวกเราทีม SING-WAET-LOM พวกเรา
ทั้ง ๓ คนเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ ๑ เมื่อพวกเราทราบถึงการ
แข่งขัน YEEP - Youth Engagement for Environmental
Policy ที่จะเกิดขึ้น จึงได้ชักชวนกันมาร่วมกิจกรรม
และได้ตั้งชื่อทีมเป็น SING-WAET-LOM ที่อ่านว่า
สิ่งแวดล้อมแต่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการที่จะสื่อ
ว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เรื่ อ งของประชาชนคนไทยและ
พลเมืองโลกทุกคนที่ต้องให้ความตระหนักหเพื่อให้
สิง่ แวดล้อมของเรามีสขุ ภาวะทีด่ แี ละเป็นไปอย่างยัง่ ยืน

๓๘

Q : ทำ�ไมถึงสนใจปัญหาสุขภาวะสิ่งแวดล้อม
A : พวกเรามองว่าปัญหาสุขภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่
ปัญหาเฉพาะบุคคล เฉพาะถิน่ แต่เป็นปัญหาของทุกคน
ที่ต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งนี้ปัญหาก็เกิดจากตัวของพวก
เราเอง ดังนั้นพวกเราเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาสุขภาวะสิ่งแวดล้อมหซึ่งถ้าหากสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อมในสังคมดีย่อมส่งผลให้ผู้คนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย

เพชร I กะละแม I กิ๊ฟ

กร I จริง I มุก
Q : นโยบายของทีมเราเกี่ยวข้องกับอะไร อธิบาย
อย่างคร่าวๆ
A : นโยบายของทีมพวกเรา “Dinner’s Mealworms”
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่
การจัดการขยะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อีกทั้ง
ยังไม่สามารถใช้ซ้ำ�ได้ ส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อนี้
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		ทางทีมของพวกเราหจึงมีแนวทางการแก้ปัญหา
ข้างต้นหโดยการแยกแต่ละส่วนของหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ซง่ึ ประกอบด้วย แผ่นกรอง, แถบคาดจมูก
และ สายคล้องหู ไปกำ�จัดแยกกัน โดยแผ่นกรอง
ที่ทำ�มาจากพอลิโพรไพลีน (polypropylene) จะถูก
ย่อยสลายได้โดยใช้เอนไซม์จากหนอนนก (Mealworm)
ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็น carbon dioxide biomass ที่
สามารถนำ�ไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อได้
		ส่วนของแถบคาดจมูก และ สายคล้องหู ซึ่งนำ�
วั ส ดุ ทั้ ง สองไปผ่ า นกระบวนการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยรั ง สี
อัลตราไวโอเลต UV - C ผ่านเครื่องตัดลวด และบด
อย่างละเอียด จากนัน้ จึงนำ�ไปขึน้ รูปเป็นภาชนะพลาสติก
เช่น ถ้วยใส่นํ้ายาง กระถางต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่านอกจากจะเป็นการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังช่วยพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน

๓๙
ทีม popcat
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่าวๆ ของทั้งทีม
A : สวัสดีครับ พวกเราทีม popcat มีกันทั้งหมด ๓ คน
ได้แก่ กร จริง มุก พวกเราทั้งสามคนเป็นคนที่สนใจ
ด้านสิง่ เเวดล้อมอยูแ่ ล้ว พวกเราได้สมัครโครงการเเละ
ผ่านการคัดเลือกรอบเเรกจึงได้คิดโครงการเพื่อนำ�
เสนอไอเดี ย ในรอบที่ ส องตามประเด็ น ที่ โ ครงการ
yeep มอบให้
		พวกเราก็ได้เลือกหัวข้อ การแก้ไขปัญหาขยะเดลิเวอรี
อย่างยัง่ ยืน เพราะเป็นหัวข้อทีท่ ง้ั สามคนคิดว่าเป็นปัญหา
ที่เห็นได้ชัดเเละสำ�คัญอย่างมากในปัจจุบัน
Q : นโยบายของทีมเราเกี่ยวข้องกับอะไร อธิบายอย่าง
คร่าวๆ
A : นโยบายของพวกเราคือการมัดจำ�กล่องพลาสติก
สำ�หรับการเดลิเวอรีโดยอาศัยความร่วมมือจากทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยรัฐจะ
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ทำ � การเสนอโครงการให้ กั บ บริ ษั ท ผลิ ต กล่ อ งเพื่ อ
ทำ�การประมูลในราคาที่ตํ่าที่สุด
		มี ก ระทรวงสาธารณสุ ข คอยตรวจสอบความ
สะอาดและควบคุมคุณภาพของกล่องนั้นให้ได้ตาม
มาตรฐานและนำ � ขายให้ กั บ ร้ า นอาหารที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการโดยขายในราคาที่ เ ท่ า กั บ กล่ อ งพลาสติ ก
ในท้ อ งตลาดทั่ ว ไปหจากนั้ น ขอความร่ ว มมื อ จาก
กระทรวงแรงงานเพื่ อ จั ด หาคนเก็ บ กล่ อ งที่ ใ ช้ แ ล้ ว
โดยผู้ บ ริ โ ภคจะได้ เ งิ น รี ฟั น กลั บ คื น และนำ � กล่ อ งที่
ใช้ แ ล้ ว กลั บ มาทำ � ความสะอาดเชื้ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
สุขลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
		หากมีกล่องที่ชำ�รุดก็จะรับซื้อในราคาที่ตํ่ากว่าเพื่อ
นำ�กลับมารีไซเคิลจัดเป็นการกำ�จัดขยะอย่างถูกวิธี
นโยบายนี้เป็นการจัดการเชิงโครงสร้างที่มีการปรับ
บริบทให้เข้ากับสังคมไทยหซึ่งนโยบายนี้นอกจากจะ
สร้างแรงจูงใจให้กับทางร้านค้าที่ร่วมรายการยัง
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เป็นการสร้างนิสัยและปลูกฝังความคิดที่ว่าขยะมีค่า
มากกว่าที่ควรจะทิ้งไปในตัว
Q : ความรู้สีกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
นโยบายสมัชชาสุขภาพปีนี้ ในฐานะเยาวชนไทย
A : พวกเราภูมิใจมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสนอนโยบายให้กับสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ และรู้สึก
ดีใจที่ผู้คนเห็นว่าโครงการที่เราคิดขึ้นมานั้นสามารถ
นำ�ไปแก้ปญ
ั หาการจัดการขยะอย่างยัง่ ยืนได้ เเละยังได้
ช่วยให้ผู้คนจำ�นวนมากได้ตระหนักถึงปัญหาจากขยะ
ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เป็นผลกระทบจากทั้งชีวิตประจำ�วัน
ปกติหรือไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบ NEW NORMAL ที่ได้
รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่งเเนวทางเเก้ปัญหานี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำ�ให้
โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น มาเเละนำ � ไปใช้ อ ย่า งเเพร่ ห ลาย
นอกจากนี้พวกเรายังรู้สึกยินดีที่มีเพื่อนๆหจากหลาก
หลายทีมที่มาร่วมโครงการเพราะเห็นความสำ�คัญถึง
ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

๔๐

Q : อยากฝากอะไรถึงเยาวชนและประชาชนไทยทุกคน
Aห:หอยากให้ ทุ ก คนหั น มาสนใจปั ญ หาสุ ข ภาวะ
สิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังค่ะ เพราะอย่างที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นว่าประเทศไทยและโลกของเราในตอนนี้
กำ�ลังประสบปัญหานี้หและได้รับผลกระทบทั้งด้าน
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมกันอย่าง
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางพวกเราเองก็อยากให้ทุกคน
ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาและร่วมกันแก้ไขค่ะ
		อาจเริ่มจากการกระทำ�ง่ายๆ ใกล้ตัวเรา อย่างการ
ปิดไฟเมือ่ ไม่ใช้งาน การแยกขยะก่อนทิง้ หรือไม่ทง้ิ ขยะ

ลงในแม่ นํ้ า ลำ � คลองหซึ่ ง ถ้ า เราทุ ก คนร่ ว มกั น ทำ �
เรื่องเหล่านี้จนติดเป็นนิสัย และทำ�ต่อไปในทุกๆ วัน
คงจะช่วยลดปัญหาสุขภาวะสิง่ แวดล้อมลงได้มากเลย
ทีเดียวแค่เราเริม่ ลงมือทำ�ในสิง่ ทีด่ ี การเปลีย่ นแปลงที่ดี
จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ขอฝากกับทุกคน
ไว้ว่า “อนาคตของโลกอยู่ในมือของเรา และอนาคต
ของเราก็อยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำ�ค่ะ”

มีนา I แพร I รดา

๔๑
ทีม MPR007
Q : ช่วยแนะนำ�ตัวและประวัติคร่าวๆ ของทั้งทีม
A : พวกเรา “มีนา แพร รดา” เรียนอยูโ่ รงเรียนเดียวกันค่ะ
นั่นก็คือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็นโรงเรียนประจำ� และด้วยความ
บังเอิญพวกเราก็ได้นอนกลุม่ เดียวกัน (กลุม่ ที่ ๗) ทำ�ให้
เป็นทีม่ าของชือ่ ทีม “MPR007” และเนือ่ งจากทีพ่ วกเรา
มีความสนใจคล้ายๆ กันค่ะ ส่วนมากจะเป็นปัญหา
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเมื่อได้มาเจอ
โครงการนี้หพวกเราก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก
จึงรวมตัวกันตั้งทีมนี้ขึ้นมาค่ะ

เพราะเทคโนโลยี ที่ กำ � ลั ง พั ฒ นาไปข้ า งหน้ า อย่ า ง
รวดเร็วทำ�ให้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิดกลาย
เป็ น ของที่ ต กรุ่ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ มี ข ยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบเป็นโลหะหนัก
จำ�นวนมากหหากเกิดการตกค้างจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนโดย
ทั่วไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
จึงเป็นประเด็นสำ�คัญที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทาง
คณะผู้จัดทำ�จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหลักการ Extended
Q : นโยบายของทีมเราเกี่ยวข้องกับอะไร อธิบายอย่าง Producer Responsibility (EPR) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การรับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทกุ ฝ่ายรับผิดชอบ
คร่าวๆ
A : ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic waste ร่วมกันทัง้ องค์กรภาครัฐ ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค พร้อมทัง้
หรือทีห่ ลายคนเรียกกันว่า e-Waste ได้กลายเป็นปัญหา คำ�นึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่ายอย่างถี่ถ้วน
ใหญ่เรือ้ รังประเทศไทยต้องเผชิญอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
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เล่าให้ลึก
		“กาฬโรค” เป็นโรคร้ายทีค่ ร่าชีวติ ผูค้ นไปมากมายยิง่ กว่า
โรคใดๆ ทำ�ให้คนในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ตายไปราว
๗๕-๒๐๐ล้านคนโดยตายมากทีส่ ดุ ช่วงพ.ศ.๑๘๙๐-๑๘๙๔
ซึ่งตรงกับช่วงที่พระเจ้าอู่ทองอพยพ “หนีโรคห่า” ไปสร้าง
กรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ทำ�ให้ประชากรโลกลดลง
จากราว๔๗๕ล้านเหลือเพียง ๓๕๐-๓๗๕ ล้านโดยในยุโรป
ประชากรล้มตายไปราว ๓๐-๖๐%

๔๒
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กาฬโรคสมัยรัชกาลที่ ๕
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

		ในประเทศไทยหลักฐานการระบาดของกาฬโรคปรากฏใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเริม่ จากการระบาดในฮ่องกง ช่วงพฤษภาคม
-มิถนุ ายน ๒๔๓๗ (หลังการปฏิรปู ระบบราชการ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕
สองปี) ทูตและกงศุลประเทศต่างๆ เสนอให้รัฐบาลไทยใช้
มาตรการกั ก กั น เรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดมิ ใ ห้ เ ข้ า มาใน
เมืองไทย รัฐบาลได้เริ่มตั้งด่านกักกันเรือที่เกาะไผ่ ซึ่งอยู่ใน
เขตอำ�เภอบางละมุง จ.ชลบุรี อยู่ห่างเกาะล้านไปทางตะวัน
ตกในอ่าวไทยราว ๑๔ กม. และได้รา่ งกฎหมายเพือ่ ให้มอี �ำ นาจ
กักกันเรือตามคำ�แนะนำ�ของทูตต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๔๔๐ กาฬโรคระบาดไปถึงซัวเถา รัฐบาลใช้อำ�นาจ
ตามกฎหมายกักกันเรือฉบับแรก ห้ามเรือจาก ซัวเถา เมือ่ ๒๖
เมษายน ๒๔๔๐ และจัดตัง้ สุขาภิบาลขึน้ ครัง้ แรกในกรุงเทพฯ
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๐ มีการแต่งตั้ง นพ.ไนติงเกล เป็น
นายแพทย์สุขาภิบาลคนแรก เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๐
		ช่วงสิงหาคม-กันยายน ๒๔๔๓ กาฬโรคระบาดที่เมือง
กลาสโลว์ ประเทศสกอตแลนด์ นพ.ฮิวจ์ แคมป์เบล ซึ่งสำ�เร็จ
การศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยกลาสโลว์ มาปฏิบัติหน้าที่
เป็นแพทย์ประจำ�สถานทูตอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้
เดินทางไปศึกษาเรื่องการระบาดและการป้องกันกาฬโรค
ที่ ก ลาสโลว์ ห และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น แพทย์ สุ ข าภิ บ าลแทน
นพ.ไนติงเกล ซึ่งลาออก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
		เดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน ๒๔๔๔ กาฬโรคระบาดทีภ่ เู ก็ต
และระบาดต่อมาเกือบทุกปี นพ.ไฮเอต ส่งรายงานการระบาด
ของกาฬโรคในกลาสโลว์พร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการ
เกิดระบาดในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
โดยเสนอ “สิ่งใดที่ควรทำ�ในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการระบาด
ของกาฬโรค” รวม ๙ ข้อ
		ได้แก่ (๑) ควรกำ�หนดให้เรือทุกลำ�ทีเ่ ดินทางมายังกรุงเทพฯ
จะต้องจอดที่ด่านกักกันเรือ เพื่อรับการตรวจโรค ไม่ว่าจะ
เคยผ่านการตรวจจากด่านกักกันเรือที่สิงคโปร์มาแล้วหรือไม่
ก็ตาม... (๒) จะต้องดำ�เนินมาตรการอย่างเข้มแข็งที่ภูเก็ตเพื่อ
ระงับกาฬโรค มิเช่นนัน้ จะระบาดไปยังบริเวณอืน่ อย่างแน่นอน
... (๓) ควรเร่งดำ�เนินงานด้านความสะอาดและสุขาภิบาล
ทั้งหมดในกรุงเทพฯ ... (๔) ควรแจกจ่ายบันทึกในภาษาสยาม
ให้แก่นายอำ�เภอ สารวัตร พลตระเวน และเจ้าพนักงานทีต่ อ้ ง
ทำ�งานใกล้ชิดกับราษฎร ให้รายงานทันทีเมื่อเห็นหนูเจ็บป่วย
หรือตายมากกว่าปกติ หรือคนป่วยหรือตายจำ�นวนมากกว่า
ปกติ ... (๕) หากมีบันทึกการเกิดและตายรายสัปดาห์ใน
กรุงเทพฯ ก็คงจะช่วยงานของแพทย์สุขาภิบาลได้อย่างมาก
... (๖) ควรจัดเตรียมนํ้ายาฆ่าเชื้อที่พึ่งพาได้ และอุปกรณ์ที่
จำ�เป็นให้เพียงพอและพร้อมใช้งานในทันทีอยู่เสมอ ... (๗)
ขอให้ตั้งโรงพยาบาลกักกันกาฬโรคในที่ใกล้กับสำ�เพ็งให้
มากที่สุด ... (๘) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาด้วย
สายพระเนตรอันยาวไกลของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง
นเรศวรฤทธิ์ที่ทรงอนุญาตให้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทาง

ชีววิทยา และทรงส่งเงินให้เตรียมจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่
ดูงานอยู่ที่อังกฤษ ... และ (๙) ไม่ควรปล่อยให้สิ่งใดมาขวาง
กั้นการปรับปรุงสุขาภิบาลของท่าเรือ และความช่วยเหลือ
แพทย์สุขาภิบาลในทุกๆ ทาง เพื่อให้กาฬโรคไม่ระบาดมาถึง
กรุงเทพฯ ...
		ต่อมาก็พบผู้ป่วยกาฬโรครายแรกในกรุงเทพฯ บริเวณ
ตึกแดง ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เมื่อ ๒๒ ธันวาคม
๒๔๔๙ มีการดำ�เนินการต่างๆ ได้แก่ การตั้งด่านกักกันเรือที่
เกาะพระ ซึ่งขึ้นกับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แทนเกาะไผ่ เมื่อ ๒๒
มกราคม ๒๔๔๗ ตั้งโรงพยาบาลกาฬโรคที่คลองสาน เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๔๗. (ปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลตากสิน)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ พบผู้ป่วยกาฬโรคที่สำ�เพ็ง วันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ มีข่าวลือแพร่สะพัดในกรุงเทพฯ ว่า
แพทย์ สุ ข าภิ บ าลเที่ ย วจั บ คนเป็ น กาฬโรคไปกั ก ไว้ ใ นโรง
พยาบาลกาฬโรค และฆ่าทิ้ง ทางการจึงออกประกาศห้ามคน
ตื่นเรื่องแพทย์ตรวจป้องกันกาฬโรค เพื่อไม่ให้ราษฎรหลงเชื่อ
ข่าวลืออันเป็นเท็จ
		เดือนกรกฎาคม ๒๔๔๗ พบกาฬโรคระบาดที่สระบุรี. ถึง
ปลายปี โรคระบาดที่ราชบุรี ไชยา นครชัยศรี และเพชรบุรี
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ระบาดที่ นครราชสีมา และ
อยุธยา เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๔๕๐ ระบาดที่มีนบุรี
ธัญบุรี และฉะเชิงเทรา
		เดือนมีนาคม ๒๔๕๓ “หมอย๊อช แมกฟาแลนด์” (Dr George
Bradley McFarland) เขียน “ตำ�ราแพทย์แสดงด้วยกาฬโรค”
พิมพ์ขึ้นทูลเกล้าถวายในงานพระราชทานเพลิงศพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำ�นวน ๓,๐๐๐ เล่ม เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๓ นายแพทย์ท่านนี้ คนไทยเรียก “หมอฟ้าลั่น”
เป็นบุตรมิชชันนารี จบแพทย์จากสหรัฐ ได้รับแต่งตั้งเป็น
แพทย์ใหญ่โรงศิริราชพยาบาล เป็นผู้วางรากฐานการศึกษา
แพทย์ในประเทศไทยหได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
พระอาจวิทยาคม
		กาฬโรคยังคงระบาดเกือบทุกปี โดยมีกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
รังโรคทีส่ �ำ คัญการระบาดช่วงพ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๗๗มีผเู้ สียชีวติ
รวม ๓,๑๖๗ คน ต่อมาระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๕ การ
ระบาดมักเกิดในชนบท จึงไม่รุนแรงมาก มีผู้เสียชีวิตรวม
๓๗๒ คน
กาฬโรคยังระบาดต่อมาเรือ่ ยๆ จนสงบหลังจากมีวคั ซีน
และยาปฏิชีวนะซึ่งรักษาโรคได้ผลดี และมีการปรับปรุง
การสุขาภิบาลดีขน้ึ แต่โรคก็ยงั กลับมาระบาดเป็นครัง้ คราว
โดยมีรายงานราวปีละ ๖๐๐ รายในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดย
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วย
ควบคุมกาฬโรคขึน้ ๓ หน่วย คือ ทีร่ าชบุรี ดูแลภาคกลาง
นครราชสีมาดูแลภาคอีสาน และนครสวรรค์ดูแลภาค
เหนือ ซึ่งได้ผลดี และต่อมาโรคก็สงบ ไม่กลับมาระบาด
ใหม่อีก
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