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สารบััญ I เรื่่�องเด่่นประจำำ�ฉบัับ
๔

คุุยกัับเลขา
มิิติิใหม่่ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔

๖ ๑๔

ปาฐกถาพิิเศษ
พลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�และ
กััมมัันตะ ทำำ�ให้้ประเทศไทย เรื่่�องจากปก
ติิดปีีกบิินได้้อย่่างมหััศจรรย์์ ‘ดอก-ผล’ พลเมืืองตื่่�นรู้้�
สู้้�ภััยโควิิด-19 ‘น้ำำ��ใจ’
และ ‘ต้้นทุุนชุุมชน’
คืือหััวใจฟัันฝ่่าวิิกฤต

๓๒ ให้้ระบบสุุขภาพเล่่าเรื่่�อง
	การจััดทำำ�แผนที่่�ชี้้�ทิิศ
	การวิิจััย (Research
Mapping) เพื่่�อพััฒนา
	ด้้านวิิชาการการประเมิิน
ผลกระทบด้้านสุุขภาพ
	ระดัับภููมิิภาค
๓๔ Right to Health
สถานะทางกฎหมายของ
	การวางแผนการดููแล
	ล่่วงหน้้า (Advance care
planning)
๓๖ นโยบายสร้้างได้้
	การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ของภาคีีเครืือข่่าย
ในส่่วนกลางและพื้้�นที่่�

๔๐

๒๔ เกาะติิด คสช.
	ทิิศทางและแผนการ
	ขัับเคลื่่�อนงาน
เพื่่�อสร้้างสัังคม
	สุุขภาวะระดัับพื้้�นที่่�
ปีี ๒๕๖๕ ของ กขป. 		
เล่่าให้้ลึึก
เขตพื้้�นที่่� ๑-๑๓
กาฬโรค
สมััยรััชกาลที่่� ๕ (๒)
๒๘ เรื่่�องเล่่าจากพื้้�นที่่�
	ร่่วมชููธง ‘ตื่่�นรู้้�
อยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน’ หลััง 		
Post COVID-19
สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชัน้ ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐
แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th

๒

๓๐ แกะรอยโลก
เมื่่�อ COVID-19
ไม่่ได้้กระทบทุุกคน
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๔๔ คลิิปดีีที่่�ต้้องดูู
	ดููแลรถอย่่างไร
ให้้ห่่างไกลโควิิด
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๓

คุุ ย กัั บ เ ล ข า

มิิติิใหม่่ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๔
สวัั ส ดีี ค รัั บ พี่�่ น้้ อ งภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ย
ทุุกท่่าน ขณะนี้้�ทั่่�วโลกและไทยกำำ�ลัังจัับ
ตากัับโควิิด-19 กลายพัันธุ์์� “โอไมครอน”
(Omicron) อย่่างใกล้้ชิิด โดย องค์์การ
อนามััยโลก (WHO) คาดการณ์์ว่่า มีี
ความเป็็ น ไปได้้ ที่่� โ อไมครอนจะกลาย
เป็็นไวรััสสายพัันธุ์ห์� ลัักในโลกแทน “เดลต้้า”
เพราะมีีความสามารถในการแพร่่ระบาด
ได้้รวดเร็็วกว่่ารขณะที่่ข้� อ้ มููลเบื้้�องต้้นพบว่่า
แม้้จะติิดต่่อได้้เร็็วแต่่อาการอาจไม่่ดุหุ รืือ
ไม่่ทำำ�ให้้ป่่วยหนัักและสููญเสีียชีีวิิตมาก
นััก จึึงทำำ�ให้้ประชาคมโลกมีีทั้้�งความวิิตก
ว่่าจะเป็็นเหตุุระบาดใหญ่่อีีกระลอกและ
ความหวัังว่่าจะคล้้ายไข้้หวััดใหญ่่ตาม
ฤดููกาลปกติิ
		 และแม้้ว่่าจะตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อสาย
พัั น ธุ์์� โ อไมครอนในไทยแล้้ ว หลายราย
ประชาชนก็็ไม่่ควรตื่่�นตระหนกหรืือวิิตก
กัังวลจนเกิินไปvแต่่จำำ�เป็็นต้้องมีีความ
ตื่่�นตััวและความพร้้อมในการเฝ้้าระวััง
อยู่่�เสมอvบทเรีี ย นและประสบการณ์์
ในการสู้้�ภััยโควิิด-19 ทุุกระลอก ด้้วยการ
มีี “มาตรการของประชาชน” หรืือ
“ธรรมนููญชุุมชน สู้้�ภััยโควิิด-19” ถืือ
เป็็น “วััคซีีนทางสัังคม” ที่่�ดีีที่่�สุุดในการ
รัับมืือกัับโควิิด-19 ทุุกสายพัันธุ์์� รวมทั้้�ง
รัับมืือกัับวิิกฤตสุุขภาพอื่่�นๆ ครัับ
		
พี่่�น้้องภาคีีเครืือข่่ายทุุกท่่านครัับ
วัันที่่� ๑๕ - ๑๖ ธัันวาคมนี้้� งานสมััชชา
สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ v ครั้้� ง ที่่� v ๑๔vพ.ศ.

๔

๒๕๖๔ ก็็จะเปิิดฉากขึ้้�นแล้้ว และขณะนี้้�
ทุุกอย่่างพร้้อมเต็็มร้้อยแล้้วครัับ งานปีีนี้้�
คาดว่่าจะมีีสมาชิิกสมััชชาสุุข ภาพvผู้้�
สัังเกตการณ์์และประชาชนที่่�สนใจ เข้้า
ร่่วมทั้้�งทาง On-site ณ หอประชุุมใหญ่่
บริิ ษัั ท vโทรคมนาคมแห่่ ง ชาติิ v จํํากัั ด
(มหาชน) ถนนแจ้้งวััฒนะ เขตหลัักสี่่� กทม.
และทาง Online ผ่่านช่่องทางของสำำ�นััก
งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.)
รวมแล้้วนัับหมื่่�นคน
		สำำ�หรัับงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๔ นี้้� นอกจาก “การรัับรองมติิ”
ทั้้�ง ๓ ระเบีียบวาระ อัันได้้แก่่ ๑. การ
สร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
ในวิิกฤตโควิิด-19 ๒. การคุ้้�มครองการ
เข้้าถึึงบริิการสุุขภาพของกลุ่่�มประชากร
เฉพาะในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม ๓.
การจััดการการสื่่�อสารอย่่างมีีส่่วนร่่วมใน
วิิกฤตสุุขภาพ ซึ่่�งสมาชิิกสมััชชาสุุขภาพ
ได้้ ใ ห้้ ฉัั น ทมติิ เ บื้้�องต้้ น ร่่ ว มกัั น เป็็ น ที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว ยัังมีีไฮไลท์์สำ�ำ คััญที่่นั� บั เป็็น
“มิิติใิ หม่่” ของงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
อย่่างน้้อย ๒ ประการ
ประการแรก ในงานครั้้�งนี้้�ภาคีีเครืือ
ข่่ า ยภาคส่่ ว นต่่ า งๆvที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ มติิ
สมััชชาสุุขภาพฯ ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยงาน
และองค์์กรภาครััฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ฯลฯ ทั้้�งที่่อ� ยู่่�ในส่่วนกลางและ
พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ จะร่่วมกััน “กล่่าวถ้้อย
แถลง” หรืือให้้ “พัันธะสััญญา” ที่่�จะ
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ขัับเคลื่่อ� นมติิสมััชชาสุุขภาพฯ เพื่่�อนำำ�พา
สัังคมไทยไปสู่่�สัังคมสุุขภาวะ โดยถ้้อย
แถลงหรืือพัันธะสััญญาครั้้�งนี้้�จะบัันทึึก
ไว้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในเอกสารแนบของ
มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ ที่่จ� ะ
เสนอเข้้าสู่่�ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (คสช.) และคณะรััฐมนตรีี (ครม.)
เพื่่�อส่่งต่่อให้้หน่่วยงานและองค์์กรที่่เ� กี่่ย� ว
ข้้องพิิจารณาขัับเคลื่่�อนต่่อไป
นั่่�นหมายความว่่า นอกจากจะมีีมติิ
สมััชชาสุุขภาพฯ ออกมาแล้้ว  ในปีีนี้้�
เรายัังจะมีีพันั ธะสััญญาของหน่่วยงาน
และองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องพร้้อมจะเป็็น
เจ้้าภาพขัับเคลื่่�อนประเด็็นนั้้�นๆ ให้้
เกิิดขึ้น�้ จริิงอย่่างเป็็นรูปู ธรรมอีีกด้้วย
ประการถัั ด มาหจะมีี ก ารประกาศ
“ประเด็็นใหญ่่ของประเทศ” หรืือ “วาระ
แห่่งชาติิทางสุุขภาพ” ประจำำ�ปีี ๒๕๖๕๒๕๖๖หที่่� หคณะกรรมการจัั ด สมัั ช ชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ (คจ.สช.) ชุุดใหม่่ จะ
กำำ� หนดให้้ เ ป็็ น ประเด็็ น ที่่� จ ะเข้้ าสู่่� การ
พิิ จ ารณาของสมัั ช ชาสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๕ และ ๑๖ ในอีีก ๒ ปีีข้้างหน้้านี้้�
เพื่่�อเชิิญชวนภาคีีเครืือข่่ายและทุุกภาค
ส่่วนร่่วมหาฉัันทมติิและขัับเคลื่่�อน ส่่วน
จะเป็็นเรื่่�องอะไรหรืือประเด็็นอะไรนั้้�น
ขอให้้พี่่น้� อ้ งภาคีีเครืือข่่ายทุุกท่่านคอยฟััง
หรืือติิดตามได้้จากงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในครั้้�งนี้้�
		นอกจากนี้้� ภายในงานสมััชชาสุุขภาพ

แห่่งชาติิ จะ “ส่่งไม้้ต่่อ” จากประธาน
คจ.สช. คนปััจจุุบััน คืือ นพ.ณรงค์์ศัักดิ์์�
อัังคะสุุวพลา ไปยััง นายชาญเชาวน์์
ไชยานุุกิิจ อดีีตปลััดกระทรวงยุุติิธรรม
ที่่จ� ะทำำ�หน้้าที่่ป� ระธานจััดงานในปีี ๒๕๖๕๒๕๖๖ ด้้วย
พี่่�น้้องภาคีีเครืือข่่ายทุุกท่่านครัับ
ที่่�ผ่่านมาตั้้�งแต่่กลางเดืือนพฤศจิิกายน
ถึึงธัันวาคม ในบรรยากาศ “เดืือนของ
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ” สช. ได้้ร่ว่ มกัับ
หน่่วยงานองค์์กรส่่วนกลางหตลอดจน
คณะกรรมการเขตสุุขภาพเพื่่�อประชาชน
(กขป.) และเครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพทุุก
จัังหวััด จััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� หรืือ
Side Events ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเกืือบ ๒๐
เวทีี และเวทีีสุุดท้้ายเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๑๐
ธัันวาคม วัันรััฐธรรมนููญของไทย ที่่เ� ยาวชน
คนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งเป็็นทั้้�งความหวัังและเป็็น
อนาคตของประเทศไทย ได้้เป็็นเจ้้าภาพ
จััดเวทีีแลกเรีียนเรีียนรู้้� หััวข้้อ “วิิสััยทััศน์์
ระบบสุุขภาพในมืือเยาวชน” และทุุก
เวทีีก็็ได้้รัับการสนัับสนุุนและเป็็นที่่�สนใจ
จากประชาชนอย่่างกว้้างขวาง
		สำำ�หรัับสาระสำำ�คััญของงานสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ นี้้� มีีด้้วยกััน
หลากหลาย ซึ่่�ง “นิิตยสารสานพลััง”
ฉบัับเดืือนธัันวาคม ได้้สกััดเนื้้�อหาคััดสรร
บางช่่วงบางตอนมาบอกเล่่า จึึงขอเชิิญ
ชวนทุุกท่่านพลิิกอ่่านได้้ตั้้�งแต่่หน้้าถััดไป
ครัับ
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๕

ป า ฐ ก ถ า พิิ เ ศ ษ

พลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�
และกััมมัันตะ
ทำำ�ให้้ประเทศไทย
ติิดปีีกบิินได้้
อย่่างมหััศจรรย์์
ศ.เกีียรติิคุณ
ุ นพ.ประเวศ วะสีี
ราษฎรอาวุุโส
ปาฐกถาพิิเศษ “พลัังพลเมืืองหััวใจเพื่่อ�
เพื่่อ� นมนุุษย์์ กู้้วิ� กิ ฤตโควิิด ๑๙”
ภายในกิิจกรรม “ดอก ผล พลเมืืองตื่่น� รู้�้
สู้้ภั� ยั โควิิด ๑๙”
เมื่่อ� วัันที่่� ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔
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นพ.ประเวศ เริ่่ม� ต้้นปาฐกถาพิิเศษด้้วยการให้้หลัักคิิดว่่า ไม่่ว่า่
จะมีีเรื่่อ� งเลวร้้ายอะไรเกิิดขึ้้�น เราจะต้้องหาทางเอากำำ�ไรจากมััน
เสมอ ซึ่่ง� ณ วัันนี้้�คือื การหาทางเอากำำ�ไรจากการระบาดของโควิิด-๑๙
		สำำ�หรัับกำำ�ไรที่่สู� งู สุุดนั้้�นคืือ “ปััญญา” คืือการทำำ�ให้้เราฉลาดขึ้้�น
ซึ่่ง� ไม่่ว่า่ อะไรจะเกิิดกัับเรา หากทำำ�ให้้เราฉลาดขึ้้�นย่่อมเป็็นกำำ�ไร
ที่่�สำำ�คััญ เช่่นเดีียวกัับโควิิด-๑๙ ที่่�ไม่่ว่่าความเลวร้้ายอัันตราย
ของมัันจะใหญ่่หลวงเท่่าไรก็็ตาม แต่่ก็็ได้้นำำ�มาซึ่่�งสิ่่�งสำำ�คััญที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับสัังคมไทย นั่่น� คืือการกระตุ้้�นจิิตสำำ�นึึกที่่อ� ยู่่�ในตััวมนุุษย์์
ทุุกคน
		“จิิตสำำ�นึึกที่่�อยู่่�ในตััวมนุุษย์์เป็็นพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เหมืือนพลััง
นิิวเคลีียร์์ที่่�ซ่่อนอยู่่�ข้้างในตััวเรา ดัังที่่�พระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๙
ทรงใช้้คำำ�ว่่าระเบิิดออกจากข้้างใน เป็็นพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในความ
เป็็นมนุุษย์์”

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

“ถ้้าคนเราอยู่่�เดี่่�ยวๆ
จะไม่่รู้้�เรื่่�องอะไร เหมืือนกัับคนโง่่
แต่่ถ้้ามารวมตััวเป็็นกลุ่่�ม
มีีการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน มัันจะเกิิด
อััจฉริิยภาพขึ้้�น หรืือเรีียกว่่า
Group Genius”
นพ.ประเวศ กล่่าวว่่า ประเทศไทยเรามีีทรััพยากรต่่างๆ
มากมาย ทั้้�งทรััพยากรทางธรรมชาติิ ทรััพยากรทางวััฒนธรรม
หรืือทรััพยากรมนุุษย์์ต่่างๆ หากแต่่ประเทศไทยกลัับติิดอยู่่�ใน
สภาวะวิิกฤตอย่่างเรื้้�อรััง ที่่�ทำำ�อย่่างไรก็็ยัังก้้าวข้้ามไม่่ได้้ ไม่่ว่่า
จะเป็็น “วิิกฤตการเมืือง” ที่่�ผ่่านมาเกืือบร้้อยปีีแต่่ยัังพััฒนา
ประชาธิิปไตยไม่่สำำ�เร็็จ และยัังไม่่เห็็นเค้้าลางที่่�จะนำำ�ไปสู่่�จุุด
ลงตััวได้้อย่่างไร

๘
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		“เราแก้้ไขปััญหา ๓ อย่่างนี้้�ไม่่สำำ�เร็็จ เพราะเราไม่่เข้้าใจ
ประเด็็นสำำ�คััญว่่าอะไรที่่�จะทำำ�ให้้ดีีขึ้้�น เศรษฐกิิจ เราทุ่่�มลงเงิิน
ไปเท่่าไรก็็ไม่่สำ�ำ เร็็จ การเมืือง เราทำำ�รััฐธรรมนููญไปกว่่า ๒๐ ฉบัับ
แล้้วก็็ไม่่สำำ�เร็็จ หรืือศีีลธรรม เรามีีพระสอนเท่่าไรก็็ไม่่สำำ�เร็็จ”
นพ.ประเวศ จึึงระบุุว่า่ ปััจจััยสำำ�คััญที่่สุ� ดุ ที่่จ� ะทำำ�ให้้ชาติิหลุุดพ้้น
ออกจากวิิกฤต นั่่�นคืือ “พลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�” ซึ่่�งประเทศไทย
เรามีีคนที่่�หวัังดีี อยากให้้เกิิดสิ่่�งดีีๆ ขึ้้�นกัับบ้้านเมืืองอยู่่�มาก
ฉะนั้้�นถ้้าเราจัับประเด็็นและขัับเคลื่่�อนจุุดนี้้�ได้้ เราจะสามารถ
แก้้ปัญ
ั หาของประเทศไทยได้้ทั้้�งหมด ไม่่เพีียงเฉพาะโควิิด-๑๙
แต่่ยังั รวมถึึงปััญหาเรื่่อ� งอื่่น� ๆ โดยเราต้้องถืือโอกาสที่่�โควิิด-๑๙
นำำ�มาใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหาของประเทศ
		ราษฎรอาวุุโสรายนี้้�มองว่่า เนื่่อ� งจากไทยตั้้�งอยู่่�ในภููมิปิ ระเทศ
ที่่�อุุดมสมบููรณ์์ อยู่่�ในพื้้�นที่่�จำำ�เพาะ อากาศไม่่หนาวจััด ไม่่มีี
ภััยพิิบัติั ิ แผ่่นดิินไหว หรืือพายุุรุนุ แรง สภาพแบบนี้้�ทำำ�ให้้คนไทย
เป็็นคนใจดีี สบายๆ แต่่ขณะเดีียวกัันด้้วยความสบายเพราะ
ไม่่มีอัี นั ตรายอะไร ทำำ�ให้้ไม่่ต้อ้ งคิิด ไม่่ต้อ้ งวางแผน ไม่่ต้อ้ งเตรีียม
อะไรล่่วงหน้้า ก็็ทำำ�ให้้คนไทยตั้้�งอยู่่�ในความประมาท ไม่่ตื่่�นรู้้�
ไม่่ตื่่น� ตััว ซึ่่ง� นี่่เ� ป็็นทวิิลักั ษณ์์ หรืือลัักษณะสองด้้านของสรรพสิ่่ง�
ที่่�มีีข้้อดีีก็็ต้้องมีีข้้อเสีีย
		“แต่่ขณะนี้้�เหตุุการณ์์เปลี่่�ยนไปแล้้ว ไม่่เหมืือนเดิิม สัังคมมีี
ความซัับซ้้อน เกิิดความโกลาหล เกิิดวิิกฤตได้้เป็็นประจำำ� และ
สัังคมที่่�ซัับซ้้อนนี้้�ก็็ยิ่่�งจััดการยาก การใช้้เครื่่�องมืือเก่่าๆ อย่่าง
อำำ�นาจ เงิิน หรืือความรู้้�สำำ�เร็็จรููปที่่�ตายตััวแบบเดิิมก็็ไม่่ได้้ผล
อีีกต่่อไป”
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๙

		“อย่่างระบบราชการเป็็นระบบอำำ�นาจควบคุุม มีีกฎหมาย
กฎระเบีียบ ประกาศ คำำ�สั่่�งต่่างๆ กว่่า ๑.๓ แสนฉบัับ ที่่�มััดตััว
จนทำำ�ให้้คนกระดิิกไม่่ได้้ เพราะไม่่กล้้าทำำ�ผิิดระเบีียบราชการ
ทุุกคนก็็จะตั้้�งอยู่่�ในที่่�ของตััวเอง ไม่่กล้้าออกจากกรอบ แต่่เมื่่�อ
โควิิดมาระบาดคราวนี้้�ได้้ทำำ�ให้้เกิิดบิิกแบง หรืือการระเบิิดตููม
ใหญ่่ของจิิตสำำ�นึึก เมื่่�อเห็็นเพื่่�อนมนุุษย์เ์ กิิดความทุุกข์์ยาก และ
กฎหมายกฎระเบีี ย บอะไรก็็ ไ ม่่ สำำ� คัั ญ เท่่ าชีี วิิ ต เพื่่� อ นมนุุ ษย์์
ฉะนั้้�นคนจึึงออกนอกกรอบเพื่่�อช่่วยเหลืือกััน”
		ราษฎรอาวุุโส ยัังยกตััวอย่่างถึึงสิ่่�งที่่�เราได้้เห็็นผู้้�คนปรัับตััว
เช่่น แพทย์์เฉพาะทางที่่�กล้้าออกจากกรอบเดิิมของตััวเองแล้้ว
มาร่่วมบริิการปฐมภููมิิ หรืือนัักธุุรกิิจ ข้้าราชการ มาทำำ�เรื่่�อง
กองทุุน ซื้้�ออาหารแจกคน และอีีกสารพััดอย่่าง เหล่่านี้้�เป็็น
สิ่่ง� ยิ่่ง� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ที่่เ� กิิดขึ้้�นจากโควิิด คืือการเกิิดบิ๊๊ก� แบงของคนไทย
หััวใจเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์

“คนไทยเป็็นคนดีี
อย่่าไปเข้้าใจผิิดว่่า
เป็็นคนไม่่ดีี หลายเรื่่�อง
เราดีีกว่่าชาติิตะวัันตก
แต่่สิ่่�งที่่�เราขาดคืือ
การคิิดเชิิงระบบ
และการจััดการ”
๑๐
๑
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		 นพ.ประเวศ ให้้นิิยามว่่า คลื่่�นวิิกฤตลููกที่่� ๔ แห่่งกรุุง
รััตนโกสิินทร์์ เป็็นคลื่่น� วิิกฤตที่่ย� ากที่่สุ� ดุ เพราะไม่่มีใี ครเข้้าใจมััน
ซึ่่� ง หากเรารู้้�ว่่ าศัั ต รูู คืื อ ใครเรายัั ง กำำ� หนดยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� จ ะ
เอาชนะได้้ หากในสัังคมปััจจุุบัันเราไม่่รู้้�ว่่าศััตรููคืือใครเพราะ
สิ่่�งต่่างๆหเกิิดขึ้้�นซัับซ้้อนมากหและดีีหรืือไม่่ดีีศััตรููอาจเป็็น
“ตััวเราเอง” คืือความอ่่อนแอของเราเอง
		ดัังนั้้�นการจัับจุุดเหล่่านี้้�ให้้ได้้ เพื่่�อใช้้โควิิด-๑๙ มาช่่วยเรา
นั่่�นก็็คืือผลพวงจากการระบาดที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�คนล้้มตาย ใช้้ชีีวิิตอยู่่�
อย่่างยากลำำ�บาก ซึ่่�งได้้ไปกระตุ้้�น “เมล็็ดพัันธุ์์�แห่่งความดีี” ที่่�มีี
อยู่่�ในหััวใจของมนุุษย์์ทุุกคน
		 นพ.ประเวศ อธิิบายว่่า มนุุษย์์ทุุกคนมีีเมล็็ดพัันธุ์์�แห่่ง
ความดีีอยู่่�ในหััวใจ นั่่�นคืือมนุุษย์์มีีโครงสร้้างในสมองที่่�เรีียกว่่า
Social Brain เมื่่อ� เห็็นใครมีีความทุุกข์์ยาก ก็็จะเกิิดความเห็็นใจ
(empathy) อยากช่่วยเหลืือ อยากทำำ�ความดีี (altruism) ซึ่่�งนี่่�
เป็็นสิ่่�งที่่�ซ่่อนอยู่่�ในตััวทุุกคน หากแต่่ที่่�ผ่่านมาอาจซ่่อนอยู่่�ลึึก
และโดนสิ่่�งต่่างๆ มาบัังเอาไว้้ ไม่่ว่่าจะเรื่่�องวิิชาการ กฎหมาย
กฎระเบีียบ หรืือมายาคติิต่า่ งๆ มาบดบัังจนมองไม่่เห็็นเมล็็ดพัันธุ์์�
แห่่งความดีีนี้้�

“มัันทำำ�ให้้เราก้้าวข้้ามกรอบรรวมถึึง
อุุปสรรคทุุกชนิิดที่่�ป้้องกัันคนไทย
ไม่่ให้้มีีศัักยภาพเหมืือนกัับติิดคุุกที่่�
มองไม่่เห็็น แต่่พอเรากระตุ้้�น
จิิตสำำ�นึึกนี้้�แล้้วเหมืือนได้้ออกจากคุุก
ถููกปล่่อยเป็็นอิิสระ ดัังนั้้�นพลัังพลเมืือง
ที่่�ตื่่�นรู้้�นี้้� มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่ามายาคติิต่่างๆ
ไม่่ใช่่ความจริิงหแต่่ความจริิงคืือเรามีี
หััวใจเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์ทุุกคนมีีศัักดิ์์�ศรีี
และมีีคุุณค่่า แล้้วเราก็็อยากทำำ�
อะไรดีีๆ ให้้เกิิดขึ้้�น”
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๑๑

นพ.ประเวศ กล่่าวว่่า สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเหล่่านี้้�มีีค่่ายิ่่�ง เราจึึงต้้อง
เห็็นคุุณค่่าและนำำ�มาขยายผล ซึ่่�งหากเรามีีพลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�
และแฝงด้้วยกััมมัันตะ หรืือ Active Citizen เกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศ
ก็็จะเป็็นคำำ�ตอบที่่�ทำ�ำ ให้้เราก้้าวข้้ามวิิกฤตทุุกอย่่าง ทั้้�งการเมืือง
เศรษฐกิิจ และศีีลธรรม
นพ.ประเวศ ขยายความต่่อว่่า พลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�และ
กััมมัันตะ คืือการที่่ค� นไทยทุุกคนไม่่หลัับใหล มีีสำ�ำ นึึกในศัักดิ์์ศ� รีี
และคุุณค่่าความเป็็นมนุุษย์์ ทั้้�งของตนเองและของเพื่่�อนมนุุษย์์
ทุุกคนหเมื่่�อมีีสำำ�นึึกนี้้�ก็็จะทำำ�ให้้เราสามารถทำำ�อะไรดีีๆหเพื่่�อ
เพื่่�อนมนุุษย์์ ไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงฐานะ การศึึกษา ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
การงาน แต่่มีีอิิสระ มีีความสุุข รวมถึึงรู้้�สึึกมีีศัักยภาพในตััว
ที่่�จะทำำ�อะไรดีีๆ เพื่่�อผู้้�อื่่�น เมื่่�อรวมคนไทยทุุกคนก็็จะมีีพลัังที่่�
ยิ่่�งใหญ่่ที่่�จะทำำ�อะไรก็็ได้้
		ขณะเดีียวกัันยัังต้้องมีีการรวมตััวเป็็นกลุ่่�ม เพื่่�อร่่วมกัันคิิด
ร่่วมกัันทำำ� ซึ่่�งตรงกัับหลัักธรรมะ “อปริิหานิิยธรรม” โดยร่่วมกััน
เรีียนรู้้�และการปฏิิบััติิในสถานการณ์์จริิง ไม่่ใช่่การเรีียนโดย
การท่่องหนัังสืือ ที่่�ระบบการศึึกษาไทยทำำ�มากว่่าร้้อยปีี หรืือ
ความรู้้�ที่่�เป็็นวิิชาสำำ�เร็็จรููป ที่่�ไม่่มีีพลัังและใช้้ไม่่ได้้ผลในสัังคม
ที่่�ซัับซ้้อน
		 นพ.ประเวศ ยกงานวิิจััยอัังกฤษของ โรเบิิร์์ต แชมเบอร์์
ที่่�หาคำำ�ตอบว่่าทำำ�ไมการพััฒนาบนโลกนี้้�จึึงไม่่ได้้ผลหซึ่่�งเขา
สรุุปว่่าเป็็นเพราะมีีการ “ใช้้ความรู้้� โดยไม่่เรีียนรู้้�” นั่่�นคืือการใช้้
ความรู้้�สำำ�เร็็จรููป เนื่่�องจากสิ่่�งต่่างๆ มีีความซัับซ้้อนและยาก
จึึงต้้องเรีียนรู้้�เข้้าไปในสถานการณ์์จริิง และการเรีียนรู้้�คนเดีียว
ก็็จะไม่่สำำ�เร็็จ เพราะยัังมีีคนหรืือองค์์กรอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็น
ปัั จ จัั ย แห่่ ง ความสำำ� เร็็ จ และความล้้ ม เหลวที่่� จ ะต้้ อ งมาร่่ ว ม
เรีียนรู้้�ด้ว้ ย เป็็นการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันในการปฏิิบัติั ิ หรืือ Interactive
Learning Through Action
		“ถ้้าคนเราอยู่่�เดี่่ย� วๆ จะไม่่รู้้�เรื่่อ� งอะไร เหมืือนกัับคนโง่่ แต่่ถ้า้
มารวมตััวเป็็นกลุ่่�ม มีีการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกััน มัันจะเกิิดอััจฉริิยภาพขึ้้�น
หรืือเรีียกว่่า Group Genius ฉะนั้้�นการมาเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการ
ปฏิิบััติิ จะทำำ�ให้้ทุุกคนกลายเป็็นคนเก่่งร่่วมกััน เกิิดนวััตกรรม
อััจฉริิยภาพกลุ่่�ม หรืือ Collective Wisdom ที่่�จะกลายเป็็นพลััง
มหาศาลและฝ่่าความยากทุุกชนิิดให้้ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จได้้ แล้้ว
สุุดท้้ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นคืือทุุกคนมีีความสุุข ประดุุจบรรลุุนิิพพาน”

๑๒ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

นพ.ประเวศ ยัังมองอีีกว่่า ปััจจุุบัันเรามีีเครื่่�องมืืออยู่่�เยอะ
ทั้้�งจากหน่่วยงานต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นกระทรวงสาธารณสุุข (สธ.)
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) สำำ�นัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) หรืือสำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) และอื่่�นๆ ที่่�ช่่วยกััน
สร้้างขึ้้�นมา ซึ่่ง� หากร่่วมกัันขัับเคลื่่อ� นไปพร้้อมกัับทำำ�ความเข้้าใจ
เรื่่�องพลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้�และกััมมัันตะ เราจะสามารถแก้้ปััญหา
ได้้ทุกุ เรื่่อ� ง ไม่่ว่า่ ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรมทำำ�ให้้
ไทยเป็็นประเทศที่่�งดงาม ประสบความสำำ�เร็็จ มีีสมรรถนะสููง
หรืือเจริิญไปสู่่�สัังคมศรีีอารยะได้้
		“คนไทยเป็็นคนดีี อย่่าไปเข้้าใจผิิดว่่าเป็็นคนไม่่ดีี หลายเรื่่อ� ง
เราดีีกว่่าชาติิตะวัันตก แต่่สิ่่ง� ที่่�เราขาดคืือการคิิดเชิิงระบบและ
การจััดการ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เรามีีพลัังที่่�จะขัับเคลื่่�อน โดยถ้้าเรา
ออกแบบระบบประเทศไทยให้้ดีี และประกอบโครงสร้้างให้้ครบ
ก็็จะทำำ�ให้้ประเทศไทยติิดปีีกบิินได้้อย่่างมหััศจรรย์์ ฉะนั้้�นเรา
อย่่าได้้ท้้อถอย ถึึงแม้้มีีวิิกฤตอย่่างไรอย่่าหมดหวััง อย่่าไป
เกลีียดประเทศไทย แต่่เราจัับประเด็็นให้้ได้้ มาช่่วยกัันนำำ�พา
ประเทศไทยไปข้้างหน้้าให้้ได้้” นพ.ประเวศ ทิ้้�งท้้าย

“จิิตสำำ�นึึกที่่�อยู่่�ในตััวมนุุษย์์
เป็็นพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เหมืือนพลัังนิิวเคลีียร์์
ที่่�ซ่่อนอยู่่�ข้้างในตััวเรา
ดัังที่่�พระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๙
ทรงใช้้คำำ�ว่่าระเบิิดออกจากข้้างใน
เป็็นพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในความเป็็นมนุุษย์์”

ฉบับบ ๑๓๕
๑๓๕: : พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน-- ธัธันนวาคม
วาคม ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ๑๓๒
ฉบั
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		จากดิินแดนเหนืือสุุดบนภููสูงู เรื่่อ� ยมาจนถึึงแดนดิินถิ่่น� อีีสาน
ทอดยาวลงมาทางตอนกลาง ก่่อนจะลึึกเข้้าไปตลอดสองแนว
ชายฝั่่�งภาคใต้้
		แม้้ทุุกคนจะมีีภููมิิลำำ�เนาที่่�แตกต่่างกััน และผ่่านความยาก
ลำำ�บากในสถานการณ์์โรคระบาดอัันเลวร้้ายมาอย่่างถ้้วนหน้้า
หากแต่่นั่่�นก็็ไม่่ใช่่อุุปสรรคที่่�จะมาขวางกั้้�นการ “สร้้างสัังคมสุุข
ภาวะ” โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อวัันเปิิดฉากงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใกล้้เข้้ามา กลัับพบว่่า
บรรยากาศการเป็็นน้ำำ�� หนึ่่ง� ใจเดีียวกัันได้้ปรากฏขึ้้�นอย่่างแข็็งขััน
และน่่ายิินดีี
		กลิ่่� น อายของปฏิิ บัั ติิก ารห“ก่่อการดีี”หผ่่านเวทีีแบ่่ง ปััน
ประสบการณ์์ “แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�” จากภาคีีเครืือข่่ายทุุก
ระดัับ ได้้คละคลุ้้�งและเข้้าปกคลุุมทั่่ว� ทุุกอาณาบริิเวณ เกิิดเป็็น
บรรยากาศความสร้้างสรรค์์และความงดงามที่่�สอดรัับตาม
ความแตกต่่างของบริิบทแต่่ละพื้้�นที่่� ในชื่่อ� เรีียกที่่ว่� า่ Side Event
		นัับตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคมเป็็นต้้นมา จนถึึงสััปดาห์์ที่่� ๒ ของ
เดืือนธัันวาคม สำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.)
ได้้ ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ยจัั ด กิิ จ กรรมแลกเปลี่่� ย น
เรีียนรู้้� (Side Event) ทั่่�วประเทศ รวม ๒๐ กิิจกรรม แบ่่งเป็็น
ส่่วนกลาง คืือกรุุงเทพมหานคร (กทม.) - ปริิมณฑล และ
ส่่วนพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีแม่่งานใหญ่่คืือคณะกรรมการเขตสุุขภาพเพื่่�อ
ประชาชน (กขป.) ร่่วมกัับสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด
		การจััด Side Event นั้้�น นอกเหนืือจากเป็็นการแบ่่งปััน
ประสบการณ์์อยู่่�ร่ว่ ม อยู่่�รอด การจััดการตนเองในมิิติต่ิ า่ งๆ แล้้ว
ยัังเป็็นการผลัักดัันข้้อเสนอเชิิงนโยบายและการสร้้างพัันธะ
สัั ญ ญาร่่ ว มที่่� จ ะลุุ ก ขึ้้�นมาเป็็ น พลัั ง พลเมืื อ งที่่� ตื่่� น รู้้�สำำ� หรัั บ
วิิกฤตต่่างๆ ของประเทศ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับประเด็็นหลััก “พลััง
พลเมืืองตื่่�นรู้้� สู้้�วิิกฤตสุุขภาพ” และ “ ๓ ระเบีียบวาระ” ในงาน
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ นี้้�ด้้วย
		สำำ�หรัับหััวข้้อการจััด Side Event นั้้�น ท่่านผู้้�อ่่านสามารถ
พลิิกไปที่่� “ปกหลััง” เพื่่�อติิดตามรายละเอีียดได้้ทัันทีี ส่่วน
บรรยากาศการจััดงาน สามารถอ่่านได้้จากคอลััมน์์ “เรื่่อ� งเล่่าจาก
พื้้�นที่่�” และ “นโยบายสร้้างได้้” เช่่นกััน
		ในส่่วนของเรื่่�องจากปกห“นิิตยสารสานพลััง”หฉบัับนี้้�
กองบรรณาธิิการขอใช้้เนื้้�อที่่�ในหน้้ากระดาษแห่่งนี้้� บอกเล่่าถึึง
บางช่่วงบางตอนของกิิจกรรม Side Event ที่่�จััดขึ้้�นใน กทม.
ตลอดจนรายงานความคืืบหน้้าเกี่่ย� วกัับการพิิจารณา ๓ ระเบีียบ
วาระ ซึ่่ง� ได้้รับั ฉัันทมติิจากสมาชิิกสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ และ
เตรีียมเข้้าสู่่�กระบวนการ “รัับรองมติิ” ในงานสมััชชาสุุขภาพฯ
ครั้้�งที่่� ๑๔ ระหว่่างวัันที่่� ๑๕-๑๖ ธัันวาคม นี้้�

๑๖
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‘ดอก ผล’
พลเมืืองตื่่�นรู้้�
สู้้�ภััยโควิิด-19

“ดอก ผล พลเมืืองตื่่�นรู้้�สู้้�ภััยโควิิด-19” คืือชื่่�องานเสวนาที่่�
อยู่่�ภายใต้้ Side Event พื้้�นที่่� กทม. ซึ่่ง� สช. ร่่วมกัับ “ไทยพีีบีเี อส”
จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยเวทีีนี้้�เป็็นเวทีีแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�การขัับเคลื่่อ� นมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ มติิ “การบริิหาร
จััดการวิิกฤตสุุขภาพแบบมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีโรคระบาดใหญ่่” และ
ถืื อ เป็็ น การเปิิ ด พื้้�นที่่� ก ลางให้้ ภ าคีี เ ครืื อ ข่่ า ยได้้ ร่่ ว มกัั น ถอด
บทเรีียนการรัับมืือวิิกฤตสุุขภาพครั้้�งรุุนแรงในประวััติิศาสตร์์
อย่่างเป็็นระบบและมีีความยั่่�งยืืน
		สำำ�หรัับสาระสำำ�คััญของเวทีีเสวนานี้้� วิิทยากรและผู้อ้� ภิิปราย
ต่่างเห็็นตรงกัันว่่าหเหตุุผลที่่�ประเทศไทยสามารถผ่่านจุุดที่่�
สถานการณ์์โควิิด-19 รุุนแรงที่่�สุุดมาได้้ ก็็ด้้วยมีี “จิิตอาสาการจััดการตนเองของประชาชน”
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ดร.สุุปรีีดา อดุุลยานนท์์
ผู้้�จััดการสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

นายปฏิิภาณ จุุมผา
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (พอช.)

ทพ.อรรถพร ลิ้้�มปััญญาเลิิศ
รองเลขาธิิการสำำ�นัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.)
ขณะที่่�วิิกฤติิโควิิด-19 รุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ระบบ
บริิการสาธารณสุุขต้้องรัับภาระหนััก มีีประชาชน
หลายกลุ่่ม� โดยเฉพาะกลุ่่ม� เปราะบางที่่เ� ข้้าถึึงระบบ
สุุขภาพไม่่ได้้ เราพบว่่ามีีกลุ่่ม� จิิตอาสา อาสาสมััคร
หลากหลายกลุ่่�มได้้ลุุกขึ้้�นมาช่่วยเหลืือ ตรงนี้้�ถืือ
เป็็ น กำำ�ลัั ง ที่่� เ ข้้มแข็็ ง ที่่� ช่่ วยให้้เราผ่่านพ้้นช่่วง
วิิกฤตการณ์์ที่่�รุุนแรงที่่�สุุดมาได้้
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ไม่่ว่่าจะเกิิดวิิกฤตการณ์์หรืือภััยพิิบััติิครั้้�งใด เรา
มัักจะได้้เห็็นภาพความงดงามของขบวนการภาค
ประชาชนที่่�ลุุกขึ้้�นมารวมตััวช่่วยเหลืือกัันในการ
แก้้ไขปััญหาด้้วยตััวเองได้้ อย่่างไรก็็ตามการที่่�จะ
ทำำ�ให้้ภาพเหล่่านี้้ยั่่� ง� ยืืน จำำ�เป็็นจะต้้องปรัับอย่่างน้้อย
๕ เรื่่�อง ทั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย ๑. สัังคมต้้องปรัับวิิธีี
คิิดในการพััฒนา โดยเชื่่�อมั่่�นในคนเล็็กคนน้้อยว่่า
หากเขาได้้รัับโอกาส ก็็จะสามารถลุุกขึ้้�นมาแก้้ ไข
และจััดการปััญหาด้้วยตนเองได้้ ๒. การพััฒนา
หรืือแก้้ปััญหาในทุุกระดัับ ต้้องมีีเจ้้าของเรื่่�อง หรืือ
เจ้้าของปััญหา เข้้ามาอยู่่�ในกลไกการขัับเคลื่่�อน
ั หา
และกำ�ำ หนดทิิศทางพััฒนา เพราะจะเป็น็ ผู้้ที่� รู้�่ ปั�้ ญ
ดีีที่่�สุุด ๓. นโยบายและแผนของภาคประชาชนที่่�มีี
จะถููกหนุุนเข้้าไปบรรจุเุ ป็็นนโยบายท้้องถิ่่น� จัังหวััด
หรืือระดัับชาติิได้้อย่่างไร ๔. ระบบวิิธีีงบประมาณ
จะต้้องเปิิดทางให้้สามารถส่่งไปถึึงภาคประชาชน
ที่่�มาร่่วมมืือกัันทำำ�งานเป็็นพลัังในแนวราบได้้ ๕.
ระบบกฎกติิกาข้้อบัังคัับของภาครััฐ จะจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญให้้กัับการทำำ�งานที่่�เอาประชาชนหรืือ
ปััญหาเป็็นตััวตั้้�งได้้อย่่างไร

แต่่ละมหาวิิกฤตที่่เ� กิิดขึ้้น� ไม่่ว่่าจะเป็็นภััยพิิบััติิใหญ่่
น้ำำ��ท่่วม หรืือการระบาดของโควิิด-19 ครั้้�งนี้้� ถืือ
เป็็นเรื่่�องที่่�ใหญ่่เกิินกว่่าโครงสร้้างของระบบปกติิ
จะรองรัับได้้ ลำำ�พัังเฉพาะหน่่วยงานรััฐไม่่มีีทาง
พร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับความเสีียหายในระดัับนี้้� ได้้
ฉะนั้้�นสิ่่�งสำำ�คััญจึึงเป็็นโครงสร้้างของระบบสัังคม
โดยรวมที่่�จะเข้้าไปช่่วยรองรัับ คำำ�ถามคืือเมื่่�อถึึง
คราวจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องใช้้พลัังเหล่่านั้้�นแล้้ว มีีทางที่่�
เราจะใช้้เวลาอัันสั้้�นเพื่่�อดึึงพลัังเหล่่านั้้�นออกมา
ได้้หรืือไม่่
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น
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นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ขมวดประเด็็นว่่า ไม่่ว่่าประเทศเราจะเผชิิญวิิกฤตอะไร ควรจะต้้องมองปััญหาด้้วยความหวััง
และอดทนที่่�จะเรีียนรู้้�ร่่วมกััน เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดการเดิินไปข้้างหน้้า และสิ่่�งสำำ�คััญคืือผู้้�ที่่�
มีีอำำ�นาจ หรืือผู้้�ที่่�มีีบทบาทในการตััดสิินใจ ก็็จะต้้องไม่่คิิดล้้มกระดานกลางคััน แต่่ต้้องปล่่อย
กลไกความร่่วมมืือต่่างๆ เดิินไปข้้างหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
“เราสร้้างการเรีียนรู้้ตั้้� ง� แต่่ช่่วงการระบาดระลอกแรก ที่่เ� ปลี่่ย� นความตื่่น� ตระหนกของประชาชน
ให้้เป็็นความตื่่�นรู้้� เท่่าทัันกัับข้้อมููลข่่าวสาร มาจนระลอกสองที่่�เกิิดการแบ่่งแยกและตีีตรากลุ่่�ม
แรงงาน ก็็เข้้ามาประคองไว้้ให้้เกิิดความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันเพื่่�อรัับมืือ กระทั่่�งมาระลอกที่่� ๓-๔
ที่่�มาตรการภาครััฐเริ่่�มจััดการไม่่ไหว ก็็ต้้องเกิิดมาตรการย่่อยของภาคประชาชนที่่�เข้้ามา
มีีบทบาทการจััดการดููแลต่่างๆ ในชุุมชน ดัังตััวอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนคลองเตยและอีีกหลาย
เขต ที่่�เรานำำ�ไปเป็็นโมเดลและขยายผลต่่อให้้เป็็นระบบที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศ” นพ.ประทีีป ระบุุ
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‘น้ำำ��ใจ’ และ ‘ต้้นทุุนชุุมชน’
คืือพลัังฝ่่าวิิกฤต

		อีีกหนึ่่�งเวทีีที่่�น่่าสนใจ คืือเวทีีสานพลัังเสวนา “พลิิกวิิกฤติิ
เป็็นโอกาส ร่่วมสร้้างมหานครสุุขภาวะ วิิถีีใหม่่” ภายใต้้การ
ประชุุม สมััชชาสุุขภาพกรุุงเทพมหานคร  ครั้้�งที่่� ๒ พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ พ.ย. ที่่�ผ่่านมา
		เวทีีนี้้� ได้้สะท้้อนภาพการทำำ�งานของ กทม. ซึ่่ง� มีีความซัับซ้้อน
แตกต่่างและหลากหลาย โดยวิิทยากรได้้ร่่วมกัันแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ยุุทธศาสตร์์การทำำ�งาน ผ่่านประสบการณ์์ตรงของการ
รัับมืือกัับโควิิด-19 ในเขตเมืือง
		สำำ�หรัับเนื้้�อหาสำำ�คััญจากวงพููดคุุย เป็็นไปในทิิศทางเดีียว
กัับเวทีีข้า้ งต้้น นั่่�นก็็คือื  น้ำำ�� ใจของผู้้�คนที่่�ออกมาช่่วยเหลืือกััน
และกััน และต้้นทุุนของชุุมชน คืือหััวใจที่่ทำ� �ำ ให้้ กทม. ก้้าวข้้าม
วิิกฤตซ้้อนวิิกฤตมาได้้
นางประทีีป อึ้้�งทรงธรรม ฮาตะ หรืือ “ครููประทีีป”
ประธานมููลนิิธิิดวงประทีีป บอกเล่่าว่่า วิิกฤตโควิิด-19 นัับเป็็น
โอกาสในการพิิสููจน์์พลัังของผู้้�คน พลัังขององค์์กร รวมทั้้�ง
เครื่่อ� งมืือต่่างๆ ที่่มี� อี ยู่่�ว่ามี
่ คี วามพร้้อมเพีียงใด ซึ่่ง� ในประเทศไทย
เราจะได้้เห็็นน้ำำ��ใจของผู้้�คนที่่�ออกมาช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
และหนึ่่�งในหััวใจหลัักก็็คืือการพััฒนา สร้้างคนให้้เผชิิญกัับ
วิิกฤตได้้
		“หากมองในปีี ๒๕๖๓ ซึ่่ง� ไทยเผชิิญกัับการระบาดระลอกแรก
ภาคีีเครืือข่่ายต่่างๆ ได้้เข้้าไปฝึึกอบรมแกนนำำ�ชุุมชน เยาวชน
ในการให้้ความช่่วยเหลืือกัันภายในชุุมชน ไม่่ว่่าจะเป็็นการฉีีด
พ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ นำำ�ตััวผู้้�ป่่วยออกมาเข้้าสู่่�ระบบการรัักษา ฯลฯ
และเมื่่�อเกิิดวิิกฤตหนัักขึ้้�นจริิงในระลอกสาม ทรััพยากรบุุคคล
ที่่�ถููกสร้้างไว้้ก็็ได้้นำำ�มาใช้้เป็็นกลไกสำำ�คััญในการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรค” ครููประทีีป ระบุุ
		ทางด้้าน นุุชจรีี พัันธุ์์�โสม เลขานุุการสภาองค์์กรชุุมชน
เขตวัังทองหลาง ระบุุว่่า เขตวัังทองหลางมีีต้้นทุุนการทำำ�งาน
ที่่�ดำำ�เนิินมาตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๐ โดยมีีหลายเครื่่�องมืือการทำำ�งาน
ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงการบ้้านมั่่�นคง กองทุุนสวััสดิิการวัันละบาท
บ้้านพอเพีียง ฯลฯ เมื่่�อเผชิิญกัับวิิกฤตโควิิด-19 ในปีี ๒๕๖๓
ทางสภาองค์์กรชุุมชน ได้้เป็็นแกนกลางในการเชื่่�อมร้้อยพี่่�น้้อง
ชุุมชนเข้้ามาทำำ�งานร่่วมกััน บนการใช้้พื้้�นฐานของข้้อมููลเดิิม
และทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
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		นุุชจรีี บอกอีีกว่่า จุุดเด่่นของชุุมชนวัังทองหลาง คืือการจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลที่่�แยกประเภท เช่่น กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ติิดเตีียง
ว่่ามีีจำำ�นวนเท่่าไรในแต่่ละชุุมชน ซึ่่�งเมื่่�อเกิิดวิิกฤตโควิิดก็็ได้้ใช้้
เป็็นโอกาสในการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเพิ่่�ม โดยนำำ�ข้้อมููลเดิิมมา
ปััดฝุ่่�น และเพิ่่�มข้้อมููลของผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้�อ ผู้้�ที่่ต� กงาน รวมไปถึึงข้้อมููล
การฉีีดวััคซีีนเข้้าไป
		ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะสะท้้อนต้้นทุุนที่่ชุ� มุ ชนมีีอยู่่� ถืือเป็็นทรััพยากร
ที่่�ช่่วยในการตััดสิินใจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง หรืือในกรณีีที่่�ชุุมชน
ต้้องการการสนัับสนุุน ก็็สามารถนำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปเชื่่�อมโยง
กัับองค์์กรภาคีีภายนอก เพื่่�อให้้เข้้ามาช่่วยเติิมเต็็มในสิ่่ง� ที่่ชุ� มุ ชน
ขาดได้้อย่่างตรงตามความต้้องการ
		ขณะที่่ พ
� ชรพรรษ์์ ประจวบลาภ เลขาธิิการสถาบัันยุุวทััศน์์
แห่่งประเทศไทย แสดงความคิิดเห็็นว่่า บทเรีียนที่่�สำำ�คััญใน
ช่่วงโควิิดนั้้�นไม่่ใช่่แค่่เรื่่อ� งของสุุขภาพ แต่่ยังั เป็็นปััจจััยทางสัังคม
โดยเฉพาะวิิกฤตด้้านการสื่่�อสาร หรืือ Crisis Information ซึ่่�ง
จะเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการกำำ�หนดว่่าการแก้้ไขสถานการณ์์นั้้�น
จะคลี่่ค� ลายไปในทิิศทางที่่�ดีขึ้้�ี นหรืือแย่่ลง ดัังนั้้�นหากในอนาคต
มีีวิิกฤตใดๆ เกิิดขึ้้�น รััฐบาลหรืือหน่่วยงานต่่างๆ จำำ�เป็็นจะต้้อง
มีีมาตรการรัับมืือ หรืือแก้้ไขปััญหาด้้านการสื่่�อสารด้้วย
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นใน  ๒ เวทีี Side Event คืือผลึึกคิิดที่่�ทอ
ประกายงดงาม ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการร่่วมแรงร่่วมใจฟัันฝ่่า
วิิกฤตการณ์์สุุขภาพครั้้�งประวััติิศาสตร์์ของไทย และของ
โลก
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๓ ระเบีียบวาระ
สมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๔

		นอกเหนืือจากบรรยากาศกิิจกรรม Side Event ที่่�เกิิดขึ้้�น
ทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศแล้้ว ภายในงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นภายในเดืือนนี้้� ยัังมีี
ความแตกต่่างไปจากที่่�เคยเป็็น
		ส่่วนหนึ่่�ง “นพ.ประทีีป” ได้้บอกเล่่าผ่่านคอลััมน์์ “คุุยกัับ
เลขาธิิการ” แล้้ว แต่่ที่่�อยากจะขยายเพิ่่�มเติิม นั่่�นคืือ “การ
พิิจารณาระเบีียบวาระ”
		ที่่�ผ่่านมา ไฮไลท์์ของงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ คืือการ
พิิจารณาระเบีียบวาระเพื่่�อจััดทำำ�เป็็นนโยบายสาธารณะเพื่่�อ
สุุขภาพแบบมีีส่่วนร่่วม โดยสมาชิิกสมััชชาฯ จะร่่วมกัันปรัับแก้้
“ร่่างข้้อมติิ” พร้้อมทั้้�งร่่วมกัันให้้ฉัันทมติิ และทำำ�การรัับรองมติิ
นั้้�นๆ เพื่่�อเสนอเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี (ครม.) รัับทราบ
และมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการตามข้้อมติิ
ต่่อไป
		อย่่างไรก็็ดีี ในปีี ๒๕๖๔ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนขั้้�นตอนการ
พิิจารณาระเบีียบวาระใหม่่ โดยมีีการพิิจารณาจนแล้้วเสร็็จไป
ตั้้�งแต่่ช่่วง “ก่่อนถึึงงาน”
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
โดยประธานคณะทำำ�งาน
ดำำ�เนิินการประชุุมของ
แต่่ละระเบีียบวาระได้้
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“เคาะค้้อน” อัันเป็็นสััญลัักษณ์์บ่่งบอกว่่า ทุุกระเบีียบวาระได้้
รัับความเห็็นชอบโดยไม่่มีีผู้้�คััดค้้านแม้้แต่่เพีียงรายเดีียวเป็็นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว
		นั่่�นหมายความว่่า กระบวนการภายในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ จะมีีเพีียงการร่่วมกััน “รัับรองมติิ” เท่่านั้้�น
		สำำ�หรัับระเบีียบวาระในปีี ๒๕๖๔ มีีด้้วยกััน ๓ ระเบีียบวาระ
ได้้แก่่ ๑. การสร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืนใน
วิิกฤตโควิิด-19 ๒. การคุ้้�มครองการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ
ของกลุ่่�มประชากรเฉพาะในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม
๓. การจััดการการสื่่�อสารอย่่างมีีส่วนร่
่ ว่ มในวิิกฤตสุุขภาพ
		ทั้้�ง ๓ ระเบีียบวาระ ถููกนำำ�เข้้าสู่่�การพิิจารณาผ่่านระบบ
Zoom meeting รวมแล้้วระเบีียบวาระละ ๒ รอบ มากไปกว่่า
นั้้�นคืือ ยัังมีีการ “เปิิดช่่อง” ให้้สมาชิิกสมััชชาฯ สามารถเสนอ
ความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมผ่่าน google form ได้้อีีกด้้วย
นพ.กิิจจา เรืืองไทย ประธานคณะทำำ�งานดำำ�เนิินการ
ประชุุม ระเบีียบวาระการสร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ยั่่� ง� ยืืน
ในวิิกฤตโควิิด-19 ระบุุว่่า หลัังจากที่่�วิิกฤตโควิิด-19
ได้้ส่่งผลกระทบต่่อสัังคม เศรษฐกิิจ สุุขภาพ
และสิ่่�งแวดล้้อมไปเป็็นอัันมาก ทิิศทาง
การพััฒนานโยบายสาธารณะนัับจากนี้้�
จึึงต้้องเกิิดการบููรณาการเชิิงระบบ ด้้วย
การใช้้องค์์ความรู้้�และนวััตกรรมด้้าน
การจััดการขยะ การท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
แนวคิิดการพััฒนาเศรษฐกิิจ BCG

การพััฒนาเมืืองอย่่างมีีสุุขภาวะหพร้้อมสร้้างจิิตสำำ�นึึกและ
พฤติิกรรมใหม่่ ในโลกยุุคหลัังวิิกฤตนัับจากนี้้�
		“สิ่่�งสำำ�คััญของมติิฉบัับนี้้� คืือการมุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของทุุกภาคส่่วน ที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดเครืือข่่าย
พลัังพลเมืืองในการสร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเชื่่�อว่่า
ทั้้�งหมดนี้้�จะเป็็นกลไกหนึ่่�งที่่�ผลัักดัันสัังคมไทยให้้ขัับเคลื่่�อนไป
สู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป” นพ.กิิจจา ระบุุ
    นพ.ประสิิทธิ์์ชั� ยั  มั่่�งจิิตร ประธานคณะทำำ�งานดำำ�เนิินการ
ประชุุม ระเบีียบวาระการคุ้้�มครองการเข้้าถึงึ บริิการสุุขภาพของ
กลุ่่�มประชากรเฉพาะในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม บอกว่่า
เจตจำำ�นงหลัักของมติินี้้� คืือต้้องการสร้้างระบบบริิการสุุขภาพ
ไทยมีีคุุณภาพ และเท่่าเทีียม โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ โดย
เน้้นย้ำำ��ไปที่่� “กลุ่่�มคนเปราะบาง” ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจาก
วิิกฤตโควิิด-19 มากที่่�สุุด ซึ่่�งสมาชิิกสมััชชาฯ ต่่างให้้ความเห็็น
ชอบในหลัักการที่่�จะไม่่ทอดทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
		“หนึ่่�งในความชััดเจนที่่�สำำ�คััญของการพััฒนาระเบีียบวาระ
ในปีีนี้้� คืือการจััดทำำ� “โรดแมป” หรืือเอกสารเส้้นทางเดิินของ
มติิฯ ซึ่่�งจะเป็็นการให้้ข้้อมููลรายละเอีียดปััจจััยนำำ�เข้้าเพิ่่�มเติิม
นอกเหนืือจากเอกสารร่่างมติิฯ ทั้้�งองค์์ประกอบของหน่่วยงาน
องค์์กร หรืือภาคีี ที่่�จะมีีบทบาทในแต่่ละกระบวนการ พร้้อมทั้้�ง

การกำำ�หนดผลผลิิต หรืือตััวชี้้�วััด รวมไปถึึงผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการให้้
เกิิดขึ้้�น เพื่่�อเป็็นแนวทางในการเดิินหน้้าตามมติิสมััชชาฯ นี้้�”
นพ.ประสิิทธิ์์�ชััย กล่่าว
		ทางด้้าน อรพรรณ ศรีีสุุขวััฒนา ประธานคณะทำำ�งาน
ดำำ�เนิินการประชุุม ระเบีียบวาระการจััดการการสื่่�อสารอย่่าง
มีีส่่วนร่่วมในวิิกฤตสุุขภาพ เล่่าว่่า ที่่�ผ่่านมาภาคีีทุุกฝ่่ายล้้วน
เห็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันถึึงความจำำ�เป็็นของการจััดการการ
สื่่�อสารในภาวะวิิกฤต ที่่�จะต้้องมีีเอกภาพ ผ่่านศููนย์์บััญชาการ
การสื่่�อสารได้้จากจุุดเดีียว แต่่เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นลัักษณะของการ
ออกคำำ�สั่่�งและยัังคงเจตนารมณ์์ของการมีีส่่วนร่่วม ทุุกฝ่่ายจึึง
เห็็นพ้้องกัันที่่�จะให้้กลไกนี้้�เป็็น “ศููนย์์อำำ�นวยการสื่่�อสาร” ที่่�ใน
วิิกฤตสุุขภาพจะให้้มีีการตั้้�งศููนย์์นี้้�ขึ้้�นทั้้�งในระดัับชาติิ ระดัับ
จัังหวััด ไปจนถึึงระดัับอื่่�นๆ ตามความเหมาะสม
		ทั้้�งนี้้� นอกจากแผนการสื่่�อสารแล้้ว ภาคีีหลายภาคส่่วนยััง
ได้้มีีข้้อเสนอเพิ่่�มเติิมถึึงการมีี “งบประมาณ” ที่่�เหมาะสมใน
การจััดการ พร้้อมกัับการสื่่�อสารที่่�จะต้้องคำำ�นึึงถึึงบริิบทและ
สถานการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละพื้้�นที่่�เป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อมุ่่�งเน้้น
ในข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง และสำำ�คััญตามช่่วงเวลาด้้วย
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เ ก า ะ ติิ ด ค ส ช .

ทิิศทางและแผนการขัับเคลื่่�อนงาน
เพื่่�อสร้้างสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้�นที่่� ปีี ๒๕๖๕
ของ กขป. เขตพื้้�นที่่� ๑-๑๓

		การประชุุ ม คณะกรรมการสุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ (คสช.) หรืือบอร์์ดสุุขภาพของ
ประเทศ ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๔ เมื่่�อวัันที่่� ๘
พ.ย. ๒๕๖๔ ซึ่่�งมีี ดร.สาธิิต ปิิตุุเตชะ
รมช.สาธารณสุุข (สธ.) เป็็นประธานการ
ประชุุม ได้้มีีมติิรัับทราบภาพรวมทิิศทาง
และแผนการขัั บ เคลื่่� อ นงานเพื่่� อ สร้้ า ง
สัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้�นที่่� ปีี ๒๕๖๕ ของ
กขป. เขตพื้้�นที่่� ๑-๑๓
		สำำ�หรัับปีี ๒๕๖๕ การขัับเคลื่่�อนงาน
เพื่่�อสร้้างสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้�นที่่�หลััง
จากนี้้�หได้้กำำ�หนดกระบวนทรรศน์์และ
ความมุ่่�งหวัังไว้้ ๓ ส่่วน ได้้แก่่ ๑. มุ่่�งหวััง
ให้้เกิิดสัังคมสุุขภาวะแบบองค์์รวม ทั้้�งใน
มิิติิบุุคคล สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ สัังคม
และวััฒนธรรม ๒. เน้้นให้้เกิิดผลลััพธ์์กัับ
ประชาชน เกิิดรููปธรรมจากการขัับเคลื่่อ� น
ในเขตสุุขภาพต้้องส่่งผลกัับการเปลี่่�ยน
แปลงในพื้้�นที่่แ� ละสร้้างสุุขภาวะผู้้�นำ�ำ เพื่่�อ
ให้้พื้้�นที่่�มีีการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย ๓. ทุุก
ภาคส่่วนถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
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		แน่่นอนว่่า การขัับเคลื่่�อนงานจำำ�เป็็น
ต้้องมีีกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งย่่างก้้าว
ถััดไปต่่อจากนี้้�จะให้้น้ำ��ำ หนัักความสำำ�คััญ
ใน ๗ กลยุุทธ์์ คืือ ๑. การบููรณาการความ
ร่่วมมืือระหว่่างกรรมการและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ๒. การสานพลัังแนวราบและ
การเสริิมศัักยภาพภาคีี ๓. การสื่่�อสาร
สาธารณะเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การรัั บ รู้้� บ ทบาท
ประเด็็นสำำ�คััญหและความจำำ�เป็็นด้้าน
สุุขภาพ ๔. การมีีและใช้้ข้้อมููลเพื่่�อเชื่่�อม
โยงข้้อมููลที่่�มีีให้้เกิิดประโยชน์์ ๕. การ
จััดการความรู้้� ๖. การส่่งผ่่านภารกิิจสู่่�
คนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อการสานพลัังในเขตพื้้�นที่่�
๗. การเชื่่�อมโยงประเด็็นชาติิสู่่�พื้้�นที่่�
		ในส่่วนของ “ประเด็็นสำ�คั
ำ ญ
ั ” ในการ
ขัั บ เคลื่่� อ นอาศัั ย กลไกคณะกรรมการ
เขตสุุขภาพเพื่่�อประชาชน (กขป.) จะ
มุ่่�งเป้้าไปยััง ๖ เรื่่�องใหญ่่ ที่่�สััมพัันธ์์กัับ
สัังคมสุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของ
ประชาชนในพื้้�นที่่� ประกอบด้้วย ๑. การ
แก้้ไขปััญหากลุ่่�มเปราะบาง ได้้แก่่ ผู้้�สูงู อายุุ
พระภิิกษุุสงฆ์์ เด็็ก เยาวชน และคนพิิการ
๒. ความมั่่น� คงและความปลอดภััยความ
มั่่�นคงทางอาหารในภาวะวิิกฤติิ
๓. เกษตรสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การ
จััดการขยะ และหมอกควััน ๔. อุุบััติิภััย
ทางถนน ๕. ผลกระทบวิิกฤติิโควิิด-19
และ ๖. การปฏิิรููประบบบริิการสุุขภาพ
ได้้แก่่ ระบบบริิการปฐมภููมิิ ระบบสุุขภาพ
ชุุมชน และการบริิการเข้้าถึึงสุุขภาพใน
เขตเมืือง

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๕

		สำำ� หรัั บ ความคิิ ด เห็็ น และข้้ อ เสนอ
ที่่�น่่าสนใจจาก คสช. สามารถสรุุปโดย
		ด้้วย กขป. ทุุกเขตจะเป็็นกลไกการ สัังเขปได้้ดัังนี้้�
ขัับเคลื่่�อนภารกิิจไปถึึงจุุดหมาย กขป. มีี
ความเห็็นร่่วมกัันถึึงบทบาทหน้้าที่่�ใน ๓
เนื่่�องจากคณะกรรมการ กขป.
ด้้าน เริ่่�มตั้้�งแต่่การเชื่่�อมโยงเป้้าหมาย
แผนงาน การทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงาน ชุุ ด นี้้�มีี สัั ด ส่่ ว นของกรรมการที่่� เ ป็็ น คน
และองค์์กรภายในเขตพื้้�นที่่� รวมทั้้�งแลก เดิิ ม ประมาณครึ่่� ง หนึ่่� ง ซึ่่� ง จะสามารถ
เปลี่่�ยน ขัับเคลื่่อ� นร่่วมกัับกลไกระดัับเขต ดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ เติิ ม เต็็ ม ช่่ อ งว่่ า งที่่� มีี อ ยู่่�
จากรอบแรกได้้ ห โดยขอให้้ บูู ร ณาการ
อื่่�นๆ
		ถััดมาคืือการแสวงหาความร่่วมมืือกัับ ฝ่่ายเลขานุุการร่่วมทั้้�ง ๔ หน่่วยงานและ
ภาคส่่วนต่่างๆ ด้้วยการสร้้างความเข้้าใจ หนุุนเสริิมการทำำ�งานของภาคประชาชน
การเห็็นร่่วม การเป็็นเครืือข่่าย และ ให้้เข้้มแข็็ง
สุุ ด ท้้ า ยที่่� สำำ� คัั ญ ไม่่ ยิ่่� ง หย่่อนไปกว่่ากััน
คืือการขยายบทบาทให้้กว้้างขวางมากขึ้้�น
งานสำำ�คััญของ กขป. ในระยะ
ในการดำำ� เนิิ น การเชิิ ง ระบบเชื่่� อ มโยง
ประสานความร่่ ว มมืื อ กัั บ หน่่ ว ยงานที่่� ต่่อไปนอกจากการพััฒนางานของเขต
สุุขภาพต้้องประสาน เครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
เกี่่�ยวข้้อง
ชุุมชน ท้้องถิ่่�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหาสุุขภาพ
ของประชาชนในพื้้�นที่่� หโดยขยายการ
ทำำ�งานของ ระบบสาธารณสุุขมููลฐานไปสู่่�
ระบบสุุ ข ภาพชุุ ม ชนในท้้ อ งถิ่่� น ร่่ ว มกัั บ
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับ
อำำ�เภอ (พชอ.) และกรรมการโรคติิดต่่อ
แต่่ ล ะจัั ง หวัั ด หเพื่่� อ แก้้ ไ ขสถานการณ์์
โควิิด-19 เพื่่�อให้้เห็็นรููปธรรมการทำำ�งาน
ในการแก้้ไขสถานการณ์์โควิิด-19 จาก
การทำำ� งานร่่ว มกัันของฝ่่ายเลขานุุการ
ร่่วมทั้้�ง ๔ หน่่วยงานและภาคส่่วนต่่างๆ
ในพื้้�นที่่�

๑

๒

๒๖ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๗

เ รื่�่ อ ง เ ล่่ า จ า ก พื้้� น ที่่�

เรื่่�อง บััณฑิิต มั่่�นคง

ร่่วมชููธง ‘ตื่่�นรู้้�อยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน’
หลััง Post COVID-19
		เรีียกได้้ว่่าเป็็นการรวมพลัังกัันเกืือบ
ทั่่� ว ประเทศของภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ยที่่� ขัั บ
เคลื่่�อนงานด้้านสุุขภาพสัังคม สำำ�หรัับ
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� หรืือ
Sideหeventหที่่�นอกเหนืือจากเป็็นการ
แบ่่งปัันประสบการณ์์อยู่่�ร่ว่ ม อยู่่�รอดการ
จััดการตนเองในมิิติิต่่างๆหแล้้วยัังเป็็น
การผลัั ก ดัั น ข้้ อ เสนอเชิิ ง นโยบายและ
การสร้้ า งพัั น ธะสัั ญ ญาร่่ ว มที่่� จ ะลุุ ก ขึ้้�น
มาเป็็นพลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้�สำำ�หรัับวิิกฤต
ต่่ า งๆiiของประเทศหซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิที่่�จะจััดในกลาง
เดืือนธัันวาคมนี้้�อีีกด้้วย
เริ่่�มจากพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ทั้้�ง ๓ เขต
ที่่�ยัังปัักป้้ายชููธงถึึงความมีีวิิถีีอััตลัักษณ์์
ของภาคเหนืื อ หในการจัั ด การกัั บ ภัั ย
สุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้�นพ่่วงกัับประเด็็นอาหาร
ปลอดภััย สุุขภาวะกลุ่่�มเด็็กไปถึึงผู้้�สููงวััย
และภััยสุุขภาพ เขต ๑ ว่่าด้้วย “จาวล้้าน
นา ฮ่่วมใจ๋๋ ฮอมแฮง แป๋๋งก๋๋าน ต้้านโควิิด”
เขต  ๒ ว่่าด้้วยการ “ร่่วมสร้้างเส้้นทาง
อาหารปลอดภััย ใส่่ใจเท่่าทัันวิิกฤติิ เพื่่�อ
คุุณภาพชีีวิิตดีีทุุกกลุ่่�มวััย” และ เขต  ๓
ว่่าด้้วย “ภาพอนาคตเกษตรบนฐาน ๓
ภููมิินิิเวศน์์”
ในพื้้�นที่่�ภาคกลาง ก็็คงประเด็็นร่่วม
ทั้้�งความมั่่� น คงด้้ า นอาหารที่่� ส นัั บ สนุุ น
ชีีวิติ ผู้ค้� นในเมืือง ไปสู่่�การจััดการขยะพิิษ
และระบบรองรัับสัังคมสููงวััย เริ่่�มที่่� เขต
๔ ใช้้ประเด็็น “การเสริิมสร้้างความมั่่น� คง
และอาหารปลอดภัั ย ด้้ า นอาหารใน
ภาวะวิิกฤติิ” เขต ๕ เสนอประเด็็น “การ

รองรัับสัังคมสููงวััยและเกษตรกรรมยั่่ง� ยืืน
: จากนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิ ฝัันเป็็นจริิง
ได้้อย่่างไร”หเขต ๖หจััดภายใต้้หััวข้้อ
“ ค ว า ม มั่่� น ค ง ข อ ง ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร ที่่�
สนัับสนุุนความเป็็นเมืือง รองรัับผู้ต้� กงาน
จากสถานการณ์์โควิิด-19” ภาคอีีสาน
มีี เ นื้้� อ ห าที่่� ค ร อ บ ค ลุุ ม ถึึ ง น โ ย บ า ย
สาธารณะที่่� ค รอบคลุุ ม ประชากรกลุ่่�ม
ต่่างๆ ได้้แก่่ เขต ๗ “สานพลัังต้้านภััย
พยาธิิใบไม้้ตัับและมะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีี” เขต ๘
“ความมั่่น� คงด้้านอาหารปลอดภััยเพื่่อ� เสริิม
สร้้างเศรษฐกิิจฐานรากในสถานการณ์์
COVID-19 อาหารปลอดภััย ใส่่ใจการ
ผลิิต ห่่วงใยผู้้�บริิโภค” เขต ๙ “การดููแล
สุุขภาพกลุ่่�มประชากรเฉพาะ ผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง พระสงฆ์์ในภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
อย่่างเป็็นธรรม” และเขต  ๑๐ ที่่�เป็็นเขต
ชููธงการทำำ�งานแบบบููรณาการกัับระบบ
สาธารณะสุุขมููลฐานกัับการสร้้างเสริิม
สุุ ข ภาวะของประชาชนหจัั ด ในห้้ ว ข้้ อ
“ปลอดโรคหปลอดขยะติิ ด เชื้้�อหสร้้ า ง
อาหารในภาวะวิิกฤติิโควิิด-19”
ภาคใต้้ ยัังเด่่นในเรื่่�องการชููธงลด
ความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรม
และการสร้้างพื้้�นที่่�ต้้นแบบทางนโยบาย
ในการรัับมืือการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
เช่่นที่่� เขต ๑๑ “สานพลัังพื้้�นที่่�ปลอดภััย”
เขต  ๑๒ “Kickoff พลเมืืองตื่่�นรู้้� สาน
พลัังรัับมืือโควิิด-19 ด้้วยมาตรการ ๔ ต.
๒ ป.” และ เขต  ๑๓ กรุุงเทพมหานคร
จััดในหััวข้้อ “สานพลัังการพััฒนาพื้้�นที่่�
สาธารณะ พััฒนาระบบบริิการปฐมภููมิิ

๒๘ ฉบั
ฉบับบ ๑๓๕
๑๓๕ :: พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน -- ธัธันนวาคม
วาคม ๒๕๖๔
๒๕๖๔

ในเขตเมืือง”
		กลไกหลัักในการร่่วมจััด Side event
ได้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการเขตสุุ ข ภาพเพื่่� อ
ประชาชน (กขป.) ทั้้�ง ๑๓ เขต สมััชชา
สุุขภาพจัังหวััด รวมถึึงหน่่วยงานภาคีีทั้้�ง
ในส่่วนกลางและระดัับพื้้�นที่่�ที่่�หนุุนเสริิม
ช่่วยเติิม เพิ่่�มพลัังกัันอย่่างมากมาย ทั้้�ง
สปสช. สสส. พอช. ที่่�สำำ�คััญคืือพลััง
ของพี่่�น้้องประชาชน ชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�เริ่่�ม
จากการเข้้ามามีีส่่วนร่่วม แล้้วตื่่�นรู้้�กัับ
สถานการณ์์ต่่างๆ รอบตััว กระทั่่�งลุุกขึ้้�น
มาเป็็นเจ้้าของร่่วมในระบบสุุขภาพไป
ด้้วยกััน
		รููปแบบการจััด ควบคู่่�กัันทั้้�งออนไซต์์
และออนไลน์์ ห ทั้้�งมีี ก ารจัั ด เวทีี เ สวนา
(Dialogue) เปิิดพื้้�นที่่ใ� ห้้ผู้เ้� ข้้าร่ว่ มได้้แสดง
ความคิิดเห็็น มีีการนำำ�เสนอกระบวนการ
เครื่่�องมืือ นวััตกรรมที่่�โดดเด่่น บางเขต
ยัังใช้้พื้้�นที่่�จริิงเป็็นสถานที่่�จััดงานเช่่นที่่�
ริิมบึึงบอระเพ็็ดของ กขป. ๓ ที่่�ริิมเทืือก
เขาภููพานของ กขป. ๘ เป็็นต้้น
		ถืื อ เป็็ น การแลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�ใน
ระดัับพื้้�นที่่อ� ย่่างกว้้างขวาง ที่่จ� ะร่่วมผลััก
ดัันและขัับเคลื่่�อนประเด็็นต่่างๆ ที่่�เป็็น
นโยบายสาธารณะแบบมีีส่ว่ นร่่วม อีีกทั้้�ง
ยัั ง เป็็ น การเพิ่่� ม พื้้�นที่่� ก ารเรีี ย นรู้้�ใน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะที่่�
สร้้างให้้ทุุกคนมาเป็็นพลัังของแผ่่นดิิน
ที่่�จะร่่วมกัันชููธงสร้้างพลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้�
สู่่�วิิกฤตสุุขภาพ เพื่่�ออยู่่�ร่่วมอย่่างยั่่�งยืืน
หลััง Post COVID-19 ได้้ดีีที่่�สุุด

ฉบับบ ๑๓๕
๑๓๕ :: พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน -- ธัธันนวาคม
วาคม ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ๒๙
ฉบั

แกะ รอยโลก

เมื่่�อ COVID-19
ไม่่ ได้้กระทบทุุกคน

เรื่่�อง ฝรั่่�งกิิมจูู

		หลายคนอาจเชื่่� อ ว่่ า โควิิ ด มาเพื่่� อ
ทำำ�ร้้ายโลกหไม่่ว่่ารวยหรืือจนหโดนผล
กระทบกัันทั่่ว� หน้้า แต่่ความจริิงแล้้วไม่่ใช่่
ทุุกคนได้้รัับผลกระทบเท่่าเทีียมกััน
		โควิิดทำำ�ให้้คนตกงานหลายล้้านคน
ทั่่�วโลก แต่่ผู้้�หญิิงและผู้้�มีีการศึึกษาน้้อย
คืื อ กลุ่่�มคนที่่� ถูู ก ให้้ อ อกจากงานเป็็ น
กลุ่่�มแรก เด็็กทุุกคนได้้รัับผลกระทบจาก
การปิิ ด โรงเรีี ย นหรืื อ การปรัั บ มาเรีี ย น
ออนไลน์์ แต่่เด็็กจากครอบครััวที่่�อดมื้้�อ
กิินมื้้�อย่่อมได้้รัับผลกระทบมากกว่่าเด็็ก
ที่่�มาจากครอบครััวมีีอัันจะกิิน การเลืือก
ปฏิิบััติิ การตีีตรา และการเหยีียดอายุุ
เข้้ามาครอบงำ��สัังคมทุุกวัันนี้้� โควิิดได้้
ตอกย้ำำ�� ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในทุุกมิิติิ ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นทางเพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ ฐานะ
องค์์การอนามััยโลก (WHO) เผยแพร่่
บทสรุุปเรื่่�องโควิิดกัับความไม่่เป็็นธรรม
ด้้านสุุขภาพ ระบุุชัดั ว่่าโควิิดส่่งผลกระทบ
มากที่่�สุุดกัับประชากร ๗ กลุ่่�ม คืือ ผู้้�มีี
รายได้้น้อ้ ย กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์แ์� ละชนเผ่่าพื้้�น
เมืือง แรงงานรายได้้ต่ำ��ำ รวมทั้้�งบุุคคลากร
ทางการแพทย์์ แรงงานข้้ามชาติิ ผู้้�สูงู อายุุ
ที่่�อยู่่�บ้้านพัักคนชรา ผู้้�ต้้องขััง คนไร้้บ้้าน
		เพราะคนกลุ่่�มนี้้�ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ใน
สภาพแวดล้้อมที่่�ขาดแคลน ที่่�พัักอาศััย
แออััด ที่่�ทำำ�งานไม่่ปลอดภััย และเข้้าไม่่
ถึึงบริิการของรััฐ การรัักษาพยาบาล รวม
ถึึงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ
		องค์์ ก ารอนามัั ย โลกได้้ จัั ด เสวนา
ออนไลน์์ เพื่่�อขบคิิดเรื่่อ� งนี้้�เมื่่อ� ๗ ธัันวาคม
ที่่�ผ่่านมา โดยมีีผู้้�แทนจาก WHO, World
Bank, UNDP, และผู้้�แทนจากประเทศ ๑
ประเทศ โดยเชิิญ ดร.วีีระศัักดิ์์� พุทุ ธาศรีี
ผู้้� แ ทนจากหสำำ� นัั ก งานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) เข้้าร่่วมเสวนา

ครั้้�งนี้้� และมีีข้้อเสนอที่่�น่่าสนใจ คืือ
๑ หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าไม่่เพีียง
พอ ต้้องสร้้างชุุดสิิทธิิประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐาน
ถ้้วนหน้้าให้้กัับประชาชนด้้วย
๒ การลงทุุ น เพื่่� อ สร้้ า งระบบคุ้้�มครอง
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชนทุุกคน จึึง
เป็็นจุุดเน้้นใหม่่หลัังโควิิด
๓ การป้้องกััน เตรีียมพร้้อมและรัับมืือ
ต่่อการระบาดครั้้�งใหญ่่ ควรมองในเชิิง
อภิิบาลระบบสุุขภาพ ที่่เ� น้้นความร่่วมมืือ
จากทุุกภาคส่่วน
๔ การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนใน
การแก้้ปััญหาวิิกฤติิ เป็็นการสร้้างวััคซีีน
ให้้กัับสัังคม จำำ�เป็็นต้้องมีีเครืือข่่าย และ
กลไกประสานระดัับชาติิ
๕ บทบาทของรััฐบาลส่่วนกลางและ
รััฐบาลท้้องถิ่่�นมีีความสำำ�คััญ ต้้องเพิ่่�ม
ศัักยภาพการทำำ�งานให้้กัับภาครััฐ
๖ การเก็็บและรวบรวมข้้อมููลที่่�สะท้้อน
ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ยัังเป็็นจุุดบอดต้้องเร่่งแก้้ไข
เพื่่อ� พััฒนาระบบติิดตามให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
ขึ้้�น

		ข้้ อ เสนอจากวงเสวนาออนไลน์์ นี้้�
น่่าจะจุุดประกายให้้ประเทศไทยได้้คิิด
อะไรต่่อ เมื่่�อโควิิด สายพัันธุ์์� Omicron
อาจทะลัักเข้้าประเทศ

ขอขอบคุุณภาพประกอบจาก COVID-19 and the social
determinants of health and health equity: WHO evidence brief
แหล่่งข้้อมููล : COVID-19 and the social determinants of health and health equity:
WHO evidence brief
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๓๑

ใ ห้้ ร ะ บ บ สุุ ข ภ า พ เ ล่่ า เ รื่�่ อ ง

เรื่่�อง ทรงพล ตุุละทา กลุ่่�มงานพััฒนาระบบและกลไกการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ สช.

การจััดทำำ�แผนที่่�ชี้้�ทิิศการวิิจััย (Research Mapping)
เพื่่�อพััฒนาด้้านวิิชาการ
การประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพระดัับภููมิิภาค

		หลัังจากการพััฒนาหลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�
เกิิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2564
ที่่� มีี ก ารประกาศในราชกิิ จ จานุุ เ บกษา
ไปเมื่่�อ ๒๔ พฤศจิิกายน ๒๕๖๔ คณะ
ทำำ�งานพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการการประเมิินผลกระทบ
ด้้านสุุขภาพแต่่ละภููมิิภาค ได้้กำำ�หนด
ทิิ ศ ทางในการพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ทาง
วิิ ช าการการประเมิิ น ผลกระทบด้้ า น
สุุ ข ภาพโดยจัั ด ทำำ� แผนที่่�ชี้้�ทิิศ การวิิ จััย
(ResearchสMapping)สเพื่่�อให้้แต่่ละ
ภููมิิภาคและเครืือข่่ายในภาพรวมได้้เห็็น
ทิิศทางในการพััฒนาร่่วมกััน
		ก า ร จัั ด ทํํา แ ผ น ที่่� ชี้้�ทิิ ศ ก า ร วิิ จัั ย
เพื่่� อ พัั ฒ นาด้้ า นวิิ ช าการการประเมิิ น
ผลกระทบด้้ า นสุุ ข ภาพระดัั บ ภูู มิิ ภ าค
มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ประเมิิ น และคาด
การณ์์ ทิิ ศ ทางในการกำำ� หนดประเด็็ น
การพััฒนาองค์์ความรู้้� รวมถึึงโจทย์์การ
วิิจััยที่่�ชััดเจนที่่�จะสามารถสนัับสนุุนการ
พัั ฒ นาด้้ า นวิิ ช าการการประเมิิ น ผล
กระทบด้้านสุุขภาพ
		การจััดทํําแผนที่่�ชี้้�ทิศิ การวิิจัยั ฯ ครั้้�งนี้้�
รวมถึึ ง การสำำ� รวจความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การ
ประเมิิ น ผลกระทบด้้ า นสุุ ข ภาพที่่� มีี อ ยู่่�
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ในประเทศไทยปััจจุุบันั ความรู้้�ที่่ป� ระเทศ
ไทยยัังไม่่มีี แต่่สามารถประยุุกต์์ความรู้้�
สากลมาใช้้ได้้ และความรู้้�ที่่อ� าจต้้องสร้้าง
ขึ้้�นใหม่่ส ซึ่่�งจะครอบคลุุมประเด็็นและ
ความรู้้�ในหลากหลายสาขา
		นอกจากนี้้� ยัังจำำ�เป็็นต้้องให้้หน่่วยงาน
และองค์์กรที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญขัับเคลื่่�อน
การดำำ�เนิินงานการประเมิินผลกระทบ
ด้้านสุุขภาพ สถาบัันวิิชาการ และแหล่่งทุุน
สนัับสนุุนการวิิจััยที่่�สำำ�คััญได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น จึึงมีีการ
แบ่่งการดำำ�เนิินงานเป็็น ๓ ส่่วน คืือ
๑.นการจััดทำำ�กรอบแผนที่่�ชี้้�ทิิศฯนเพื่่�อ
ประเมิินสถานการณ์์ บริิบทของภููมิิภาค
ฉากทััศน์์ (scenario) ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ในภููมิิภาคที่่�การประเมิินผลกระทบด้้าน
สุุ ข ภาพสามารถเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการ
สร้้างทางเลืือกการตััดสิินใจที่่�ครอบคลุุม
และลดผลกระทบด้้ า นสุุ ข ภาพของ
ประชาชนได้้
๒. การจััดทำำ�แผนที่่�ชี้้�ทิิศฯ โดยให้้ HIA
consortium แต่่ละภููมิิภาค องค์์กรต่่างๆ

ได้้แก่่ แหล่่งสนัับสนุุนทุุนวิิจัยั ผู้ใ้� ช้้ประโยชน์์
ทั้้�งระดัั บ นโยบายและปฏิิ บัั ติิ ร รวมถึึ ง
นัั ก วิิ ช าการในแต่่ ล ะกลุ่่�มประเด็็ น วิิ จัั ย
ร่่วมกัันกำำ�หนดกลุ่่�มความรู้้�ต่่างๆนและ
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของกลุ่่�มความรู้้�ต่่างๆ
ต่่อการดำำ�เนิินงาน
๓. การจััดทำำ�ชุุดโครงการวิิจัยั (Research
Package) โดยประเมิินจากความจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนของประเด็็นภายใต้้แผนที่่�ชี้้�ทิิศฯ
ว่่ามีีความจำำ�เป็็นต้้องสร้้างองค์์ความรู้้�
นั้้�นๆ ในระยะสั้้�นและเลืือกมาพััฒนาเป็็น
ชุุดโครงการวิิจััย
		เป้้าหมายเบื้้�องต้้นคืือการทำำ�ให้้เห็็น
Research Mapping ของแต่่ละภููมิภิ าคที่่�
มีีสถานการณ์์ บริิบท ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ในการใช้้ HIA แตกต่่างกััน และนำำ�มา
รวบรวมนประมวลให้้เห็็นภาพรวมของ
ประเทศ ดัังนั้้�น ผลผลิิตที่่�จะเกิิดจาก
คณะทำำ�งานพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการการประเมิินผลกระทบด้้าน
สุุขภาพแต่่ละภููมิิภาค

		ภายใต้้การจััดทำำ�แผนที่่ชี้้�ทิ
� ศิ การวิิจัยั ฯ
นั้้�นจะมีี ๒ ส่่วนคืือ Research Mapping
และ Research Package ซึ่่ง� คณะทำำ�งาน
พััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการฯ
แต่่ละภููมิภิ าคจะจััด Forum แลกเปลี่่�ยนผล
จากการจััด Research Mapping และ
Research Package ของแต่่ละภููมิิภาค
และมีีการพััฒนา Research Mapping
ในภาพรวมของประเทศต่่อไปในเดืือน
มีีนาคม ๒๕๖๕
		สำำ�หรัับโจทย์์การวิิจัยั หรืือองค์์ความรู้้�
ที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ในระยะสั้้�นหรืือ
ช่่วง ๑-๒ ไตรมาสแรกของปีี ๒๕๖๕ จะ
มีีการนำำ�ผลการศึึกษามานำำ�เสนอในเวทีี
HIA Forum ที่่ท� างสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่่งชาติิiร่่วมกัับเครืือข่่ายวิิชาการ
ทั่่ว� ประเทศ ในช่่วงเดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๕
ด้้วย ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มงานพััฒนาระบบและกลไก
การประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพจะนำำ�
เสนอความคืืบหน้้าและประชาสััมพัันธ์์
ให้้ทราบเป็็นระยะ
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Right to Health

สถานะทางกฎหมาย
ของการวางแผนการดููแลล่่วงหน้้า
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เรื่่�อง พิิสิิษฐ์์ ศรีีอััคคโภคิิน
๑

		ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) ร่่วม
กัับกรมการแพทย์์ กรมอนามััยสมาคม
บริิบาลผู้้�ป่ว่ ยระยะท้้าย และกลุ่่�ม Peaceful
death ได้้พััฒนาแนวทางการแผนการ
ดูู แ ลล่่ ว งหน้้ า เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น แนวทาง
กลางที่่� เ ป็็ น ต้้ น แบบการวางแผนการ
ดููแลล่่วงหน้้าสำำ�หรัับประเทศไทย โดย
กระบวนการจััดทำำ�เอกสารดัังกล่่าวเป็็น
ไปตามมาตรฐานทางวิิชาการ โดยมีีการ
ศึึกษาจากเอกสารทางวิิชาการในเรื่่�อง
การดููแลแบบประคัับประคองจากทั้้�งใน
และต่่างประเทศ รวมทั้้�งมีีกระบวนการ
รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น จากบุุ ค ลากรด้้ า น
สุุขภาพในโรงเรีียนแพทย์์และภููมิิภาค
ตลอดจนรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น จาก
บุุ ค ลากรด้้ า นสุุ ข ภาพที่่� มีี ค วามรู้้�และ
ความเชี่่� ย วชาญในเรื่่� อ งการดูู แ ลแบบ
ประคัับประคอง
สช. ในฐานะฝ่่ายเลขานุุการของคณะ
ทำำ�งานวิิชาการยกร่่างแนวทางการวาง
แผนการดููแลล่่วงหน้้าดัังกล่่าวได้้เสนอ
ร่่างแนวทางการวางแผนการดููแลล่่วง
หน้้าแก่่คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
(คสช.) ที่่�มีีนายกรััฐมนตรีีเป็็นประธาน
เพื่่�อให้้ คสช. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
และประกาศใช้้ต่่อไป
		ในกระบวนการจัั ด ทำำ� แนวทางการ
วางแผนการดูู แ ลล่่ ว งหน้้ า ฉบัั บ นี้้�มีี
ประเด็็นหนึ่่�งที่่�มัักจะมีีการสอบถามกััน
เสมอคืือiสถานะทางกฎหมายของการ
วางแผนการดููแลล่่วงหน้้าคืืออะไร
		สำำ�หรัับประเด็็นนี้้�อธิิบายรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้�
		การวางแผนการดููแลล่่วงหน้้า หรืือ
(Advance care planning) คืือกระบวน
การวางแผนดููแลสุุขภาพที่่�ทำำ�ไว้้ก่่อนที่่�
ผู้้�ป่่ ว ยจะหมดความสามารถในการ

ประกาศคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิเรื่่�อง
นิิยามปฏิิบััติิการ (Operational definition) ของ
คำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องการดููแลแบบประคัับประคอง
(Palliative care) สำำ�หรัับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

ตััดสิินใจหรืือเข้้าสู่่�ระยะสุุดท้้ายของชีีวิิต
อาจเป็็ น ทางการหรืื อ ไม่่ เ ป็็ น ทางการ
โดยอาจใช้้กระบวนการสนทนาปรึึกษา
ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�ป่่วย ครอบครััว และ
ทีีมบุุคลากรสุุขภาพ หรืือผู้้�ป่ว่ ยอาจทำำ�ได้้
ด้้วยตนเอง หรืือปรึึกษาสมาชิิกครอบครััว
๑
หรืือปรึึกษาบุุคลากรสุุขภาพ
		เมื่่อ� พิิจารณาจากนิิยามดัังกล่่าวพบว่่า
การวางแผนการดููแลล่่วงหน้้าคือื “กระบวน
การ” ปรึึกษาหารืือ ๓ ฝ่่าย คืือบุุคลากร
ด้้านสุุขภาพ ผู้้�ป่่วย และญาติิ ถึึงเรื่่�อง
แนวทางในการวางแผนดูู แ ลสุุ ข ภาพ
ของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งกระบวนการนี้้�สามารถนำำ�
“หลัักความยิินยอมที่่�ได้้รัับการบอกกล่่าว
(informed consent)” มาประยุุกต์์ใช้้ได้้
		หลัั ก ความยิิ น ยอมที่่� ไ ด้้ รัั บ การบอก
กล่่าวคืือ ความยิินยอมของผู้้�ป่่วยที่่�ยอม
ให้้ผู้้�ป่่วยประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์
กระทำำ�ต่่อร่่างกายและจิิตใจของตนตาม

กรรมวิิธีีในวิิชาชีีพนั้้�น โดยที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การอธิิบายหรืือบอกกล่่าวให้้เข้้าใจถึึง
วััตถุุประสงค์์ รายละเอีียด ผลที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นทั้้�งผลดีี แ ละผลเสีี ย จากการกระทำำ�
นั้้�น ซึ่่�งมาตรา ๘ แห่่ง พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้้รัับรองหลัักการดััง
กล่่าวไว้้
		อนึ่่�ง การวางแผนการดููแลล่่วงหน้้า
ตามมาตรา ๘ แห่่ง พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ แตกต่่างจากการทำำ�หนัังสืือ
แสดงเจตนาไม่่ ป ระสงค์์ จ ะรัั บ บริิ ก าร
สาธารณสุุขตามมาตรา ๑๒ แห่่ง พ.ร.บ.
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการ
วางแผนการดูู แ ลล่่ ว งหน้้ า จะแจ้้ ง ให้้
บุุคลากรด้้านสุุขภาพและญาติิทราบว่่า
ผู้้�ป่่วยต้้องการการดููแลแต่่ละช่่วงเวลา
อย่่างไรบ้้างต่่างจากหนัังสืือแสดงเจตนาฯ
ที่่� มุ่่� งแจ้้ ง ความต้้ อ งการของผู้้�ป่่ ว ยใน
ช่่วงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิตเท่่านั้้�น
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น โ ย บ า ย ส ร้้ า ง ไ ด้้

การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ของภาคีีเครืือข่่ายในส่่วนกลางและพื้้�นที่่�

เรื่่�อง นิิรชา อััศวธีีรากุุล และ แคทรีียา การาม สำำ�นัักพััฒนาและขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะระดัับชาติิ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สช.) ได้้ร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ยจัั ด กิิ จ กรรมแลกเปลี่่� ย น
เรีี ย นรู้้� ข องภาคีี เ ครืื อ ข่่ า ยในส่่ ว นกลาง
(กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล) และพื้้�นที่่� (กขป.
ร่่วมกัับสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด) ภายใต้้มติิ
ของคณะกรรมการจัั ด สมัั ช ชาสุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ (คจ.สช.) ครั้้�งที่่� ๑๓-๑๔ และ
อนุุ ก รรมการการมีี ส่่ ว นร่่ ว มและสร้้ า ง
การเรีียนรู้้�ของภาคีีเครืือข่่าย ในช่่วงเดืือน
ตุุ ล าคมจนถึึ ง สัั ป ดาห์์ ที่่� ส องของเดืื อ น
ธัันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้้�งสิ้้�น ๒ กิิจกรรม
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
๑ ความสอดคล้้องกัับกรอบและแนว
ทางการจััดสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
		ตามกรอบและแนวทางการจััดสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ประการหนึ่่�ง คืือการปรัับและบููรณาการ
การดำำ�เนิินการทั้้�งขาขึ้้�นและขาเคลื่่อ� นของ
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิร่่วมกัับสมััชชา
สุุ ข ภาพเฉพาะประเด็็ น และสมัั ช ชา
สุุ ข ภาพจัั ง หวัั ด จึึ ง เป็็ น การจัั ด กิิ จ กรรม
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ของภาคีีเครืือข่่ายทั้้�ง
จากระดัับพื้้�นที่่�และส่่วนกลางเพื่่�อร่่วม
ขัับเคลื่่�อนสัังคมในวงกว้้างร่่วมผลัักดััน
และขัั บ เคลื่่� อ นประเด็็ น ต่่ า งๆหที่่� เ ป็็ น
นโยบายหรืื อ ข้้ อ เสนอเชิิ ง นโยบาย
สาธารณะเพื่่อ� สุุขภาพแบบมีีส่ว่ นร่่วมโดย
ยึึดแนวคิิด “ทุุกนโยบายห่่วงใยสุุขภาพ
(Health in All Policies)” อีีกทั้้�งยัังเป็็น
การเพิ่่� ม พื้้�นที่่� ก ารเรีี ย นรู้้�กระบวนการ

นโยบายสาธารณะเพื่่� อ สุุ ข ภาพแบบมีี
ส่่วนร่่วม หรืือที่่�เรีียกว่่า “กระบวนการ
สมััชชาสุุขภาพ” ที่่�หลากหลายและเปิิด
กว้้างกัับทุุกภาคส่่วนในสัังคม
		การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ช่่วง
ก่่อนวัันประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
และลดวัันจััดงานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
จากเดิิมที่่�เคยจััดเป็็นเวลา ๓ วัันอยู่่�เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี ในปีี ๒๕๖๓ เป็็นปีีแรกที่่�
มีีการจััดเพีียง ๒ วััน และกระจายกิิจกรรม
ของงานโดยเฉพาะกิิจกรรมการขัับเคลื่่อ� น
มติิ ส มัั ช ชาสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ ที่่� ผ่่ า นมา
จากส่่วนกลางไปยัังพื้้�นที่่�ต่่างๆ ขยายวง
กว้้ า งหเพื่่� อ ให้้ ภ าคีี เ ครืื อ ข่่ า ยพื้้�นที่่� แ ละ
ส่่ ว นกลางมีี ส่่ ว นร่่ ว มเป็็ น เจ้้ า ของและ
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
๒ แหล่่งที่่�มาของประเด็็นกิิจกรรม
แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�ก่่ อ นวัั น ประชุุ ม
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
		จััดแบ่่งได้้อย่่างน้้อย ๓ แหล่่งที่่ม� าได้้แก่่
(๑) ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับร่่างระเบีียบวาระ
ของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
(๒)หประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมติิสมััชชา
สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ ที่่� ต้้ อ งรายงานความ
ก้้าวหน้้าการขัับเคลื่่�อนมติิฯหในสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ และ (๓)
ประเด็็นนโยบายสาธารณะขององค์์กร/
หน่่วยงาน/เครืือข่่าย/พื้้�นที่่�
๒.๑ ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับร่่างระเบีียบ
วาระสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ได้้แก่่
(๑) การสร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อม

< ตััวอย่่างกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ฯ
ที่่�จััดแล้้วในส่่วนกลาง(กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล)
เช่่น “รวมพลัังชุุมชนต้้านมะเร็็ง”
เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
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ที่่�ยั่่�งยืืนในวิิกฤตโควิิด-19 (พลิิกวิิกฤตสู่่�
โอกาส สร้้างสุุขภาวะสร้้างสิ่่�งแวดล้้อม)
(๒) การคุ้้�มครองการเข้้าถึงึ บริิการสุุขภาพ
ของกลุ่่�มประชากรเฉพาะในภาวะวิิกฤต
อย่่างเป็็นธรรม (ประชากรกลุ่่�มเฉพาะ)
(๓) การจััดการการสื่่อ� สารอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม
ในวิิ ก ฤตสุุ ข ภาพห(สื่่� อ ถึึ ง ใจหในวิิ ก ฤต
สุุขภาพ)
๒.๒ ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมติิสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิที่่�ต้้องรายงานความ
ก้้าวหน้้าการขัับเคลื่่อ� นมติิฯiในสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ ได้้แก่่ (๑)
มาตรการทำำ�ให้้สัังคมไทยไร้้แร่่ใยหิิน (๒)
วิิถีเี พศภาวะ: เสริิมพลัังสุุขภาวะครอบครััว
(๓) รวมพลัังชุุมชนต้้านมะเร็็ง (๔) การ
จััดการเชิิงระบบสู่่�ประเทศใช้้ยาอย่่างสม
เหตุุผล โดยชุุมชนเป็็นศููนย์์กลาง และ (๕)
การบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่่วม กรณีี
โรคระบาดใหญ่่
		ทั้้�งนี้้�ในระดัับพื้้�นที่่�สามารถพิิจารณา
เลืือกประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และการดำำ�เนิินการของพื้้�นที่่�ได้้เอง
๒.๓. ประเด็็นการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
สาธารณะของพื้้�นที่่� เช่่น ประเด็็นจาก
มติิสมััชชาสุุขภาพเฉพาะพื้้�นที่่/� เฉพาะ
ประเด็็น หรือื สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ที่่�ผ่่านมา ทั้้�งนี้้�บางประเด็็นอาจมีีทั้้�งการ
ขัั บ เคลื่่� อ นหนุุ น เสริิ ม กัั น ในระดัั บ ชาติิ
และพื้้�นที่่� โดยมีีหน่่วยงานส่่วนกลางระดัับ
นโยบาย เช่่น สธ. สสส. สปสช. พอช.
และองค์์กรหรืือหน่่วยงานในระดัับพื้้�นที่่�
เช่่น กขป. เครืือข่่ายสมััชชาจัังหวััด เป็็น
เจ้้าภาพหลัักของประเด็็นนั้้�นๆ และใช้้
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
ดำำ�เนิินการ
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		นอกจากนี้้�ยัั ง มีี ป ระเด็็ น อื่่� น ๆหเช่่ น
ประเด็็นที่่�เป็็นนโยบายสาธารณะของ
หน่่วยงานเจ้้าภาพหลัักนั้้�นๆ ที่่�สอด
คล้้องกัับแนวคิิด “ทุุกนโยบายห่่วงใย
สุุขภาพ (Health in All Policies) และใช้้
กระบวนการมีีส่วนร่
่ ว่ มของทุุกภาคส่่วน
ดำำ�เนิินการ”
		ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานเจ้้าภาพหลััก อาจเป็็น
หน่่ ว ยงานรัั ฐ ส่่ ว นกลาง/ภูู มิิ ภ าค/ส่่ ว น
ท้้องถิ่่�น สถาบัันการศึึกษา/ภาคีีวิิชาการ
องค์์กรวิิชาชีีพ องค์์กรภาคประชาสัังคม/
ภาคประชาชน หรืือเครืือข่่ายเชิิงประเด็็น/
กลุ่่�มจัังหวััด/เขตพื้้�นที่่� เช่่น เครืือข่่ายลุ่่�มน้ำำ��
เครืือข่่ายชาติิพัันธุ์์� และเขตสุุขภาพเพื่่�อ
ประชาชน
๓iการกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายของกิิจกรรม
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� 
		หน่่วยงานเจ้้าภาพหลัักเป็็นผู้้�กำำ�หนด
กลุ่่�มเป้้าหมายของกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ในประเด็็นที่่เ� สนอ และดููแลการเชิิญ
กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าร่ว่ มงาน โดยมุ่่�งเน้้นให้้
มีีผู้้�แทนจากทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องมา
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� หรืือขัับเคลื่่อ� นกิิจกรรม
ร่่วมกััน เปิิดกว้้างให้้สาธารณะประชาชน
ที่่�สนใจร่่วมรัับชม และร่่วมแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ในประเด็็นนั้้�นๆ ได้้ ผ่่านช่่องทาง
สื่่�อออนไลน์์
๔ รููปแบบและลัักษณะกิิจกรรมแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้� 
		หน่่ ว ยงานเจ้้ า ภาพหลัั ก หและภาคีี
เครืื อ ข่่ า ยร่่ ว มกัั น ออกแบบกิิ จ กรรม
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ได้้อย่่างอิิสระหและ
สร้้างสรรค์์ โดยสามารถนำำ�รููปแบบและ
ลัักษณะของกิิจกรรมไปปรัับใช้้ได้้ตาม
บริิบทพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ดัังนี้้�
๑) 	จััดเวทีีเสวนาแลกเปลี่่�ยน (Dialogue)
แบบทางการ หรืือแบบตามธรรมชาติิ ที่่�
เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานได้้ร่่วมแสดง
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะด้้วย มุ่่�งเน้้น
การสื่่�อสารโต้้ตอบกัันได้้

๒) มีีการนำำ�เสนอกระบวนการ เครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ในการทำำ�งาน นวััตกรรม กิิจกรรมที่่�
เป็็นรููปธรรม หรืือกิิจกรรมที่่�เปิิดกว้้างให้้
ประชาชนเข้้าร่ว่ มได้้ หรืืออาจมีีนิทิ รรศการ
จััดแสดงไว้้ภายในงาน
๓)หกรณีีที่่�ต้้องการจััดงานแบบประชุุม
ออนไลน์์ควบคู่่�ไปด้้วย ให้้พิจิ ารณาความ
พร้้ อ มของสถานที่่� เ ทคโนโลยีี ที่่� ใ ช้้ ง าน
รวมถึึ ง ระบบบริิ ห ารจัั ด การประชุุ ม
ออนไลน์์
๔) ถ่่ายทอดสดแบบออนไลน์์ ผ่่าน FB
Live ที่่�สามารถแชร์์ Link เผยแพร่่ต่่อได้้
และบัันทึึกไฟล์์ไว้้ เพื่่�อใช้้ Re-Run ได้้

>
ตััวอย่่างกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ฯ ที่่�จััดแล้้วในพื้้�นที่่� (กขป.
ร่่วมกัับสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด)
เช่่น กขป.เขต ๑๐ เรื่่�อง
ปลอดโรค ปลอดขยะติิดเชื้้�อ
สร้้างอาหารในภาวะวิิกฤติิ
สู้้�ภััยโควิิด 19 กัับเครื่่�องมืือ
ธรรมนููญ เมื่่�อวัันที่่� ๓๐
พฤศจิิกายน ๒๕๖๔

v
“บทบาท อปท. กัับการแก้้ปััญหา
ยาในชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
จััดเมื่่�อวัันที่่� ๒ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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>
กขป.เขต ๑๑ เรื่่�อง
สานพลัังพื้้�นที่่�ปลอดภััย
ต้้นแบบ เขต ๑๑
จััดเมื่่�อวัันที่่�
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

สช. จะรวบรวม Highlight ของ สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
กิิจกรรมแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ฯ ที่่�จัดั โดย และเผยแพร่่บนช่่องทางการสื่่�อสาร
หน่่ ว ยงานเจ้้ า ภาพหลัั ก และภาคีี ของ สช. ต่่อไป
เครืือข่่ายหมานำำ�เสนอในวัันประชุุม
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เ ล่่ า ใ ห้้ ลึึ ก

เรื่่�อง นายแพทย์์วิิชััย โชควิิวััฒน

กาฬโรคสมััยรััชกาลที่่� ๕
(๒)

หนัังสืือ
นายอำำเภอบางน้ำำเปรี้้�ยว
จ.ฉะเชิิงเทรา
ถึึงปลััดมณฑลปราจีีนบุุรีี

		กาฬโรคเป็็นโรคร้้าย มีีอาการได้้ ๓
แบบคืื อ ห(๑)หกาฬโรคต่่ อ มน้ำำ�� เหลืื อ ง
(Bubonic plague) มัักเป็็นที่่ข� าหนีีบ (๒)
กาฬโรคเข้้าสู่่�กระแสโลหิิต (Septicemic
plague)หโดยพิิษจากเชื้้�อเข้้าสู่่�กระแส
โลหิิตทำำ�ให้้เกิิดลิ่่�มเลืือดกระจายทั่่�วตััว
(Disseminated intravascular clotting :
DIC) และ (๓) กาฬโรคปอด (Pneumonic
Plague)
ที่่� ๒๕๘/๗๓๒ 			
ที่่�ว่่าการอำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว
วัันที่่� ๒๓ สิิงหาคม รััตนโกสิินทรศก ๑๒๖
(พ.ศ. ๒๔๕๐)

		โรคนี้้�มีหี มััดหนููเป็็นพาหะiiการแพร่่โรค
เป็็นไปได้้หลายทาง ได้้แก่่ (๑) การรัับ
เชื้้�อจากการไอ-จาม (๒) การสััมผััสตรง
(Direct physical contact) (๓) การสััมผััส
ทางอ้้อมกัับสิ่่�งที่่�ปนเปื้้�อนเชื้้�อ (Indirect
contact) (๔) การสััมผััสทางลมหายใจ
(airborne transmission) จากผู้้�ป่่วย
กาฬโรคเข้้าสู่่�กระแสโลหิิต และกาฬโรค
ปอด (๕) ทางอาหารและน้ำำ�� (fecal-oral
transmission) และจากหมััดหรืือสััตว์์อื่่น�
ที่่เ� ป็็นพาหะ (vector borne transmission)
		น่่าสนใจว่่าdในสมััยรััชกาลที่่d� ๕ นอก
จากแพทย์์ ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญตะวัั น ตกโดย
เฉพาะแพทย์์ไนติิงเกลdนายแพทย์์ไฮเอต
และ นายแพทย์์จอร์์จ บีี. แมคฟาร์์แลนด์์
แล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบฝ่่ายไทยที่่�มีี
ความรู้้�ดีีในการควบคุุมป้้อ งกัันโรคก็็มีี
ลงไปถึึ ง ระดัั บ อำำ� เภอsดัั ง ตัั ว อย่่ า งจาก
ห นัั ง สืื อ น า ย อำำ� เ ภ อ บ า ง น้ำำ�� เ ปรี้้� ย ว
จ.ฉะเชิิงเทรา ถึึงปลััดมณฑลปราจีีนบุุรีี
ดัังนี้้�

๔๐ ฉบั
ฉบับบ ๑๓๕
๑๓๕ :: พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน -- ธัธันนวาคม
วาคม ๒๕๖๔
๒๕๖๔

ข้า้ พระพุุทธเจ้้าหลวงชิิลัมภิ
ั ลิ ารัักษ์์ นายอำำ�เภอ
บางน้ำำ��เปรี้้�ยวหขอประทานรายงานกราบทููล
หม่่อมเจ้้าธำำ�รงศิิริิปลััดมณฑล ได้้นำำ�ขึ้้�นกราบ
ทููลพระเดชพระคุุณ พระเจ้้าน้้องยาเธอฯข้า้ หลวง
พิิเศษจััดราชการตำำ�แหน่่งข้้าหลวงเทศาภิิบาล
สำำ� เร็็ จ ราชการมณฑลปาจิิ ณ ห[คืื อ มณฑล
ปราจีีนบุุรีี] ทราบฝ่่าพระบาท
๑ 	ด้้วยข้้ า พระพุุ ท ธเจ้้าได้้รัั บ โทรศัั พท์์ ว่่ า
กระทรวงส่่งหมอบุุญมีีออกมาตรวจกาฬโรค
ให้้ข้้าพระพุุทธเจ้้าไปพัักและพาหมอไปตรวจ
แล้้วรัับรองพอสมควร ถ้้าหมอชี้้แ� จงและแนะนำำ�
อย่่างไรต่่อไปอีีก ถ้้าไม่่เป็็นการเสีียหาย ให้้ทำำ�
ตามแล้้วรายงานบอกไปให้้ทราบนั้้�น พระเดช
พระคุุณเป็็นล้้นเกล้้าฯ
๒ ข้้าพระพุุทธเจ้้าได้้ไปถึึงท้้องที่่�คลองห๑๔
ซึ่่�งเป็็นที่่�เกิิดกาฬโรคหได้้ความจากราษฎรว่่า
กาฬโรคที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างคลอง ๑๔ ฝั่่�งตะวััน
ออกและคลอง ๖ วา ท้้องที่่�ตำำ�บลบึึงน้ำำ��รัักษ์์
อำำ�เภอบางน้ำำ�� เปรี้ยว
�้ ซึ่ง�่ เป็็นพรมแดนติิดต่่อกััน
กัับเมืืองมิินทร์์ [ปััจจุุบันั คืือเขตมีีนบุุรีี กรุุงเทพฯ]
เมืื อ งธัั ญ ญห[ปััจจุุ บัั น คืื อ หอำำ� เภอธัั ญ บุุ รีี
จ.ปทุุมธานีี] เมืืองนครนายก เพราะท้้องที่่�

ตรงนั้้�นเป็็นสี่่�แยกอยู่่� คืือแยก ๑ คลอง ๑๔
ฝั่่�งตะวัันออก และคลอง ๖ วาฝั่่�งใต้้ เป็็นเขต
ตำำ�บลบึึงน้ำำ��รัักษ์์ ท้้องที่่�อำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว
เมืืองฉะเชิิงเทรา แยกหนึ่่�ง คลอง ๑๔ ฝั่่�งตะวััน
ออก และคลอง ๖ วาฝั่่�งเหนืือ เป็็นเขตตำำ�บล
คลอง ๖ วา อำำ�เภอองครัักษ์์ เมืืองนครนายก
แยกหนึ่่�งคลอง ๑๔ ฝั่่�งตะวัันตก และคลอง ๖
วา ฝั่่�งเหนืือ เป็็นเขตเมืืองธััญญะ แยกหนึ่่�ง
คลอง ๑๔ ฝั่่�งตะวัันตก เป็็นเขตเมืืองมิินทร์์
๓ ไข้้ ก าฬโรคที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในท้้องที่่� อำำ� เภอ
บางน้ำำ�� เปรี้้� ยว ได้้เริ่่� มมีี คนป่่ วย แต่่ วัั น ที่่� ห ๒๗
กรกฎาคม ศก ๑๒๖ แต่่เมื่่�อเป็็นขึ้้�นชั้้�นแรก
ราษฎรมัักปิิดความเสีียบอกแต่่ว่่าเป็็นไข้้ปวด
ศีีรษะตััวร้้อนหโดยที่่�กลััวตามข่่าวที่่�ลืือกัันแต่่
ก่่อนว่่าหถ้้าเป็็นโรคนี้้�ขึ้้�นแล้้วต้้องถููกกัักตััวไว้้
โรงพยาบาลหจะไปมาเยี่่�ยมเยืือนหรืือรัักษา
พยาบาลกัันไม่่ได้้หในข้้อนี้้�ข้้าพระพุุทธเจ้้าได้้
ชี้้� แ จงแก่่ ร าษฎรให้้เป็็ น ที่่� เ ข้้ า ใจในความ
ประสงค์์ ข องรัั ฐ บาลแล้้วหอีีกประการหนึ่่� ง
ข้้ า พระพุุ ท ธเจ้้าได้้สัั ง เกตเห็็ น ราษฎรแทบ
ทุุกคนไม่่อยากออกชื่่อ� โรคนี้้เ� ลยรถ้้าบ้้านไหนเป็็น
กาฬโรคขึ้น�้ ก็็ใช้้ภาษาบอกกัันแต่่ว่า่ โรค (โรคนั้้น� )
ก็็เป็็นอัันเข้้าใจกัันได้้
๔ มููลเหตุุที่จ�่ ะเกิิดไข้ก้ าฬโรคขึ้น�้ ในท้้องที่่อำ� �ำ เภอ
บางน้ำำ�� เปรี้ยว
�้ ได้้ความว่่า เดิิมเป็็นขึ้น�้ ในเขตเมืือง
มิินทร์์และเมืืองธััญญก่่อน แล้้วจึึงติิดกัันต่่อๆ
มา การที่่�โรคติิดเข้้ามาในท้้องที่่�นี้้�ก็็โดยเหตุุที่่�

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

๔๑

ราษฎรซึ่่�งเป็็นชาติิแขกอยู่่�ในเขตเมืืองมิินทร์์
เมืืองธััญญ ตายลงด้้วยไข้้กาฬโรค ราษฎรที่่�
เป็็ น พวกแขกอัั น เป็็ น ญาติิ อ ยู่่�ในเขตจัั ง หวัั ด
อำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยวไปเยี่่�ยมเยีียนและช่่วยฝััง
ศพ จึึงนำำ�เอาเชื้้�อโรคนี้้�ติิดมา เพราะตามความ
นิิยมของพวกเหล่่านี้้มีี� อยู่่�ว่า่ ถ้้าพวกแขกทราบ
ว่่าบ้้านใดซึ่่�งเป็็นแขกชาติิเดีียวกัันตายลง ต้้อง
ไปช่่วยกัันจััดการฝัังศพเสมอ ถ้้าไม่่ไปเป็็นบาป
ตามศาสนาของเขา
๕ อาการโรคที่่เ� ป็็นขึ้น�้ เดิิมให้้ปวดศีีรษะตััวร้้อน
เป็็นไข้้ก่่อนในวัันหนึ่่�งหรืือสองวััน พอค่่อยคลาย
ปวดศีีรษะและตััวร้้อนขึ้้�นก็็มีีเม็็ดคล้้ายจะเป็็น
ฝีีหััวขาดขึ้้�นตามหน้้าอกหบางคนก็็บวมขึ้้�นที่่�
ขากรรไกร บางทีีก็็บวมที่่ไ� ข่่ดันั ถ้้าเป็็นบวมขึ้้น� ที่่�
ขากรรไกรและไข่่ ดัั น แล้้วเป็็ น ฐานโตนููนขึ้้� น
ประมาณเท่่าฟองไก่่ผ่า่ ซีีก เมื่่�อแรกขึ้้�นตามฐาน
มีีสีีเขีียวเหมืือนฟกช้ำำ��แล้้วกลัับแดง มีีอาการ
ปวดแสบปวดร้้อนในที่่� บ วมหรืื อ เป็็ น เม็็ ด
เหมืือนหนึ่่�งถููกไฟ และร้้อนภายในแต่่ท้้องตลอด
ลำำ�คอ กระหายแต่่น้ำำ�� และทำำ�ให้้คนไข้้เพ้้อไม่่
ได้้สติิหในที่่�สุุดชัักหาวและหอบขึ้้�นมาก็็สิ้้�นลม
หายใจในทัันทีี ซึ่่ง� ยัังไม่่ทันั ถึึงที่่บ� วมและเป็็นเม็็ด
ขึ้น�้ นั้้น� ตั้้ง� หนอง เมื่่อ� ตายแล้้วประมาณ ๒ ชั่่ว� โมง
เท่่านั้้น� หนัังกำำ�พร้้าตามร่่างกายลอกเป็็นแผ่่นๆ
และทั้้�งมีีโลหิิตไหลออกจากทางปากจมููกเป็็น
โลหิิตสดๆ กำำ�หนดเวลาที่่�เป็็นกาฬโรคนัับแต่่
เวลาป่่วยลง อย่่างเร็็วตายใน ๑ วััน อย่่างช้้า
ตายใน ๖ วััน

๖ การรัักษาพยาบาลของราษฎรในเวลานี้้�
ถ้้าผู้้� ใ ดเป็็ น ไข้้ ก าฬโรคขึ้้� น ไม่่ มีีหม อใดรัั ก ษา
เป็็นแต่่บ้้านของใครมีียาอย่่างไรที่่�เป็็นยาแก้้ไข้้
ก็็ให้้กิินไปตามบุุญตามกรรม บางบ้้านที่่ไ� ม่่มีียา
ก็็ไม่่ได้้ขวนขวายหา และจะไปขอยาที่่�ตามบ้้าน
ใกล้้เคีียงก็็ไม่่มีีใครให้้ นอกจากที่่เ� ป็็นญาติิสนิิท
แท้้ ตกลงเหมืือนไม่่รัักษา ถึึงจะมีีผู้้�พยาบาล
ก็็ เ ป็็ น แต่่ ใ ห้้ข้้ า วให้้น้ำำ�� และนั่่� ง ดููใจอยู่่�เท่่ า นั้้� น
การที่่�ไม่่มีีหมอรัักษาคนในหมู่่�นั้้�นก็็ดีีหรืือไป
ขอยาไม่่ให้้กัันก็็ดีี ข้้าพระพุุทธเจ้้าได้้ความว่่า
เมื่่�อเวลาก่่อนที่่�ไข้้กาฬโรคกำำ�ลัังชุุกอยู่่�ในเขต
เมืืองธััญญ ซึ่่�งเป็็นพรมแดนใกล้้เคีียงกัับเขต
อำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว ได้้เคยมีีหมอแขกรัักษา
คนไข้้โดยทางใช้้ยา ๒ คน และรัักษาทางคุุณ
ไสย ๑ คน หมอทั้้�ง ๓ คนนี้้�อวดอ้้างตามวิิชา
ว่่ารัักษาหายได้้ แต่่เมื่่�อไปรัักษาคนไข้้กาฬโรค
ไม่่มีีใครหายเลย ในที่่สุ� ดุ บุุตรของหมอและหมอ
ทั้้�ง ๓ คนก็็เลยป่่วยเป็็นไข้้กาฬโรคตายด้้วย
และใช่่แต่่เท่่านั้้�น ผู้้�ที่่�มีียาขนานหนึ่่�ง สอง
ขนานให้้ยาไปแก้้กาฬโรคvในวัันเดีียวที่่�ให้้ยา
ไปนั้้�นกาฬโรคกลัับมาเป็็นแก่่ผู้้�ที่่�ให้้ยาถึึงตาย
อีีกจึึ ง กระทำำ� ให้้เป็็ น เหตุุ ไ ม่่ ใ ห้้ยารัั ก ษาแก่่ กัั น
ข้้าพระพุุทธเจ้้าเห็็นด้้วยเกล้้าฯ ว่่าการที่่ร� าษฎร
เชื่่�อถืือเหตุุดัังกราบทููลมาแล้้วนี้้� ไม่่เป็็นสาระ
ประโยชน์์อันั ใดเลยรที่่หม
� อกลัับเป็็นกาฬโรคตาย
นั้้�นก็็เป็็นโดยหมอเลิินเล่่อไม่่ระวัังรัักษาตััวของ
ตน เชื้้�อโรคนั้้�นติิดมาจึึงตาย

[จดหมายของนายอำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว
ยัังไม่่จบ เนื้้�อหาน่่าสนใจอย่่างยิ่่�ง เพราะ
ได้้บรรยายถึึงสภาพการสาธารณสุุขเมื่่�อ
กว่่า ๑๑๐ ปีีมาแล้้วอย่่างดีี โปรดติิดตาม
ตอนต่่อไปฉบัับหน้้า]

๔๒ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔๓

ค ลิิ ป ดีี ที่่� ต้้ อ ง ดูู

เรื่่�อง สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ดููแลรถอย่่างไร
ให้้ห่่างไกลโควิิด
		ไม่่รู้้�ว่่าอีีกนานเท่่าไหร่่ เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จะหมดไป ดัังนั้้�น
การดููแลตััวเองยัังคงจำำ�เป็็นอยู่่�
		ในตอนนี้้�เชื่่อ� ว่่าหลายๆ คนเริ่่ม� กลัับมาใช้้ชีวิี ติ ตามปกติิกันั แล้้ว
และหลายๆ คนก็็เริ่่ม� กลัับมาทำำ�งานที่่�ออฟฟิิศอย่่างเต็็มรููปแบบ
เห็็นได้้เลยว่่ารถเริ่่�มกลัับมาเต็็มถนนดัังเดิิมแล้้ว
		แต่่คุุณทราบหรืือไม่่ว่่า ... รถยนต์์ที่่�เราใช้้ทุุกวัันนั้้�นก็็อาจมีี
เชื้้�อไวรััสไวร้้ายนี้้�แฝงตััวอยู่่� คลิิปดีที่่ี ต้� อ้ งดููฉบัับนี้้�...จึึงนำำ�ขั้้�นตอน
ทำำ�ความสะอาดรถในยุุคโควิิด-19 มาฝากทุุกท่่านครัับ

8 ขั้นตอน
ทำ�ความสะอาดรถในยุคโควิด-19

EDITORIAL
TEAM
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
พัชรา อุบลสวัสดิ์
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด
ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
แคทรียา การาม
ทรงพล ตุละทา
นภินทร ศิริไทย
บัณฑิต มั่นคง
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน
ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
สุรชัย กลั่นวารี
ชูชาติ ตรีรัถยานนท์
พรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์
ชนัญชิดา จันทร์หมื่น
ที่อยู่สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
อีเมล nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th
ติดต่อกองบรรณาธิการ
บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด
๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้าน The Connect
๗/๑ ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

๔๔ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

