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สารบััญ I เร่�องเด่่นประจำำาฉบัับั

๔ คุุยกัับเลขา
 มิิติิใหมิ่ ที่่�เกิิดขึ้้�น
 ในงานสมิัชชาสุขึ้ภาพ 
 แห่งชาติิ ครั้ั�งที่่� ๑๔

๒๔ เกัาะติิด คุสช.
 ที่ิศที่างและแผนกิารั้
 ขึ้ับเคล่�อนงาน
 เพ่�อสรั้้างสังคมิ
 สุขึ้ภาวะรั้ะดับพ่�นที่่� 
 ปีี ๒๕๖๕ ขึ้อง กิขึ้ปี.   
 เขึ้ติพ่�นที่่� ๑-๑๓

๒๘ เรื่่�องเล่าจากัพื้้�นที่่�
 รั้่วมิชูธง ‘ติ่�นรัู้้
 อยูู่่อยู่่างยู่ั�งยู่่น’ หลัง   
 Post COVID-19

๓๐ แกัะรื่อยโลกั
 เมิ่�อ COVID-19 
 ไมิ่ได้กิรั้ะที่บทีุ่กิคน

๓๒ ให้้รื่ะบบสุขภาพื้เล่าเรื่่�อง
 กิารั้จััดที่ำาแผนที่่�ช่�ที่ิศ
 กิารั้วิจััยู่ (Research  
 Mapping) เพ่�อพัฒนา 
 ด้านวิชากิารั้กิารั้ปีรั้ะเมิิน 
 ผลกิรั้ะที่บด้านสุขึ้ภาพ 
 รั้ะดับภูมิิภาค

๓๔ Right to Health
 สถานะที่างกิฎหมิายู่ขึ้อง 
 กิารั้วางแผนกิารั้ดูแล
 ล่วงหน้า (Advance care 
 planning)

๓๖ นโยบายสรื่้างได้
 กิารั้จััดกิิจักิรั้รั้มิแลกิเปีล่�ยู่น 
 เรั้ียู่นรัู้้ขึ้องภาค่เครั้ือขึ้่ายู่
 ในส่วนกิลางและพ่�นที่่�

๔๔ คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 ดูแลรั้ถอยู่่างไรั้
 ให้ห่างไกิลโควิด

๖
ปาฐกัถาพื้ิเศษ 
พลังพลเมิ่องที่่�ติ่�นรัู้้และ
กิัมิมิันติะ ที่ำาให้ปีรั้ะเที่ศไที่ยู่
ติิดปีีกิบินได้อยู่่างมิหัศจัรั้รั้ยู่์

๔๐
เล่าให้้ลึกั
กิาฬโรั้ค
สมิัยู่รั้ัชกิาลที่่� ๕ (๒)

๑๔
เรื่่�องจากัปกั
‘ดอกิ-ผล’ พลเมิ่องติ่�นรัู้้
สู้ภัยู่โควิด-19 ‘นำ�าใจั’ 
และ ‘ติ้นทีุ่นชุมิชน’
ค่อหัวใจัฟัันฝ่่าวิกิฤติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

ช้ัน ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ 

๘๘/๓๙ หมู่ ๔  ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ 

แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ 

อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

มิิติิใหมิ่ ที่่�เกิิด่ขึ้้�น
ในงานสมิัชชาสุขึ้ภาพแห่งชาติิ 

ครั�งที่่� ๑๔

	 	สวััสดีีครัับพีี่�น้้องภาคีเครืัอข่่าย 
ทุุกทุ่าน้ ขณะนี้ทั�วโลกและไทยกำ�ลังจับ 
ต�กับโควิด-19 กล�ยพันธ์ุุ์ “โอไมครัอน้” 
(Omicron) อย่�งใกล้ชิด โดย องค์การั
อน้ามัยโลก	 (WHO)	 ค�ดก�รณ์ว่� ม ี
คว�มเป็็นไป็ได้ที�โอไมครอนจะกล�ย 
เป็็นไวรัสส�ยพันธ์ุุ์หลักในโลกแทน “เดีลต้้า” 
เพร�ะมีคว�มส�ม�รถในก�รแพร่ระบ�ด 
ได้รวดเร็วกว่�รขณะที�ข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่� 
แม้จะติดต่อได้เร็วแต่อ�ก�รอ�จไม่ดุหรือ 
ไม่ทำ�ให้ป็่วยหนักและสูญเสียชีวิตม�ก 
นัก จึงทำ�ให้ป็ระช�คมโลกมีท้ังคว�มวิตก 
ว่�จะเป็็นเหตุระบ�ดใหญ่อีกระลอกและ
คว�มหวังว่�จะคล้�ยไข้หวัดใหญ่ต�ม
ฤดูก�ลป็กติ
    และแม้ว่�จะตรวจพบผูู้้ติดเชื้อส�ย
พันธุ์ุ์โอไมครอนในไทยแล้วหล�ยร�ย
ป็ระช�ชนก็ไม่ควรตื�นตระหนกหรือวิตก
กังวลจนเกินไป็vแต่จำ�เป็็นต้องมีคว�ม
ตื�นตัวและคว�มพร้อมในก�รเฝ้้�ระวัง
อยู ่เสมอvบทเรียนและป็ระสบก�รณ  ์
ในก�รสู้ภัยโควิด-19 ทุกระลอก ด้วยก�ร 
มี	 “มาต้รัการัข่องปรัะชาชน้” หรือ 
“ธรัรัมนู้ญชุมชน้	 สู้ภัยโควัิดี-19” ถือ
เป็็น “วััคซีีน้ทุางสังคม” ที�ดีที�สุดในก�ร
รับมือกับโควิด-19 ทุกส�ยพันธุ์ุ์ รวมทั้ง
รับมือกับวิกฤตสุขภ�พอื�นๆ ครับ
  พี่ี�น้้องภาคีเครืัอข่่ายทุุกทุ่าน้ครัับ
วันที� ๑๕ - ๑๖ ธุ์ันว�คมนี้	งาน้สมัชชา
สุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิvครัั�งทุี�v๑๔vพี่.ศ.	 

๒๕๖๔	ก็จะเป็ิดฉ�กขึ้นแล้ว และขณะนี ้
ทุกอย่�งพร้อมเต็มร้อยแล้วครับ ง�นป็ีนี ้
ค�ดว่�จะมีสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พvผูู้้
สังเกตก�รณ์และป็ระช�ชนที�สนใจ เข้� 
ร่วมทั้งท�ง On-site ณ หอป็ระชุมใหญ่
บริษััทvโทรคมน�คมแห่งช�ติvจำ�กัด 
(มห�ชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี� กทม. 
และท�ง Online ผู้่�นช่องท�งของสำ�นัก 
ง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) 
รวมแล้วนับหมื�นคน
  สำ�หรับง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๔ นี้ นอกจ�ก	“การัรัับรัองมต้ิ” 
ทั้ง ๓ ระเบียบว�ระ อันได้แก่ ๑. ก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน
ในวิกฤตโควิด-19 ๒. ก�รคุ้มครองก�ร
เข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มป็ระช�กร
เฉพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็็นธุ์รรม  ๓. 
ก�รจัดก�รก�รสื�อส�รอย่�งมีส่วนร่วมใน 
วิกฤตสุขภ�พ ซึ�งสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พ
ได้ให้ฉันทมติ เบื้องต้นร่วมกันเป็็นที� 
เรียบร้อยแล้ว ยังมีไฮไลท์สำ�คัญที�นับเป็็น 
“มิติ้ให่ม่” ของง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
อย่�งน้อย ๒ ป็ระก�ร
	 	ปรัะการัแรัก ในง�นครั้งนี้ภ�คีเครือ
ข่�ยภ�คส่วนต่�งๆvที�เกี�ยวข้องกับมติ
สมัชช�สุขภ�พฯ ไม่ว่�จะเป็็นหน่วยง�น
และองค์กรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ค 
ป็ระช�ชน ฯลฯ ท้ังที�อยู่ในส่วนกล�งและ 
พื้นที�ทั�วป็ระเทศ จะร่วมกัน “กล่าวัถ้้อย 
แถ้ลง” หรือให้ “พี่ัน้ธะสัญญา” ที�จะ 

ขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พฯ เพื�อนำ�พ� 
สังคมไทยไป็สู่สังคมสุขภ�วะ โดยถ้อย 
แถลงหรือพันธุ์ะสัญญ�ครั้งนี้จะบันทึก 
ไว้ เป็็นส่วนหนึ�งในเอกส�รแนบของ 
มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� ๑๔ ที�จะ 
เสนอเข้�สู่ที�ป็ระชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พ 
แห่งช�ติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เพื�อส่งต่อให้หน่วยง�นและองค์กรที�เกี�ยว 
ข้องพิจ�รณ�ขับเคลื�อนต่อไป็
	 	นั้�น้ห่มายควัามว่ัา	น้อกจากจะมีมติ้ 
สมัชชาสุข่ภาพี่ฯ	 ออกมาแล้วั	 ใน้ปีน้ี� 
เรัายังจะมีพัี่น้ธะสัญญาข่องห่น่้วัยงาน้ 
และองค์กรัทุี�เกี�ยวัข่้องพี่รั้อมจะเป็น้
เจ้าภาพี่ข่ับเคลื�อน้ปรัะเดี็น้น้ั�น้ๆ	 ให่้ 
เกิดีข้่�น้จริังอย่างเป็น้รูัปธรัรัมอีกด้ีวัย
	 	ปรัะการัถ้ัดีมาหจะมีก�รป็ระก�ศ 
“ปรัะเด็ีน้ให่ญ่ข่องปรัะเทุศ”	หรือ “วัารัะ 
แห่่งชาต้ิทุางสุข่ภาพี่” ป็ระจำ�ป็ี ๒๕๖๕- 
๒๕๖๖หที�หคณะกรรมก�รจัดสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) ชุดใหม่ จะ 
กำ�หนดให้เป็็นป็ระเด็นที�จะเข้�สู่ก�ร
พิจ�รณ�ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
ครั้งที� ๑๕ และ ๑๖ ในอีก ๒ ป็ีข้�งหน้�นี ้
เพื�อเชิญชวนภ�คีเครือข่�ยและทุกภ�ค 
ส่วนร่วมห�ฉันทมติและขับเคลื�อน ส่วน 
จะเป็็นเรื�องอะไรหรือป็ระเด็นอะไรน้ัน 
ขอให้พี�น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นคอยฟัง
หรือติดต�มได้จ�กง�นสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติที�กำ�ลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  นอกจ�กน้ี ภ�ยในง�นสมัชช�สุขภ�พ 

แห่งช�ติ จะ “ส่งไม้ต้่อ”	 จ�กป็ระธุ์�น 
คจ.สช. คนป็ัจจุบัน คือ น้พี่.ณรังค์ศักดีิ� 
อังคะสุวัพี่ลา ไป็ยัง น้ายชาญเชาวัน้์ 
ไชยานุ้กิจ อดีตป็ลัดกระทรวงยุติธุ์รรม 
ที�จะทำ�หน้�ที�ป็ระธุ์�นจัดง�นในปี็ ๒๕๖๕- 
๒๕๖๖ ด้วย
	 	พีี่�น้้องภาคีเครัือข่่ายทุุกทุ่าน้ครัับ
ที�ผู้่�นม�ต้ังแต่กล�งเดือนพฤศจิก�ยน
ถึงธุ์ันว�คม ในบรรย�ก�ศ “เดีือน้ข่อง 
สมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาติ้”  สช. ได้ร่วมกับ 
หน่วยง�นองค์กรส่วนกล�งหตลอดจน
คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อป็ระช�ชน 
(กขป็.) และเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พทุก 
จังหวัด จัดกิจกรรมแลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ หรือ 
Side Events ขึ้นอย่�งต่อเนื�องเกือบ ๒๐ 
เวที และเวทีสุดท้�ยเกิดขึ้นเมื�อวันที� ๑๐ 
ธัุ์นว�คม วันรัฐธุ์รรมนูญของไทย ที�เย�วชน 
คนรุ่นใหม่ ซึ�งเป็็นทั้งคว�มหวังและเป็็น
อน�คตของป็ระเทศไทย ได้เป็็นเจ้�ภ�พ 
จัดเวทีแลกเรียนเรียนรู้ หัวข้อ	“วัิสัยทุัศน้ ์
รัะบบสุข่ภาพี่ใน้มือเยาวัชน้” และทุก
เวทีก็ได้รับก�รสนับสนุนและเป็็นที�สนใจ
จ�กป็ระช�ชนอย่�งกว้�งขว�ง
  สำ�หรับส�ระสำ�คัญของง�นสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ นี้ มีด้วยกัน
หล�กหล�ย ซึ�ง “น้ิต้ยสารัสาน้พี่ลัง” 
ฉบับเดือนธัุ์นว�คม ได้สกัดเน้ือห�คัดสรร 
บ�งช่วงบ�งตอนม�บอกเล่� จึงขอเชิญ 
ชวนทุกท่�นพลิกอ่�นได้ต้ังแต่หน้�ถัดไป็ 
ครับ 
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ป า ฐ กั ถ า พิิ เ ศ ษ

         นพ.ป็ระเวศ เริ�มต้นป็�ฐกถ�พิเศษัด้วยก�รให้หลักคิดว่� ไม่ว่� 
จะมีเรื�องเลวร้�ยอะไรเกิดข้ึน เร�จะต้องห�ท�งเอ�กำ�ไรจ�กมัน
เสมอ ซึ�ง ณ วันน้ีคือก�รห�ท�งเอ�กำ�ไรจ�กก�รระบ�ดของโควิด-๑๙
  สำ�หรับกำ�ไรที�สูงสุดน้ันคือ “ปั็ญญ�” คือก�รทำ�ให้เร�ฉล�ดข้ึน 
ซึ�งไม่ว่�อะไรจะเกิดกับเร� ห�กทำ�ให้เร�ฉล�ดข้ึนย่อมเป็็นกำ�ไร 
ที�สำ�คัญ เช่นเดียวกับโควิด-๑๙ ที�ไม่ว่�คว�มเลวร้�ยอันตร�ย
ของมันจะใหญ่หลวงเท่�ไรก็ต�ม แต่ก็ได้นำ�ม�ซึ�งสิ�งสำ�คัญที� 
เกิดข้ึนกับสังคมไทย นั�นคือก�รกระตุ้นจิตสำ�นึกที�อยู่ในตัวมนุษัย์ 
ทุกคน
  “จิตสำ�นึกที�อยู่ในตัวมนุษัย์เป็็นพลังที�ยิ�งใหญ่ เหมือนพลัง
นิวเคลียร์ที�ซ่อนอยู่ข้�งในตัวเร� ดังที�พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที� ๙ 
ทรงใช้คำ�ว่�ระเบิดออกจ�กข้�งใน เป็็นพลังที�ยิ�งใหญ่ในคว�ม
เป็็นมนุษัย์”

พลัังพลัเมิืองที่่�ติื�นร้�
และกิัมิมิันติะ

ทำำ�ให้้ประเทำศไทำย
ติิด่ปีกิบัินได่�

อย่่างมิหัศจำรรย่์

ศ.เกีัยรติิคุุณ นพิ.ประเวศ วะสีี 
ราษฎรอาวุุโส

ปาฐกถาพิิเศษ “พิลัังพิลัเมืืองหััวุใจเพ่ิ�อ

เพ่ิ�อนมืนุษย์์ ก้�วิุกฤตโควิุด ๑๙” 

ภาย์ในกิจกรรมื “ดอก ผลั พิลัเมืืองตื�นร้�

ส้�ภัย์โควิุด ๑๙” 

เมืื�อวัุนท่ี่� ๒๓ พิ.ย์. ๒๕๖๔
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    นพ.ป็ระเวศ กล่�วว่� ป็ระเทศไทยเร�มีทรัพย�กรต่�งๆ 
ม�กม�ย ทั้งทรัพย�กรท�งธุ์รรมช�ติ ทรัพย�กรท�งวัฒนธุ์รรม
หรือทรัพย�กรมนุษัย์ต่�งๆ ห�กแต่ป็ระเทศไทยกลับติดอยู่ใน
สภ�วะวิกฤตอย่�งเรื้อรัง ที�ทำ�อย่�งไรก็ยังก้�วข้�มไม่ได้ ไม่ว่� 
จะเป็็น “วิกฤตก�รเมือง” ที�ผู้่�นม�เกือบร้อยป็ีแต่ยังพัฒน�
ป็ระช�ธุ์ิป็ไตยไม่สำ�เร็จ และยังไม่เห็นเค้�ล�งที�จะนำ�ไป็สู่จุด
ลงตัวได้อย่�งไร

“ถ้้�คนเร�อย่�เดี่่�ยวๆ 
จะไม่�ร่้เร่�องอะไร เห้ม่ือนกัับคนโง� 
แต่�ถ้้�ม่�รวมตััวเป็็นกลุ่่�ม 
ม่่กั�รเรียนร้�ร�วมกัน ม่ันจะเกัิดี่
อััจฉริยภาพขึ้้�น ห้ร่อเรียกัว�� 
Group Genius”

  “เร�แก้ไขป็ัญห� ๓ อย่�งนี้ไม่สำ�เร็จ เพร�ะเร�ไม่เข้�ใจ
ป็ระเด็นสำ�คัญว่�อะไรที�จะทำ�ให้ดีขึ้น เศรษัฐกิจ เร�ทุ่มลงเงิน 
ไป็เท่�ไรก็ไม่สำ�เร็จ ก�รเมือง เร�ทำ�รัฐธุ์รรมนูญไป็กว่� ๒๐ ฉบับ 
แล้วก็ไม่สำ�เร็จ หรือศีลธุ์รรม เร�มีพระสอนเท่�ไรก็ไม่สำ�เร็จ”
        นพ.ป็ระเวศ  จึงระบุว่� ปั็จจัยสำ�คัญที�สุดที�จะทำ�ให้ช�ติหลุดพ้น 
ออกจ�กวิกฤต นั�นคือ “พลังพลเมืองที�ตื�นรู้” ซึ�งป็ระเทศไทย 
เร�มีคนที�หวังดี อย�กให้เกิดสิ�งดีๆ ขึ้นกับบ้�นเมืองอยู่ม�ก 
ฉะนั้นถ้�เร�จับป็ระเด็นและขับเคลื�อนจุดนี้ได้ เร�จะส�ม�รถ 
แก้ปั็ญห�ของป็ระเทศไทยได้ท้ังหมด ไม่เพียงเฉพ�ะโควิด-๑๙ 
แต่ยังรวมถึงปั็ญห�เรื�องอื�นๆ โดยเร�ต้องถือโอก�สที�โควิด-๑๙ 
นำ�ม�ใช้เพื�อแก้ป็ัญห�ของป็ระเทศ
  ร�ษัฎรอ�วุโสร�ยน้ีมองว่� เนื�องจ�กไทยต้ังอยู่ในภูมิป็ระเทศ 
ที�อุดมสมบูรณ์ อยู่ในพื้นที�จำ�เพ�ะ อ�ก�ศไม่หน�วจัด ไม่ม ี
ภัยพิบัติ แผู่้นดินไหว หรือพ�ยุรุนแรง สภ�พแบบน้ีทำ�ให้คนไทย 
เป็็นคนใจดี สบ�ยๆ แต่ขณะเดียวกันด้วยคว�มสบ�ยเพร�ะ 
ไม่มีอันตร�ยอะไร ทำ�ให้ไม่ต้องคิด ไม่ต้องว�งแผู้น ไม่ต้องเตรียม 
อะไรล่วงหน้� ก็ทำ�ให้คนไทยตั้งอยู่ในคว�มป็ระม�ท ไม่ตื�นรู ้
ไม่ตื�นตัว ซึ�งนี�เป็็นทวิลักษัณ์ หรือลักษัณะสองด้�นของสรรพสิ�ง 
ที�มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย
  “แต่ขณะนี้เหตุก�รณ์เป็ลี�ยนไป็แล้ว ไม่เหมือนเดิม สังคมมี
คว�มซับซ้อน เกิดคว�มโกล�หล เกิดวิกฤตได้เป็็นป็ระจำ� และ
สังคมที�ซับซ้อนนี้ก็ยิ�งจัดก�รย�ก ก�รใช้เครื�องมือเก่�ๆ อย่�ง
อำ�น�จ เงิน หรือคว�มรู้สำ�เร็จรูป็ที�ต�ยตัวแบบเดิมก็ไม่ได้ผู้ล
อีกต่อไป็”
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  นพ.ป็ระเวศ ให้นิย�มว่� คลื�นวิกฤตลูกที� ๔ แห่งกรุง 
รัตนโกสินทร์ เป็็นคลื�นวิกฤตที�ย�กที�สุด เพร�ะไม่มีใครเข้�ใจมัน 
ซึ�งห�กเร�รู้ว่�ศัตรูคือใครเร�ยังกำ�หนดยุทธุ์ศ�สตร์ที�จะ 
เอ�ชนะได้ ห�กในสังคมป็ัจจุบันเร�ไม่รู้ว่�ศัตรูคือใครเพร�ะ 
สิ�งต่�งๆหเกิดขึ้นซับซ้อนม�กหและดีหรือไม่ดีศัตรูอ�จเป็็น  
“ตัวเร�เอง” คือคว�มอ่อนแอของเร�เอง
  ดังนั้นก�รจับจุดเหล่�นี้ให้ได้ เพื�อใช้โควิด-๑๙ ม�ช่วยเร�
นั�นก็คือผู้ลพวงจ�กก�รระบ�ดที�ทำ�ให้ผูู้้คนล้มต�ย ใช้ชีวิตอยู่
อย่�งย�กลำ�บ�ก ซึ�งได้ไป็กระตุ้น “เมล็ดพันธุ์ุ์แห่งคว�มดี” ที�มี
อยู่ในหัวใจของมนุษัย์ทุกคน
  นพ.ป็ระเวศ อธุ์ิบ�ยว่� มนุษัย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ุ์แห่ง 
คว�มดีอยู่ในหัวใจ นั�นคือมนุษัย์มีโครงสร้�งในสมองที�เรียกว่� 
Social Brain เมื�อเห็นใครมีคว�มทุกข์ย�ก ก็จะเกิดคว�มเห็นใจ 
(empathy) อย�กช่วยเหลือ อย�กทำ�คว�มดี (altruism) ซึ�งนี�
เป็็นสิ�งที�ซ่อนอยู่ในตัวทุกคน ห�กแต่ที�ผู้่�นม�อ�จซ่อนอยู่ลึก
 และโดนสิ�งต่�งๆ ม�บังเอ�ไว้ ไม่ว่�จะเรื�องวิช�ก�ร กฎหม�ย 
กฎระเบียบ หรือม�ย�คติต่�งๆ ม�บดบังจนมองไม่เห็นเมล็ดพันธ์ุุ์ 
แห่งคว�มดีนี้

  “อย่�งระบบร�ชก�รเป็็นระบบอำ�น�จควบคุม มีกฎหม�ย
กฎระเบียบ ป็ระก�ศ คำ�สั�งต่�งๆ กว่� ๑.๓ แสนฉบับ ที�มัดตัว
จนทำ�ให้คนกระดิกไม่ได้ เพร�ะไม่กล้�ทำ�ผู้ิดระเบียบร�ชก�ร
ทุกคนก็จะตั้งอยู่ในที�ของตัวเอง ไม่กล้�ออกจ�กกรอบ แต่เมื�อ
โควิดม�ระบ�ดคร�วนี้ได้ทำ�ให้เกิดบิกแบง หรือก�รระเบิดตูม 
ใหญ่ของจิตสำ�นึก เมื�อเห็นเพื�อนมนุษัย์เกิดคว�มทุกข์ย�ก และ 
กฎหม�ยกฎระเบียบอะไรก็ไม่สำ�คัญเท่�ชีวิตเพื�อนมนุษัย์ 
ฉะนั้นคนจึงออกนอกกรอบเพื�อช่วยเหลือกัน”
  ร�ษัฎรอ�วุโส ยังยกตัวอย่�งถึงสิ�งที�เร�ได้เห็นผูู้้คนป็รับตัว 
เช่น แพทย์เฉพ�ะท�งที�กล้�ออกจ�กกรอบเดิมของตัวเองแล้ว
ม�ร่วมบริก�รป็ฐมภูมิ หรือนักธุ์ุรกิจ ข้�ร�ชก�ร ม�ทำ�เรื�อง
กองทุน ซื้ออ�ห�รแจกคน และอีกส�รพัดอย่�ง เหล่�นี้เป็็น 
สิ�งยิ�งใหญ่ที�สุดที�เกิดข้ึนจ�กโควิด คือก�รเกิดบิ�กแบงของคนไทย 
หัวใจเพื�อเพื�อนมนุษัย์

	“มัันทำำ�ให้้เร�ก้้�วข้้�มัก้รอบรรวมัถึึง
	อุปสรรคทำุก้ชนิดทำ่�ป้องก้ันคนไทำย
ไมั่ให้้มั่ศััก้ยภ�พเห้มัือนก้ับติิดคุก้ทำ่�
	มัองไมั่เห้็น	แติ่พอเร�ก้ระติุ้น
จิิติสำ�นึก้น่�แล้้วเห้มัือนได้ออก้จิ�ก้คุก้
ถึูก้ปล้่อยเป็นอิสระ	ดังนั�นพล้ังพล้เมัือง
ทำ่�ติื�นรู้น่�	มั่คว�มัสำ�คัญอย่�งยิ�ง
ทำำ�ให้้เร�รู้ว่�มั�ย�คติิติ่�งๆ	
ไมั่ใช่คว�มัจิริงห้แติ่คว�มัจิริงคือเร�มั่
ห้ัวใจิเพื�อเพื�อนมันุษย์ทำุก้คนมั่ศััก้ดิ�ศัร่
แล้ะมั่คุณค่�	แล้้วเร�ก้็อย�ก้ทำำ�
อะไรด่ๆ	ให้้เก้ิดข้ึ�น”

 “คนไที่ยู่เปี็นคนด่ 
อย��ไปเข้้�ใจผิิดี่ว��
เป็นคนไม่�ดี่่ หลายู่เรั้ื�อง
เรั้าด่กิว่าชาติิติะวันติกิ 
แต่�สิ�งที่่�เรั้าขึ้าดคือ
กิารั้คิดเชิงรั้ะบบ
และกิารั้จััดกิารั้”

๑๐ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
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      นพ.ป็ระเวศ กล่�วว่� สิ�งที�เกิดขึ้นเหล่�นี้มีค่�ยิ�ง เร�จึงต้อง 
เห็นคุณค่�และนำ�ม�ขย�ยผู้ล ซึ�งห�กเร�มีพลังพลเมืองที�ตื�นรู ้
และแฝ้งด้วยกัมมันตะ หรือ Active Citizen เกิดข้ึนทั�วป็ระเทศ 
ก็จะเป็็นคำ�ตอบที�ทำ�ให้เร�ก้�วข้�มวิกฤตทุกอย่�ง ท้ังก�รเมือง 
 เศรษัฐกิจ และศีลธุ์รรม
    นพ.ป็ระเวศ ขย�ยคว�มต่อว่� พลังพลเมืองที�ตื �นรู้และ 
กัมมันตะ คือก�รที�คนไทยทุกคนไม่หลับใหล มีสำ�นึกในศักดิ�ศรี 
และคุณค่�คว�มเป็็นมนุษัย์ ท้ังของตนเองและของเพื�อนมนุษัย์ 
ทุกคนหเมื�อมีสำ�นึกนี้ก็จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถทำ�อะไรดีๆหเพื�อ
เพื�อนมนุษัย์ ไม่ได้คำ�นึงถึงฐ�นะ ก�รศึกษั� ตำ�แหน่งหน้�ที�
ก�รง�น แต่มีอิสระ มีคว�มสุข รวมถึงรู้สึกมีศักยภ�พในตัว
ที�จะทำ�อะไรดีๆ เพื�อผูู้้อื�น เมื�อรวมคนไทยทุกคนก็จะมีพลังที� 
ยิ�งใหญ่ที�จะทำ�อะไรก็ได้
  ขณะเดียวกันยังต้องมีก�รรวมตัวเป็็นกลุ่ม เพื�อร่วมกันคิด
ร่วมกันทำ� ซึ�งตรงกับหลักธุ์รรมะ “อป็ริห�นิยธุ์รรม” โดยร่วมกัน
เรียนรู้และก�รป็ฏิิบัติในสถ�นก�รณ์จริง ไม่ใช่ก�รเรียนโดย
ก�รท่องหนังสือ ที�ระบบก�รศึกษั�ไทยทำ�ม�กว่�ร้อยป็ี หรือ
คว�มรู้ที�เป็็นวิช�สำ�เร็จรูป็ ที�ไม่มีพลังและใช้ไม่ได้ผู้ลในสังคม
ที�ซับซ้อน
  นพ.ป็ระเวศ ยกง�นวิจัยอังกฤษัของ โรเบิร์ต แชมเบอร ์
ที�ห�คำ�ตอบว่�ทำ�ไมก�รพัฒน�บนโลกนี้จึงไม่ได้ผู้ลหซึ�งเข�
สรุป็ว่�เป็็นเพร�ะมีก�ร “ใช้คว�มรู้ โดยไม่เรียนรู้” นั�นคือก�รใช ้
คว�มรู้สำ�เร็จรูป็ เนื�องจ�กสิ�งต่�งๆ มีคว�มซับซ้อนและย�ก 
จึงต้องเรียนรู้เข้�ไป็ในสถ�นก�รณ์จริง และก�รเรียนรู้คนเดียว
ก็จะไม่สำ�เร็จ เพร�ะยังมีคนหรือองค์กรอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็็น
ป็ัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จและคว�มล้มเหลวที�จะต้องม�ร่วม 
เรียนรู้ด้วย เป็็นก�รเรียนรู้ร่วมกันในก�รป็ฏิิบัติ หรือ Interactive 
Learning Through Action
  “ถ้�คนเร�อยู่เดี�ยวๆ จะไม่รู้เรื�องอะไร เหมือนกับคนโง่ แต่ถ้� 
ม�รวมตัวเป็็นกลุ่ม มีก�รเรียนรู้ร่วมกัน มันจะเกิดอัจฉริยภ�พข้ึน 
หรือเรียกว่� Group Genius ฉะนั้นก�รม�เรียนรู้ร่วมกันในก�ร
ป็ฏิิบัติ จะทำ�ให้ทุกคนกล�ยเป็็นคนเก่งร่วมกัน เกิดนวัตกรรม 
อัจฉริยภ�พกลุ่ม หรือ Collective Wisdom ที�จะกล�ยเป็็นพลัง
มห�ศ�ลและฝ้่�คว�มย�กทุกชนิดให้ไป็สู่คว�มสำ�เร็จได้ แล้ว
สุดท้�ยที�จะเกิดขึ้นคือทุกคนมีคว�มสุข ป็ระดุจบรรลุนิพพ�น”

      นพ.ป็ระเวศ ยังมองอีกว่� ป็ัจจุบันเร�มีเครื�องมืออยู่เยอะ  
ท้ังจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็็นกระทรวงส�ธุ์�รณสุข (สธุ์.) 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) สำ�นักง�น
หลักป็ระกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สป็สช.) หรือสำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และอื�นๆ ที�ช่วยกัน 
สร้�งข้ึนม� ซึ�งห�กร่วมกันขับเคลื�อนไป็พร้อมกับทำ�คว�มเข้�ใจ 
เรื�องพลังพลเมืองตื�นรู้และกัมมันตะ เร�จะส�ม�รถแก้ป็ัญห� 
ได้ทุกเรื�อง ไม่ว่�ลดคว�มเหลื�อมลำ�้ สร้�งคว�มเป็็นธุ์รรมทำ�ให้
ไทยเป็็นป็ระเทศที�งดง�ม ป็ระสบคว�มสำ�เร็จ มีสมรรถนะสูง 
หรือเจริญไป็สู่สังคมศรีอ�รยะได้
  “คนไทยเป็็นคนดี อย่�ไป็เข้�ใจผิู้ดว่�เป็็นคนไม่ดี หล�ยเรื�อง 
เร�ดีกว่�ช�ติตะวันตก แต่สิ�งที�เร�ข�ดคือก�รคิดเชิงระบบและ 
ก�รจัดก�ร ซึ�งจะทำ�ให้เร�มีพลังที�จะขับเคลื�อน โดยถ้�เร� 
ออกแบบระบบป็ระเทศไทยให้ดี และป็ระกอบโครงสร้�งให้ครบ 
ก็จะทำ�ให้ป็ระเทศไทยติดป็ีกบินได้อย่�งมหัศจรรย์ ฉะนั้นเร� 
อย่�ได้ท้อถอย ถึงแม้มีวิกฤตอย่�งไรอย่�หมดหวัง อย่�ไป็
เกลียดป็ระเทศไทย แต่เร�จับป็ระเด็นให้ได้ ม�ช่วยกันนำ�พ�
ป็ระเทศไทยไป็ข้�งหน้�ให้ได้” นพ.ป็ระเวศ ทิ้งท้�ย 

“จิต่สำำ�นึกัทำ่�อย่�ในต่ัวม่นุษย์
เป็นพลังทำ่�ยิ�งให้ญ่� เห้ม่ือนพลังนิวเคล่ยร์

ทำ่�ซ่�อนอย่�ข้้�งในต่ัวเร� 
ดี่ังทำ่�พระเจ้�อย่�ห้ัว รัชกั�ลทำ่� ๙ 

ทำรงใช้คำ�ว��รั้ะเบิดออกิจัากิขึ้้างใน 
เปี็นพลังที่่�ยู่ิ�งใหญ่่ในความิเปี็นมินุษยู่”์

๑๓ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
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เ ร่� อ ง จ า กั ป กั

พล้เมัืองติื�นรู้

สู้ภัยโควิด-19

‘นำ�าใจั’ และ ‘ติ้นทีุ่นชุมิชน’

คือห้ัวใจิฟัันฝ่่�วิก้ฤติ

‘ดอัก-ผลุ่’ 
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  จ�กดินแดนเหนือสุดบนภูสูง เรื�อยม�จนถึงแดนดินถิ�นอีส�น 
ทอดย�วลงม�ท�งตอนกล�ง ก่อนจะลึกเข้�ไป็ตลอดสองแนว
ช�ยฝ้ั�งภ�คใต้ 
  แม้ทุกคนจะมีภูมิลำ�เน�ที�แตกต่�งกัน และผู้่�นคว�มย�ก
ลำ�บ�กในสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดอันเลวร้�ยม�อย่�งถ้วนหน้� 
ห�กแต่นั�นก็ไม่ใช่อุป็สรรคที�จะม�ขว�งกั้นก�ร “สร้�งสังคมสุข
ภ�วะ” โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งเมื�อวันเป็ิดฉ�กง�นสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใกล้เข้�ม� กลับพบว่� 
บรรย�ก�ศก�รเป็็นนำ�้หนึ�งใจเดียวกันได้ป็ร�กฏิข้ึนอย่�งแข็งขัน 
และน่�ยินดี
  กลิ�นอ�ยของป็ฏิิบัติก�รห“ก่อก�รดี”หผู้่�นเวทีแบ่งป็ัน
ป็ระสบก�รณ์ “แลกเปลี�ยน้เรัียน้รัู้”	 จ�กภ�คีเครือข่�ยทุก 
ระดับ ได้คละคลุ้งและเข้�ป็กคลุมทั�วทุกอ�ณ�บริเวณ เกิดเป็็น 
บรรย�ก�ศคว�มสร้�งสรรค์และคว�มงดง�มที�สอดรับต�ม
คว�มแตกต่�งของบริบทแต่ละพ้ืนที� ในชื�อเรียกที�ว่� Side Event
  นับตั้งแต่เดือนตุล�คมเป็็นต้นม� จนถึงสัป็ด�ห์ที� ๒ ของ 
เดือนธัุ์นว�คม	สำานั้กงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่่งชาติ้	(สช.) 
ได้ร่วมกับหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ยจัดกิจกรรมแลกเป็ลี�ยน
เรียนรู้ (Side Event) ทั�วป็ระเทศ รวม ๒๐ กิจกรรม แบ่งเป็็น
ส่วนกล�ง คือกรุงเทพมห�นคร (กทม.) - ป็ริมณฑล และ
ส่วนพื้นที� ซึ�งมีแม่ง�นใหญ่คือคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อ
ป็ระช�ชน (กขป็.) ร่วมกับสมัชช�สุขภ�พจังหวัด
  ก�รจัด Side Event นั้น นอกเหนือจ�กเป็็นก�รแบ่งป็ัน 
ป็ระสบก�รณ์อยู่ร่วม อยู่รอด ก�รจัดก�รตนเองในมิติต่�งๆ แล้ว 
ยังเป็็นก�รผู้ลักดันข้อเสนอเชิงนโยบ�ยและก�รสร้�งพันธุ์ะ
สัญญ�ร่วมที�จะลุกขึ้นม�เป็็นพลังพลเมืองที�ตื�นรู้สำ�หรับ
วิกฤตต่�งๆ ของป็ระเทศ ซึ�งสอดคล้องกับป็ระเด็นหลัก “พลัง
พลเมืองตื�นรู้ สู้วิกฤตสุขภ�พ” และ “ ๓ ระเบียบว�ระ” ในง�น
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ นี้ด้วย
  สำ�หรับหัวข้อก�รจัด Side Event นั้น ท่�นผูู้้อ่�นส�ม�รถ
พลิกไป็ที� “ป็กหลัง” เพื�อติดต�มร�ยละเอียดได้ทันที ส่วน 
บรรย�ก�ศก�รจัดง�น ส�ม�รถอ่�นได้จ�กคอลัมน์ “เรืั�องเล่าจาก 
พี่ื�น้ทุี�” และ “น้โยบายสรั้างไดี้”	เช่นกัน
  ในส่วนของเรื �องจ�กป็กห“น้ิต้ยสารัสาน้พี่ลัง”หฉบับนี้  
กองบรรณ�ธุ์ิก�รขอใช้เนื้อที�ในหน้�กระด�ษัแห่งนี้ บอกเล่�ถึง 
บ�งช่วงบ�งตอนของกิจกรรม Side Event ที�จัดขึ้นใน กทม. 
ตลอดจนร�ยง�นคว�มคืบหน้�เกี�ยวกับก�รพิจ�รณ� ๓ ระเบียบ 
ว�ระ ซึ�งได้รับฉันทมติจ�กสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ และ 
เตรียมเข้�สู่กระบวนก�ร “รับรองมติ” ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ 
ครั้งที� ๑๔ ระหว่�งวันที� ๑๕-๑๖ ธุ์ันว�คม นี้

‘ด่อกิ ผลั’ 
พลัเมิืองติื�นร้�
ส้�ภัย่โควิิด่-19 
	 	“ดีอก	ผล	พี่ลเมืองต้ื�น้รัู้สู้ภัยโควัิดี-19” คือชื�อง�นเสวน�ที� 

อยู่ภ�ยใต้ Side Event พ้ืนที� กทม. ซึ�ง สช. ร่วมกับ “ไทยพีบีเอส” 

จัดขึ้นเมื�อวันที� ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยเวทีนี้เป็็นเวทีแลกเป็ลี�ยน 

เรียนรู้ก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ มติ “ก�รบริห�ร 

จัดก�รวิกฤตสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบ�ดใหญ่” และ 

ถือเป็็นก�รเปิ็ดพ้ืนที�กล�งให้ภ�คีเครือข่�ยได้ร่วมกันถอด

บทเรียนก�รรับมือวิกฤตสุขภ�พครั้งรุนแรงในป็ระวัติศ�สตร์ 

อย่�งเป็็นระบบและมีคว�มยั�งยืน

  สำ�หรับส�ระสำ�คัญของเวทีเสวน�น้ี วิทย�กรและผูู้้อภิป็ร�ย 

ต่�งเห็นตรงกันว่�หเหตุผู้ลที�ป็ระเทศไทยส�ม�รถผู้่�นจุดที�

สถ�นก�รณ์โควิด-19 รุนแรงที�สุดม�ได้ ก็ด้วยมี	 “จิต้อาสา-

การัจัดีการัต้น้เองข่องปรัะชาชน้”
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ทพ.อัรรถพร ลุ่้�มป็ัญญาเลุ่้ศ 
รอังเลุ่ขึ้าธิ้การสำำานักงาน
หลุ่ักป็ระกันสำ่ขึ้ภาพแห�งชาตั้ (สำป็สำช.) 

ขึ้ณะท่�วิกฤตั้โควิด-19 ร่นแรงเพ่�มขึ้้�นเร่�อัยๆ ระบบ
บริการสำาธิารณสำ่ขึ้ตั�อังรับภาระหนัก ม่ป็ระชาชน 
หลุ่ายกลุ่่�ม โดยเฉพาะกลุ่่�มเป็ราะบางท่�เขึ้�าถึงระบบ 
ส่ำขึ้ภาพไม�ได� เราพบว�าม่กลุ่่�มจ้ตัอัาสำา อัาสำาสำมัคร 
หลุ่ากหลุ่ายกลุ่่�มได�ลุ่่กขึ้้�นมาช�วยเหลุ่ือั ตัรงน่�ถือั 
เ ป็็นกำาลุ่ังท่� เขึ้�มแขึ้็งท่�ช�วยให� เราผ�านพ�นช�วง
วิกฤตัการณ์ท่�ร่นแรงท่�สำ่ดมาได�

ดร.สำ่ป็รีดา อัด่ลุ่ยานนท์ 
ผ้�จัดการสำำานักงานกอังท่นสำนับสำน่น
การสำร�างเสำริมสำ่ขึ้ภาพ (สำสำสำ.)

แตั�ลุ่ะมหาวิกฤตัท่�เก้ดข้ึ้�น ไม�ว�าจะเป็็นภัยพ่บัต้ัใหญ� 
นำ�าท�วม หร่อัการระบาดขึ้อังโควิด-19 ครั�งน่� ถือั
เป็็นเร่�อังท่�ใหญ�เก้นกว�าโครงสำร�างขึ้อังระบบป็กตั้
จะรอังรับได� ลุ่ำาพังเฉพาะหน�วยงานรัฐไม�ม่ทาง
พร�อัมท่�จะรับมือักับความเส่ำยหายในระดับน่�ได�  
ฉะนั�นส้ำ�งสำำาคัญจึงเป็็นโครงสำร�างขึ้อังระบบสำังคม
โดยรวมท่�จะเขึ้�าไป็ช�วยรอังรับ คำาถามคือัเมื�อัถึง
คราวจำาเป็็นท่�จะตั�อังใช�พลุ่ังเหลุ่�านั�นแลุ่�ว ม่ทางท่�
เราจะใช�เวลุ่าอัันสัำ�นเพ่�อัดึงพลัุ่งเหลุ่�านั�นอัอักมา
ได�หร่อัไม�

นพ.ป็ระท่ป็ ธินก้จเจริญ เลุ่ขึ้าธิ้การคณะกรรมการสำ่ขึ้ภาพแห�งชาตั้

ขึ้มวดป็ระเด็นว�า ไม�ว�าป็ระเทศเราจะเผช้ญวิกฤตัอัะไร ควรจะตั�อังมอังป็ัญหาด�วยความหวัง
แลุ่ะอัดทนท่�จะเรียนร้�ร�วมกัน เพ่�อัผลุ่ักดันให�เก้ดการเด้นไป็ขึ้�างหน�า แลุ่ะสำ้�งสำำาคัญคือัผ้�ท่�
ม่อัำานาจ หร่อัผ้�ท่�ม่บทบาทในการตััดสำ้นใจ ก็จะตั�อังไม�ค้ดลุ่�มกระดานกลุ่างคัน แตั�ตั�อังป็ลุ่�อัย
กลุ่ไกความร�วมมือัตั�างๆ เด้นไป็ขึ้�างหน�าอัย�างตั�อัเนื�อัง

 “เราสำร�างการเรียนร้�ตัั�งแตั�ช�วงการระบาดระลุ่อักแรก ท่�เป็ลุ่่�ยนความตืั�นตัระหนกขึ้อังป็ระชาชน 
ให�เป็็นความตัื�นร้� เท�าทันกับขึ้�อัม้ลุ่ขึ้�าวสำาร มาจนระลุ่อักสำอังท่�เก้ดการแบ�งแยกแลุ่ะตั่ตัรากลุ่่�ม
แรงงาน ก็เขึ้�ามาป็ระคอังไว�ให�เก้ดความเป็็นหนึ�งเด่ยวกันเพ่�อัรับมือั กระทั�งมาระลุ่อักท่� ๓-๔ 
ท่�มาตัรการภาครัฐเริ�มจัดการไม�ไหว ก็ตั�อังเก้ดมาตัรการย�อัยขึ้อังภาคป็ระชาชนท่�เขึ้�ามา
ม่บทบาทการจัดการด้แลุ่ตั�างๆ ในช่มชน ดังตััวอัย�างท่�เก้ดขึ้้�นในช่มชนคลุ่อังเตัยแลุ่ะอั่กหลุ่าย
เขึ้ตั ท่�เรานำาไป็เป็็นโมเดลุ่แลุ่ะขึ้ยายผลุ่ตั�อัให�เป็็นระบบท่�เก้ดขึ้้�นทั�วป็ระเทศ” นพ.ป็ระท่ป็ ระบ่

ดร.อัน่สำรณ์ อัำาพันธิ์ศรี นักบริหารแผนงานชำานาญการ สำำานักงานกอังท่นสำนับสำน่นการสำร�างเสำริมสำ่ขึ้ภาพ (สำสำสำ.)

ความเขึ้�มแขึ้็งขึ้อังป็ระชาชนเป็็นสำ�วนสำำาคัญในการพลุ่้กวิกฤตั้ในครั�งน่� ช่มชนแลุ่ะแกนนำาช่มชนตั�อังม่ศักยภาพเพียงพอัในการจะลุ่่กขึ้้�นมาจัดการ ตััวเอังให�ได� ซึึ่�งการท่�ช่มชนจะม่ศักยภาพนั�นจำาเป็็น ตั�อังม่พี�เลุ่่�ยงiซึึ่�งคือัหน�วยงานภาครัฐแลุ่ะหน�วยงาน ป็ระชาสำังคมตั�างๆ จากน่�จึงจำาเป็็นตั�อังหากลุ่ไกเชื�อัมระหว�างป็ระชาชน ผ้�ป็่วย หน�วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะระบบบริการ

นายป็ฏิ้ภาณ จุมผา 

รักษาการผ้�อัำานวยการ

สำถาบันพัฒนาอังค์กรช่มชน (พอัช.)

ไม�ว�าจะเก้ดวิกฤตัการณ์หร่อัภัยพ่บัตั้ครั�งใด เรา

มักจะได�เห็นภาพความงดงามขึ้อังขึ้บวนการภาค

ป็ระชาชนท่�ลุ่่กขึ้้�นมารวมตััวช�วยเหลุ่ือักันในการ 

แก�ไขึ้ป็ัญหาด�วยตััวเอังได� อัย�างไรก็ตัามการท่�จะ 

ทำาให�ภาพเหลุ่�าน่�ยั�งยืน จำาเป็็นจะตั�อังป็รับอัย�างน�อัย 

๕ เร่�อัง ทั�งน่� ป็ระกอับด�วย ๑. สำังคมตั�อังป็รับวิธิ่

ค้ดในการพัฒนา โดยเชื�อัมั�นในคนเลุ่็กคนน�อัยว�า 

หากเขึ้าได�รับโอักาสำ ก็จะสำามารถลุ่่กขึ้้�นมาแก�ไขึ้

แลุ่ะจัดการป็ัญหาด�วยตันเอังได� ๒. การพัฒนา

หร่อัแก�ป็ัญหาในท่กระดับ ตั�อังม่เจ�าขึ้อังเร่�อัง หร่อั 

เจ�าขึ้อังป็ัญหา เขึ้�ามาอัย้�ในกลุ่ไกการขึ้ับเคลุ่ื�อัน 

แลุ่ะกำาหนดท้ศทางพัฒนา เพราะจะเป็็นผ้�ท่�ร้�ปั็ญหา 

ด่ท่�สำ่ด ๓. นโยบายแลุ่ะแผนขึ้อังภาคป็ระชาชนท่�ม ่

จะถ้กหน่นเขึ้�าไป็บรรจุเป็็นนโยบายท�อังถ้�น จังหวัด 

หร่อัระดับชาตั้ได�อัย�างไร ๔. ระบบวิธิ่งบป็ระมาณ

จะตั�อังเป็ิดทางให�สำามารถสำ�งไป็ถึงภาคป็ระชาชน

ท่�มาร�วมมือักันทำางานเป็็นพลุ่ังในแนวราบได� ๕. 

ระบบกฎกตั้กาขึ้�อับังคับขึ้อังภาครัฐ จะจัดลุ่ำาดับ

ความสำำาคัญให�กับการทำางานท่�เอัาป็ระชาชนหร่อั

ป็ัญหาเป็็นตััวตัั�งได�อัย�างไร

๑๘ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๙ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
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‘นำ�าใจำ’ แลัะ ‘ติ�นทีุ่นชุมิชน’
 คือพลัังฝ่่าวิิกิฤติ 
  อีกหนึ�งเวทีที�น่�สนใจ คือเวทีส�นพลังเสวน� “พลิกวิกฤติ
เป็็นโอก�ส ร่วมสร้�งมห�นครสุขภ�วะ วิถีใหม่” ภ�ยใต้ก�ร
ป็ระชุม สมัชชาสุข่ภาพี่กรัุงเทุพี่มห่าน้ครั	ครัั�งทุี�	 ๒	พี่.ศ.	
๒๕๖๔ เมื�อวันที� ๒๕ พ.ย. ที�ผู้่�นม� 
  เวทีน้ี ได้สะท้อนภ�พก�รทำ�ง�นของ กทม. ซึ�งมีคว�มซับซ้อน 
แตกต่�งและหล�กหล�ย โดยวิทย�กรได้ร่วมกันแลกเป็ลี�ยน
เรียนรู้ยุทธุ์ศ�สตร์ก�รทำ�ง�น ผู้่�นป็ระสบก�รณ์ตรงของก�ร
รับมือกับโควิด-19 ในเขตเมือง
  สำ�หรับเนื้อห�สำ�คัญจ�กวงพูดคุย เป็็นไป็ในทิศท�งเดียว 
กับเวทีข้�งต้น นั�นก็คือ	น้ำ�าใจข่องผู้คน้ทีุ�ออกมาช่วัยเห่ลือกัน้ 
และกัน้	และต้้น้ทุุน้ข่องชุมชน้	คือหั่วัใจทีุ�ทุำาให้่	กทุม.	ก้าวัข้่าม 
วัิกฤต้ซี้อน้วัิกฤต้มาไดี้
	 	น้างปรัะทุีป	 อ้�งทุรังธรัรัม	 ฮาต้ะ	 หรือ “ครูป็ระทีป็” 
ป็ระธุ์�นมูลนิธุ์ิดวงป็ระทีป็ บอกเล่�ว่� วิกฤตโควิด-19 นับเป็็น 
โอก�สในก�รพิสูจน์พลังของผูู้้คน พลังขององค์กร รวมทั้ง 
เครื�องมือต่�งๆ ที�มีอยู่ว่�มีคว�มพร้อมเพียงใด ซึ�งในป็ระเทศไทย 
เร�จะได้เห็นนำ้�ใจของผูู้้คนที�ออกม�ช่วยเหลือซึ�งกันและกัน
และหนึ�งในหัวใจหลักก็คือก�รพัฒน� สร้�งคนให้เผู้ชิญกับ
วิกฤตได้
  “ห�กมองในปี็ ๒๕๖๓ ซึ�งไทยเผู้ชิญกับก�รระบ�ดระลอกแรก 
ภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ได้เข้�ไป็ฝ้ึกอบรมแกนนำ�ชุมชน เย�วชน 
ในก�รให้คว�มช่วยเหลือกันภ�ยในชุมชน ไม่ว่�จะเป็็นก�รฉีด
พ่นนำ้�ย�ฆ่่�เชื้อ นำ�ตัวผูู้้ป็่วยออกม�เข้�สู่ระบบก�รรักษั� ฯลฯ
 และเมื�อเกิดวิกฤตหนักขึ้นจริงในระลอกส�ม ทรัพย�กรบุคคล
ที�ถูกสร้�งไว้ก็ได้นำ�ม�ใช้เป็็นกลไกสำ�คัญในก�รป็้องกันและ
ควบคุมโรค” ครูป็ระทีป็ ระบุ
  ท�งด้�น นุ้ชจรัี	 พี่ัน้ธุ์โสม เลข�นุก�รสภ�องค์กรชุมชน
เขตวังทองหล�ง ระบุว่� เขตวังทองหล�งมีต้นทุนก�รทำ�ง�น
ที�ดำ�เนินม�ตั้งแต่ป็ี ๒๕๕๐ โดยมีหล�ยเครื�องมือก�รทำ�ง�น
ไม่ว่�จะเป็็นโครงก�รบ้�นมั�นคง กองทุนสวัสดิก�รวันละบ�ท
บ้�นพอเพียง ฯลฯ เมื�อเผู้ชิญกับวิกฤตโควิด-19 ในป็ี ๒๕๖๓ 
ท�งสภ�องค์กรชุมชน ได้เป็็นแกนกล�งในก�รเชื�อมร้อยพี�น้อง 
ชุมชนเข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกัน บนก�รใช้พื้นฐ�นของข้อมูลเดิม
และทรัพย�กรที�มีอยู่

  นุชจรี บอกอีกว่� จุดเด่นของชุมชนวังทองหล�ง คือก�รจัดทำ� 
ฐ�นข้อมูลที�แยกป็ระเภท เช่น กลุ่มผูู้้ด้อยโอก�ส ผูู้้ติดเตียง
ว่�มีจำ�นวนเท่�ไรในแต่ละชุมชน ซึ�งเมื�อเกิดวิกฤตโควิดก็ได้ใช ้
เป็็นโอก�สในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเพิ�ม โดยนำ�ข้อมูลเดิมม� 
ปั็ดฝุ่้น และเพิ�มข้อมูลของผูู้้ที�ติดเช้ือ ผูู้้ที�ตกง�น รวมไป็ถึงข้อมูล 
ก�รฉีดวัคซีนเข้�ไป็
  ข้อมูลเหล่�น้ีจะสะท้อนต้นทุนที�ชุมชนมีอยู่ ถือเป็็นทรัพย�กร 
ที�ช่วยในก�รตัดสินใจอย่�งใดอย่�งหนึ�ง หรือในกรณีที�ชุมชน 
ต้องก�รก�รสนับสนุน ก็ส�ม�รถนำ�ข้อมูลเหล่�นี้ไป็เชื�อมโยง 
กับองค์กรภ�คีภ�ยนอก เพื�อให้เข้�ม�ช่วยเติมเต็มในสิ�งที�ชุมชน 
ข�ดได้อย่�งตรงต�มคว�มต้องก�ร
  ขณะที�	พี่ชรัพี่รัรัษ์์	ปรัะจวับลาภ เลข�ธิุ์ก�รสถ�บันยุวทัศน์ 
แห่งป็ระเทศไทย แสดงคว�มคิดเห็นว่� บทเรียนที�สำ�คัญใน 
ช่วงโควิดน้ันไม่ใช่แค่เรื�องของสุขภ�พ แต่ยังเป็็นปั็จจัยท�งสังคม 
โดยเฉพ�ะวิกฤตด้�นก�รสื�อส�ร หรือ Crisis Information ซึ�ง
จะเป็็นหัวใจสำ�คัญในก�รกำ�หนดว่�ก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์น้ัน 
จะคลี�คล�ยไป็ในทิศท�งที�ดีข้ึนหรือแย่ลง ดังน้ันห�กในอน�คต 
มีวิกฤตใดๆ เกิดขึ้น รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นต่�งๆ จำ�เป็็นจะต้อง
มีม�ตรก�รรับมือ หรือแก้ไขป็ัญห�ด้�นก�รสื�อส�รด้วย
	 	สิ�งทุี�เกิดีข่้�น้ใน้	 ๒	 เวัทุี	 Side	 Event	 คือผล้กคิดีทุี�ทุอ
ปรัะกายงดีงาม	 ซี้�งเกิดีข่้�น้จากการัรั่วัมแรังรั่วัมใจฟััน้ฝ่่า
วัิกฤต้การัณ์สุข่ภาพี่ครัั�งปรัะวััต้ิศาสต้รั์ข่องไทุย	 และข่อง
โลก
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๓ ระเบั่ย่บัวิาระ
สมิัชชาสุขึ้ภาพฯ ครั�งที่่� ๑๔
  นอกเหนือจ�กบรรย�ก�ศกิจกรรม Side Event ที�เกิดขึ้น
ทุกพื้นที�ของป็ระเทศแล้ว ภ�ยในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที�กำ�ลังจะเกิดขึ้นภ�ยในเดือนนี้ ยังมี
คว�มแตกต่�งไป็จ�กที�เคยเป็็น
  ส่วนหนึ�ง “นพ.ป็ระทีป็” ได้บอกเล่�ผู้่�นคอลัมน์ “คุยกับ
เลข่าธิการั” แล้ว แต่ที�อย�กจะขย�ยเพิ�มเติม นั�นคือ “ก�ร
พิจ�รณ�ระเบียบว�ระ”
  ที�ผู้่�นม� ไฮไลท์ของง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คือก�ร
พิจ�รณ�ระเบียบว�ระเพื�อจัดทำ�เป็็นนโยบ�ยส�ธุ์�รณะเพื�อ
สุขภ�พแบบมีส่วนร่วม โดยสม�ชิกสมัชช�ฯ จะร่วมกันป็รับแก้
 “ร่�งข้อมติ” พร้อมทั้งร่วมกันให้ฉันทมติ และทำ�ก�รรับรองมติ
นั้นๆ เพื�อเสนอเข้�สู่ที�ป็ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทร�บ
และมอบหม�ยให้หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องดำ�เนินก�รต�มข้อมติ
ต่อไป็
  อย่�งไรก็ดี ในป็ี ๒๕๖๔ ได้มีก�รป็รับเป็ลี�ยนขั้นตอนก�ร
พิจ�รณ�ระเบียบว�ระใหม่ โดยมีก�รพิจ�รณ�จนแล้วเสร็จไป็ 
ตั้งแต่ช่วง “ก่อนถึงง�น” 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
โดยปรัะธาน้คณะทุำางาน้
ดีำาเนิ้น้การัปรัะชุมของ
แต่ละระเบียบว�ระได้ 

“เค�ะค้อน” อันเป็็นสัญลักษัณ์บ่งบอกว่� ทุกระเบียบว�ระได้
รับคว�มเห็นชอบโดยไม่มีผูู้้คัดค้�นแม้แต่เพียงร�ยเดียวเป็็นที�
เรียบร้อยแล้ว
  นั�นหม�ยคว�มว่� กระบวนก�รภ�ยในง�นสมัชช�สุขภ�พ 
แห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ จะมีเพียงก�รร่วมกัน	“รัับรัองมต้ิ”	เท่�นั้น
  สำ�หรับระเบียบว�ระในป็ี ๒๕๖๔ มีด้วยกัน ๓ ระเบียบว�ระ
ได้แก่ ๑.	 การัสรั้างเสรัิมสุข่ภาวัะสิ�งแวัดีล้อมทุี�ยั�งยืน้ใน้
วัิกฤต้โควัิดี-19	 ๒.	 การัคุ้มครัองการัเข่้าถ้้งบรัิการัสุข่ภาพี่
ข่องกลุ่มปรัะชากรัเฉพี่าะใน้ภาวัะวิักฤต้อย่างเป็น้ธรัรัม	 
๓.	การัจัดีการัการัสื�อสารัอย่างมีส่วัน้ร่ัวัมใน้วิักฤต้สุข่ภาพี่
  ทั้ง ๓ ระเบียบว�ระ ถูกนำ�เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ผู้่�นระบบ 
Zoom meeting รวมแล้วระเบียบว�ระละ ๒ รอบ ม�กไป็กว่�
นั้นคือ ยังมีก�ร “เป็ิดช่อง” ให้สม�ชิกสมัชช�ฯ ส�ม�รถเสนอ
คว�มคิดเห็นเพิ�มเติมผู้่�น google form ได้อีกด้วย
	 	 น้พี่.กิจจา	 เรัืองไทุย ป็ระธุ์�นคณะทำ�ง�นดำ�เนินก�ร 
ป็ระชุม ระเบียบว�ระก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน 
ในวิกฤตโควิด-19 ระบุว่� หลังจ�กที�วิกฤตโควิด-19 
ได้ส่งผู้ลกระทบต่อสังคม เศรษัฐกิจ สุขภ�พ
และสิ�งแวดล้อมไป็เป็็นอันม�ก ทิศท�ง
ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธุ์�รณะนับจ�กนี้
จึงต้องเกิดก�รบูรณ�ก�รเชิงระบบ ด้วย
ก�รใช้องค์คว�มรู้และนวัตกรรมด้�น
ก�รจัดก�รขยะ ก�รท่องเที�ยวอย่�งยั�งยืน

 แนวคิดก�รพัฒน�เศรษัฐกิจ BCG

ก�รพัฒน�เมืองอย่�งมีสุขภ�วะหพร้อมสร้�งจิตสำ�นึกและ
พฤติกรรมใหม่ ในโลกยุคหลังวิกฤตนับจ�กนี้
  “สิ�งสำ�คัญของมติฉบับนี้ คือก�รมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วมและ 
คว�มรับผิู้ดชอบต่อสังคมของทุกภ�คส่วน ที�จะก่อให้เกิดเครือข่�ย 
พลังพลเมืองในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อม ซึ�งเชื�อว่�
ทั้งหมดนี้จะเป็็นกลไกหนึ�งที�ผู้ลักดันสังคมไทยให้ขับเคลื�อนไป็
สู่เป็้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนต่อไป็” นพ.กิจจ� ระบุ
					น้พี่.ปรัะสิทุธิ�ชัย	 มั�งจิต้รั ป็ระธุ์�นคณะทำ�ง�นดำ�เนินก�ร 
ป็ระชุม ระเบียบว�ระก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของ 
กลุ่มป็ระช�กรเฉพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็็นธุ์รรม บอกว่�
 เจตจำ�นงหลักของมตินี้ คือต้องก�รสร้�งระบบบริก�รสุขภ�พ
ไทยมีคุณภ�พ และเท่�เทียม โดยไม่มีก�รเลือกป็ฏิิบัติ โดย
เน้นยำ้�ไป็ที� “กลุ่มคนเป็ร�ะบ�ง” ที�ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�ก
วิกฤตโควิด-19 ม�กที�สุด ซึ�งสม�ชิกสมัชช�ฯ ต่�งให้คว�มเห็น
ชอบในหลักก�รที�จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้�งหลัง
  “หนึ�งในคว�มชัดเจนที�สำ�คัญของก�รพัฒน�ระเบียบว�ระ
ในป็ีนี้ คือก�รจัดทำ� “โรดแมป็” หรือเอกส�รเส้นท�งเดินของ 
มติฯ ซึ�งจะเป็็นก�รให้ข้อมูลร�ยละเอียดป็ัจจัยนำ�เข้�เพิ�มเติม
นอกเหนือจ�กเอกส�รร่�งมติฯ ทั้งองค์ป็ระกอบของหน่วยง�น 
องค์กร หรือภ�คี ที�จะมีบทบ�ทในแต่ละกระบวนก�ร พร้อมทั้ง

ก�รกำ�หนดผู้ลผู้ลิต หรือตัวชี้วัด รวมไป็ถึงผู้ลลัพธุ์์ที�ต้องก�รให ้
เกิดขึ้น เพื�อเป็็นแนวท�งในก�รเดินหน้�ต�มมติสมัชช�ฯ นี้” 
นพ.ป็ระสิทธุ์ิ�ชัย กล่�ว
  ท�งด้�น	 อรัพี่รัรัณ	 ศรัีสุข่วััฒน้า ป็ระธุ์�นคณะทำ�ง�น
ดำ�เนินก�รป็ระชุม ระเบียบว�ระก�รจัดก�รก�รสื�อส�รอย่�ง
มีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภ�พ เล่�ว่� ที�ผู้่�นม�ภ�คีทุกฝ้่�ยล้วน
เห็นไป็ในทิศท�งเดียวกันถึงคว�มจำ�เป็็นของก�รจัดก�รก�ร
สื�อส�รในภ�วะวิกฤต ที�จะต้องมีเอกภ�พ ผู้่�นศูนย์บัญช�ก�ร
ก�รสื�อส�รได้จ�กจุดเดียว แต่เพื�อไม่ให้เป็็นลักษัณะของก�ร
ออกคำ�สั�งและยังคงเจตน�รมณ์ของก�รมีส่วนร่วม ทุกฝ้่�ยจึง
เห็นพ้องกันที�จะให้กลไกนี้เป็็น “ศูนย์อำ�นวยก�รสื�อส�ร” ที�ใน
วิกฤตสุขภ�พจะให้มีก�รตั้งศูนย์นี้ขึ้นทั้งในระดับช�ติ ระดับ
จังหวัด ไป็จนถึงระดับอื�นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม
  ทั้งนี้ นอกจ�กแผู้นก�รสื�อส�รแล้ว ภ�คีหล�ยภ�คส่วนยัง
ได้มีข้อเสนอเพิ�มเติมถึงก�รมี “งบป็ระม�ณ” ที�เหม�ะสมใน
ก�รจัดก�ร พร้อมกับก�รสื�อส�รที�จะต้องคำ�นึงถึงบริบทและ
สถ�นก�รณ์จริงที�เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที�เป็็นสำ�คัญ เพื�อมุ่งเน้น
ในข้อมูลที�มีคว�มถูกต้อง และสำ�คัญต�มช่วงเวล�ด้วย 
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เ กั า ะ ติิ ด  คุ สี ช .

ที่ิศที่างแลัะแผนกิารขึ้ับัเคลัื�อนงาน
เพ่�อสร�างสังคมิสุขึ้ภาวิะระด่ับัพ่�นที่่� ปี ๒๕๖๕

ขึ้อง กิขึ้ป. เขึ้ติพ่�นที่่� ๑-๑๓

  ก�รป็ระชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พ
แห่งช�ติ (คสช.) หรือบอร์ดสุขภ�พของ
ป็ระเทศ ครั้งที� ๖/๒๕๖๔ เมื�อวันที� ๘ 
พ.ย. ๒๕๖๔ ซึ�งมี ดีรั.สาธิต้	 ปิตุ้เต้ชะ	
รมช.ส�ธุ์�รณสุข (สธุ์.) เป็็นป็ระธุ์�นก�ร
ป็ระชุม ได้มีมติรับทร�บภ�พรวมทิศท�ง
และแผู้นก�รขับเคลื�อนง�นเพื�อสร้�ง
สังคมสุขภ�วะระดับพื้นที� ป็ี ๒๕๖๕ ของ 
กขป็. เขตพื้นที� ๑-๑๓
  สำ�หรับป็ี ๒๕๖๕ ก�รขับเคลื�อนง�น
เพื�อสร้�งสังคมสุขภ�วะระดับพ้ืนที�หลัง
จ�กนี้หได้กำ�หนดกระบวนทรรศน์และ 
คว�มมุ่งหวังไว้ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. มุ่งหวัง 
ให้เกิดสังคมสุขภ�วะแบบองค์รวม ท้ังใน 
มิติบุคคล สิ�งแวดล้อม เศรษัฐกิจ สังคม
และวัฒนธุ์รรม ๒. เน้นให้เกิดผู้ลลัพธุ์์กับ 
ป็ระช�ชน เกิดรูป็ธุ์รรมจ�กก�รขับเคลื�อน 
ในเขตสุขภ�พต้องส่งผู้ลกับก�รเป็ลี�ยน 
แป็ลงในพ้ืนที�และสร้�งสุขภ�วะผูู้้นำ� เพื�อ 
ให้พื้นที�มีก�รเรียนรู้ที�หล�กหล�ย ๓. ทุก
ภ�คส่วนถือเป็็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�

  แน่นอนว่� ก�รขับเคลื�อนง�นจำ�เป็็น
ต้องมีกลยุทธุ์์ก�รดำ�เนินง�น ซึ�งย่�งก้�ว 
ถัดไป็ต่อจ�กน้ีจะให้นำ�้หนักคว�มสำ�คัญ 
ใน ๗ กลยุทธุ์์ คือ ๑. ก�รบูรณ�ก�รคว�ม 
ร่วมมือระหว่�งกรรมก�รและหน่วยง�น 
ที�เกี�ยวข้อง ๒. ก�รส�นพลังแนวร�บและ
ก�รเสริมศักยภ�พภ�คี ๓. ก�รสื�อส�ร
ส�ธุ์�รณะเพื�อให้เกิดก�รรับรู้บทบ�ท
ป็ระเด็นสำ�คัญหและคว�มจำ�เป็็นด้�น
สุขภ�พ ๔. ก�รมีและใช้ข้อมูลเพื�อเชื�อม
โยงข้อมูลที�มีให้เกิดป็ระโยชน์ ๕. ก�ร
จัดก�รคว�มรู้ ๖. ก�รส่งผู้่�นภ�รกิจสู่
คนรุ่นใหม่เพื�อก�รส�นพลังในเขตพ้ืนที� 
๗. ก�รเชื�อมโยงป็ระเด็นช�ติสู่พื้นที�
  ในส่วนของ “ปรัะเด็ีน้สำาคัญ” ในก�ร 
ขับเคลื�อนอ�ศัยกลไกคณะกรรมก�ร 
เขตสุขภ�พเพื�อป็ระช�ชน (กขป็.) จะ
มุ่งเป็้�ไป็ยัง ๖ เรื�องใหญ่ ที�สัมพันธุ์์กับ
สังคมสุขภ�วะและคุณภ�พชีวิตที�ดีของ
ป็ระช�ชนในพื้นที� ป็ระกอบด้วย ๑. ก�ร 
แก้ไขปั็ญห�กลุ่มเป็ร�ะบ�ง ได้แก่ ผูู้้สูงอ�ยุ 
พระภิกษุัสงฆ์่ เด็ก เย�วชน และคนพิก�ร 
๒. คว�มมั�นคงและคว�มป็ลอดภัยคว�ม 
มั�นคงท�งอ�ห�รในภ�วะวิกฤติ
      ๓. เกษัตรสิ�งแวดล้อม ได้แก่ ก�ร
จัดก�รขยะ และหมอกควัน ๔. อุบัติภัย
ท�งถนน ๕. ผู้ลกระทบวิกฤติโควิด-19 
และ ๖. ก�รป็ฏิิรูป็ระบบบริก�รสุขภ�พ 
ได้แก่ ระบบบริก�รป็ฐมภูมิ ระบบสุขภ�พ 
ชุมชน และก�รบริก�รเข้�ถึงสุขภ�พใน
เขตเมือง
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  ด้วย กขป็. ทุกเขตจะเป็็นกลไกก�ร
ขับเคลื�อนภ�รกิจไป็ถึงจุดหม�ย กขป็. มี
คว�มเห็นร่วมกันถึงบทบ�ทหน้�ที�ใน ๓ 
ด้�น เริ�มตั้งแต่ก�รเชื�อมโยงเป็้�หม�ย
แผู้นง�น ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�น
และองค์กรภ�ยในเขตพื้นที� รวมทั้งแลก 
เป็ลี�ยน ขับเคลื�อนร่วมกับกลไกระดับเขต 
อื�นๆ
  ถัดม�คือก�รแสวงห�คว�มร่วมมือกับ 
ภ�คส่วนต่�งๆ ด้วยก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ก�รเห็นร่วม ก�รเป็็นเครือข่�ย และ
สุดท้�ยที�สำ�คัญไม่ยิ�งหย่อนไป็กว่�กัน 
คือก�รขย�ยบทบ�ทให้กว้�งขว�งม�กข้ึน 
ในก�รดำ�เนินก�รเชิงระบบเชื�อมโยง 
ป็ระส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที�
เกี�ยวข้อง

๒๖ ๒๗

๑

๒

  สำ�หรับคว�มคิดเห็นและข้อเสนอ 
ที�น่�สนใจจ�ก คสช. ส�ม�รถสรุป็โดย
สังเขป็ได้ดังนี้

         เนื�องจ�กคณะกรรมก�ร กขป็.  
ชุดน้ีมีสัดส่วนของกรรมก�รที�เป็็นคน
เดิมป็ระม�ณครึ�งหนึ�งซึ�งจะส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นเพื�อเติมเต็มช่องว่�งที�มีอยู่
จ�กรอบแรกได้หโดยขอให้บูรณ�ก�ร
ฝ้่�ยเลข�นุก�รร่วมทั้ง ๔ หน่วยง�นและ
หนุนเสริมก�รทำ�ง�นของภ�คป็ระช�ชน
ให้เข้มแข็ง

             ง�นสำ�คัญของ กขป็. ในระยะ 
ต่อไป็นอกจ�กก�รพัฒน�ง�นของเขต 
สุขภ�พต้องป็ระส�น เครือข่�ยท้ังภ�ครัฐ 
ชุมชน ท้องถิ�น เพื�อแก้ไขป็ัญห�สุขภ�พ
ของป็ระช�ชนในพื้นที�หโดยขย�ยก�ร 
ทำ�ง�นของ ระบบส�ธุ์�รณสุขมูลฐ�นไป็สู่ 
ระบบสุขภ�พชุมชนในท้องถิ�นร่วมกับ 
คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับ 
อำ�เภอ (พชอ.) และกรรมก�รโรคติดต่อ 
แต่ละจังหวัดหเพื�อแก้ไขสถ�นก�รณ์ 
โควิด-19 เพื�อให้เห็นรูป็ธุ์รรมก�รทำ�ง�น
ในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์โควิด-19 จ�ก
ก�รทำ�ง�นร่วมกันของฝ้่�ยเลข�นุก�ร
ร่วมทั้ง ๔ หน่วยง�นและภ�คส่วนต่�งๆ
ในพื้นที� 
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เ ร่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ทีี่� เรัื�อง บัณฑิต มั�นคง

ร่วิมิช้ธง ‘ติื�นร้�อย่้่อย่่างย่ั�งย่ืน’
หลััง Post COVID-19

  เรียกได้ว่�เป็็นก�รรวมพลังกันเกือบ
ทั�วป็ระเทศของภาคีเครัือข่่ายทีุ�ข่ับ
เคลื�อน้งาน้ดี้าน้สุข่ภาพี่สังคม สำ�หรับ
ก�รจัดกิจกรรมแลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ หรือ 
Sideหeventหที�นอกเหนือจ�กเป็็นก�ร 
แบ่งปั็นป็ระสบก�รณ์อยู่ร่วม อยู่รอดก�ร 
จัดก�รตนเองในมิติต่�งๆหแล้วยังเป็็น 
ก�รผู้ลักดันข้อเสนอเชิงนโยบ�ยและ
ก�รสร้�งพันธุ์ะสัญญ�ร่วมที�จะลุกขึ้น
ม�เป็็นพลังพลเมืองที�ตื�นรู้สำ�หรับวิกฤต 
ต่�งๆiiของป็ระเทศหซึ�งสอดคล้องกับ 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�จะจัดในกล�ง
เดือนธุ์ันว�คมนี้อีกด้วย
 	เรัิ�มจากพี่ื�น้ทุี�ภาคเห่น้ือ ทั้ง ๓ เขต
ที�ยังปั็กป้็�ยชูธุ์งถึงคว�มมีวิถีอัตลักษัณ์
ของภ�คเหนือหในก�รจัดก�รกับภัย
สุขภ�พที�เกิดขึ้นพ่วงกับป็ระเด็นอ�ห�ร
ป็ลอดภัย สุขภ�วะกลุ่มเด็กไป็ถึงผูู้้สูงวัย
และภัยสุขภ�พ เข่ต้	๑ ว่�ด้วย “จ�วล้�น
น� ฮ่วมใจ๋ ฮอมแฮง แป็๋งก๋�น ต้�นโควิด” 
เข่ต้	 ๒	 ว่�ด้วยก�ร “ร่วมสร้�งเส้นท�ง
อ�ห�รป็ลอดภัย ใส่ใจเท่�ทันวิกฤติ เพื�อ
คุณภ�พชีวิตดีทุกกลุ่มวัย” และ เข่ต้	 ๓
ว่�ด้วย “ภ�พอน�คตเกษัตรบนฐ�น ๓ 
ภูมินิเวศน์”
	 	ใน้พี่ื�น้ทุี�ภาคกลาง ก็คงป็ระเด็นร่วม
ทั้งคว�มมั�นคงด้�นอ�ห�รที�สนับสนุน 
ชีวิตผูู้้คนในเมือง ไป็สู่ก�รจัดก�รขยะพิษั 
และระบบรองรับสังคมสูงวัย เริ�มที� เข่ต้ 
๔ ใช้ป็ระเด็น “ก�รเสริมสร้�งคว�มมั�นคง 
และอ�ห�รป็ลอดภัยด้�นอ�ห�รใน
ภ�วะวิกฤติ” เข่ต้	๕ เสนอป็ระเด็น “ก�ร 

รองรับสังคมสูงวัยและเกษัตรกรรมยั�งยืน 
: จ�กนโยบ�ยสู่ก�รป็ฏิิบัติ ฝ้ันเป็็นจริง 
ได้อย่�งไร”หเข่ต้	๖หจัดภ�ยใต้หัวข้อ  
“ ค ว � ม มั� น ค ง ข อ ง ร ะ บ บ เ ก ษั ต ร ที� 
สนับสนุนคว�มเป็็นเมือง รองรับผูู้้ตกง�น 
จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19” ภาคอีสาน้ 
มี เ นื้ อ ห � ที� ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง น โ ย บ � ย
ส�ธุ์�รณะที�ครอบคลุมป็ระช�กรกลุ่ม
ต่�งๆ  ได้แก่	 เข่ต้	๗ “ส�นพลังต้�นภัย
พย�ธุ์ิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี” เขต ๘ 
“คว�มมั�นคงด้�นอ�ห�รป็ลอดภัยเพื�อเสริม 
สร้�งเศรษัฐกิจฐ�นร�กในสถ�นก�รณ์ 
COVID-19 อ�ห�รป็ลอดภัย ใส่ใจก�ร
ผู้ลิต ห่วงใยผูู้้บริโภค” เข่ต้	๙ “ก�รดูแล
สุขภ�พกลุ่มป็ระช�กรเฉพ�ะ ผูู้้สูงอ�ย ุ
ติดเตียง พระสงฆ์่ในภ�วะวิกฤติโควิด-19 
อย่�งเป็็นธุ์รรม” และเขต้	๑๐ ที�เป็็นเขต 
ชูธุ์งก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รกับระบบ 
ส�ธุ์�รณะสุขมูลฐ�นกับก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�วะของป็ระช�ชนหจัดในห้วข้อ 
“ป็ลอดโรคหป็ลอดขยะติดเชื้อหสร้�ง
อ�ห�รในภ�วะวิกฤติโควิด-19”
	 	ภาคใต้้ ยังเด่นในเรื�องก�รชูธุ์งลด
คว�มเหลื�อมลำ้� สร้�งคว�มเป็็นธุ์รรม 
และก�รสร้�งพ้ืนที�ต้นแบบท�งนโยบ�ย 
ในก�รรับมือก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 
เช่นที� เข่ต้	๑๑ “ส�นพลังพื้นที�ป็ลอดภัย” 
เข่ต้	 ๑๒ “Kickoff พลเมืองตื�นรู้ ส�น
พลังรับมือโควิด-19 ด้วยม�ตรก�ร ๔ ต. 
๒ ป็.” และ เข่ต้	 ๑๓ กรุงเทพมห�นคร
จัดในหัวข้อ “ส�นพลังก�รพัฒน�พื้นที�
ส�ธุ์�รณะ พัฒน�ระบบบริก�รป็ฐมภูมิ

ในเขตเมือง”
  กลไกหลักในก�รร่วมจัด Side event 
ได้แก่คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อ
ป็ระช�ชน (กขป็.) ทั้ง ๑๓ เขต สมัชช�
สุขภ�พจังหวัด รวมถึงหน่วยง�นภ�คีทั้ง 
ในส่วนกล�งและระดับพ้ืนที�ที�หนุนเสริม
ช่วยเติม เพิ�มพลังกันอย่�งม�กม�ย ทั้ง 
สป็สช. สสส. พอช. ที�สำ�คัญคือพลัง 
ของพี�น้องป็ระช�ชน ชุมชนท้องถิ�นที�เริ�ม 
จ�กก�รเข้�ม�มีส่วนร่วม แล้วตื�นรู้กับ
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ รอบตัว กระทั�งลุกขึ้น
ม�เป็็นเจ้�ของร่วมในระบบสุขภ�พไป็
ด้วยกัน
  รูป็แบบก�รจัด ควบคู่กันทั้งออนไซต ์
และออนไลน์หทั้งมีก�รจัดเวทีเสวน�  
(Dialogue) เปิ็ดพ้ืนที�ให้ผูู้้เข้�ร่วมได้แสดง 
คว�มคิดเห็น มีก�รนำ�เสนอกระบวนก�ร
เครื�องมือ นวัตกรรมที�โดดเด่น บ�งเขต
ยังใช้พ้ืนที�จริงเป็็นสถ�นที�จัดง�นเช่นที�
ริมบึงบอระเพ็ดของ กขป็. ๓ ที�ริมเทือก
เข�ภูพ�นของ กขป็. ๘ เป็็นต้น
  ถือเป็็นก�รแลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ ใน 
ระดับพ้ืนที�อย่�งกว้�งขว�ง ที�จะร่วมผู้ลัก 
ดันและขับเคลื�อนป็ระเด็นต่�งๆ ที�เป็็น 
นโยบ�ยส�ธุ์�รณะแบบมีส่วนร่วม อีกท้ัง 
ยั ง เป็็นก�ร เ พิ� ม พ้ืน ที� ก�ร เ รี ยนรู้ ใน
กระบวนก�รท�งนโยบ�ยส�ธุ์�รณะที�
สร้�งให้ทุกคนม�เป็็นพลังของแผู่้นดิน
ที�จะร่วมกันชูธุ์งสร้�งพลังพลเมืองตื�นรู้
สู่วิกฤตสุขภ�พ เพื�ออยู่ร่วมอย่�งยั�งยืน
หลัง Post COVID-19 ได้ดีที�สุด 
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แ กั ะ  ร อ ย โ ล กั เรัื�อง ฝ้รั�งกิมจู

เมิื�อ COVID-19 
ไมิ่ได่�กิระที่บัทีุ่กิคน   หล�ยคนอ�จเชื�อว่�โควิดม�เพื�อ 

ทำ�ร้�ยโลกหไม่ว่�รวยหรือจนหโดนผู้ล 
กระทบกันทั�วหน้� แต่คว�มจริงแล้วไม่ใช่ 
ทุกคนได้รับผู้ลกระทบเท่�เทียมกัน
  โควิดทำ�ให้คนตกง�นหล�ยล้�นคน
ทั�วโลก แต่ผูู้้หญิงและผูู้้มีก�รศึกษั�น้อย
คือกลุ่มคนที� ถูกให้ออกจ�กง�นเป็็น 
กลุ่มแรก เด็กทุกคนได้รับผู้ลกระทบจ�ก
ก�รปิ็ดโรงเรียนหรือก�รป็รับม�เรียน
ออนไลน์ แต่เด็กจ�กครอบครัวที�อดมื้อ
กินมื้อย่อมได้รับผู้ลกระทบม�กกว่�เด็ก
ที�ม�จ�กครอบครัวมีอันจะกิน ก�รเลือก
ป็ฏิิบัติ ก�รตีตร� และก�รเหยียดอ�ยุ
เข้�ม�ครอบงำ�สังคมทุกวันนี้ โควิดได ้
ตอกยำ�้คว�มเหลื�อมลำ�้ในทุกมิติ ไม่ว่�จะ 
เป็็นท�งเพศ อ�ยุ เชื้อช�ติ ฐ�นะ
 	องค์การัอน้ามัยโลก	(WHO)	เผู้ยแพร่ 
บทสรุป็เรื�องโควิดกับคว�มไม่เป็็นธุ์รรม 
ด้�นสุขภ�พ ระบุชัดว่�โควิดส่งผู้ลกระทบ 
ม�กที�สุดกับป็ระช�กร ๗ กลุ่ม คือ ผูู้้ม ี
ร�ยได้น้อย กลุ่มช�ติพันธ์ุุ์และชนเผู่้�พ้ืน 
เมือง แรงง�นร�ยได้ตำ��รวมท้ังบุคคล�กร 
ท�งก�รแพทย์ แรงง�นข้�มช�ติ ผูู้้สูงอ�ยุ 
ที�อยู่บ้�นพักคนชร� ผูู้้ต้องขัง คนไร้บ้�น
  เพร�ะคนกลุ่มนี้ ส่ วนใหญ่อ ยู่ใน
สภ�พแวดล้อมที�ข�ดแคลน ที�พักอ�ศัย
แออัด ที�ทำ�ง�นไม่ป็ลอดภัย และเข้�ไม ่
ถึงบริก�รของรัฐ ก�รรักษั�พย�บ�ล รวม 
ถึงข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ
  องค์ก�รอน�มัยโลกได้จัดเสวน� 
ออนไลน์ เพื�อขบคิดเรื�องน้ีเมื�อ ๗ ธัุ์นว�คม 
ที�ผู้่�นม� โดยมีผูู้้แทนจ�ก WHO, World 
Bank, UNDP, และผูู้้แทนจ�กป็ระเทศ ๑ 
ป็ระเทศ โดยเชิญ	ดีรั.วีัรัะศักดิี�	พุี่ทุธาศรีั 
ผูู้้แทนจ�กหสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) เข้�ร่วมเสวน�

ครั้งนี้ และมีข้อเสนอที�น่�สนใจ คือ

๑ หลักป็ระกันสุขภ�พถ้วนหน้�ไม่เพียง 

พอ ต้องสร้�งชุดสิทธิุ์ป็ระโยชน์ข้ันพ้ืนฐ�น 

ถ้วนหน้�ให้กับป็ระช�ชนด้วย  

๒   ก�รลงทุนเพื�อสร้�งระบบคุ้มครอง

สิทธุ์ิขั้นพื้นฐ�นของป็ระช�ชนทุกคน จึง

เป็็นจุดเน้นใหม่หลังโควิด

๓   ก�รป็้องกัน เตรียมพร้อมและรับมือ

ต่อก�รระบ�ดครั้งใหญ่ ควรมองในเชิง 

อภิบ�ลระบบสุขภ�พ ที�เน้นคว�มร่วมมือ 

จ�กทุกภ�คส่วน

๔ ก�รมีส่วนร่วมของภ�คป็ระช�ชนใน

ก�รแก้ป็ัญห�วิกฤติ เป็็นก�รสร้�งวัคซีน

ให้กับสังคม จำ�เป็็นต้องมีเครือข่�ย และ

กลไกป็ระส�นระดับช�ติ

๕ บทบ�ทของรัฐบ�ลส่วนกล�งและ

รัฐบ�ลท้องถิ�นมีคว�มสำ�คัญ ต้องเพิ�ม

ศักยภ�พก�รทำ�ง�นให้กับภ�ครัฐ

๖ ก�รเก็บและรวบรวมข้อมูลที�สะท้อน

คว�มเหลื�อมลำ�้ ยังเป็็นจุดบอดต้องเร่งแก้ไข 

เพื�อพัฒน�ระบบติดต�มให้มีป็ระสิทธิุ์ภ�พ 

ขึ้น  

  ข้อเสนอจ�กวงเสวน�ออนไลน์ น้ี

 น่�จะจุดป็ระก�ยให้ป็ระเทศไทยได้คิด

อะไรต่อ เมื�อโควิด ส�ยพันธุ์ุ์ Omicron 

อ�จทะลักเข้�ป็ระเทศ 

ข่อข่อบคุณภาพี่ปรัะกอบจาก COVID-19 and the social 
determinants of health and health equity: WHO evidence brief

แห่ล่งข่้อมูล	: COVID-19 and the social determinants of health and health equity: 
WHO evidence brief 
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ใ ห้้ ร ะ บ บ สุี ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่� อ ง เรัื�อง ทรงพล ตุละท� กลุ่มง�นพัฒน�ระบบและกลไกก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พ สช.

กิารจำัด่ที่ำาแผนที่่�ช่�ที่ิศกิารวิิจำัย่ (Research Mapping)
เพ่�อพัฒนาด่�านวิิชากิาร

กิารประเมิินผลักิระที่บัด่�านสุขึ้ภาพระด่ับัภ้มิิภาค

ในป็ระเทศไทยปั็จจุบัน คว�มรู้ที�ป็ระเทศ 
ไทยยังไม่มี แต่ส�ม�รถป็ระยุกต์คว�มรู ้
ส�กลม�ใช้ได้ และคว�มรู้ที�อ�จต้องสร้�ง 
ขึ้นใหม่สซึ�งจะครอบคลุมป็ระเด็นและ
คว�มรู้ในหล�กหล�ยส�ข� 
  นอกจ�กน้ี ยังจำ�เป็็นต้องให้หน่วยง�น 
และองค์กรที�มีบทบ�ทสำ�คัญขับเคลื�อน
ก�รดำ�เนินง�นก�รป็ระเมินผู้ลกระทบ 
ด้�นสุขภ�พ สถ�บันวิช�ก�ร และแหล่งทุน 
สนับสนุนก�รวิจัยที�สำ�คัญได้มีส่วนร่วม 
ในก�รแลกเป็ลี�ยนคว�มคิดเห็น จึงมีก�ร 
แบ่งก�รดำ�เนินง�นเป็็น ๓ ส่วน คือ

๑.นก�รจัดทำ�กรอบแผู้นที�ชี้ทิศฯนเพื�อ

ป็ระเมินสถ�นก�รณ์ บริบทของภูมิภ�ค

ฉ�กทัศน์ (scenario) ที�อ�จจะเกิดขึ้น

ในภูมิภ�คที�ก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�น

สุขภ�พส�ม�รถเป็็นเครื�องมือในก�ร

สร้�งท�งเลือกก�รตัดสินใจที�ครอบคลุม

และลดผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พของ

ป็ระช�ชนได้

๒.   ก�รจัดทำ�แผู้นที�ชี้ทิศฯ โดยให้ HIA 

consortium แต่ละภูมิภ�ค องค์กรต่�งๆ 

  หลังจ�กก�รพัฒน�หลักเกณฑ์และ
วิธุ์ีก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พที�
เกิดจ�กนโยบ�ยส�ธุ์�รณะ พ.ศ. 2564 
ที�มีก�รป็ระก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษั�
ไป็เมื�อ ๒๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ คณะ
ทุำางาน้พัี่ฒน้าเครืัอข่่ายควัามรั่วัมมือ
ทุางวิัชาการัการัปรัะเมิน้ผลกรัะทุบ 
ดี้าน้สุข่ภาพี่แต่ละภูมิภ�ค ได้กำ�หนด
ทิศท�งในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ท�ง
วิช�ก�รก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�น 
สุขภ�พโดยจัดทำ�แผู้นที� ช้ีทิศก�รวิจัย 
(ResearchสMapping)สเพื�อให้แต่ละ
ภูมิภ�คและเครือข่�ยในภ�พรวมได้เห็น
ทิศท�งในก�รพัฒน�ร่วมกัน
  ก � ร จั ด ทำ � แ ผู้ น ที� ชี้ ทิ ศ ก � ร วิ จั ย
เพื�อพัฒน�ด้�นวิช�ก�รก�รป็ระเมิน
ผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พระดับภูมิภ�ค
มีวัตถุป็ระสงค์เพื�อป็ระเมินและค�ด
ก�รณ์ทิศท�งในก�รกำ�หนดป็ระเด็น
ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ รวมถึงโจทย์ก�ร
วิจัยที�ชัดเจนที�จะส�ม�รถสนับสนุนก�ร 
พัฒน�ด้�นวิช�ก�รก�รป็ระเมินผู้ล 
กระทบด้�นสุขภ�พ
  ก�รจัดทำ�แผู้นที�ช้ีทิศก�รวิจัยฯ คร้ังน้ี 
รวมถึงก�รสำ�รวจคว�มรู้เกี�ยวกับก�ร 
ป็ระเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พที�มีอยู่ 

ได้แก่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย ผูู้้ใช้ป็ระโยชน์ 

ท้ังระดับนโยบ�ยและป็ฏิิบัติรรวมถึง

นักวิช�ก�รในแต่ละกลุ่มป็ระเด็นวิจัย 

ร่วมกันกำ�หนดกลุ่มคว�มรู้ต่�งๆนและ 

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญของกลุ่มคว�มรู้ต่�งๆ 

ต่อก�รดำ�เนินง�น

๓.  ก�รจัดทำ�ชุดโครงก�รวิจัย (Research 

Package) โดยป็ระเมินจ�กคว�มจำ�เป็็น 

เร่งด่วนของป็ระเด็นภ�ยใต้แผู้นที�ชี้ทิศฯ 

ว่�มีคว�มจำ�เป็็นต้องสร้�งองค์คว�มรู้ 

น้ันๆ ในระยะส้ันและเลือกม�พัฒน�เป็็น 

ชุดโครงก�รวิจัย 

  เป็้�หม�ยเบื้องต้นคือก�รทำ�ให้เห็น  

Research Mapping ของแต่ละภูมิภ�คที� 

มีสถ�นก�รณ์ บริบท คว�มจำ�เป็็นเร่งด่วน 

ในก�รใช้ HIA แตกต่�งกัน และนำ�ม�

รวบรวมนป็ระมวลให้เห็นภ�พรวมของ

ป็ระเทศ ดังนั้น ผู้ลผู้ลิตที�จะเกิดจ�ก 

คณะทำ�ง�นพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือ 

ท�งวิช�ก�รก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�น

สุขภ�พแต่ละภูมิภ�ค

  ภ�ยใต้ก�รจัดทำ�แผู้นที�ช้ีทิศก�รวิจัยฯ 

นั้นจะมี ๒ ส่วนคือ Research Mapping 

และ Research Package ซึ�งคณะทำ�ง�น 

พัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รฯ 

แต่ละภูมิภ�คจะจัด Forum แลกเป็ลี�ยนผู้ล 

จ�กก�รจัด Research Mapping และ 

Research Package ของแต่ละภูมิภ�ค

และมีก�รพัฒน� Research Mapping 

ในภ�พรวมของป็ระเทศต่อไป็ในเดือน

มีน�คม ๒๕๖๕

  สำ�หรับโจทย์ก�รวิจัย หรือองค์คว�มรู้ 

ที�ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ในระยะสั้นหรือ 

ช่วง ๑-๒ ไตรม�สแรกของป็ี ๒๕๖๕ จะ 

มีก�รนำ�ผู้ลก�รศึกษั�ม�นำ�เสนอในเวที 

HIA Forum ที�ท�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

สุขภ�พแห่งช�ติiร่วมกับเครือข่�ยวิช�ก�ร 

ทั�วป็ระเทศ ในช่วงเดือนสิงห�คม ๒๕๖๕ 

ด้วย ท้ังน้ีกลุ่มง�นพัฒน�ระบบและกลไก 

ก�รป็ระเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พจะนำ� 

เสนอคว�มคืบหน้�และป็ระช�สัมพันธ์ุ์

ให้ทร�บเป็็นระยะ 
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R i g h t   t o   H e a l t h เรัื�อง พิสิษัฐ์ ศรีอัคคโภคิน

สถานะที่างกิฎหมิาย่
ขึ้องกิารวิางแผนกิารด่้แลัลั่วิงหน�า   ในป็ี พ.ศ. ๒๕๖๔	 สำาน้ักงาน้คณะ 

กรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิ	 (สช.)	 ร่วม 
กับกรมก�รแพทย์ กรมอน�มัยสม�คม 
บริบ�ลผูู้้ป่็วยระยะท้�ย และกลุ่ม Peaceful 
death ได้พัฒน�แน้วัทุางการัแผน้การั 
ดีูแลล่ วังห่น้้า เ พื�อให้ เป็็นแนวท�ง
กล�งที�เป็็นต้นแบบก�รว�งแผู้นก�ร
ดูแลล่วงหน้�สำ�หรับป็ระเทศไทย โดย
กระบวนก�รจัดทำ�เอกส�รดังกล่�วเป็็น
ไป็ต�มม�ตรฐ�นท�งวิช�ก�ร โดยมีก�ร
ศึกษั�จ�กเอกส�รท�งวิช�ก�รในเรื�อง
ก�รดูแลแบบป็ระคับป็ระคองจ�กท้ังใน
และต่�งป็ระเทศ รวมทั้งมีกระบวนก�ร
รับฟังคว�มคิดเห็นจ�กบุคล�กรด้�น
สุขภ�พในโรงเรียนแพทย์และภูมิภ�ค
ต ล อ ด จ น รั บ ฟั ง ค ว � ม คิ ด เ ห็ น จ � ก
บุคล�กรด้�นสุขภ�พที�มีคว�มรู้และ
คว�มเชี�ยวช�ญในเรื�องก�รดูแลแบบ
ป็ระคับป็ระคอง 
     สช. ในฐ�นะฝ้่�ยเลข�นุก�รของคณะ 
ทำ�ง�นวิช�ก�รยกร่�งแนวท�งก�รว�ง 
แผู้นก�รดูแลล่วงหน้�ดังกล่�วได้เสนอ
ร่�งแนวท�งก�รว�งแผู้นก�รดูแลล่วง
หน้�แก่คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
(คสช.) ที�มีน�ยกรัฐมนตรีเป็็นป็ระธุ์�น 
เพื�อให้ คสช. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
และป็ระก�ศใช้ต่อไป็

  ในกระบวนก�รจัดทำ�แนวท�งก�ร

ว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้�ฉบับน้ี มี

ป็ระเด็นหนึ�งที�มักจะมีก�รสอบถ�มกัน

เสมอคือiสถ�นะท�งกฎหม�ยของก�ร

ว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้�คืออะไร

  สำ�หรับป็ระเด็นนี้อธุ์ิบ�ยร�ยละเอียด

ดังต่อไป็นี้

  ก�รว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้� หรือ 

(Advance care planning) คือกระบวน 

ก�รว�งแผู้นดูแลสุขภ�พที�ทำ�ไว้ก่อนที� 

ผูู้้ป็่วยจะหมดคว�มส�ม�รถในก�ร

ตัดสินใจหรือเข้�สู่ระยะสุดท้�ยของชีวิต

อ�จเป็็นท�งก�รหรือไม่เป็็นท�งก�ร

โดยอ�จใช้กระบวนก�รสนทน�ป็รึกษั�

ร่วมกันระหว่�งผูู้้ป็่วย ครอบครัว และ 

ทีมบุคล�กรสุขภ�พ หรือผูู้้ป่็วยอ�จทำ�ได้ 

ด้วยตนเอง หรือป็รึกษั�สม�ชิกครอบครัว 

หรือป็รึกษั�บุคล�กรสุขภ�พ
๑
 

  เมื�อพิจ�รณ�จ�กนิย�มดังกล่�วพบว่� 

ก�รว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้�คือ “กระบวน 

ก�ร” ป็รึกษั�ห�รือ ๓ ฝ้่�ย คือบุคล�กร

ด้�นสุขภ�พ ผูู้้ป็่วย และญ�ติ ถึงเรื�อง

แนวท�งในก�รว�งแผู้นดูแลสุขภ�พ

ของผูู้้ป็่วย ซึ�งกระบวนก�รนี้ส�ม�รถนำ� 

“หลักคว�มยินยอมที�ได้รับก�รบอกกล่�ว 

(informed consent)” ม�ป็ระยุกต์ใช้ได้

  หลักคว�มยินยอมที�ได้รับก�รบอก 

กล่�วคือ คว�มยินยอมของผูู้้ป็่วยที�ยอม

ให้ผูู้้ป็่วยป็ระกอบวิช�ชีพท�งก�รแพทย์ 

กระทำ�ต่อร่�งก�ยและจิตใจของตนต�ม

กรรมวิธุ์ีในวิช�ชีพนั้น โดยที�ผูู้้ป็่วยได้รับ

ก�รอธุ์ิบ�ยหรือบอกกล่�วให้เข้�ใจถึง

วัตถุป็ระสงค์ ร�ยละเอียด ผู้ลที�อ�จเกิด

ขึ้นท้ังผู้ลดีและผู้ลเสียจ�กก�รกระทำ�

นั้น ซึ�งม�ตร� ๘ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พแห่ง

ช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรองหลักก�รดัง

กล่�วไว้

  อนึ�ง ก�รว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้� 

ต�มม�ตร� ๘ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แตกต่�งจ�กก�รทำ�หนังสือ 

แสดงเจตน�ไม่ป็ระสงค์จะรับบริก�ร

ส�ธุ์�รณสุขต�มม�ตร� ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. 

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยก�ร

ว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้�จะแจ้งให้

บุคล�กรด้�นสุขภ�พและญ�ติทร�บว่� 

ผูู้้ป็่วยต้องก�รก�รดูแลแต่ละช่วงเวล� 

อย่�งไรบ้�งต่�งจ�กหนังสือแสดงเจตน�ฯ 

ที� มุ่งแจ้งคว�มต้องก�รของผูู้้ป่็วยใน 

ช่วงว�ระสุดท้�ยของชีวิตเท่�นั้น 

๑
 ป็ระก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติเรื�อง 

นิย�มป็ฏิิบัติก�ร (Operational definition) ของ

คำ�ที�เกี�ยวข้องกับเรื�องก�รดูแลแบบป็ระคับป็ระคอง 

(Palliative care) สำ�หรับป็ระเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
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น โ ย บ า ย สี ร้ า ง ไ ด้ เรัื�อง นิรช� อัศวธุ์ีร�กุล และ แคทรีย� ก�ร�ม สำ�นักพัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธุ์�รณะระดับช�ติ

กิารจำัด่กิิจำกิรรมิแลักิเปลั่�ย่นเรีย่นร้�
ขึ้องภาค่เคร่อขึ้่าย่ในส่วินกิลัางแลัะพ่�นที่่�

	 	สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่
แห่่งชาต้ิ	 (สช.)	 ไดี้รั่วัมกับห่น้่วัยงาน้
ภ�คีเครือข่�ยจัดกิจกรรมแลกเป็ลี�ยน
เรียนรู้ของภ�คีเครือข่�ยในส่วนกล�ง 
(กรุงเทพฯ ป็ริมณฑล) และพื้นที� (กขป็. 
ร่วมกับสมัชช�สุขภ�พจังหวัด) ภ�ยใต้มติ 
ของคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ (คจ.สช.) ครั้งที� ๑๓-๑๔ และ
อนุกรรมก�รก�รมีส่วนร่วมและสร้�ง 
ก�รเรียนรู้ของภ�คีเครือข่�ย ในช่วงเดือน 
ตุล�คมจนถึงสัป็ด�ห์ที�สองของเดือน 
ธุ์ันว�คม ๒๕๖๔ รัวัมทุั�งสิ�น้	๒	กิจกรัรัม	
 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

	๑	 ควัามสอดีคล้องกับกรัอบและแน้วั 

ทุางการัจัดีสมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาติ้ 

พี่.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔

  ต�มกรอบและแนวท�งก�รจัดสมัชช� 

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ป็ระก�รหนึ�ง คือก�รป็รับและบูรณ�ก�ร 

ก�รดำ�เนินก�รท้ังข�ข้ึนและข�เคลื�อนของ 

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติร่วมกับสมัชช�

สุขภ�พเฉพ�ะป็ระเด็นและสมัชช�

สุขภ�พจังหวัดจึงเป็็นก�รจัดกิจกรรม

แลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ของภ�คีเครือข่�ยท้ัง

จ�กระดับพ้ืนที�และส่วนกล�งเพื�อร่วม 

ขับเคลื�อนสังคมในวงกว้�งร่วมผู้ลักดัน 

และขับเคลื�อนป็ระเด็นต่�งๆหที� เป็็น 

นโยบ�ยหรือ ข้อ เสนอเชิ งนโยบ�ย 

ส�ธุ์�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมโดย 

ยึดแนวคิด “ทุุกน้โยบายห่่วังใยสุข่ภาพี่ 

(Health	 in	All	Policies)”	อีกทั้งยังเป็็น 

ก�รเพิ�มพ้ืนที�ก�รเรียนรู้กระบวนก�ร

นโยบ�ยส�ธุ์�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมี

ส่วนร่วม หรือที�เรียกว่� “กรัะบวัน้การั

สมัชชาสุข่ภาพี่”	ที�หล�กหล�ยและเป็ิด

กว้�งกับทุกภ�คส่วนในสังคม 

  ก�รจัดกิจกรรมแลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ช่วง 

ก่อนวันป็ระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

และลดวันจัดง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

จ�กเดิมที�เคยจัดเป็็นเวล� ๓ วันอยู่เป็็น 

ป็ระจำ�ทุกป็ี ในป็ี ๒๕๖๓ เป็็นป็ีแรกที� 

มีก�รจัดเพียง ๒ วัน และกระจ�ยกิจกรรม 

ของง�นโดยเฉพ�ะกิจกรรมก�รขับเคลื�อน 

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที� ผู่้�นม�

จ�กส่วนกล�งไป็ยังพื้นที�ต่�งๆ ขย�ยวง 

กว้�งหเพื�อให้ภ�คีเครือข่�ยพ้ืนที�และ

ส่วนกล�งมีส่วนร่วมเป็็นเจ้�ของและ 

เป็็นส่วนหนึ�งของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๒	 แห่ล่งทุี�มาข่องปรัะเดี็น้กิจกรัรัม

แลกเปลี�ยน้เรีัยน้รัู้ ก่อน้วััน้ปรัะชุม

สมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิ

  จัดแบ่งได้อย่�งน้อย ๓ แหล่งที�ม�ได้แก่ 

(๑) ป็ระเด็นที�เกี�ยวข้องกับร่�งระเบียบว�ระ 

ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔

(๒)หป็ระเด็นที�เกี�ยวข้องกับมติสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติที�ต้องร�ยง�นคว�ม

ก้�วหน้�ก�รขับเคลื�อนมติฯหในสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ และ (๓) 

ป็ระเด็นนโยบ�ยส�ธุ์�รณะขององค์กร/

หน่วยง�น/เครือข่�ย/พื้นที�

	๒.๑	ปรัะเด็ีน้ทีุ�เกี�ยวัข้่องกับร่ัางรัะเบียบ 

วัารัะสมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิ ได้แก่ 

(๑) ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อม

ที�ยั�งยืนในวิกฤตโควิด-19 (พลิกวิกฤตสู่

โอก�ส สร้�งสุขภ�วะสร้�งสิ�งแวดล้อม) 

(๒) ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ 

ของกลุ่มป็ระช�กรเฉพ�ะในภ�วะวิกฤต

อย่�งเป็็นธุ์รรม (ป็ระช�กรกลุ่มเฉพ�ะ) 

(๓) ก�รจัดก�รก�รสื�อส�รอย่�งมีส่วนร่วม 

ในวิกฤตสุขภ�พห(สื�อถึงใจหในวิกฤต

สุขภ�พ)

๒.๒	 ปรัะเด็ีน้ทีุ�เกี�ยวัข้่องกับมติ้สมัชชา 

สุข่ภาพี่แห่่งชาติ้ทีุ�ต้้องรัายงาน้ควัาม 

ก้าวัห่น้้าการัขั่บเคลื�อน้มติ้ฯiใน้สมัชชา 

สุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิ	ครัั�งทุี�	๑๔ ได้แก่ (๑) 

ม�ตรก�รทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (๒) 

วิถีเพศภ�วะ: เสริมพลังสุขภ�วะครอบครัว 

(๓) รวมพลังชุมชนต้�นมะเร็ง (๔) ก�ร

จัดก�รเชิงระบบสู่ป็ระเทศใช้ย�อย่�งสม

เหตุผู้ล โดยชุมชนเป็็นศูนย์กล�ง และ (๕) 

ก�รบริห�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วม กรณี

โรคระบ�ดใหญ่

  ท้ังน้ีในระดับพ้ืนที�ส�ม�รถพิจ�รณ� 

เลือกป็ระเด็นที�สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 

และก�รดำ�เนินก�รของพื้นที�ได้เอง

๒.๓.	ปรัะเดี็น้การัข่ับเคลื�อน้น้โยบาย 

สาธารัณะข่องพี่ื�น้ทุี�	เช่น้	ปรัะเดี็น้จาก 

มติ้สมัชชาสุข่ภาพี่เฉพี่าะพืี่�น้ทีุ�/เฉพี่าะ 

ปรัะเด็ีน้	 ห่รืัอสมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาติ้ 

ทุี�ผ่าน้มา ทั้งนี้บ�งป็ระเด็นอ�จมีทั้งก�ร

ขับเคลื�อนหนุนเสริมกันในระดับช�ติ 

และพ้ืนที� โดยมีหน่วยง�นส่วนกล�งระดับ 

นโยบ�ย เช่น สธุ์. สสส. สป็สช. พอช. 

และองค์กรหรือหน่วยง�นในระดับพ้ืนที� 

เช่น กขป็. เครือข่�ยสมัชช�จังหวัด เป็็น

เจ้�ภ�พหลักของป็ระเด็นนั้นๆ และใช้

กระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน

ดำ�เนินก�ร

< ติัวอย่างกัิจกัรรมแลกัเปลี�ยนเรียนร้้ฯ 
ที่ี�จัดแล้วในสี่วนกัลาง(กัรุงเที่พิฯ ปริมณฑล) 
เช่น “รวมพิลังชุมชนติ้านมะเร็ง” 
เม่�อวันที่ี� ๒๖ พิฤศจิกัายน พิ.ศ.๒๕๖๔ 
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  นอกจ�กนี้ ยังมีป็ระเด็นอื�นๆหเช่น 

ปรัะเด็ีน้ทีุ�เป็น้น้โยบายสาธารัณะข่อง 

ห่น้่วัยงาน้เจ้าภาพี่ห่ลักน้ั�น้ๆ	 ทุี�สอดี 

คล้องกับแน้วัคิดี	“ทุุกน้โยบายห่่วังใย

สุข่ภาพี่	(Health	in	All	Policies)	และใช ้

กรัะบวัน้การัมีส่วัน้ร่ัวัมข่องทุุกภาคส่วัน้ 

ดีำาเน้ิน้การั”

  ทั้งนี้ หน่วยง�นเจ้�ภ�พหลัก อ�จเป็็น 

หน่วยง�นรัฐส่วนกล�ง/ภูมิภ�ค/ส่วน

ท้องถิ�น  สถ�บันก�รศึกษั�/ภ�คีวิช�ก�ร 

องค์กรวิช�ชีพ องค์กรภ�คป็ระช�สังคม/

ภ�คป็ระช�ชน หรือเครือข�่ยเชิงป็ระเด็น/ 

กลุ่มจังหวัด/เขตพ้ืนที� เช่น เครือข่�ยลุ่มนำ�้ 

เครือข่�ยช�ติพันธุ์ุ์  และเขตสุขภ�พเพื�อ

ป็ระช�ชน

๓iการักำาห่น้ดีกลุ่มเป้าห่มายข่องกิจกรัรัม 

แลกเปลี�ยน้เรัียน้รัู้	

  หน่วยง�นเจ้�ภ�พหลักเป็็นผูู้้กำ�หนด

กลุ่มเป็้�หม�ยของกิจกรรมแลกเป็ลี�ยน 

เรียนรู้ในป็ระเด็นที�เสนอ และดูแลก�รเชิญ 

กลุ่มเป้็�หม�ยเข้�ร่วมง�น โดยมุ่งเน้นให้ 

มีผูู้้แทนจ�กทุกภ�คส่วนที�เกี�ยวข้องม� 

แลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ หรือขับเคลื�อนกิจกรรม 

ร่วมกัน เปิ็ดกว้�งให้ส�ธุ์�รณะป็ระช�ชน 

ที�สนใจร่วมรับชม และร่วมแลกเป็ลี�ยน

เรียนรู้ในป็ระเด็นนั้นๆ ได้ ผู้่�นช่องท�ง

สื�อออนไลน์ 

๔	 รัูปแบบและลักษ์ณะกิจกรัรัมแลก

เปลี�ยน้เรัียน้รัู้	

  หน่วยง�นเจ้�ภ�พหลักหและภ�คี

เครือข่�ยร่วมกันออกแบบกิจกรรม

แลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ได้อย่�งอิสระหและ

สร้�งสรรค์ โดยส�ม�รถนำ�รูป็แบบและ

ลักษัณะของกิจกรรมไป็ป็รับใช้ได้ต�ม

บริบทพื้นที�นั้นๆ ดังนี้ 

๑)  จัดเวทีเสวน�แลกเป็ลี�ยน (Dialogue) 

แบบท�งก�ร หรือแบบต�มธุ์รรมช�ติ  ที�

เป็ิดพ้ืนที�ให้ผูู้้เข้�ร่วมง�นได้ร่วมแสดง 

คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย มุ่งเน้น 

ก�รสื�อส�รโต้ตอบกันได้ 

๒)  มีก�รนำ�เสนอกระบวนก�ร เครื�องมือ

ที�ใช้ในก�รทำ�ง�น นวัตกรรม กิจกรรมที� 

เป็็นรูป็ธุ์รรม หรือกิจกรรมที�เป็ิดกว้�งให ้

ป็ระช�ชนเข้�ร่วมได้ หรืออ�จมีนิทรรศก�ร 

จัดแสดงไว้ภ�ยในง�น

๓) หกรณีที�ต้องก�รจัดง�นแบบป็ระชุม 

ออนไลน์ควบคู่ไป็ด้วย ให้พิจ�รณ�คว�ม 

พร้อมของสถ�นที�เทคโนโลยีที�ใช้ง�น 

รวมถึงระบบบริห�รจัดก�รป็ระชุม

ออนไลน์

๔)  ถ่�ยทอดสดแบบออนไลน์ ผู้่�น FB 

Live  ที�ส�ม�รถแชร์ Link เผู้ยแพร่ต่อได้  

และบันทึกไฟล์ไว้ เพื�อใช้ Re-Run ได้ 

v 
“บที่บาที่ อปที่. กัับกัารแกั้ปัญห้า
ยาในชุมชนอย่างยั�งย่น” 
จัดเม่�อวันที่ี� ๒ ธัันวาคุม พิ.ศ. ๒๕๖๔

>
 ติัวอย่างกัิจกัรรมแลกัเปลี�ยน

เรียนร้้ฯ ที่ี�จัดแล้วในพิ้�นที่ี� (กัขป. 
ร่วมกัับสีมัชชาสีุขภาพิจังห้วัด)  

เช่น กัขป.เขติ ๑๐ เร่�อง 
ปลอดโรคุ ปลอดขยะติิดเช่�อ 

สีร้างอาห้ารในภาวะวิกัฤติิ
สี้้ภัยโคุวิด 19 กัับเคุร่�องม่อ

ธัรรมน้ญ  เม่�อวันที่ี� ๓๐ 
พิฤศจิกัายน ๒๕๖๔

>
กัขป.เขติ ๑๑ เร่�อง 

สีานพิลังพิ้�นที่ี�ปลอดภัย
ติ้นแบบ เขติ ๑๑ 

จัดเม่�อวันที่ี� 
๒๙ พิ.ย. ๒๕๖๔

 	 สช.	 จะรัวับรัวัม	 Highlight	 ข่อง 
กิจกรัรัมแลกเปลี�ยน้เรีัยน้รู้ัฯ	 ทีุ�จัดีโดีย 
ห่น้่วัยงาน้เจ้าภาพี่ห่ลักและภาคี
เครัือข่่ายห่มาน้ำาเสน้อใน้วััน้ปรัะชุม 

สมัชชาสุข่ภาพี่แห่่งชาต้ิ	 ครัั�งทุี�	 ๑๔ 
และเผยแพี่รั่บน้ช่องทุางการัสื�อสารั
ข่อง	สช.	ต้่อไป	
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เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั เรัื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

กิาฬโรคสมิัย่รัชกิาลัที่่� ๕ 
(๒)

  โรคน้ีมีหมัดหนูเป็็นพ�หะiiก�รแพร่โรค 
เป็็นไป็ได้หล�ยท�ง ได้แก่ (๑) ก�รรับ
เชื้อจ�กก�รไอ-จ�ม (๒) ก�รสัมผู้ัสตรง 
(Direct physical contact) (๓) ก�รสัมผัู้ส 
ท�งอ้อมกับสิ�งที�ป็นเป็้�อนเชื้อ (Indirect 
contact) (๔) ก�รสัมผู้ัสท�งลมห�ยใจ
(airborne transmission) จ�กผูู้้ป็่วย
ก�ฬโรคเข้�สู่กระแสโลหิต และก�ฬโรค
ป็อด (๕) ท�งอ�ห�รและนำ้� (fecal-oral  
transmission) และจ�กหมัดหรือสัตว์อื�น 
ที�เป็็นพ�หะ (vector borne transmission) 
  น่�สนใจว่�dในสมัยรัชก�ลที�d๕ นอก 
จ�กแพทย์ ผูู้้เชี�ยวช�ญตะวันตกโดย 
เฉพ�ะแพทย์ไนติงเกลdน�ยแพทย์ไฮเอต 
และ น�ยแพทย์จอร์จ บี. แมคฟ�ร์แลนด์ 
แล้ว เจ้�หน้�ที�ผูู้้รับผู้ิดชอบฝ้่�ยไทยที�ม ี
คว�มรู้ดีในก�รควบคุมป็้องกันโรคก็มี 
ลงไป็ถึงระดับอำ�เภอsดังตัวอย่�งจ�ก 
ห นั ง สื อ น � ย อำ� เ ภ อ บ � ง นำ้� เ ป็ รี้ ย ว
จ.ฉะเชิงเทร� ถึงป็ลัดมณฑลป็ร�จีนบุรี
ดังนี้ 

ที่่�  ๒๕๘/๗๓๒    

ที่่�วุ่าการอำาเภอบางนำ�าเปร้�ย์วุ

วุันที่่� ๒๓ สิงหัาคมื รัตนโกสินที่รศก ๑๒๖ 

(พิ.ศ. ๒๔๕๐)

ข้�าพิระพุิที่ธเจ�าหัลัวุงชิิลััมืภิลัารักษ์ นาย์อำาเภอ 

บางนำ�าเปร้�ย์วุหัข้อประที่านราย์งานกราบที่้ลั

หัมื่อมืเจ�าธำารงศิริปลััดมืณฑลั ได�นำาข้้�นกราบ 

ท้ี่ลัพิระเดชิพิระคุณ พิระเจ�าน�องย์าเธอฯข้�าหัลัวุง 

พิิเศษจัดราชิการตำาแหัน่งข้�าหัลัวุงเที่ศาภิบาลั

สำาเร็จราชิการมืณฑลัปาจิณหั[คือมืณฑลั

ปราจ่นบุร้] ที่ราบฝ่่าพิระบาที่

๑   ด�วุย์ข้�าพิระพิุที่ธเจ�าได�รับโที่รศัพิที่์วุ่า

กระที่รวุงส่งหัมือบุญม่ืออกมืาตรวุจกาฬโรค

ใหั�ข้�าพิระพิุที่ธเจ�าไปพิักแลัะพิาหัมือไปตรวุจ 

แลั�วุรับรองพิอสมืควุร ถ�าหัมือช่ิ�แจงแลัะแนะนำา 

อย์่างไรต่อไปอ่ก ถ�าไมื่เป็นการเส่ย์หัาย์ ใหั�ที่ำา

ตามืแลั�วุราย์งานบอกไปใหั�ที่ราบนั�น พิระเดชิ

พิระคุณเป็นลั�นเกลั�าฯ 

๒   ข้�าพิระพุิที่ธเจ�าได�ไปถึงที่�องท่ี่�คลัองหั๑๔ 

ซึึ่�งเป็นท่ี่�เกิดกาฬโรคหัได�ควุามืจากราษฎรวุ่า 

กาฬโรคที่่�เกิดข้้�นระหัวุ่างคลัอง ๑๔ ฝ่่�งตะวุัน

ออกแลัะคลัอง ๖ วุา ที่�องที่่�ตำาบลับึงนำ�ารักษ ์

อำาเภอบางนำ�าเปร้�ย์วุ ซึึ่�งเป็นพิรมืแดนติดต่อกัน 

กับเมืืองมิืนที่ร์    [ป่จจุบันคือ เข้ตม่ืนบุร้     กรุงเที่พิฯ] 

เ มืืองธัญญหั[ป่จจุบันคือหัอำา เภอธัญบุ ร้ 

จ.ปทีุ่มืธาน่] เมืืองนครนาย์ก เพิราะที่�องที่่�

ตรงนั�นเป็นส่�แย์กอย์้่ คือแย์ก ๑ คลัอง ๑๔ 

ฝ่่�งตะวุันออก แลัะคลัอง ๖ วุาฝ่่�งใต� เป็นเข้ต

ตำาบลับึงนำ�ารักษ์ ที่�องที่่�อำาเภอบางนำ�าเปร้�ย์วุ 

เมืืองฉะเชิิงเที่รา แย์กหันึ�ง คลัอง ๑๔ ฝ่่�งตะวุัน

ออก แลัะคลัอง ๖ วุาฝ่่�งเหันือ เป็นเข้ตตำาบลั

คลัอง ๖ วุา อำาเภอองครักษ์ เมืืองนครนาย์ก 

แย์กหันึ�งคลัอง ๑๔ ฝ่่�งตะวุันตก แลัะคลัอง ๖ 

วุา ฝ่่�งเหันือ เป็นเข้ตเมืืองธัญญะ แย์กหันึ�ง

คลัอง ๑๔ ฝ่่�งตะวุันตก เป็นเข้ตเมืืองมืินที่ร์

๓    ไข้� กาฬโรคที่่� เ กิดข้้� น ในที่�องที่่� อำา เภอ

บางนำ�าเปร้�ย์วุได�เริ�มืมื่คนป่วุย์แต่วุันที่่�หั๒๗ 

กรกฎาคมื ศก ๑๒๖ แต่เมืื�อเป็นข้้�นชิั�นแรก

ราษฎรมัืกปิดควุามืเส่ย์บอกแต่วุ่าเป็นไข้�ปวุด

ศ่รษะตัวุร�อนหัโดย์ท่ี่�กลััวุตามืข่้าวุที่่�ลืัอกันแต่

ก่อนวุ่าหัถ�าเป็นโรคน่�ข้้�นแลั�วุต�องถ้กกักตัวุไวุ� 

โรงพิย์าบาลัหัจะไปมืาเย์่�ย์มืเย์ือนหัรือรักษา 

พิย์าบาลักันไมื่ได�หัในข้�อน่�ข้�าพิระพิุที่ธเจ�าได� 

ช่ิ� แ จงแ ก่ราษฎร ใหั� เ ป็น ท่ี่� เ ข้� า ใ จ ในควุามื

ประสงค์ข้องรัฐบาลัแลั�วุหัอ่กประการหันึ�ง 

ข้�าพิระพุิที่ธเจ�าได� สังเกตเหั็นราษฎรแที่บ 

ทุี่กคนไม่ือย์ากออกชืิ�อโรคน่�เลัย์รถ�าบ�านไหันเป็น 

กาฬโรคข้้�นก็ใชิ�ภาษาบอกกันแต่วุ่าโรค (โรคนั�น) 

ก็เป็นอันเข้�าใจกันได�

๔ ม้ืลัเหัตุท่ี่�จะเกิดไข้�กาฬโรคข้้�นในที่�องท่ี่�อำาเภอ 

บางนำ�าเปร้�ย์วุได�ควุามืวุ่า เดิมืเป็นข้้�นในเข้ตเมืือง 

มืินที่ร์แลัะเมืืองธัญญก่อน แลั�วุจึงติดกันต่อๆ

มืา การที่่�โรคติดเข้�ามืาในที่�องที่่�น่�ก็โดย์เหัตุที่่� 

  ก�ฬโรคเป็็นโรคร้�ย มีอ�ก�รได้ ๓ 
แบบคือห(๑)หก�ฬโรคต่อมนำ้�เหลือง 
(Bubonic plague) มักเป็็นที�ข�หนีบ (๒) 
ก�ฬโรคเข้�สู่กระแสโลหิต (Septicemic  
plague)หโดยพิษัจ�กเชื้อเข้�สู่กระแส
โลหิตทำ�ให้เกิดลิ�มเลือดกระจ�ยทั�วตัว
(Disseminated intravascular clotting : 
DIC) และ (๓) ก�ฬโรคป็อด (Pneumonic 
Plague) 

หนัังสืือ

นัายอำเภอบางนัำเปร้ี้�ยว

จ.ฉะเชิิงเทรี้า 

ถึึงปลััดมณฑลัปรี้าจ้นับุร้ี้

๔๐ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
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ราษฎรซึ่ึ�งเป็นชิาติแข้กอย่้์ในเข้ตเมืืองมืินที่ร์

เมืืองธัญญ ตาย์ลังด�วุย์ไข้�กาฬโรค ราษฎรที่่� 

เป็นพิวุกแข้กอันเป็นญาติอย์้่ในเข้ตจังหัวุัด

อำาเภอบางนำ�าเปร้�ย์วุไปเย์่�ย์มืเย่์ย์นแลัะช่ิวุย์ฝ่่ง

ศพิ จึงนำาเอาเชิื�อโรคน่�ติดมืา เพิราะตามืควุามื 

นิย์มืข้องพิวุกเหัล่ัาน่�ม่ือย่้์วุ่า ถ�าพิวุกแข้กที่ราบ 

วุ่าบ�านใดซึ่ึ�งเป็นแข้กชิาติเด่ย์วุกันตาย์ลัง ต�อง

ไปชิ่วุย์กันจัดการฝ่่งศพิเสมือ ถ�าไมื่ไปเป็นบาป

ตามืศาสนาข้องเข้า

๕   อาการโรคท่ี่�เป็นข้้�น เดิมืใหั�ปวุดศ่รษะตัวุร�อน 

เป็นไข้�ก่อนในวัุนหันึ�งหัรือสองวัุน พิอค่อย์คลัาย์ 

ปวุดศ่รษะแลัะตัวุร�อนข้้�นก็มื่เมื็ดคลั�าย์จะเป็น

ฝ่ีหััวุข้าดข้้�นตามืหัน�าอกหับางคนก็บวุมืข้้�นท่ี่� 

ข้ากรรไกร บางท่ี่ก็บวุมืท่ี่�ไข่้ดันถ�าเป็นบวุมืข้้�นท่ี่� 

ข้ากรรไกรแลัะไข่้ดันแลั�วุเป็นฐานโตน้นข้้�น 

ประมืาณเท่ี่าฟองไก่ผ่าซึ่่ก เมืื�อแรกข้้�นตามืฐาน 

มื่ส่เข้้ย์วุเหัมืือนฟกชิำ�าแลั�วุกลัับแดง มื่อาการ

ปวุดแสบปวุดร�อนในที่่�บวุมืหัรือเป็น เมื็ด 

เหัมืือนหันึ�งถ้กไฟ แลัะร�อนภาย์ในแต่ที่�องตลัอด 

ลัำาคอ กระหัาย์แต่นำ�า แลัะที่ำาใหั�คนไข้�เพิ�อไมื่

ได�สติหัในท่ี่�สุดชิักหัาวุแลัะหัอบข้้�นมืาก็สิ�นลัมื 

หัาย์ใจในทัี่นท่ี่ ซึึ่�งยั์งไม่ืทัี่นถึงท่ี่�บวุมืแลัะเป็นเม็ืด 

ข้้�นนั�นตั�งหันอง เมืื�อตาย์แลั�วุประมืาณ ๒ ชัิ�วุโมืง 

เท่ี่านั�น หันังกำาพิร�าตามืร่างกาย์ลัอกเป็นแผ่นๆ 

แลัะทัี่�งม่ืโลัหัิตไหัลัออกจากที่างปากจม้ืกเป็น

โลัหัิตสดๆ กำาหันดเวุลัาที่่�เป็นกาฬโรคนับแต่

เวุลัาป่วุย์ลัง อย์่างเร็วุตาย์ใน ๑ วุัน อย์่างชิ�า

ตาย์ใน ๖ วุัน

๖   การรักษาพิย์าบาลัข้องราษฎรในเวุลัาน่� 

ถ�าผ้� ใดเป็นไข้�กาฬโรคข้้�นไมื่ม่ืหัมือใดรักษา

เป็นแต่บ�านข้องใครม่ืย์าอย่์างไรท่ี่�เป็นย์าแก�ไข้� 

ก็ใหั�กินไปตามืบุญตามืกรรมื บางบ�านท่ี่�ไม่ืม่ืย์า 

ก็ไมื่ได�ข้วุนข้วุาย์หัา แลัะจะไปข้อย์าที่่�ตามืบ�าน 

ใกลั�เค่ย์งก็ไม่ืม่ืใครใหั� นอกจากท่ี่�เป็นญาติสนิที่ 

แที่� ตกลังเหัมืือนไมื่รักษา ถึงจะมื่ผ้�พิย์าบาลั

ก็เป็นแต่ใหั�ข้�าวุใหั�นำ�าแลัะนั�งด้ใจอย์้่ เ ท่ี่านั�น 

การท่ี่�ไม่ืม่ืหัมือรักษาคนในหัม่้ืนั�นก็ด่หัรือไป 

ข้อย์าไมื่ใหั�กันก็ด่ ข้�าพิระพิุที่ธเจ�าได�ควุามืวุ่า

เมืื�อเวุลัาก่อนท่ี่�ไข้�กาฬโรคกำาลัังชิุกอย่้์ในเข้ต

เมืืองธัญญ ซึ่ึ�งเป็นพิรมืแดนใกลั�เค่ย์งกับเข้ต

อำาเภอบางนำ�าเปร้�ย์วุ ได�เคย์มื่หัมือแข้กรักษา 

คนไข้�โดย์ที่างใชิ�ย์า ๒ คน แลัะรักษาที่างคุณ

ไสย์ ๑ คน หัมือที่ั�ง ๓ คนน่�อวุดอ�างตามืวุิชิา

วุ่ารักษาหัาย์ได� แต่เมืื�อไปรักษาคนไข้�กาฬโรค 

ไม่ืม่ืใครหัาย์เลัย์ ในท่ี่�สุดบุตรข้องหัมือแลัะหัมือ 

ที่ั�ง ๓ คนก็เลัย์ป่วุย์เป็นไข้�กาฬโรคตาย์ด�วุย์

แลัะใชิ่แต่เที่่านั�น ผ้�ที่่�มื่ย์าข้นานหันึ�ง สอง

ข้นานใหั�ย์าไปแก�กาฬโรคvในวุันเด่ย์วุท่ี่�ใหั�ย์า

ไปนั�นกาฬโรคกลัับมืาเป็นแก่ผ้�ท่ี่�ใหั�ย์าถึงตาย์ 

อ่กจึงกระที่ำาใหั�เป็นเหัตุไม่ืใหั�ย์ารักษาแก่กัน  

ข้�าพิระพุิที่ธเจ�าเห็ันด�วุย์เกลั�าฯ วุ่าการท่ี่�ราษฎร 

เชิื�อถือเหัตุดังกราบที่้ลัมืาแลั�วุน่� ไมื่เป็นสาระ 

ประโย์ชิน์อันใดเลัย์รท่ี่�หัมือกลัับเป็นกาฬโรคตาย์ 

นั�นก็เป็นโดย์หัมือเลัินเลั่อไมื่ระวุังรักษาตัวุข้อง

ตน เชิื�อโรคนั�นติดมืาจึงตาย์

[จดหม�ยของน�ยอำ�เภอบ�งนำ้�เป็รี้ยว 
ยังไม่จบ เนื้อห�น่�สนใจอย่�งยิ�ง เพร�ะ
ได้บรรย�ยถึงสภ�พก�รส�ธุ์�รณสุขเมื�อ
กว่� ๑๑๐ ป็ีม�แล้วอย่�งดี โป็รดติดต�ม 
ตอนต่อไป็ฉบับหน้�] 
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EDITORIAL 
TEAM

  ไม่รู้ว่�อีกน�นเท่�ไหร่ เชื้อไวรัสโควิด-19 จะหมดไป็ ดังนั้น
ก�รดูแลตัวเองยังคงจำ�เป็็นอยู่
  ในตอนน้ีเชื�อว่�หล�ยๆ คนเริ�มกลับม�ใช้ชีวิตต�มป็กติกันแล้ว 
และหล�ยๆ คนก็เริ�มกลับม�ทำ�ง�นที�ออฟฟิศอย่�งเต็มรูป็แบบ 
เห็นได้เลยว่�รถเริ�มกลับม�เต็มถนนดังเดิมแล้ว
  แต่คุณทร�บหรือไม่ว่� ... รถยนต์ที�เร�ใช้ทุกวันนั้นก็อ�จม ี
เช้ือไวรัสไวร้�ยน้ีแฝ้งตัวอยู่ คลิป็ดีที�ต้องดูฉบับน้ี...จึงนำ�ข้ันตอน 
ทำ�คว�มสะอ�ดรถในยุคโควิด-19 ม�ฝ้�กทุกท่�นครับ  

8 ขั้นตอน
ทำ�คว�มสะอ�ดรถในยุคโควิด-19




