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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

รื่ะบบสุุขภาพิของไทยเป็นอย่างไรื่
ในอีกั ๕ ปีข้างหน้า ธรื่รื่มนูญว่่าด้้ว่ย

ระบับัสุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับัที่่� ๓ มี่คำำาติอบั

	 	พี่่�น้้องภาคี่เคีรืือข่่ายทุุกทุ่าน้คีรืับ
ง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ปิิดม่�นลงไปิแล้วอย่่�ง 
ชื�นมื�น ท่�มกล�งก�รมีส่วนร่วมและบรรลุ 
เปิ้�ปิระสงค์ของก�รจัดง�น โดย่สม�ชิก 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติจ�กหน่วย่ง�น 
องค์กรและผูู้้แทนของกลุ่มปิระช�ชน 
ต่�งๆ ทั�วปิระเทศกว่� ๓ พันคน ได้ให้ 
ฉัันทมติใน ๓ ระเบีย่บว�ระ พร้อมกับ 
“ให้้ถ้้อยแถ้ลงเป็็น้พัี่น้ธะสััญญา” ที�จะ 
ร่วมกันขับเคลื�อนมติสมัชช�ฯ ให้เกิด 
รูปิธรรมอย่่�งเป็ินนำ�้หน่�งใจเดีย่วกัน และ 
ง�นน้ีมีปิระช�ชนที�สนใจเข้�เยี่�ย่มชม 
กิจกรรมก�รปิระชุมผู้่�น FBlive สช. 
ม�กกว่� ๒ แสนวิว
  นอกจ�กนี้ สม�ชิกสมัชช�ฯ ย่ังได้ 
ร่วมกันปิระก�ศว�ระแห่งช�ติท�งสุขภ�พ 
ปิระจำ�ปิี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ซ่�งก็คือ	“คีวาม
เป็็น้ธรืรืมด้้าน้สัุข่ภาพี่	 โอกาสัและ
คีวามห้วังอน้าคีตป็รืะเทุศไทุย” ที�จะ
เปิ็นปิระเด็นหลัก (ธีม) ในก�รจัดสมัชช�
สุขภ�พครั้งที� ๑๕-๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๖
  ในรอบปิี ๒๕๖๔ ที�ผู้่�นม� เมื�อ
ปิระเทศเจอวิกฤตโควิด-19 ต่อเนื�องม�
ตั้งแต่ต้นปิี ๒๕๖๓ สช. ได้ชวนเพื�อน
ภ�คีเครือข่�ย่ทั้งในส่วนกล�งและพ้ืนที�
ขับเคลื�อนแผู้นง�น	 “รืวมพี่ลังพี่ลเมือง
ตื�น้รื้้	 ช่่วยช่าติสั้้ภัยโคีวิด้-19” ต่อเนื�อง
เปิ็นปิีที� ๒ เพร�ะต้นปิี ๒๕๖๔ มีก�ร
ระบ�ดระลอกใหม่ที�มีศูนย่์กล�งอยู่่ที�

จังหวัดสมุทรส�คร แหล่งอุตส�หกรรมที�
มีแรงง�นข้�มช�ติช�วเมีย่นม� ติดเชื้อ
จำ�นวนม�กหต�มด้วย่ก�รระบ�ดของ
ส�ย่พันธุ์เดลต้�ที�ทั้งเร็วและแรง ระบ�ด 
หนักในพื้นที�ชุมชนแออัด และแคมปิ์คน 
ง�นในกรุงเทพฯ จังหวัดปิริมณฑล และ
ได้กระจ�ย่ไปิยั่งเมืองใหญ่ทั�วปิระเทศ 
อย่่�งรวดเร็ว ครั้งนี้เพื�อนภ�คีหน่วย่ง�น 
ทั้งภ�ครัฐและเอกชนในส่วนกล�งได้ 
ร่วมกับ กขปิ.ท้ัง ๑๓ เขต รวมท้ังเครือข่�ย่ 
สมัชช�สุขภ�พทุกจังหวัด และองค์กรต่�งๆ 
ในพื้นที� ขับเคลื�อนทำ�ให้เกิดม�ตรก�ร 
ของปิระช�ชน และนวัตกรรมท�งสังคมที� 
หล�กหล�ย่ เพื�อหนุนช่วย่ม�ตรก�รหลัก 
ของรัฐทำ�ให้ก�รรับมือกับวิกฤตของ
ปิระเทศมีปิระสิทธิภ�พม�กข่้น เริ�มจ�ก 
ก�รเตรีย่มคว�มพร้อมแกนนำ�และอ�ส� 
สมัคร ออกเค�ะปิระตู รณรงค์ให้คว�มรู ้
สร้�งคว�มเข้�ใจ และจัดห�ปิัจจัย่ก�ร 
ดำ�รงชีวิตให้กับกลุ่มเป้ิ�หม�ย่ ก�รจัดต้ัง 
ศูนย่์พักคอย่ใกล้บ้�นใกล้ใจ จ่งได้เกิด  
“คีลองเตยโมเด้ล” เป็ินต้นแบบในก�รต้ัง 
Community Isolation (CI) และ Home 
Isolation (HI) ในกรุงเทพฯ และต่อม�
ขย่�ย่เปิ็นนโย่บ�ย่ของรัฐให้มีก�รจัดตั้ง 
ทั�วปิระเทศ รวมท้ังก�รจัดระบบก�รบริห�ร 
จัดก�รโควิด-19 แบบมีส่วนร่วมที�ส�น
พลังทุกภ�คส่วนภ�ย่ในจังหวัดต่�งๆ
จนเกิดเปิ็น “น้คีรืป็ฐมโมเด้ล” ที� กขปิ. 
หล�ย่เขตพ้ืนที� และสมัชช�สุขภ�พหล�ย่ 
จังหวัดได้นำ�ไปิต่อย่อดในพื้นที� และเกิด

ดอกผู้ลอื�นๆ เกิด้น้วัตกรืรืมทุางสัังคีม 
จำำาน้วน้มาก	 และเป็็น้ต้น้ทุุน้ทุางสัังคีม 
ทุ่�ป็รืะช่าช่น้จำะร่ืวมกับห้น่้วยงาน้ภาคีรัืฐ 
ใช้่รัืบมือกับการืรืะบาด้รืะลอกทุ่�	๕	ข่อง 
โคีวิด้-19	 สัายพี่ัน้ธุ�โอมิคีรือน้	 ห้ลัง
เทุศกาลห้ยุด้ยาวป็ีให้ม่อ่กคีรืั�ง
  วิกฤตโควิด-19 ที�แพร่ระบ�ดม�เปิ็น
เวล� ๒ ปิีเต็ม และมีแนวโน้มจะย่ังอยู่่
อีกน�น ได้ทำ�ให้ปิระช�ชนจำ�นวนม�ก
ตกอยู่่ในคว�มย่�กลำ�บ�ก ข�ดโอก�ส
ข�ดร�ย่ได้หโดย่เฉัพ�ะคนเล็กคนน้อย่ 
แรงง�นนอกระบบ ปิระช�กรกลุ่มเฉัพ�ะ
ฯลฯ ที�เข้�ไม่ถ่งระบบสุขภ�พและหลัก
ปิระกันท�งสังคมหสั่งผลโด้ยตรืงกับ
คีุณภาพี่ช่่วิตคีวามเป็็น้อย้่	 และเพี่ิ�ม 
ช่่องว่างรืะห้ว่างคีน้รืวยและคีน้จำน้มาก 
ยิ�งข่้�น้	 ซึ่้�งเป็็น้สัาเห้ตุสัำาคีัญสัุด้ข่อง
คีวามข่ัด้แย้งเรืื�อรืังทุางสัังคีมและได้้
แสัด้งออกมากข่้�น้ใน้ข่ณะน้่�	
  สิ�งที�ท้�ท�ย่พวกเร�ในปิี ๒๕๖๕ นี้ 
ก็คือ ก�รออกแบบ “รืะบบสัุข่ภาพี่ทุ่�พี่้ง 
ป็รืะสังคี�ข่องไทุย”หที�ส�ม�รถรองรับ
สถ�นก�รณ์ข้�งหน้�หลังวิกฤตโควิด-19 
ได้ และช่วย่พลิกฟ้�นปิระเทศทั้งท�งด้�น 
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภ�พของปิระช�ชน 
หน่�งในรูปิธรรมที�สอดคล้องกับโจทย์่ข้�ง 
ต้นก็คือ ก�รจัดทำ� “ธรรมนูญว่�ด้วย่ระบบ 
สุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓” ที� สช. และ
ภ�คีสุขภ�พทั�วปิระเทศกำ�ลังจัดทำ�อยู่่
	 	เป้็าห้มายข่องธรืรืมน้้ญฯ	ฉบับทุ่�	๓ 
คือ “การืสัร้ืางคีวามเป็็น้ธรืรืมด้้าน้สุัข่ภาพี่ 

และให้้เกิด้รืะบบสุัข่ภาพี่ทุ่�ตอบสัน้อง 
ต่อคีวามต้องการืข่องทุุกคีน้โด้ยไม่ 
ทุิ�งใคีรืไว้ข่้างห้ลัง” สอดคล้องกับเปิ้� 
ปิระสงค์หลักของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๕ และ ๑๖ ที�กำ�หนดไว้ว่� 
“คีวามเป็็น้ธรืรืมด้้าน้สุัข่ภาพี่	คีวามห้วัง 
และโอกาสัอน้าคีตป็รืะเทุศไทุย”	 เพื�อ 
ให้ได้ม�ซ่�ง	“รืะบบสุัข่ภาพี่ทุ่�พ้ี่งป็รืะสังคี� 
ข่องไทุย” ซ่�งจะถูกบรรจุอยู่่ในเน้ือห�ของ 
“ธรืรืมน้้ญว่าด้้วยรืะบบสุัข่ภาพี่แห่้งช่าติ 
ฉบับทุ่�	 ๓” ผู้มขอเชิญชวนพวกเร�จ�ก
ทุกองค์กร ทุกภ�คส่วน ม�ร่วมเปิ็นกำ�ลัง
สำ�คัญในก�รออกแบบและเปิ็นเจ้�ของ 
ธรรมนูญฯ ฉับับน้ี  ทุ่�จำะใช้่เป็็น้กรือบและ 
แน้วทุางการืกำาห้น้ด้น้โยบาย	ยุทุธศาสัตรื� 
และการืด้ำาเน้ิน้งาน้ด้้าน้สุัข่ภาพี่ข่อง 
ป็รืะเทุศ	รืวมทัุ�งข่องห้น่้วยงาน้	องคี�กรื 
และป็รืะช่าช่น้ใน้อ่ก	๕	ป็ีข่้างห้น้้า
  พี่่�น้้องภาค่ีเคีรืือข่่ายทุุกทุ่าน้คีรืับ
ปิี ๒๕๖๕ จะเปิ็นปิีที�เต็มไปิด้วย่คว�ม 
ท้�ท�ย่ ผู้มจ่งขอใช้พ้ืนที�แห่งน้ีอำ�นวย่พร 
และส่งมอบคว�มปิร�รถน�ดีให้ทุกท่�น 
พ�นพบแต่คว�มสุข คว�มสำ�เร็จมีสุขภ�พ 
จิตเบิกบ�น สุขภ�พก�ย่แข็งแรง	ม่พี่ลัง
ทุ่�จำะรื่วมกัน้พัี่ฒน้าและขั่บเคีลื�อน้
น้โยบายสัาธารืณะ	 เพี่ื�อสัรื้างสัังคีม
สัุข่ภาวะและก่อกำาเน้ิด้สัิ�งด้่งามข่้�น้ใน้
ป็รืะเทุศไทุย	...	สัวัสัด้่ป็ีให้ม่คีรืับ	
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	 	รื้ด้ม่าน้ป็ิด้ฉากลงอย่างงด้งาม	สัำาห้รืับงาน้สัมัช่ช่า
สัุข่ภาพี่แห้่งช่าติ	 คีรืั�งทุ่�	 ๑๔	 พี่.ศ.	 ๒๕๖๔	 ทุ่ามกลาง
บรืรืยากาศคีวามรื่วมไม้รื่วมมือคีรืั�งให้ญ่	 โด้ยม่ผ้้น้ำา- 
ตัวแทุน้ภาคี่เคีรืือข่่ายทุุกภาคีสั่วน้	 ทุั�งห้น้่วยงาน้รืัฐ	
องคี�กรืเอกช่น้	ภาคีป็รืะช่าสัังคีม	มากกว่า	๖๐	แห้่ง	ได้้
รื่วมกัน้	 “ให้้ถ้้อยแถ้ลง”	 ทุ่�จำะข่ับเคีลื�อน้มติสัมัช่ช่าสัุข่
ภาพี่ฯ	คีรืั�งทุ่�	๑๔	จำำาน้วน้	๓	มติ	ตลอด้จำน้น้โยบายสัา
ธารืณะอื�น้ๆ	ให้้เกิด้ผลเป็็น้	 “รื้ป็ธรืรืม”	ทุ่�จำะน้ำาสัังคีม
ไทุยไป็สั้่สัังคีมสัุข่ภาวะอย่างแทุ้จำรืิง
	 	แม้ว่างาน้สัมัช่ช่าสัุข่ภาพี่ฯ	จำัด้ข่้�น้ใน้สัถ้าน้การืณ� 
โคีวิด้-19	 แพี่รื่รืะบาด้	 เป็็น้ป็ีทุ่�สัองติด้ต่อกัน้	 ห้ากแต่
การืน้ำาเทุคีโน้โลย่การืสัื�อสัารืมาห้นุ้น้เสัรืิมการืจัำด้งาน้
ใน้ลักษณะ	 “ไฮบรืิด้”	 ก็ทุำาให้้สัมาช่ิกสัมัช่ช่าสัุข่ภาพี่ฯ 
ทัุ�วทัุ�งป็รืะเทุศ	สัามารืถ้ห้ลอมรืวมกัน้ได้้อย่างเป็็น้เนื้�อ 
เด้่ยว	และกลมเกล่ยวเป็็น้อย่างยิ�ง

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๗๖



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕๘ ๙

�รพิจ�รณ�ระเบีย่บว�ระทั้ง ๓ ระเบีย่บว�ระ ได้แก่ ๑. ก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ย่ั�งย่ืนในวิกฤตโควิด-19 ๒. 
ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถ่งบริก�รสุขภ�พของกลุ่มปิระช�กรเฉัพ�ะ 
ในภ�วะวิกฤตอย่่�งเปิ็นธรรม ๓. ก�รจัดก�รก�รสื�อส�รอย่่�ง
มีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภ�พ จ่งเปิ็นไปิอย่่�งคว�มสมบูรณ์ไม่มี
ตกหล่น 
  สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน 
สอบท�นคว�มถูกต้อง เพื�อให้มติสมัชช�สุขภ�พฯ มีคว�ม
แหลมคม ก่อนที�จะร่วมกันให้ฉัันทมติและรับรองมติสมัชช�
สุขภ�พฯ โดย่ที�ไม่มีผูู้้คัดค้�นแม้แต่ร�ย่เดีย่ว
  ง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๔ จัดข่้น ณ หอปิระชุมใหญ่ 
บริษัทโทรคมน�คมแห่งช�ติ จำ�กัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี�
กรุงเทพมห�นคร (กทม.) ภ�ย่ใต้ปิระเด็นหลัก (ธีม)	 “พี่ลัง
พี่ลเมืองตื�น้รื้้	 ...	 สั้้วิกฤตสัุข่ภาพี่” ระหว่�งวันที� ๑๕-๑๖ 
ธันว�คม ๒๕๖๔ บรรลุวัตถุปิระสงค์ของผูู้้จัดง�น ภ�ย่ในง�น
ทั้งในส่วนของ on-site และ online จ่งเต็มไปิด้วย่เสีย่งหัวเร�ะ
และรอย่ย่ิ้ม
  ม�กไปิกว่�ก�รพิจ�รณ�ระเบีย่บว�ระ อีกหน่�งไฮไลท์คือ 
ก�รร�ย่ง�นผู้ลก�รขับเคลื�อนมติฯ ที�ผู่้�นม� นับต้ังแต่ปีิ ๒๕๕๑ 
มีก�รจัดง�นสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังที� ๑ จนถ่งปัิจจุบัน ปิระเทศไทย่ 
มีมติสมัชช�สุขภ�พฯ แล้ว ๘๗ มติ (ย่ังไม่รวม ๓ มติในง�น
สมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๔)
  ที�ผู้่�นม�หคีณะกรืรืมการืข่ับเคีลื�อน้และติด้ตามการื
ด้ำาเน้ิน้งาน้ตามมติสัมัช่ช่าสัุข่ภาพี่แห้่งช่าติ	 (คมส.) ได้จัด
กลุ่มมติสมัชช�สุขภ�พฯ ออกเปิ็น ๔ กลุ่ม เพื�อให้ง่�ย่ต่อก�ร
ติดต�มและว�งแนวท�งก�รขับเคลื�อน
  ได้แก่ ๑. มติสมัชช�สุขภ�พฯ ที�ขับเคลื�อนและเห็นผู้ลลัพธ ์
ชัดเจนโดย่กระบวนก�รและ กลไกนโย่บ�ย่ที�มีอยู่่ (Achieved) 
จำ�นวน ๓๖ มติ ๒. มติสมัชช�สุขภ�พฯ ที�กำ�ลังขับเคลื�อน
อย่่�งต่อเนื�อง (On-going) จำ�นวน ๓๔ มติ ๓. มติสมัชช�สุข
ภ�พฯ ที�ทำ�ก�รทบทวนมติเพื�อให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ (To be 
revisited) จำ�นวน ๔ มติ และ ๔. มติที�ควรยุ่ติก�รร�ย่ง�นก�ร
ขับเคลื�อน ๑๓ มติ
  นอกจ�กนี้ ง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๔ ย่ังมีอีก ๒ ว�ระ
สำ�คัญที�ต้องกล่�วถ่ง นั�นคือ ก�ร “ส่งไม้ต่อ” จ�กปิระธ�นคณะ
กรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) คนปิัจจุบัน  
นั�นคือ น้พี่.ณรืงคี�ศักด้ิ�	อังคีะสัุวพี่ลา ไปิย่ัง	น้ายช่าญเช่าวน้�
ไช่ยานุ้กิจำ อดีตปิลัดกระทรวงยุ่ติธรรม ที�จะทำ�หน้�ที�ปิระธ�น
จัดง�นในปิี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

ก



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑

  และก�รปิระก�ศ “ปิระเด็นใหญ่ของปิระเทศ” หรือ “วารืะ
แห้่งช่าติทุางสัุข่ภาพี่” ปิระจำ�ปิี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ที� คจ.สช. 
ชุดใหม่ จะกำ�หนดให้เปิ็นปิระเด็นหลัก (Theme) ที�จะเข้�สู่ก�ร
พิจ�รณ�ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติครั้งที� ๑๕ และ ๑๖ และ
เชิญชวนภ�คีเครือข่�ย่ทุกภ�คส่วนร่วมกันขับเคลื�อน
  นั�นคือ	 “คีวามเป็็น้ธรืรืมด้้าน้สัุข่ภาพี่	 โอกาสัและคีวาม
ห้วังอน้าคีตป็รืะเทุศไทุย”
  น�ย่ช�ญเช�วน์ ในฐ�นะปิระธ�น คจ.สช. ครั้งที� ๑๕-๑๖ 
อธิบ�ย่ว่� ปิระเด็นหลักของสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๕-๑๖ นี้ 
ไม่ได้ถูกคิดข้่นม�เอง ห�กแต่มีที�ม�จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 
จ�กพี�น้องปิระช�ชนทุกภ�คส่วนในระหว่�งกระบวนก�รจัดทำ�
ธรรมนูญว่�ด้วย่ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ ซ่�งกำ�ลังจะ
เกิดข่้นในอีกไม่น�นนี้
  จ�กกระบวนก�รรับฟังที�ผู่้�นม� พบว่�ผูู้้คนในสังคมได้ร่วมกัน 
มองเห็นโอก�สและคว�มหวังของก�รพัฒน�ปิระเทศภ�ย่หลัง 
สถ�นก�รณ์โควิด-19 ไปิสู่อน�คตร่วมกัน
  อย่่�งไรก็ดี ตลอดกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ช่วง 
๒ ปิีที�ผู้่�นม�นี้ มีปิระเด็นหลักคือ “พลังพลเมืองตื�นรู้ สู้วิกฤต 
สุขภ�พ” ที�ทำ�ให้เร�ได้ตระหนักถ่งพลังของคว�มร่วมมือซ่�งสร้�ง 

คว�มมั�นใจว่�เร�จะส�ม�รถข้�มผู่้�นวิกฤตโค
วิดนี้ไปิด้วย่กันได้ โดย่ต่อจ�กนี้เร�จะพูดถ่ง
เรื�องโอก�สและคว�มหวังที�มีร่วมกันในก�ร
พัฒน�และสร้�งอน�คตของปิระเทศไทย่
	 	“ความเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพอยู่่�กัับ
เรา	 อยู่่�ในครอบครัว	 อยู่่�ในชุุมชุนอยู่่�ใน 
ป็ระเทศ	 อยู่่�ในอาหารท่�เรากัิน	 อยู่่�ในนำ�า 
ท่�เราด้่�ม	 อยู่่�ในอากัาศท่�เราหายู่ใจ	 เรา
มั�นใจว�านโยู่บายู่ด้้านสุุขภาพและสุุข
ภาวะเป็็นสิุทธิขั�นพ่�นฐานของทุกัคน
	 และจะเชุ่�อมโยู่งกัับนโยู่บายู่อ่�น
ของป็ระเทศในทุกัมิติิหไม�ว�าสุังคม	
เศรษฐกัิจ	หร่อกัารเม่อง
	 	“ซึ่่�งเราจะร�วมกัันจัด้สุมัชุชุาสุุขภาพ
เชุิงป็ระเด้็น	เชิุงพ่�นท่�ทั�วแผ่�นดิ้นติลอด้	๒ปี็ 
ติ�อเน่�อง	แล้วในเด้่อน	ธ.ค.	ของแติ�ละป็ีท่�เป็็น
งานสุมัชุชุาสุุขภาพแห�งชุาติิ	 จ่งจะมาสุรุป็บทเร่ยู่นและ
ติกัผ่ล่กัไป็ร�วมกััน	ว�าม่อะไรท่�ทำาสุำาเร็จ	ยู่ังไม�สุำาเร็จ	เพ่�อ 
มาติรวจสุอบและก้ัาวไป็ด้้วยู่กััน”	น�ย่ช�ญเช�วน์ ระบุ

 “คำว่ามเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ
อยู่กับเรา อยู่ในคำรอบคำรัว่ 
อยู่ในชุมชน อยู่ในป็ระเทศ 

อยู่ในอาหารที�เรากิน 
อยู่ในนำ�าที�เราด้่�ม อยู่ในอากาศ

ที�เราหายใจ เรามั�นใจว่่านโยบาย
ด้้านสุุขภาพแลื่ะสุุขภาว่ะ

เป็็นสุิทธิขั�นพ้�นฐานของทุกคำน

๑๐ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕
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    น้พี่.ป็รืะทุ่ป็	ธน้กิจำเจำรืิญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พ
แห่งช�ติ บอกว่� ง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๕-๑๖ จะเปิ็น
มิติใหม่ และเปิ็นก�รเคลื�อนตัวครั้งใหญ่ของสมัชช�สุขภ�พฯ
ซ่�งจ�กก�รห�รือของ คจ.สช. ชุดใหม่ ได้มีก�รว�งกรอบก�ร
จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕-๑๖ เพื�อให้บรรลุสู่เปิ้�
หม�ย่ต�มปิระเด็นหลักเอ�ไว้ ๔ ข้อ 
  ปิระกอบด้วย่ ๑. เน้นเปิ็นปิระเด็นระดับปิระเทศ และหน่วย่
ง�นหรือองค์กรระดับช�ติเปิ็นเจ้�ภ�พหลัก ๒. ใช้กระบวนก�ร
สมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะปิระเด็น จนได้ข้อเสนอที�มีคว�มพร้อม
ท�งวิช�ก�ร และมีเครือข่�ย่หน่วย่ง�นหรือองค์กรพร้อมร่วม
ขับเคลื�อนชัดเจน ๓. บูรณ�ก�รในก�รพัฒน�นโย่บ�ย่ (ข�ข่้น) 
และขับเคลื�อนเชิงระบบ (ข�เคลื�อน) รวมท้ังเชื�อมก�รขับเคลื�อน 
ร่วมกับสมัชช�สุขภ�พในพื้นที� ๔. จัดกิจกรรมสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติด้วย่วิธีก�รที�ย่ืดหยุ่่น ทันสถ�นก�รณ์ ต่อเนื�องทั้งปิี
และเปิิดกว้�ง
	 	“หลังจากัชุ�วงท่�ผ่�านมาเราเผ่ชุิญกัับวิกัฤติ	 ป็ัญหา	 และ
ภาวะแทรกัซึ่้อน	ท่�ติ้องม่กัารรวมพลังกััน	ติ�อจากัน่�เรากัำาลังจะ
เด้ินหน้าไป็สุ่�กัารสุร้างความเป็็นธรรม	 ท่�จะเป็็นเร่�องของกัาร
แสุวงหาโอกัาสุ	และกัารสุร้างอนาคติป็ระเทศไทยู่ไป็พร้อมกััน 
ผ่�านกัารขับเคล่�อนงานสุมัชุชุาสุุขภาพติลอด้ทั�งป็ี	 และงาน
สุมัชุชุาสุุขภาพแห�งชุาติิในป็ลายู่ปี็ท่�จะมาร�วมกัันหาฉัันทมติิ
รวมถึ่งกัล�าวถึ้อยู่แถึลงท่�จะขับเคล่�อนร�วมไป็ด้้วยู่กัันอ่กัครั�ง	
กัับพ่�นอ้งสุมาชิุกัสุมัชุชุาสุขุภาพ	และภาค่เครอ่ข�ายู่ทั�วป็ระเทศ” 
นพ.ปิระทีปิ กล่�ว 

“...ต่่อจากันี�เรื่ากัำาลังจะเด้ินหน้า
ไปสุู่กัารื่สุรื่้างคุว่ามเป็นธรื่รื่ม 

ที�จะเป็นเรื่่�องของกัารื่แสุว่งหาโอกัาสุ 
และกัารื่สุรื่้างอนาคุต่ปรื่ะเทศไทย
ไปพิรื่้อมกััน ผ่่านกัารื่ขับเคุล่�อน

งานสุมัชชาสุุขภาพิต่ลอด้ทั�งปี...”



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

พลัังพลัเมีืองติื�นร้� 
พาไทยสู่่�
สุขภาวะที่่�ยั่ั�งยั่ืน

นายั่อนุที่ิน ชาญวีรกู้ลั 
รองนายกรัฐมนตรี 
และ รมว.สู่าธารณสูุ่ข 
(สู่ธ.) ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสูุ่ขภาพแห่�งชาติ 
(คสู่ช.) ปาฐกถาพิเศษ
ห่ัวข้อ “พลังพลเมืองตื�นร่้ 
พาไทยสู่่�สูุ่ขภาวะท่�ยั�งยืน” 
ภายในงานสู่มัชชาสูุ่ขภาพ
แห่�งชาติ ครั�งท่� ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๔

ป า ฐ ก ถ า พิิ เ ศ ษ

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕๑๔
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เราติ�องที่ำาที่ั�ง ๓ สิ�งเหล่านี�ด้้ว่ยกััน
เพิ่�อที�จะพิัฒนาปรื่ะเทศไทย
ของเรื่าได้้อย่างยั�งย่น จะไม่มีกัารื่
ทิ�งใคุรื่ไว่้ข้างหลัง” 

	 	“การืน้ำาน้โยบายสัาธารืณะมา 
ป็ฏิิบัติให้้เห็้น้ร้ืป็ธรืรืมจำากคีวามเห็้น้ 
ร่ืวมใน้ถ้้อยแถ้ลงข่องผ้้แทุน้ห้น่้วยงาน้ 
องคี�การื	และภาค่ีเคีรืือข่่ายทัุ�วป็รืะเทุศ 
จำะน้ำาไป็ส่้ัเป้็าห้มายการืสัร้ืางสุัข่ภาพี่ทุ่� 
ยั�งยืน้”	
  คว�มตอนหน่�งจ�กปิ�ฐกถ�พิเศษ
ของ น�ย่อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ย่ก
รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ใน 
ฐ�นะปิระธ�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่ง 
ช�ติ (คสช.) ภ�ย่ในง�นสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ สะท้อน
ถ่ งทิ ศท�งก�ร ขับ เคลื� อนนโย่บ�ย่
ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม  
ที�จำ�เป็ินอย่่�งยิ่�งที�ต้องได้รับคว�มร่วม
ไม้ร่วมมือจ�กองค์กรภ�คีเครือข่�ย่ 
ทุกภ�คส่วน
  น�ย่อนุทิน กล่�วย่ำ�้ในปิ�ฐกถ�หัวข้อ 
“พี่ลังพี่ลเมืองตื�น้รื้้	 พี่าไทุยสั้่สัุข่ภาวะ 
ทุ่�ยั�งยืน้” ต่อไปิว่� ช่วงเวล�ที�ผู้่�นม�นับ 
เป็ินช่วงเวล�ย่�กลำ�บ�กของปิระเทศไทย่ 
ในทุกมิติsโดย่เฉัพ�ะอย่่�งย่ิ�งมิติด้�น
สุขภ�พ โรคระบ�ดโควิด-19 ได้ก่อภัย่ 
อันตร�ย่อย่่�งใหญ่หลวง อย่่�งไรก็ต�ม 
คว�มส�มัคคีและเป็ินอันหน่�งอันเดีย่วกัน 
ของทุกภ�คส่วน ส�ม�รถที �จะทำ�ให้
ปิระเทศไทย่ฝ่่�วิกฤตคร้ังนี้และนำ�ม�ซ่�ง
ก�รพัฒน�ต่อไปิได้ในอน�คต

  ทั้งนี้ ตลอดปิี ๒๕๖๔ ที�ผู้่�นม� ก�ร 
ระบ�ดของโควิด-19 ยั่งคงเป็ินเรื�องที�ร้�ย่ 
แรง และสร้�งผู้ลกระทบไปิทั�วทุกมุมโลก 
รวมทั้งปิระเทศไทย่ด้วย่ในทุกมิติ ไม่ว่�
จะเปิ็นมิติด้�นเศรษฐกิจ สังคม สุขภ�พ 
และสิ�งแวดล้อม
  วิกฤตครั้งน้ีตอกย่ำ้�ถ่งคว�มจำ�เป็ิน
ของก�รพัฒน�ปิระเทศอย่่�งย่ั�งย่ืน และ
ก�รมีส่วนร่วมกันของทุกภ�คส่วนใน
สังคม เปิ็นโอก�สครั้งสำ�คัญที�จะพัฒน�
ปิระเทศให้ไปิสู่ก�รมีสุขภ�วะที�ยั่�งย่ืน
เช่นเดีย่วกัน ก�รพัฒน�ปิระเทศให้เปิ็น
ไปิต�มแนวท�งก�รพัฒน�ที�ยั่�งยื่นเปิ็น
เรื�องสำ�คัญม�ก และเปิ็นแนวท�งที�ต้อง
ตอบสนองคว�มต้องก�รของปิระช�ชน
  น�ย่อนุทิน บอกว่� องค์ปิระกอบหลัก 
ของก�รพัฒน�ที�ย่ั�งย่ืน จะต้องมีด้วย่กัน 
๓ ปิระก�รด้วย่กันคือ คว�มครอบคลุม
ท�งด้�นสังคม ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
และก�รคุ้มครองสิ�งแวดล้อม
  “เร�ต้องทำ�ทั้ง ๓ สิ�งเหล่�นี้ด้วย่กัน
เพื�อที�จะพัฒน�ปิระเทศไทย่ของเร�ได้ 
อย่่�งยั่�งย่นื จะไม่มกี�รทิง้ใครไว้ข�้งหลงั” 
รองน�ย่กรัฐมนตรี ระบุ
  น�ย่อนุทิน กล่�วต่อไปิว่� องค์ก�ร 
สหปิระช�ช�ติ หรือ United Nation (UN) 
ได้กำ�หนดเปิ้�หม�ย่ของก�รพัฒน�ที�
ย่ั�งย่ืน หรือที�เรีย่กกันว่� Sustainable 

ความครอบคลุมทางด้้านสู่ังคม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองสู่ิ�งแวด้ล้อม
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“
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Development Goals (SDGs) ซ่�งภ�ย่ใน 
ปีิ ๒๐๓๐ ทุกปิระเทศต้องเกิดก�รพัฒน� 
ที�ย่ั�งย่ืนให้ได้
  สำ�หรับมิติหลักที�ต้องพัฒน�ให้ได้ 
ได้แก่ ก�รพัฒน�คน พัฒน�สิ�งแวดล้อม  
เศรษฐกิจและคว�มมั�งคั�ง สันติภ�พและ 
คว�มยุ่ติธรรม และก�รเป็ินหุ้นส่วนซ่�งกัน 
และกันในสังคม
  เริ�มตั้งแต่ก�รพัฒน�คนsก�รขจัด
ปิัญห�คว�มอย่�กจนเปิ็นสิ�งที�สำ�คัญ 
ม�กsต้องลดคว�มหิวโหย่sลดคว�ม 
เหลื�อมลำ้�ที�เกิดข่้นในสังคม เพร�ะเรื�องนี้
เปิ็นอุปิสรรคต่อก�รเดินไปิข้�งหน้�ของ
ปิระเทศไทย่ ถ้�ปิัญห�นี้ย่ังคงมีอยู่่ ก็จะ
ทำ�ให้คว�มผู้�สุกและคุณภ�พชีวิตของ
ปิระช�ชนดีข่้นม�ไม่ได้
  มิติสิ�งแวดล้อม เร�ปิกปิ้องทรัพย่�กร 
ธรรมช�ติและสิ�งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เพื�อ
คนไทย่ แต่เพื�อโลกทั้งใบ และไม่ใช่แค่ 
เพีย่งรุ่นของเร� แต่รวมถ่งรุ่นลูกรุ่นหล�น 
ด้วย่ เร�ต้องทำ�เรื�องน้ีเพื�อสร้�งพ้ืนฐ�นที� 
แข็งแกร่งให้กับทุกคนในก�รพัฒน�
ต่อไปิsก�รจะมีชีวิตที �ดีsสุขภ�พที�ดี  
สิ�งแวดล้อมที�ดีคือปิัจจัย่ที�สำ�คัญ
  เศรษฐกิจและคว�มมั�งคั�ง ปิระช�ชน

ต้องได้รับก�รส่งเสริมให้พวกเข�มีคว�ม
เปิ็นอยู่่ที�ดี สอดคล้องกับหลักธรรมช�ติ
เพื�อจะได้มีพลังในก�รพัฒน�ปิระเทศ
ต่อไปิ
  เรื�องของสันติภ�พและคว�มยุ่ติธรรม 
ปิระเทศไทย่ของเร�ต้องอยู่่ร่วมกันอย่่�ง
มีสันติ มีสังคมที�ไม่แบ่งแย่ก ไม่ชิงดีชิง
เด่นซ่�งกันและกันsและมีคว�มสงบสุข
 เร�ต้องมีคว�มยุ่ติธรรมและใจที�เปิิด
กว้�ง ย่อมรับฟังและกล้�นโต้แย่่งซ่�งกัน 
และกันในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง รวมถ่งเร�ทุกคน 
ต้องย่อมรับคว�มเห็นต่�งภ�ย่ใต้กติก�
เพื�อที�จะไม่ให้มันนำ�ไปิสู่คว�มขัดแย่้ง
และเกิดก�รข�ดคว�มส�มัคคีในสังคม 
ที�ใดก็ต�มที�ไม่เกิดคว�มส�มัคคี ที�นั�นเกิด 
พลังอันนำ�ไปิสู่ก�รเปิลี�ย่นแปิลงไม่ได้
  ด้�นก�รเป็ินหุ้นส่วน ทุกคนคือหุ้นส่วน 
ของกันและกัน ทุกคนต้องรู้ว่�เร�ต้อง
ทุ่มเทกำ�ลังคว�มส�ม�รถและทรัพย่�กร
ทั้งหมดที�มีอยู่่เพื�อช่วย่เหลือกัน เพื�อเปิ็น
พลังในก�รขับเคลื�อนทุกอย่่�งให้เกิด
ก�รพัฒน�ต่อไปิได้
  “หลักทั้ งหมดเป็ินสัจธรรมทั�วไปิ
อธิบ�ย่ได้ พิสูจน์ได้ ไม่ต้องอ�ศัย่คว�ม 
ส�ม�รถพิเศษของคนใดคนหน่�ง ถ้�พวก 

ถ้าทุกัคุนเปิด้ใจให้กัว่้างยอมรื่ับซึ่่�งกัันและกััน 
ไม่ถ่อว่่าใคุรื่เหน่อกัว่่าใคุรื่ทุกัคุนจะสุามารื่ถ
แสุด้งคุว่ามคุิด้เห็นที�ด้ีต่่อสุิ�งที�เรื่ามีเป้าหมาย
รื่่ว่มกััน และด้้ว่ยเหตุ่นี� ไม่มีทางเลย
ที�ผ่ลลัพิธ์จะเป็นอ่�นใด้นอกัจากัคุว่ามสุำาเรื่็จ

“

เร�ทุกคนทำ�ได้ ก�รขับเคลื�อนเจตน�รมย์่ 
ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติก็จะบรรลุ
เปิ้�หม�ย่ในที�สุด” น�ย่อนุทิน ระบุ
  ปิระธ�น คสช. ย่ำ้�อีกว่� ตลอดระย่ะ
เวล�ที�ผู้่�นม� คสช. ได้เปิิดโอก�สให้
ทุกภ�คส่วนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร
พัฒน�อย่่�งเต็มที� และสม�ชิกคณะกร
รมฯ ต่�งล้วนแล้วแต่มีคว�มคิดเห็นและ
ปิระเด็นที�มีปิระโย่ชน์ต่อปิระเทศช�ติ 
และสนับสนุนซ่�งกันและกันตลอดเวล�
  นี�คือคว�มเข้มแข็งที�จะทำ�ให้องค� 
พย่พท้ังหมดส�ม�รถผู้ลักดันและตอบ
สนองต่อสิ�งที�เปิ็นปิระโย่ชน์แก่วิถีชีวิต
ของปิระช�ชนได้เปิ็นอย่่�งดี โดย่เฉัพ�ะ
อย่่�งยิ่�งคว�มเข้มแข็งที�เร�เห็นได้จ�ก
ง�นปิระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�เร�
มีข่้นทุกปิี
  “ถ้�ทุกคนเปิิดใจให้กว้�งหย่อมรับ 
ซ่�งกันและกัน ไม่ถือว่�ใครเหนือกว่�ใคร
ทุกคนจะส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น 
ที�ดีต่อสิ�งที�เร�มีเปิ้�หม�ย่ร่วมกัน และ
ด้วย่เหตุนี้ ไม่มีท�งเลย่ที�ผู้ลลัพธ์จะเปิ็น
อื�นใดนอกจ�กคว�มสำ�เร็จ” น�ย่อนุทิน
ระบุ 
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สุขภาพองคำ์รวมี
จากครรภ์มารด้า
ถึงเชิงตะกอน

ป า ฐ ก ถ า พิิ เ ศ ษ

นพ.วิชัยั่ โชคำวิวัฒน 
ประธานสู่มาคมสู่ภา
ผู้่้สู่่งอายุแห่�งประเทศไทย 
ในพระราช่ปถัมภ์ฯ 
ปาฐกถาพิเศษห่ัวข้อ 
“พลัังพลัเมีืองติื�นร้� พา
ไที่ยั่ส้่สุขภาวะที่่�ยั่ั�งยั่ืน” 
ภายในงานสู่มัชชาสูุ่ขภาพ
แห่�งชาติ ครั�งท่� ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๔
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  นี�คือคำ�กล่�วเปิิดก�รปิ�ฐกถ�พิเศษ
ของ น้พี่.วิช่ัย	 โช่คีวิวัฒน้ ปิระธ�น
สม�คมสภ�ผูู้้สูงอ�ยุ่แห่งปิระเทศไทย่
ในพระร�ชูปิถัมภ์ฯ ในหัวข้อ “สัุข่ภาพี่ 
องคี�รืวม	จำากคีรืรืภ�มารืด้าถ้้งเชิ่งตะกอน้” 
ที�มีข้่นในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
     นพ.วิชัย่ อธิบ�ย่ว่� ก�รกำ�เนิดข้่นอย่่�ง 
เปิ็นรูปิธรรมของสิ�งที�เรีย่กว่� “สุขภ�พ
องค์รวม” ในปิระเทศไทย่ เปิ็นมรดกชิ้น
หน่�งที�ม�จ�กแนวคิดในง�นเขีย่นชิ้น
สำ�คัญของ “ดร.ปิ๋วย่ อ่้งภ�กรณ์” อันมี
น�มว่� “คุณภ�พชีวิตช�วเอเชีย่อ�คเนย่์
ปิฏิิทินแห่งคว�มหวัง จ�กครรภ์ม�รด�
ถ่งเชิงตะกอน” ซ่�งส่งผู้่�นม�เปิ็นหลัก
สำ�คัญของก�รดำ�เนินนโย่บ�ย่สุขภ�พ
ของปิระเทศไทย่ม�จนถ่งปิัจจุบัน

“เรื่าพิูด้คุำาว่่า
สุุขภาพิองคุ์รื่ว่ม
กัันไว่้มากั แต่่
คุว่ามหมายจรื่ิงๆ 
นั�นเป็นอย่างไรื่ 
ผ่มมีหน้าที�ที�จะ
ต่้องมาทบทว่น
คุำานี�”

   นพ.วิชัย่ ได้เริ�มต้นปิ�ฐกถ�ครั้งนี้ด้วย่
ก�รย่้อนทวนไปิห�คว�มหม�ย่ที�แท้จริง
ของคำ�ว่� “สุขภ�พองค์รวม” เพื�อที�จะ
สร้�งคว�มเข้�ใจในตัวคำ� และนำ�ไปิสู่
ก�รเข้�ใจว่�มันคืออะไรและอยู่่ตรงไหน
ในมิติด้�นสุขภ�พกันแน่
  คว�มหม�ย่ของสุขภ�พองค์รวม 
นพ.วิชัย่ ระบุว่� ม�จ�กคำ�ว่� “Holistic 
Health” ซ่�งเร�จะต้องทำ�คว�มเข้�ใจต่อ
ไปิว่� “Holistic” คืออะไร
  พจน�นุกรมจำ�นวนหน่�งได้ให้คว�ม
หม�ย่ไว้ว่� Holistic หรือ Holisim คือ 
ทฤษฎีีที�มองจักรว�ลและธรรมช�ติของ
สิ� งมีชีวิตในลักษณะที�สิ� ง ท้ังมวลได้ 
ปิฏิิสัมพันธ์กัน ม�กกว่�จะเป็ินผู้ลรวมของ 
อนุภ�คมูลฐ�น และย่ังมีคว�มหม�ย่ได้
ถ่งก�รศ่กษ�และวิธีก�ร “รักษ�” แบบ
องค์รวม
  คำ�น้ียั่งส�ม�รถให้คว�มหม�ย่ได้ 
อีกว่� เป็ินสิ�งสัมพันธ์ที�เกี�ย่วข้องกับระบบ 
ต่�งๆ ทั้งหมด ม�กกว่�เพีย่งแค่ก�ร 
วิเคร�ะห์ ก�รรักษ� หรือก�รแพทย์่องค์รวม 
ที�พย่�ย่�มรักษ�ทั้งจิตใจและร่�งก�ย่
  ดังนั้น Holistic Health คือระบบหน่�ง 
ของเวชศ�สตร์ปิ้องกันซ่� งพิจ�รณ� 
ปัิจเจกบุคคลโดย่ภ�พรวม คว�มรับผิู้ดชอบ 
ของบุคคลต่ อสุ ขภ�พของตนและ
อิทธิพลทั้ งหมดไม่ ว่�จะเปิ็นสั งคม
จิตวิทย่� และสิ�งแวดล้อม ที�มีผู้ลเกี�ย่ว
เนื�องกับสุขภ�พ และย่ังรวมได้ถ่งก�ร
ออกกำ�ลังก�ย่และก�รผู่้อนคล�ย่ด้�น
จิตใจ
  ทั้งนี้ ปิระเทศไทย่ของเร�เริ�มตื�นตัว 

สุขภาพ
องคำ์รวมี ?

ด้�นสุขภ�พองค์รวมค�บเกี� ย่วกับ
เหตุก�รณ์ ๑๕ ตุล�คม ๒๕๑๖ อัน
เปิ็นเวล�ที� ผูู้้คนตื�นตัวด้�นสังคมและ
ปิระช�ธิปิไตย่เปิ็นอย่่�งม�ก รวมถ่งช่วง
เวล�น้ันก็ได้มีก�รเริ�มข้่นของนโย่บ�ย่ 
ที�พย่�ย่�มจะแก้ปิัญห�คว�มเหลื�อมลำ้� 
ที�มีม�กระหว่�งเมืองใหญ่กับชนบทด้วย่ 
ก�รปิระก�ศสร้�งโรงพย่�บ�ลปิระจำ� 
อำ�เภอให้มีครบทุกอำ�เภอทั�วปิระเทศไทย่ 
และให้มีนโย่บ�ย่รักษ�พย่�บ�ลผูู้้ย่�กไร้ 
โดย่ไม่มีค่�ใช้จ่�ย่
  ในเวล�นั้นหแวดวงก�รแพทย่์และ
ส�ธ�รณสุขได้เกิดก�รตื�นตัวข่้น และม ี
กระแสวิพ�กษ์วิจ�รณ์ถ่งเรื�องของก�ร 
แพทย์่ที�มุ่งเน้นเพีย่งแค่ก�รรักษ�ม�กกว่� 
ก�รปิ้องกัน มุ่งซ่อมม�กกว่�ที�จะสร้�ง 
สุขภ�พ และก�รแพทย่์นั้นก็มุ่งเน้นเพีย่ง
แค่ด้�นร่�งก�ย่ เห็นคนไข้เปิ็นเพีย่งวัตถุ 
มองข้�มมิติด้�นจิตใจและสังคม
  ก�รแพทย่์ที�มุ่งเน้นแต่จะรักษ�เพีย่ง 
ร่�งก�ย่เป็ินหลัก มีร�กฐ�นฝั่งล่กม�อย่่�ง 
ย่�วน�นตั้งแต่สมัย่โบร�ณ ในอดีตคน
มักเชื�อกันว่�อ�ก�รเจ็บปิ่วย่เกิดข่้นจ�ก
อำ�น�จล่กลับหรือเทพเจ้�ลงโทษ เพร�ะ
ผูู้้ปิ่วย่กระทำ�ผู้ิดทำ�นองคลองธรรมบ�ง
ปิระก�ร ก�รเย่ีย่วย่�รักษ�เลย่เปิ็นก�ร
ขอร้องวิงวองต่อสิ�งศักดิ�สิทธิ�ให้อภัย่
  ในโลกตะวันตก ก�รพัฒน�ท�งก�ร
แพทย่์เริ�มร�กฐ�นม�จ�ก “ฮิปิโปิเครติส” 
ที�เชื�อว่�อ�ก�รเจ็บป่ิวย่เปิ็นเรื�องของ
ธรรมช�ติ ไม่ใช่ผู้ีหรืออำ�น�จวิเศษใด 
มนุษย์่จ่งต้องรักษ�ตนเอง โลกตะวันออก 
ก็พัฒน�ม�ด้วย่คว�มคิดใกล้เคีย่งกัน

ก�รแพทย่์ ท้ังสองโลกจ่งมุ่งเน้นก�ร
เย่ีย่วย่�ร่�งก�ย่เปิ็นหลัก เรื�องโรคท�งใจ
ก็ปิล่อย่ให้เปิ็นบทบ�ทของศ�สน�แทน
   นพ.วิชัย่ ระบุว่� ปิัญห�ก�รมุ่งซ่อม
ม�กกว่�สร้�งเปิ็นกระแสที�เกิดข้่นทั�ว
โลกในไทย่เอง ก�รรักษ�และปิ้องกันถูก
แย่กแขนงออกจ�กกันตั้งแต่ต้น เมื�อเกิด
ก�รปิฏิิรูปิปิระเทศให้ทันสมัย่ในสมัย่
รัชก�ลที� ๕ ก�รสร้�งโรงพย่�บ�ลศิริร�ช
ก็มีปิระสงค์มุ่งเน้นแต่เพีย่งก�ร “รักษ�” 
เท่�นั้น
  คว�มพย่�ย่�มที�จะแก้ปิัญห�น้ีและ
สร้�งสุขภ�พองค์รวมจ่งได้ถือกำ�เนิดข่้น 
เช่นที�ปิร�กฏิหลักฐ�นเมื�อคร้ังก่อต้ัง
องค์ก�รอน�มัย่โลกข่้นครั้งแรก
  “ในธรรมนูญองค์ก�รอน�มัย่โลก 
ได้เขีย่นนิย่�มคำ�ว่� สุขภ�พ ไว้ชัดเจนว่� 
สุขภ�พ หม�ย่ถ่งสุขภ�วะที�สมบูรณ์ทั้ง 
ร่�งก�ย่และจิตใจ และสังคม ไม่เพีย่งแต่
ปิร�ศจ�กโรคและคว�มพิก�รเท่�น้ัน 
นิย่�มน้ีครอบคลุมไปิในทุกมิติ ยิ่�งไปิกว่� 
นั้นองค์กรโลกบ�ลต่�งๆ ที�ก่อกำ�เนิดใน
ช่วงเวล�เดีย่วกันก็ล้วนบ่งบอกว่� เรื�อง
สุขภ�พเปิ็นเรื�องร่วมกันของช�วโลก
ปิระช�กรโลกต้องร่วมกันทำ�ง�น ต้อง
สร้�งสุขภ�พองค์รวม” นพ.วิชัย่ ระบุ
  หลักคิดเหล่�นี้หผูู้้นำ�ของแวดวง
ส�ธ�รณสุขไทย่เข้�ใจเปิ็นอย่่�งดีม� 
โดย่ตลอด และพย่�ย่�มที�จะนำ�ม�ปิฏิิบัติ 
อย่่�งที�เห็นได้จ�กคว�มพย่�ย่�มที�จะ
รวมง�นด้�นก�รรักษ�และก�รปิ้องกัน
เอ�ไว้ด้วย่กันเรื�อย่ม�
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    นพ.วิชัย่ เล่�ต่อไปิว่� ช่วงหลัง
เหตุก�รณ์ ๑๔ ตุล�คม ๒๕๑๖ เพีย่งแค ่
๔ วัน ดร.ปิ๋วย่ อ่้งภ�กรณ์ ได้นำ�เสนอ
บทคว�มต่อคณะกรรมก�รที�ปิร่กษ�
ก�รพัฒน�แห่งเอเชีย่ตะวันออกเฉีัย่งใต้
เรื�อง “The quality of life of Southeast 
Asian – a Chronicle of hope from 
womb to tomb” หรือก็คือ “คุณภ�พ
ชีวิตของช�วเอเชีย่ตะวันออกเฉัีย่งใต้ –  
ปิฏิิทินแห่งคว�มหวัง จ�กครรภ์ม�รด�ถ่ง 
เชิงตะกอน” ซ่�งเปิ็นบทคว�มที�เกิดข่้นได ้
อย่่�งถูกเวล� โดย่ผูู้้ที�ได้รับก�รย่อมรับ
อย่่�งสูงของภ�คปิระช�สังคม
  แนวคิดด้�นสุขภ�พที�ม�จ�กบทคว�ม 
นี้ เริ�มปิร�กฏิร่องรอย่ในรัฐธรรมนูญที� 
เกิดข่้นหลัง พ.ศ. ๒๕๑๗ โดย่มีบท 
บัญญัติที�ส่งเสริมสุขภ�พองค์รวมไว้ใน
ม�ตร� ๙๒ โดย่มีเนื้อห�วรรคที� ๑ ว่�  
“รัฐพ่งส่งเสริมก�รส�ธ�รณสุข ตลอดจน
ก�รอน�มัย่ครอบครัว และพ่งคุ้มครอง
สุขภ�พของบุคคลหและสนับสนุนให้
ปิระช�ชนมีส่วนร่วม”
  วรรคที� ๒ มีเนื้อห�ว่� “รัฐพ่งให้ก�ร
รักษ�พย่�บ�ลแก่ผูู้้อย่�กไร้ โดย่ไม่คิด
มูลค่�”
  วรรคที� ๓ ระบุเนื้อห�ว่� “ก�รปิ้องกัน 
และปิร�บปิร�มโรคติดต่ออันตร�ย่ รัฐจะ 
ต้องกระทำ�ให้แก่ปิระช�ชนโดย่ไม่คิด

“จำากูคำรรภ์มีารด่า
ถึึงเชิงติะกูอน” 
ติ�นธารสุขภาพองคำ์รวมี 

มูลค่�” ซ่�งวรรคที� ๓ นี้เกิดข่้นครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญของปิระเทศไทย่ และมีระบ ุ
ในรัฐธรรมนูญต่อม�ทุกฉับับ รวมถ่งฉับับ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเปิ็นฐ�นสำ�คัญที�ทำ�ให้
ปิระเทศไทย่บริห�รจัดก�รโควิด-19 ได้
  ในเวล�ต่อม� บทบัญญัติที�ส่งเสริม 
สุขภ�พองค์รวมบรรจุอยู่่ในรัฐธรรมนูญ 
ฉับับต่อๆ ม�ม�กข่้น เช่นในรัฐธรรมนูญ 
ฉับับปิระช�ชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ที�ได้กำ�หนด 
ให้ปิระช�ชนทุกคนมีสิทธิเสมอกันใน
ก�รเข้�ถ่งบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐโดย่
ไม่มีค่�ใช้จ่�ย่ บริก�รของรัฐเองต้องมี 
ปิระสิทธิภ�พ รวมถ่งเปิิดโอก�สก�รม ี
ส่วนร่วมของภ�คปิระช�สังคมและเอกชน 
ให้มีบทบ�ทด้�นสุขภ�พม�กข่้น
  ทั้งหมดนี้ในภ�พรวม เปิ็นรูปิธรรม
สำ�คัญที�สังคมไทย่ได้แนวคิดม�จ�ก  
“ปิฏิิทินแห่งคว�มหวัง จ�กครรภ์ม�รด� 
ถ่งเชิงตะกอน” และใช้กำ�หนดทิศท�งของ 
ปิระเทศเรื�อย่ม� จ�กที�เคย่มุ่งเน้นแต่เพีย่ง 
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ก็กล�ย่ม�เปิ็นก�ร 
มุ่งเน้นพัฒน�คุณภ�พชีวิตของปิระช�ชน 
เปิ็นหลัก ส�ม�รถเห็นได้ชัดเจนจ�กที� 
แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ 
ปิระช�ชนได้เริ�มบรรจุอยู่่ใน “แผู้นพัฒน� 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉับับที� ๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ถ่ง พ.ศ. ๒๕๔๘” และฉับับ
ต่อๆ ม�
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   นพ.วิชัย่ กล่�วว่� แม้ว่�จะมีเหตุก�รณ์
รัฐปิระห�รล้มล้�งรัฐธรรมนูญอยู่่บ้�ง 
แต่ก�รผู้ลักดันเรื�องสุขภ�พองค์รวมของ 
ไทย่ย่ังดำ�เนินอยู่่อย่่�งต่อเนื�อง เช่น ก�ร 
กำ�เนิดข่้นของ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุน
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ พ.ศ. ๒๕๔๔   
พ.ร.บ. หลักปิระกันสุขภพ�แห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เปิ็นต้น
     พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนก�รเสริม
สร้�งสุขภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือตัวอย่่�ง
ที�สำ�คัญ เพร�ะเปิ็นกฎีหม�ย่ที�เปิลี�ย่น
หลักคิดก�รปิ้องกันโรค จ�กก�รเน้นวิธ ี
ท�งสุขศ่กษ�ให้เปิลี�ย่นเป็ินต�ม “กฎีบัตร 
ออตต�ว�” (Ottawa Charter) ที�มีหลักให้
สร้�งนโย่บ�ย่ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พ ก�ร
สร้�งเสริมคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ก�รพัฒน�ทักษะส่วนบุคคล และก�ร
ปิรับทิศท�งของระบบบริก�รสุขภ�พให้ 
มุ่งสู่ก�รป้ิองกันโรคและก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พ ท้ังหมดน้ีคือหลักก�รของสุขภ�พ 
องค์รวมที�ครอบคลุมทั้งบุคคล ชุมชน 
สังคม และระบบสุขภ�พ
  อีกตัวอย่่�งหน่�งที�สำ�คัญไม่แพ้กัน
คือ พ.ร.บ.หลักปิระกันสุขภ�พแห่งช�ต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่�งสำ�คัญเปิ็นอย่่�งม�กต่อ
ก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พให้ตอบสนอง 
ต่อหลักสุขภ�พองค์รวม จ�กเดิมสวัสดิก�ร 
รักษ�พย่�บ�ลข้�ร�ชก�รและปิระกัน

ระบับัสุขภาพองคำ์รวมี
เพ่�อทีุ่กูคำนบัน
ผืืนแผื่นด่ินไที่ยั่

สังคม ทำ�เพีย่งแค่ก�รรักษ�พย่�บ�ล
พ.ร.บ.หลักปิระกันสุขภ�พได้ขย่�ย่ให้
ครอบคลุมไปิถ่งก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 
และป้ิองกันโรคอย่่�งชัดเจน ท้ังยั่งพัฒน� 
ให้ปิระช�ชนและองค์กรปิกครองส่วน
ท้องถิ�นเข้�ม�มีบทบ�ท รับฟังคว�มคิด
เห็นของปิระช�ชนอยู่่เสมอ
     พ.ร.บ.หลักปิระกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ ย่ังตอบสนองต่อศักดิ�ศรี
คว�มเปิ็นมนุษย่์ของปิระช�ชนคนไทย่ 
อย่่�งชัดเจน ด้วย่ก�รกำ�หนดให้บริก�ร 
ส�ธ�รณสุขเป็ินสิทธิพ้ืนฐ�นของปิระช�ชน
     นพ.วิชัย่ สรุปิตอนท้�ย่ของก�รปิ�ฐกถ� 
ครั้งนี้ว่� พวกเร�ทุกคนในปิัจจุบัน และ 
รุ่นต่อๆ ไปิ มีหน้�ที�ต้องพิทักษ์รักษ�และ 
พัฒน�สุขภ�พองค์รวม ให้เกิดปิระโย่ชน์
สุข แก่มห�ชนช�วสย่�ม ทั้งในแง่ปิัจเจก
และของปิระช�ชนทุกคนบนผู้ืนแผู้่นดิน
ไทย่อย่่�งแท้จริง และย่ิ�งๆ ข่้นไปิ
  “สุขภ�พองค์รวมจ�กครรภ์ม�รด�
ถ่งเชิงตะกอน จะต้องไม่เพีย่งพิจ�รณ�
สุขภ�พก�ย่ของบุคคลเท่�นั้น แต่ต้อง
เปิ็นองค์รวมทั้งท�งร่�งก�ย่ จิตใจ และ
สังคมด้วย่ สังคมจะต้องไม่มองแคบแค่
ครอบครัว แต่ต้องครอบคลุมถ่งชุมชน
ท้องถิ�น ปิระเทศช�ติ และโลกทั้งใบโดย่ 
รวม โดย่เฉัพ�ะอย่่�งย่ิ�ง เวล�นี้ที�โลก
กำ�ลังเผู้ชิญกับวิกฤตที�น่�วิตกกังวล
อย่่�งย่ิ�ง” นพ.วิชัย่ กล่�ว 



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ภาค่เครือข�ายกล�าว 

‘ถึ�อยั่แถึลัง’ 
ร�วมขับัเคำลัื�อน
มีติิสมีัชชาสุขภาพฯ

หน่ว่ยงานและองคุ์กัรื่
ภาคุรื่ัฐ ภาคุเอกัชน 
ภาคุปรื่ะชาชน ฯลฯ 
กัว่่า ๖๐ แห่ง ทั�งสุ่ว่นกัลาง
และจังหว่ัด้ต่่างๆ 
ทั�ว่ปรื่ะเทศ รื่่ว่มกััน 
“กัล่าว่ถ้อยแถลง” 
ที�จะสุนับสุนุนกัารื่ขับ
เคุล่�อนมต่ิสุมัชชา
สุุขภาพิฯ ที�ได้้ฉัันทมต่ิ
จากังานสุมัชชาสุุขภาพิ
แห่งชาต่ิ คุรื่ั�งที� ๑๔ 
ให้เกัิด้เป็นรืู่ปธรื่รื่ม

ถ้ อ ย แ ถ ล ง

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๒๙๒๘



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๓๑

  ทส.ขอชื�นชมคณะกรรมก�รจัดสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) และคณะ 
ทำ�ง�นวิช�ก�รเฉัพ�ะปิระเด็น ที�ได้พัฒน� 
นโย่บ�ย่ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมี 
ส่วนร่วมในปิระเด็นสร้�งเสริมสุขภ�วะ
สิ�งแวดล้อมที�ยั่�งย่ืนในวิกฤตโควิด-19 
รวมถ่งก�รสร้�งกระแสสังคมเพื�อผู้ลักดัน 
และขับเคลื�อนปิระเด็นของระเบีย่บว�ระ
ดังกล่�ว

  รัชนิกร กล่�วว่� ทส. จะขอสนับสนุน 

ก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พนี้ โดย่

เชื�อมั�นว่�ก�รส่งเสริมและเผู้ย่แพร่องค ์

คว�มรู้ด้�นวิทย่�ศ�สตร์ เทคโนโลย่ี และ 

นวัตกรรม จะมีคว�มสำ�คัญอย่่�งม�กต่อ 

ก�รขับเคลื�อนระบบก�รผู้ลิตและบริโภค 

ที�เปิ็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม เปิ็นแนวท�งสู ่

ก�รพัฒน�ที�ยั่�งยื่น ท้ังมิติด้�นสิ�งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภ�พ อย่่�งสมดุล

รััชนิิกัรั ดารักัมาศ 
ผูู้้แทนกระทรวงทรัพย่�กรธรรมช�ติ
และสิ�งแวดล้อม (ทส.)

  สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติหถือเปิ็น
เครื�องมือและม�ตรก�รท�งกฎีหม�ย่ที�
ช่วย่ตอบโจทย่์และแก้ไขปิัญห�สังคม
ไทย่อย่่�งเปิ็นรูปิธรรม ต่อเนื�องม�กว่� 
๒๐ ปิี ด้วย่ก�รจัดทำ�เอกส�รร่�งข้อเสนอ 
จ�กกระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือ 
ข่�ย่อย่่�งรอบด้�น ซ่�งย่ิ�งเปิ็นสิ�งที�ปิร�กฏิ
คว�มชัดเจน สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์
สำ�คัญของปิระเทศไทย่และของโลก
     ดร.วิจ�รย์่ กล่�วว่� สถ�บันสิ�งแวดล้อม
ไทย่ ขอร่วมชื�นชม คจ.สช. และคณะ 
ทำ�ง�นวิช�ก�ร ที�ได้กำ�หนดปิระเด็นต่�งๆ 
ที�เกี�ย่วข้องท้ังด้�นสิ�งแวดล้อมและสุขภ�พ 
โดย่ขอสนับสนุนร่�งมติสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติในทุกปิระเด็น โดย่เฉัพ�ะก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั่�งย่ืน
ในวิกฤตโควิด-19 ที�ให้คว�มสำ�คัญและ
ห่วงใย่ต่อก�รจัดก�รปิัญห�สิ�งแวดล้อม
 ก�รพัฒน�ระบบกลไกก�รจัดก�รขย่ะ
อย่่�งครบวงจร ก�รพัฒน�เมืองเพื�อส่ง 
เสริมคุณภ�พชีวิตที�ดี ตลอดจนก�รลด 
ก�รปิล่อย่ก๊�ซเรือนกระจกเป็ินเป้ิ�หม�ย่ 
สำ�คัญทั้งของปิระเทศและของโลก โดย่
สถ�บันสิ�งแวดล้อมไทย่พร้อมให้คว�ม
ร่วมมือด้�นวิช�ก�ร และสนับสนุนก�ร
พัฒน�ร่วมกับภ�คี เครือข่�ย่ให้ เกิด
คว�มยั่�งย่ืนต�มทิศท�งเดินของมติน้ี 
ต่อไปิ

ดรั.วิิจารัย์ สิิมาฉายา 
ผูู้้อำ�นวย่ก�รสถ�บันสิ�งแวดล้อมไทย่

  จ.ภูเก็ต มุ่งมั�นต้ังใจที�จะขับเคลื�อนมติ
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ ก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั่�งย่ืน
ในวิกฤตโควิด-19 ซ่�งได้สอดคล้องกับ 
สถ�นก�รณ์และเป็ินไปิต�มแนวท�งก�ร 
พัฒน� ที�ต้องก�รสร้�งเมืองให้ทันสมัย่
และเปิ็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม ก�รดำ�เนิน 
ก�รจ�กน้ีจะต้องต่อเนื�องและจริงจัง และ 
ถือเปิ็นว�ระของจังหวัดที�ทุกฝ่่�ย่จะต้อง
ม�ร่วมกันดำ�เนินก�ร

ณรังคุ์ วิุ�นิซิ้ิ�วิ 
ผูู้้ว่�ร�ชก�รจังหวัดภูเก็ต

๓๐

การสุร้างเสุริมสุุขภาว่ะสุิ�งแว่ด้ลื่้อม
ที�ยั�งย่นในว่ิกฤติโคำว่ิด้-19 

๒๗ กล่�ม

๗ องค์์กรื่

๔ กล่�มเค์รื่่อข่�าย

๑๒ สมัชชาส่ข่ภาพิ
จังหวััด

๑ ค์ณะกรื่รื่มการื่
เข่ตส่ข่ภาพิเพิ่�อ
ปรื่ะชาชน (กข่ป.)

  มีก�รกล่�วถ้อย่แถลง รวม ๒๔ กลุ่ม 
เครือข่�ย่/องค์กร แบ่งเปิ็น หน่วย่ง�น/ 
องค์กร จำ�นวน ๗ องค์กร, กลุ่มเครือข่�ย่ 
จำ�นวน ๔ เครือข่�ย่, สมัชช�สุขภ�พจังหวัด 
จำ�นวน ๑๒ จังหวัด (เชีย่งใหม่, ปิทุมธ�นี, 
ภูเก็ต, ชัย่น�ท, สระแก้ว, นครสวรรค์, 
น่�น, ฉัะเชิงเทร�, สมุทรสงคร�ม, สระบุรี, 
อุบลร�ชธ�นี) และคณะกรรมก�รเขต
สุขภ�พเพื�อปิระช�ชน (กขปิ.) จำ�นวน ๑ 
เขตพื้นที� (กขปิ.เขต ๘)

รวม

เชียงใหม� / ปทุ่มธานี / ภูเก็ต / ชัยนาทุ / สรื่ะแก้วั / นค์รื่สวัรื่รื่ค์์

/ น�าน / ฉะเชิงเทุรื่า / สม่ทุรื่สงค์รื่าม / สรื่ะบุ่รื่ี / อ่บุลรื่าชธานี

เข่ตพิ่�นทุี� (กข่ป.เข่ต ๘)



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

การคำุ้มคำรองการเข้าถ้ึงบริการ
สุุขภาพของกลืุ่่มป็ระชากรเฉพาะ
ในภาว่ะว่ิกฤติอย่างเป็็นธรรม

๒๕ องค์์กรื่/
กล่�มเค์รื่่อข่�าย 

๗ หน�วัยงาน/
องค์์กรื่ 

๓ กล่�มเค์รื่่อข่�าย 

๑๔ สมัชชาส่ข่ภาพิ
จังหวััด

  มีก�รกล่�วถ้อย่แถลง รวมท้ังหมด ๒๕ 
องค์กร/กลุ่มเครือข่�ย่ แบ่งเป็ิน หน่วย่ง�น 
/องค์กร ๗ หน่วย่ง�น, กลุ่มเครือข่�ย่ ๓ 
เครือข่�ย่, สมัชช�สุขภ�พจังหวัด ๑๔ 
จังหวัด และ กขปิ. ๑ เขตพื้นที�

รวม

กข่ป. ๑ เข่ตพิ่�นทุี�

๒๘

  ในฐ�นะผูู้้แทนองค์กรสงฆ์์ ขออนุโมทน� 
คณะทำ�ง�นและผูู้้มีส่วนเกี�ย่วข้องใน 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ นับเปิ็นภ�รกิจ 
ที�มีคว�มสำ�คัญ และเป็ินจุดเริ�มต้นที�ทำ�ให้ 
เกิดนโย่บ�ย่ส�ธ�รณะของปิระเทศใน 
หล�ย่ปิระเด็น รวมถ่งนโย่บ�ย่ด้�นสุขภ�พ 
ของพระสงฆ์์ จนเกิดเป็ินธรรมนูญสุขภ�พ 
พระสงฆ์์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที�ทำ�ให้พระสงฆ์์
ซ่�งเปิ็นอีกหน่�งปิระช�กรกลุ่มเฉัพ�ะ 
ส�ม�รถเข้�ถ่งบริก�รสุขภ�พได้ม�กข่้น 
โดย่เฉัพ�ะในช่วงภ�วะวิกฤตโควิด-19 มี
ก�รดูแลพระสงฆ์์ และส�มเณรที�อ�พ�ธ
 ได้รับเชื้อทั�วปิระเทศได้เข้�ถ่งบริก�ร 
สุขภ�พอย่่�งทั�วถ่ง และเปิ็นธรรม รวมถ่ง 
ส่งผู้ลให้พระสงฆ์์ได้ปิระกอบศ�สนกิจ
และร่วมบำ�เพ็ญศ�สนปิระโย่ชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 
  “ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วมิใช่เพีย่ง
ก�รดูแลสุขภ�พของพระสงฆ์์เท่�น้ัน
แต่ย่ังจะช่วย่สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชน สังคม และคว�มมั�นคงของพระ 
พุทธศ�สน� ต�มหลักก�รที�ว่� พระแข็ง 
แรง วัดมั�นคง ชุมชนเปิ็นสุข ฉัะนั้นใน 
น�มของผูู้้แทนคณะสงฆ์์ จ่งขออนุโมทน� 
ชื�นชม และขอสนับสนุนร่�งมติระเบีย่บ 
ว�ระก�รคุ้มครองก�รเข้�ถ่งบริก�รสุขภ�พ 
ของกลุ่มปิระช�กรเฉัพ�ะในภ�วะวิกฤต
อย่่�งเปิ็นธรรมหและระเบีย่บว�ระก�ร
จัดก�รสื�อส�รอย่่�งมีส่วนร่วมในวิกฤต 
สุขภ�พ โดย่ยิ่นดีอย่่�งยิ่�งที�จะเป็ินส่วนหน่�ง
ร่วมขับเคลื�อน” พระมห�ปิระยู่ร กล่�ว

     สธ. ขอชื�นชม คจ.สช. และคณะทำ�ง�น
วิช�ก�รเฉัพ�ะปิระเด็นหที�ได้คำ�น่งถ่ง
ปิระช�กรทุกคนบนผู้ืนแผู้่นดินไทย่ โดย่
เฉัพ�ะกลุ่มที�อยู่่ในภ�วะเปิร�ะบ�ง นำ�
ม�สู่พัฒน�ร่�งเอกส�รข้อเสนอที�ผู้่�น
ก�รจัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผูู้้มี
ส่วนได้เสีย่ และภ�คีเครือข่�ย่ม�อย่่�ง
รอบด้�น
    นพ.สุระ กล่�วว่� ขอสนับสนุนร่�งมต ิ
ระเบีย่บว�ระก�รคุ้มครองก�รเข้�ถ่ง 
บริก�รสุขภ�พของกลุ่มปิระช�กรเฉัพ�ะ 
ในภ�วะวิกฤตอย่่�งเป็ินธรรม โดย่เฉัพ�ะ 
ในข้อ ๒ พัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พที�
ทำ�ให้เกิดก�รเข้�ถ่งบริก�รสุขภ�พของ
กลุ่มปิระช�กรเฉัพ�ะ และข้อ ๓ พัฒน�
ระบบ กลไก และรูปิแบบก�รส่งเสริม 
สุขภ�พ ก�รปิ้องกัน ช่วย่เหลือ ดูแลและ
ส่งต่อที�เปิ็นก�รดำ�เนินก�รโดย่ชุมชน 
เพื�อให้ปิระช�ชนทุกคนบนผืู้นแผู่้นดินไทย่ 
เข้�ถ่งก�รบริก�รสุขภ�พอย่่�งถ้วนหน้�

นิพ.สิุรัะ วิิเศษศักัดิ�
รองปิลัดกรทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.)

พรัะมหาปรัะยูรั โชติิวิโรั 
ผูู้้อำ�นวย่ก�รกองกิจก�รนิสิต
มห�วิทย่�ลัย่มห�จุฬ�ลงกรณร�ช
วิทย่�ลัย่ (มจร.)

  ขอชื�นชม คจ.สช. และสำ�นักง�นคณะ 
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ที�จัดง�น 
ในคร้ังน้ีเป็ินอย่่�งดี ทำ�ให้สม�ชิกสมัชช� 
สุขภ�พและภ�คีเครือข่�ย่ชนเผู่้�พ้ืนเมือง 
หล�กหล�ย่กลุ่มช�ติพันธ์ุ ได้เข้�ร่วมง�น 
นี้อย่่�งพร้อมเพรีย่งและเสมอภ�คกัน จ่ง
ขอสนับสนุนร่�งมติทั้ง ๓ ระเบีย่บว�ระ
ของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ 
พร้อมย่ินดีนำ�มติที�ได้รับคว�มเห็นชอบ
ไปิเปิ็นแนวท�งสู่ก�รปิฏิิบัติจริงต่อไปิ

วิิไลลักัษณ์ เยอเบาะ
ผูู้้แทนสภ�ชนเผู้่�พื้นเมืองแห่ง
ปิระเทศไทย่

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๓๓๓๒



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕๓๔

การจัด้การสุ่�อสุาร
อย่างมีสุ่ว่นร่ว่มในว่ิกฤติสุุขภาพ 

๑๗ กล่�มเค์รื่่อข่�าย/
องค์์กรื่ 

๖ องค์์กรื่

๒ กล่�มเค์รื่่อข่�าย

๘ สมัชชาส่ข่ภาพิ
จังหวััด

๑ เข่ตพิ่�นทุี�
กข่ป. 

  มีก�รกล่�วถ้อย่แถลงรวมท้ังหมด
จำ�นวน ๑๗ กลุ่มเครือข่�ย่/องค์กร แบ่ง 
เป็ิน หน่วย่ง�น/องค์กร จำ�นวน ๖ องค์กร 
กลุ่มเครือข่�ย่ จำ�นวน ๒ เครือข่�ย่ 
สมัชช�สุขภ�พจังหวัด จำ�นวน ๘ จังหวัด
(สกลนคร, แม่ฮ่องสอน , แพร่, สุรินทร์, 
สมุทรส�คร, พิจิตร, พิษณุโลก, น่�น) 
และ กขปิ. จำ�นวน ๑ เขตพื้นที� (กขปิ.
เขต ๒)

รวม

สกลนค์รื่ / แม�ฮ่�องสอน / แพิรื่� / ส่รื่ินทุรื่์ / สม่ทุรื่สาค์รื่ / 

พิิจิตรื่ / พิิษณ่โลก / น�าน

กข่ป.เข่ต ๒

๓๕

  ในฐ�นตัวแทนสภ�เด็กและเย่�วชน 
ขอชื�นชม คจ.สช. และคณะทำ�ง�นวิช�ก�ร 
เฉัพ�ะปิระเด็น ที�ได้พัฒน�เอกส�รร่�ง
ข้อเสนอที�ผู่้�นเวทีก�รมีส่วนร่วมของ 
ทุกภ�คส่วน ผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย่ และภ�คี
เครือข่�ย่ม�อย่่�งรอบด้�น จนนำ�ม�สู ่
ร่�งมติ ก�รจัดก�รสื�อส�รอย่่�งมีส่วนร่วม 
ในวิกฤตสุขภ�พ ซ่�งเห็นว่�ก�รสื�อส�รใน 
ภ�วะวิกฤตสุขภ�พจะมีคว�มสำ�คัญ
อย่่�งยิ่�ง โดย่เฉัพ�ะปิระเด็นก�รสื�อส�รที� 
สร้�งคว�มสับสนในสังคม เช่น ข่�วลวง
ข่�วปิลอม และก�รบิดเบือนข้อเท็จจริง ที�
สร้�งผู้ลกระทบต่อคว�มเชื�อมั�นในก�ร 
สื�อส�ร ตลอดจนก�รล่วงละเมิดสิทธิส่วน 
บุคคล
  โย่ธิน กล่�วว่� สภ�เด็กและเย่�วชน 
ขอสนับสนุนร่�งมติระเบีย่บว�ระนี้ในทุก
ปิระเด็น โดย่เฉัพ�ะข้อ ๓ ก�รสื�อส�รใน 
ภ�วะวิกฤตอย่่�งมีส่วนร่วมที�ครอบคลุม 
และทั�วถ่ง และข้อ ๔ ก�รให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันให้กับ 
คนในสังคม โดย่ยิ่นดีที�จะร่วมเป็ินส่วนหน่�ง 
ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักย่ภ�พของ
แกนนำ�เด็กและเย่�วชน เพื�อร่วมเปิ็น
แกนนำ�ในก�รสื�อส�รปิระช�สัมพันธ์
ข้อมูลคว�มรู้ที� ถูกต้องและน่�เชื�อถือ
ให้กับเด็กและเย่�วชนท้ังในระดับส่วน 
กล�ง ส่วนท้องถิ�น และชุมชน อันจะนำ�ม� 
สู่ก�รดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้
อย่่�งถูกต้องในช่วงภ�วะวิกฤตสุขภ�พ

โยธิินิ ทองพะวิา
ปิระธ�นสภ�เด็กและเย่�วชนแห่ง
ปิระเทศไทย่ 

   กสทช.ย่ินดีเปิ็นอย่่�งย่ิ�งที�ได้ร่วมเปิ็น 
ส่วนหน่�งในก�รขับเคลื�อนมติสมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติ โดย่เฉัพ�ะระเบีย่บว�ระ 
ก�รจัดก�รสื�อส�รอย่่�งมีส่วนร่วมในวิกฤต 
สุขภ�พ เนื�องจ�กก�รสื�อส�รเป็ินเครื�องมือ 
สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
โดย่เฉัพ�ะในปิัจจุบันที�สื�อออนไลน์บน
โครงข่�ย่โทรคมน�คมเข้�ม�มีบทบ�ท
ม�กข่้น
  ตรี กล่�วว่� กสทช. ขอแสดงเจตน�ที� 
จะมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รสื�อส�รใน 
วิกฤตสุขภ�พ ท้ังในมิติของก�รกำ�กับดูแล 
โดย่กระบวนก�รกำ�กับดูแลเนื้อห� ก�ร
โฆ์ษณ� หรือก�รนำ�เสนอข้อมูลที�ไม่เปิ็น 
คว�มจริง ฝ่่�ฝ้่นกฎีหม�ย่ และในมิติของ 
ก�รส่งเสริม โดย่ก�รขับเคลื�อนสร้�งคว�ม 
รู้เท่�ทันสื�อของปิระช�ชนในเรื�องทั�วไปิ 
รวมท้ังในด้�นสุขภ�พ ผู่้�นหลักสูตรและ 
กิจกรรมก�รเรีย่นรู้ต่�งๆ 

ติรัี บุญเจือ
ผูู้้อำ�นวย่ก�รสำ�นักรับเรื�องร้องเรีย่นและ
คุ้มครองผูู้้บริโภคในกิจก�รกระจ�ย่เสีย่ง
และโทรทัศน์ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กิจก�รกระจ�ย่เสีย่ง กิจก�รโทรทัศน์
และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 
(กสทช.)

  ในน�มเครือข่�ย่สมัชช�สุขภ�พจังหวัด 
สกลนคร ขอร่วมถ้อย่แถลงเพื�อก�รขับ 
เคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พ ในระเบีย่บว�ระ 
ก�รจัดก�รสื�อส�รอย่่�งมีส่วนร่วมใน
วิกฤตสุขภ�พ โดย่มุ่งมั�นที�จะสนับสนุน
ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย่ และขับเคลื�อนตั้ง 
แต่ปีิ ๒๕๖๕ เป็ินต้นไปิ ด้วย่คว�มมุ่งหวัง 
ที�จะสร้�งเสริมสุขภ�วะที�ดีถ้วนหน้�ได้
อย่่�งย่ั�งย่ืน สร้�งโลกทัศน์ใหม่ด้�นก�ร 
สื�อส�รส�ธ�รณะ พัฒน�สื�อปิลอดภัย่และ 
สร้�งสรรค์เพื�อก�รเปิลี�ย่นแปิลงสังคม
  “สมัชช�สุขภ�พจังหวัดสกลนคร และ 
ภ�คีเครือข่�ย่ทุกภ�คส่วน ขอสนับสนุน 
มติก�รจัดก�รสื�อส�รอย่่�งมีส่วนร่วมใน 
วิกฤตสุขภ�พ ในทุกปิระเด็น โดย่เฉัพ�ะ
ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�ม
เข้�ใจร่วมกับคนในสังคม และมีคว�ม
ย่ินดีที�จะร่วมเปิ็นส่วนหน่�งในก�รพัฒน�
เด็กและเย่�วชนหเพื�อเปิ็นเครือข่�ย่นัก
สื�อส�รท�งสังคมด้�นสุขภ�วะ อันจะนำ� 
ม�สู่ก�รดูแลตนเองและก�รสร้�งสุขภ�วะ 
ของชุมชนได้อย่่�งถูกต้อง ทั�วถ่ง และ
ย่ั�งย่ืน ในช่วงสภ�วะวิกฤตสุขภ�พ นำ�สู่
วิถีชีวิตใหม่ต่อไปิ” ทพ.ทรงพล กล่�ว 

ทพ.ทรังพล แสิงงาม 
รองน�ย่แพทย่์ส�ธ�รณสุขจังหวัด
สกลนคร



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

เรื�องเล�าจากเครือข�าย
นวัตกรรมสู่ังคม

‘ด่อกูผืลัคำนติื�นร้� ... 
ส้�วิกูฤติสุขภาพ’

ภายในงานสุมัชชาสุุขภาพิ
แห่งชาต่ิ คุรื่ั�งที� ๑๔ พิ.ศ. 
๒๕๖๔ เม่�อว่ันที� ๑๖ ธ.คุ. 
๒๕๖๔ มีกัารื่จัด้เว่ทีบอกัเล่า
เรื่่�องรื่าว่ “ด้อกผลื่คำนติ่�นรู้
...สุู้ว่ิกฤติสุุขภาพ” โด้ย
ผู่้แทนองคุ์กัรื่เคุรื่่อข่าย
นว่ัต่กัรื่รื่มสุังคุม สุู้ว่ิกัฤต่
โคุว่ิด้-19 ที�มีสุ่ว่นสุำาคุัญ
ในกัารื่ช่ว่ยเหล่อ-สุนับสุนุน
ภาคุรื่ัฐในกัารื่รื่ับม่อกัับโรื่คุ
รื่ะบาด้คุรื่ั�งปรื่ะว่ัต่ิศาสุต่รื่์

ด อ ก ผ ล ค์ น ต่� น รู้ื่ . . . สู้ วิั ก ฤ ต ส่ ข่ ภ า พิ

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๓๗๓๖



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

  ภร�ดล เล่�ต่อว่� ในช่วงของก�รระบ�ด 
ทีมง�นเชีย่งใหม่พลัสได้ร่วมกันจัดต้ัง
ครัวกล�ง-ครัวง�นข่้นในชุมชน และใน 
ก�รระบ�ดระลอกหลังสุดก็ได้จัดต้ัง
ธน�ค�รอ�ห�ร หรือ Chiangmai Food  
Bank คือก�รนำ�อ�ห�รส่วนเกิน ผัู้กผู้ลไม้ 
ที�ไม่สวย่ รวมถ่งอ�ห�รทุกอย่่�งที�ย่ังกิน
ได้จ�กในตู้เย่็นของพวกเร�ทุกคน นำ�ม�
คัดแย่ก ก่อนส่งมอบต่อไปิให้กับพี�น้อง
คนจนเมือง รวมทั้งภ�คแรงง�นที�อยู่่ใน
แคมปิ์ง�นทั�ว จ.เชีย่งใหม่
 	“สิุ�งท่� เรา ร้่สุ่กัภาคภ่มิใจค่อกัารท่� 
ได้้เริ�มติ้นลงม่อทำา	 ได้้เข้ามาร�วมรับร่้ถึ่ง 
ความสุุขและความทุกัข์ของผ่่้คน	 และ 
ภ่มิใจท่�เป็็นสุ�วนหน่�งของภาคป็ระชุาชุน
ท่�ได้้ลุกัข่�นมาสุร้างกัารเป็ล่�ยู่นแป็ลง	 แม้
หลายู่ครั�งท่�เราร่้สุ่กัท้อแท้สุับสุน	 แติ�กั็ยู่ัง
เชุ่�อมั�นเสุมอว�ากัารลงม่อทำาค่อคำาติอบ
เพราะเป็็นความร่้สุ่กัของกัารไม�ยู่อมแพ้ 
ไม�ยู่อมให้ไฟแห�งความหวัง	 ไฟแห�งอุด้ม 
กัารณ์์ของเราด้ับมอด้ลงไป็แม้แติ�วินาท่
เด้่ยู่ว” ภร�ดล ระบุ
  ภร�ดล บอกอีกว่� เร�รู้ว่�หล�ย่ครั้ง
ชีวิตไม่ใช่เรื�องง่�ย่ แม้เร�จะพย่�ย่�มทำ� 
ไปิแล้วแต่ทุกสิ�งก็ย่ังพังทล�ย่ลงไปิ แต่
เร�ก็เชื�อว่�ตร�บใดที�เร�ย่ังมีลมห�ย่ใจ
ย่ังมีชีวิตอยู่่ เร�จะไม่ย่อมหันหลังให้กับ
โชคชะต� และเร�จะถ�มตัวเองว่�ได้ทำ� 
เต็มที� ทำ�เต็มคว�มส�ม�รถ หรือเร�ทำ� 
มันถ่งพันครั้งแล้วหรือย่ัง ถ้�ย่ังเร�ก็จะ 
ลุกข่้นม�และพย่�ย่�มต่อไปิ เพร�ะเชื�อ 
ว่�เร�ทุกคนมีคว�มฝั่นและอย่�กทำ�ให้
คว�มฝ่ันเปิ็นจริง แต่จะดีกว่�ไหมห�ก 
เร�มีโอก�สมองไปิรอบๆ ให้เห็นถ่งคว�ม
ฝ่ันของผูู้้อื�น แล้วม�ช่วย่กันทำ�คว�มฝ่ัน
เหล่�นั้นให้เปิ็นจริงไปิได้ด้วย่กัน

“สู่ิ�งท่�เราร่้สู่ึกภาคภ่มิใจ
คือการท่�ได้้เร่�มต้น
ลงมือทำา ได้้เข้ามา
ร�วมรับร่้ถึงความสูุ่ขและ
ความทุกข์ของผู้่้คน”

๓๑

ภราดล 
พรอำำานวย 

นักแซกโซโฟน 
ผู้่้ร�วมก�อตั�ง 

The North Gate Jazz Co-Op

  สถ�นก�รณ์โควิด-19 ที�ผู้่�นม� ภ�พ
ที�เร�เห็นคือคว�มเดือดร้อนข�ดแคลน
ของกลุ่มพี�น้องคนช�ย่ขอบ คนจนเมือง  
ซ่�งในฐ�นะนักดนตรี เร�ได้ใช้เสีย่งดนตร ี
เป็ินเครื�องนำ�ท�ง และเร�รู้ว่�ตัวโน้ตดนตรี 
ที�อยู่่ไกล ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�ช่วย่ตัว 
โน้ตที�อยู่่ใกล้ได้ เปิรีย่บเสมือนบ�งครั้ง
ที�นโย่บ�ย่คว�มช่วย่เหลือของภ�ครัฐที�
อยู่่ไกล ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�ช่วย่เหลือ
คว�มเดือดร้อนของผูู้้คนที�กำ�ลังเกิดข่้น
ตอนนี้ได้ คว�มหวังเดีย่วจ่งเปิ็นคว�ม
ช่วย่เหลือของเครือข่�ย่พี�น้องปิระช�ชน
ด้วย่กันเอง

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๓๙๓๘
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พระมหาพร้อำมพงศ์์ 
ปภสฺฺสฺรจิิตฺฺโตฺ

ผู้่้ช�วยเจ้าอาวาสู่
วัด้สูุ่ทธิวราราม

  พระไม่ทิ้งโย่ม...เพร�ะโย่มไม่เคย่ทิ้ง 
พระ คือภ�รกิจที�พระสงฆ์์วัดสุทธิวร�ร�ม 
ลุกข่้นม�ทำ�ศูนย่์พักคอย่ภ�ย่ในวัด
เนื�องจ�กเห็นญ�ติโย่มบริเวณรอบวัดที� 
เคย่ใส่บ�ตร ต้องติดเชื้อโควิด รอเตีย่ง 
และเสีย่ชีวิต จ่งเปิลี�ย่นวัดเป็ินโรงพย่�บ�ล 
สน�ม ดูแลผูู้้ปิ่วย่โควิดสีเขีย่วจำ�นวน  
๑๕๐ เตีย่ง ร่วมกับกรุงเทพมห�นคร 
กทม. สำ�นักง�นเขตส�ทร โรงพย่�บ�ล 
เจริญกรุงปิระช�รักษ์ โรงพย่�บ�ลสงฆ์์
กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.)

  พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งทีมพระไม่ทิ้งโย่ม 
ซ่�งเปิ็นจิตอ�ส�ทั้งพระสงฆ์์และฆ์ร�ว�ส
รวมกว่� ๒๐ ชีวิต สวมชุด PPE ทับบน
จีวร เปิลี�ย่นเส้นท�งบิณฑบ�ตในชุมชน
ให้เปิ็นเส้นท�งของก�รตรวจ ATK แย่ก 
ผูู้้ป่ิวย่ออกจ�กชุมชน และจัดต้ังแนวร่วม 
ชุมชนเข้มแข็งกว่� ๓๐ ชุมชน ให้เปิ็น
พลเมืองตื�นรู้เพื�อสู้กับโควิด-19 และก�ร
ทำ� Home Isolation (HI) ตั้งแต่ก�รตรวจ 
คัดกรอง ส่งอ�ห�ร นำ้�ดื�มต่�งๆ
	 	“ถึามว�ากัลัวความติายู่กัันหร่อไม�ก็ั 
ต้ิองติอบว�ากัลัว	 แติ�เราก้ัาวข้ามความกัลัว 
นั�นได้้ด้้วยู่จิติกัรุณ์าท่�ติ้องกัารชุ�วยู่เหล่อ 
เพ่�อนมนุษย์ู่ด้้วยู่กััน	 เพราะบางเคสุม่เพ่ยู่ง 
เสุ้นขั�นบางๆ	 อยู่่�ระหว�างความเป็็นและ
ความติายู่	 ว�าเราเล่อกัท่�จะชุ�วยู่หร่อไม� 
ซึ่่�งติลอด้ระยู่ะเวลากัว�า	 ๑๐๐	 วันท่�ท่ม
จิติอาสุาทำางานอยู่�างไม�ม่วันหยูุ่ด้	 เราได้้
ด้่แลผ่่้คนไป็มากักัว�า	๕,๐๐๐	รายู่	ความ
ท้อแท้และความเหน่�อยู่ล้าไม�สุามารถึ

ทำาลายู่อุด้มกัารณ์์ท่�จะเป็็นสุ�วนหน่�ง 
ในกัารชุ�วยู่เหล่อเพ่�อนมนุษยู่์	 ทุกัคน	ทุกั
ชุนชุั�น	 ทุกัเชุ่�อชุาติิ	 และทุกัศาสุนาได้้” 
พระมห�พร้อมพงศ์ ระบุ
  พระมห�พร้อมพงศ์ กล่�วอีกว่� อย่่�งไร 
ก็ต�มต้องขอบคุณปิระช�ชนทุกคนที� 
ได้สนับสนุนอุปิกรณ์ท�งก�รแพทย์่
เวชภัณฑ์ อ�ห�ร เพื�อส่งต่อผูู้้ปิ่วย่และ 
ผูู้้ได้รับผู้ลกระทบจ�กโควิด-19 พลังที�ย่ิ�ง 
ใหญ่เริ�มต้นจ�กจุดเล็กๆ ของผูู้้คนตัวเล็ก 
ตัวน้อย่ที�ลุกข่้นม�ช่วย่เหลือกันในภ�วะ
วิกฤตเช่นนี้ เปิ็นวัคซีนให้กับทุกคนบน 
ผู้ืนแผู้่นดินไทย่ ในวันนี้เร�ได้รับชัย่ชนะ 
และผู้่�นพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งเลวร้�ย่ 
ที�สุดของไทย่แล้ว เพร�ะคว�มเสีย่สละ 
และคว�มร่วมมือของพวกเร�ทุกคน ทีม 
ง�นพระไม่ท้ิงโย่มจ่งขอกล่�วข้อคว�มที� 
กลั�นออกม�จ�กหัวใจว่�	 “ยู่ามสุถึานกัารณ์์ 
ป็กัติิญาติิโยู่มไม�เคยู่ทิ�งพระ	ในยู่ามท่�โยู่ม 
เด้่อด้ร้อน	จะให้พระทิ�งโยู่มได้้อยู่�างไร”

“ยามสู่ถานการณ์ปกติญาติโยม
ไม�เคยทิ�งพระ ในยามท่�โยมเด้ือด้ร้อน 
จะให่้พระทิ�งโยมได้้อย�างไร”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๔๑๔๐
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มาเรีย 
ป้อำมด ี
ประธานชุมชนพัฒนาให่ม� 
เขตคลองเตย 

คริสฺ 
โปตฺระนันทน์ 
ผู้่้ร�วมก�อตั�งกลุ�มเสู่้นด้้าย 

  ภ�ย่ในชุมชนคลองเตย่เผู้ชิญกับ
วิกฤตอย่่�งหนักตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย่. 
๒๕๖๔ ซ่�งเปิ็นคลัสเตอร์แรกๆ ของก�ร
ระบ�ด และในฐ�นะปิระธ�นชุมชนก็จะ
ต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอให้ลูกบ้�นเห็น 
แม้ครอบครัวจะติดเช้ือโควิดท้ังส�มีและ 
ลูก เมื�อย่ังไม่มีหน่วย่ง�นใดเข้�ม�ช่วย่
สิ�งที�ทำ�ได้ดีที�สุดคือก�รนำ�เชื้อออกจ�ก 
บ้�น โดย่ปิระชุมร่วมกันกับคณะกรรมก�ร 

ชุมชนและช�วบ้�นว่�จะจัดตั้งศูนย่์ 
พักคอย่ ก่อนส่งต่อไปิรักษ�ตัวที�ไหนก็ได้
	 	“กัารจัด้ตัิ�งศ่นย์ู่พักัคอยู่น่�ม่เคร่อข�ายู่
ติ�างๆ	 รวมทั�งคนในชุุมชุนเข้ามาชุ�วยู่กััน 
ทำาให้เรารอด้มาจนถ่ึงทุกัวันน่�	 แม้ม่ด้รามา 
ว�าทำาผ่ิด้แล้วจะโด้นจับกั็ไม�กัลัว	 เพราะ 
เราสุ้่ไม�ถึอยู่	และขอให้วิกัฤติน่�เป็็นโอกัาสุ 
ของคนไทยู่ทุกัคน	 เราติ้องสุ่้อยู่�างเด้่ยู่ว 
จ่งจะรอด้วิกัฤติ” ม�เรีย่ กล่�ว

  ชีวิตเร�ในแต่ละวันที�ตื�นข่้นม�ไปิ
ทำ�ง�น เสร็จก็กลับบ้�น พอวันหยุ่ดก็มี
เวล�ไปิเดินห้�ง ไปิเที�ย่ว เปิ็นวัฏิจักรของ 
คนกลุ่มหน่�ง โดย่เฉัพ�ะคนกรุงเทพฯ ที�จะ 
เปิ็นแบบนี้ คือมีแต่กู กู และกูตลอด 
เวล� แม้ก�รใช้ชีวิตเพื�อตัวเองจะไม่ได้ผิู้ด 
แต่คุณอ�จกำ�ลังพล�ดคว�มสุขอะไร 
บ�งอย่่�ง นั�นคือคว�มสุขของก�รที�ได้ใช้ 
ชีวิตเพื�อผูู้้อื�น ซ่�งคว�มจริงแล้วก�รทำ�
เพื�อผูู้้อื�นนั้นไม่ต้องก�รอะไรม�ก เพีย่ง
แค่ทำ�เฉัพ�ะในคว�มส�ม�รถหน้�ที�เร�
เท่�ที�ทำ�ได้ หรือทำ�อะไรในสิ�งที�คิดว่�
ตัวเองทำ�ได้ดีและม�ช่วย่เหลือคนอื�น 
เท่�นั้นก็เพีย่งพอ
	 	“คนบอกัเสุ้นด้้ายู่ทำาสุิ�งท่�ยิู่�งใหญ�ชุ�วยู่
เหล่อคนไป็กัว�า	 ๒	 แสุนคนได้้อยู่�างไร	
เราไม�ม่อะไรไป็มากักัว�าความติั�งใจท่�จะ
ทำามัน	 อยู่ากัให้กัลุ�มเสุ่�ยู่งได้้ติรวจ	 คน 
ติิด้เชุ่�อได้้รักัษา	 เราไม�ได้้บอกัให้ทุกัคน 
ลุกัข่�นมาชุ�วยู่ในเร่�องของโควิด้	 เพ่ยู่งแติ� 
ไม�ว�าคุณ์จะทำาอะไรในหน้าท่�ติัวเอง	 กั ็
ทำาให้เติ็มท่�และใสุ�ใจลงไป็	 ถึ้าเป็็นคร่กั ็
ตัิ�งใจสุอนเด้็กัให้เป็็นคนด่้และฉัลาด้ 
เป็็นติำารวจกั็ตัิ�งใจทำาคด่้เพ่�อป็ระชุาชุน
หร่อเพ่ยู่งกัารขับรถึแล้วเบรคให้คนเดิ้น
ข้ามบนถึนน	เท�านั�นคุณ์กั็ได้้ทำาอะไรเพ่�อ
คนอ่�นบ้างแล้ว” คริส ระบุ

“กัารื่จัด้ต่ั�งศูนย์พิักัคุอยนี�
มีเคุรื่่อข่ายต่่างๆ รื่ว่มทั�งคุนในชุมชน

เข้ามาช่ว่ยกััน ทำาให้เรื่ารื่อด้
มาจนถ่งทุกัว่ันนี�”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๔๓๔๒
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นพ.สฺุภัทร 
ฮาสฺุวรรณกิิจิ 

ผู้่้อำานวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สู่งขลา 
และประธานชมรมแพทย์ชนบท

  ก�รระบ�ดของโควิด-19 โดย่เฉัพ�ะ
ในระลอกที� ๓ นั้นหนักหน� แต่ก็ได้
แสดงให้สังคมเห็นว่�เร�ส�ม�รถฝ่่� 
วิกฤตไปิได้ แม้จะไม่เป็ินกระบวนท่� ต้อง 
ล้มลุกคลุกคล�น แต่ภ�ย่ใต้คว�มชุลมุน 
น้ันเร�ได้เห็นตัวละครม�กม�ย่ที�ม�
ร่วมแรงร่วมใจกันโดย่ที�ไม่ต้องร้องขอ 
เช่นเดีย่วกับคว�มร่วมมือของทีมแพทย์่ 
ชนบท มีอ�ส�สมัครจ�ก ๖ โรงพย่�บ�ล
ปิระม�ณ ๕๐ ชีวิตเข้�ร่วมในก�รม�บุก
กรุงครั้งแรก แต่ในก�รบุกกรุงครั้งที� ๓ 
เปิ็นช่วงพีคที�สุดของก�รระบ�ดใน กทม. 
ได้มีเครือข่�ย่แพทย่์ชนบทจ�ก ๔๐ โรง
พย่�บ�ล รวมกว่� ๕๐๐ กว่�ชีวิต ที�ม�
ร่วมกับทีมโควิดชุมชน กลุ่มอ�ส�สมัคร 
ภ�คเอกชน รวมทั้งพลังของคนในชุมชน
ที�ม�ช่วย่กันอย่่�งสุดหัวใจ
	 	“ป็ระชุาชุนกัว�า	 ๒	 แสุนคนได้้รับกัาร
ติรวจ	 ATK	 และเราพบผ่่้ติิด้เชุ่�อกัว�า	 ๒ 
หม่�นคน	 แม้ติอนนั�นจะไม�ม่โรงพยู่าบาล
ให้นอนเพ่ยู่งพอ	 แติ�กัารทำาให้เขาได้้ร่้ว�า 
ติัวเองติิด้เชุ่�อหกั็ม่สุ�วนอยู่�างมากัในกัาร
ชุ�วยู่ยูุ่ติิกัารระบาด้ให้เร็วข่�น	 ซึ่่�งนับเป็็น
ป็ฏิิบัติิกัารท่�สุร้างร่ป็แบบกัารก้่ัวิกัฤติให้ 
สัุงคมเห็น	 ว�าหากัเราเชุ่�อมั�นในป็ฏิิบัติิกัาร 
เพ่�อสุร้างกัารเป็ล่�ยู่นแป็ลง	 และเริ�มด้้วยู่
กัารลงม่อทำา	 กั็จะชุ�วยู่ทำาให้วิกัฤติโควิด้
ผ่�านพ้นไป็ได้้” นพ.สุภัทร กล่�ว

   นพ.สุภัทร กล่�วว่� สำ�หรับสถ�นก�รณ์ 
ใน อ.จะนะ จ.สงขล� เริ�มมีย่อดผูู้้ติดเชื้อ 
เพิ�มสูงข่้นนับตั้งแต่ปิล�ย่เดือนsก.ย่. 
๒๕๖๔ และเมื�อม�ถ่งกล�งเดือน ต.ค. 
พ้ืนที� อ.จะนะ เพีย่งอำ�เภอเดีย่วมีผูู้้ติดเช้ือ 
ถ่งวันละ ๒๕๐ คน ม�กกว่�บ�งจังหวัด
ทั้งจังหวัด ซ่�ง รพ.จะนะ ที�มีขน�ด ๖๐ 
เตีย่ง และขย่�ย่เตีย่งโควิดไปิแล้ว ๑๔๐ 
เตีย่ง รวมทั้งโรงพย่�บ�ลสน�มที�มี ๔๐๐ 
เตีย่งก็ย่ังรองรับไม่เพีย่งพอ แต่สุดท้�ย่ 
อ.จะนะ ที�ไม่มีรีสอร์ท ไม่มี Hospitel 
กลับได้รับคว�มร่วมมือจ�กโรงเรีย่น 
ต่�งๆ ยื่�นมือเข้�ม�ช่วย่ เกิดเป็ิน รพ.สน�ม 
อีก ๙ แห่ง รวมจำ�นวนกว่� ๑,๒๕๐ เตีย่ง 
ได้ในเวล�เพีย่ง ๒-๓ สัปิด�ห์ และทำ�ให้
พื้นที�ส�ม�รถผู้่�นวิกฤตไปิได้
     นพ.สุภัทร กล่�วอีกว่� สิ�งสำ�คัญคือ 
คว�มร่วมมือของผูู้้คนในสังคมที�จะ
เข้�ม�ช่วย่กันต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ
อันจะทำ�ให้เร�ออกจ�กวิกฤตได้เสมอ
อย่่�งไรก็ต�มสิ�งที�ค�ดหวังคือได้เห็น
ก�รปิรับระบบสุขภ�พของเมืองหลวง
อย่่�ง กทม. ซ่�งน่�จะเปิ็นอีกหมุดหม�ย่ 
สำ�คัญของปิระเทศ ที�สมัชช�สุขภ�พแห่ง 
ช�ติ ผูู้้ที�เกี�ย่วข้อง รวมทั้งผูู้้ว่�ร�ชก�รคน
ใหม่จะต้องช่วย่กันทำ�ให้สำ�เร็จ เพื�อให้
เร�รับมือกับวิกฤตสุขภ�พในอน�คตได้
ดีกว่�เดิม

“สู่ิ�งสู่ำาคัญคือความร�วมมือ
ของผู้่้คนในสู่ังคมท่�จะเข้ามาช�วยกัน

ตามกำาลังความสู่ามารถ อันจะทำาให่้เรา
ออกจากว่กฤตได้้เสู่มอ”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๔๕๔๔
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บุุหงา 
ลิ�มสฺวาท 
ห่ัวห่น้าพยาบาลระบบไทยแคร์ 

  แม้ตนจะกล�ย่เปิ็นอดีตพย่�บ�ล 
เพร�ะคว�มเจ็บปิ่วย่sแต่ในช่วงวิกฤต 
โควิด-19 เมื�อมองไปิรอบข้�งและได้เห็น 
เพื�อนพย่�บ�ล บุคล�กร รวมท้ังปิระช�ชน 
ต่�งลุกข้่นม�ช่วย่เหลือซ่�งกันและกัน 
เกิดเปิ็นแรงสั�นสะเทือนว่�ตนเองจะ
ส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง ในวันที�ตัวเลขผูู้ ้
ติดเช้ือเพิ�มสูงข้่นเรื�อย่ๆ ท้ังย่อดผูู้้ป่ิวย่และ 
ผูู้้เสีย่ชีวิต ดังนั้นเมื�อมีโอก�สได้เห็นผูู้้ที� 
ขอคว�มช่วย่เหลือผู้่�นสื�อออนไลน์ จ่ง
ตัดสินใจหยิ่บโทรศัพท์และโทรไปิพูด 
คุย่ ผู้ลปิร�กฏิว่�ร�ย่นั้นเปิ็นผูู้้ปิ่วย่วิกฤต
จ่งได้เร่งช่วย่เหลือปิระส�นนำ�ตัวส่ง 
โรงพย่�บ�ล จนช่วย่ให้รอดชีวิตได้
	 	“เราได้้ร้่สุ่กัข่�นมาทันท่ว�ากัารท่�เรา
อยู่่�บ้านกั็ชุ�วยู่ชุ่วิติคนได้้	 และความร่้ท่� 

เราม่ก็ัชุ�วยู่เหล่อได้้	 จ่งลุกัข่�นมาชุวนเพ่�อนๆ 
เริ�มทำา	 จากันั�นก็ัม่ความชุ�วยู่เหล่อหลั�งไหล 
เข้ามาโด้ยู่ไม�ร่้ติัว	ทั�งโป็รแกัรมเมอร์ท่�มา
ชุ�วยู่เข่ยู่นโป็รแกัรมจนเกิัด้เป็็นเคร่อข�ายู่
ไทยู่แคร์	 ท่�ชุ�วยู่ด้่แลคนไข้ได้้กัว�าหลักั
หม่�นรายู่ให้รอด้ชุ่วิติ	 พร้อมทั�งท่มแพทยู่์
พยู่าบาล	 ป็ระชุาชุน	 นักัศ่กัษา	 ท่�อาสุา
เข้ามาชุ�วยู่” บุหง� ระบุ
  บุหง� เล่�ว่� สำ�หรับก�รทำ�ง�นของ 
ไทย่แคร์ ได้ว�งเป้ิ�หม�ย่กันไว้ว่�จะต้อง 
เปิ็นก�รวิดีโอคอลให้เห็นหน้�คนไข้ เพื�อ
สอบถ�มว่�อ�ก�รเปิ็นอย่่�งไร เพร�ะ
ก�รที�ได้เห็นหน้�กันช่วย่ทำ�ให้คว�ม 
เป็ินมนุษย์่กลับม� ได้ร่วมทุกข์ไปิด้วย่กัน 
โดย่มีเคสหน่�งที�พบว่�ผูู้้ปิ่วย่ถ่งข้ันบอก 
ล�ท�งบ้�นแล้ว และหมดสติค�โทรศัพท์ 

ในระหว่�งพูดคุย่ แต่สุดท้�ย่ก็ได้ช่วย่
ปิระส�นจนเข้�ไปิช่วย่เหลือนำ�ตัวผูู้้ปิ่วย่
ออกม�ได้ทันเวล�
	 	“ติอนคนไข้รายู่น่�อยู่่�ใน	รพ.สุนาม	 เขา 
กั็ลุกัข่�นมาเป็็นอาสุาสุมัครด้่แลผ่่้สุ่งอายูุ่
ท่�นั�น	เราจ่งเห็นว�าความหวังมันถึ่กัสุ�งติ�อ
จากัคนท่�สุิ�นหวังร้่สุ่กัว�าต้ิองติายู่อยู่�าง
โด้ด้เด้่�ยู่ว	กัลับม่ความร่้สุ่กัท่�จะลุกัข่�นมา
ด้่แลผ่่้อ่�น	 ด้ังนั�นสุุด้ท้ายู่แล้วสุิ�งท่�ทำาให้
เรายู่ังทำางานติ�อ	 เพราะคิด้ว�าชุ่วิติไม�ใชุ�
แค�ติัวเลขท่�รายู่งานว�าวันน่�ยู่อด้เท�าไร	
แติ�	1	คนท่�ป็่วยู่หร่อติายู่อาจเป็็นพ�อ		แม�
ป็่่	ยู่า	ติา	ยู่ายู่ของใคร	และ	๑	ชุ่วิตินั�นกั็ 
ค่อความหมายู่ของกัารม่ชุ่วิติอยู่่�	 เพ่�อผ่�าน 
โควิด้น่�ไป็ด้้วยู่กััน” บุหง� กล่�ว 
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พลัังสมีัชชาสุขภาพฯ
พลัังชุมีชน
คือคำาตอบ
สู่่้ว่กฤตสูุ่ขภาพ

คุว่ามเปลี�ยนแปลงคุ่อสุิ�ง
ที�หลีกัเลี�ยงไม่ได้้ แต่่จะทำา
อย่างไรื่ให้มีคุว่ามเข้าใจและ
ทำาให้คุว่ามเปลี�ยนแปลง
เหล่านั�นนำามาสุู่สุิ�งใหม่ที�ด้ี
กัว่่า เพิรื่าะหากัเรื่า
ไม่เท่าทัน เป็นไปได้้สุูงที�
เรื่าจะถูกัทิ�งไว่้ข้างหลัง

เวที่่ที่ัศน์ “ที่ิศที่างโลักู 
ที่ิศที่างไที่ยั่: โอกูาสแลัะ
คำวามีที่�าที่ายั่” ภายใน
งานปรื่ะชุมสุมัชชาสุุขภาพิ
แห่งชาต่ิ คุรื่ั�งที� ๑๔ พิบว่่า 
ว่ิทยากัรื่จากัหลากัหลาย
สุาขาต่่างเห็นพิ้องต่้องกััน
ว่่า โคุว่ิด้-19 ได้้สุรื่้าง
คุว่ามท้าทายและสุรื่้าง
โอกัาสุใหม่ๆ ให้เกัิด้ข้�น 
สุิ�งสุำาคุัญนับจากันี�คุ่อ
กัารื่กั้าว่ไปสุู่อนาคุต่ด้้ว่ย
คุว่ามพิรื่้อม เพิ่�อรื่ับม่อ
ผ่ลพิว่งอ่�นๆ ที�จะต่ามมา

ทิุ ศ ทุ า ง โ ล ก ทิุ ศ ทุ า ง ไ ทุ ย : โ อ ก า ส แ ล ะ ค์ วั า ม ทุ้ า ทุ า ย
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	 	น้คีรืิน้ทุรื�	 วณกิจำไพี่บ้ลย� กรรมก�ร
ผูู้้จัดก�รและบรรณ�ธิก�รบริห�รสำ�นัก 
ข่�ว The Standard กล่�วคว�มตอนหน่�ง 
ในเวทีทัศน์ว่� โควิด-19 จะไม่จบลงง่�ย่ๆ 
และจะอยู่่กับเร�ไปิอีกเปิ็นเวล�น�น 
นี�เปิ็นเพีย่งจุดเริ�มต้นเท่�นั้น ย่ังมีวิกฤต
อื�นๆ รออยู่่ข้�งหน้�อีกม�กม�ย่ นี�จ่งเปิ็น 
The Great Crisis เร�ต้องมองให้เห็นว่�
ปิัญห�ใดรอเร�อยู่่บ้�ง
  หน่�งในคว�มท้�ท�ย่สำ�คัญของไทย่ 
คือเรื�องของคว�มเหลื�อมลำ้�ในปิระเทศ 
ไทย่เมื�อมีคนหิวก็จะมีคนอีกกลุ่มอิ�มท้อง 
และเมื�อคนกลุ่มหน่�งไม่มีอันจะกินในวัน
ข้�งหน้�ก็จะมีคนอีกกลุ่มที�มีเครื�องดื�ม
ร�ค�แพงดื�มกิน คำ�ถ�มคือมันเกิดอะไร
ข่้นที�ทำ�ให้คนในปิระเทศถ่งต่�งกันได้
ขน�ดนี้
	 	“เม่�อคนหิว	พวกัเขาจะโกัรธ	และเม่�อ
พวกัเขาโกัรธ	 ป็ัญหาสุังคมกั็จะติามมา
ซึ่่�งไม�ใชุ�แค�เร่�องป็ากัท้อง	 แติ�ยู่ังเป็็นกัาร
ศ่กัษา	 ป็ัญหาสุาธารณ์สุุข	 กัารเข้าถึ่ง 
บริกัารทางสุุขภาพท่�ด้่	 ทั�งหมด้น่�กั็ค่อ 
โอกัาสุ	และความหวังท่�ติ�างกัันจนเกิันไป็” 
นครินทร์ ระบุ
  นครินทร์ กล่�วต่อไปิว่� ปิัญห�ที�พูด
ไปิข้�งต้นจะเล็กน้อย่ม�ก เมื�อเทีย่บกับ
“Code Red” อย่่�งปิัญห�สิ�งแวดล้อม
และภัย่ธรรมช�ติ ตั้งวิกฤตโลกร้อนไปิ
จนถ่งเรื�องนำ้�ท่วม ที�สำ�คัญก็คือไทย่จะ
เปิ็นปิระเทศที�เจอปิัญห�หนัก เร�พ่�งพ�

เกษตรกรรม เร�มีเมืองอยู่่ตำ��กว่�ระดับ 
นำ�้ทะเล ปิระเทศไทย่คือแถวหน้�เมื�อเกิด 
ปิัญห�ทั้งหมดอย่่�งหลีกเลี�ย่งไม่ได้
	 	ฉัะนั�นทุกัป็ัญหาม่โอกัาสุ	 และน่�ค่อ 
โอกัาสุครั�งใหญ�ของไทยู่	 ถ้ึาไม�ม่โควิด้-19 
เราจะไม�เป็ล่�ยู่นแป็ลง	 เราจะอยู่่�กัับวิถ่ึชุ่วิติ 
เด้ิมๆ	 ด้่แลสุุขภาพแบบเด้ิม	 เศรษฐกัิจ
กั็จะรอแติ�พ่�งพานักัท�องเท่�ยู่ว	 โควิด้-19	
ทำาให้เราต่ิ�นและลุกัข่�นมาทำาอะไรบาง
อยู่�าง	 เราติ่�นร่้และติ่�นติัวท่�จะสุ่้กัับวิกัฤติ
เราม่โอกัาสุมากัมายู่ท่�ติอนน่�อาจจะยู่ัง
ไม�เห็นมันแติ�ติ้องคว้ามันให้ได้้
  ปิระเทศไทย่ต้องมีก�รปิฏิิรูปิคร้ังใหญ่ 
หรือ the Great Reform ซ่�งต้องทำ�สิ�งนี้ 
ให้สำ�เร็จ ก�รปิฏิิรูปิต้องเกิดข่้นในทุกๆ
มิติ เพื�อให้เร�มีที�ย่ืนในโลกสมัย่ใหม่ ทุก
อย่่�งต้องถูกคิดข่้นม�ใหม่ แม้กระทั�ง
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเองก็ต้องตีโจทย์่
ว่� ในเวล�นี้สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคือ
อะไร และมีไว้เพื�ออะไรในโลกที�กำ�ลัง
เปิลี�ย่นแปิลง
	 	“ในกัารป็ฏิิร่ป็ครั�งน่�	 เราติ้องเชุ่�อมคน
เป็ล่�ยู่นโครงสุร้าง	 ระบบ	 วัฒนธรรมให้
ทันสุมัยู่	 ติ้องเชุ่�อมโลกั	 จับกัระแสุแห�ง
อนาคติ	 ไม�ติ�อติ้านคล่�นสุมัยู่ใหม�	 และ
ระล่กัไว้ว�าอะไรท่�เคยู่ถึ่กัติ้อง	 เวลาน่�ได้้
เป็ล่�ยู่นไป็แล้ว	 ติ้องเชุ่�อมใจ	 สุร้างผ่่้นำา
ท่�พร้อมนำาไป็สุ่�กัารเป็ล่�ยู่นแป็ลง	 และ
สุร้างกัารม่สุ�วนร�วมให้กัับคนทั�งป็ระเทศ
ได้้ชุ�วยู่กััน”	นครินทร์ กล่�ว

๓๐

การเป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งที�หลื่ีกเลื่ี�ยงไม่ได้้ 

  โควิด-19 ไม่ได้เป็ินเพีย่งแค่โรคระบ�ด 
ที�สร้�งคว�มเดือดร้อนไปิทุกหย่่อมหญ้� 
เพีย่งอย่่�งเดีย่ว แต่ยั่งแฝ่งม�ด้วย่วิกฤต 
อื�นๆ เปิ็นคว�มท้�ท�ย่ของมนุษย่ช�ต ิ
ส่งผู้ลกระทบเปิ็นวงก�รตั้งแต่เรื�องของ
สุขภ�พไปิจนถ่งวิธีคิดและวิถีชีวิตของ
จ�กหน้�มือเปิ็นหลังมือภ�ย่ในระย่ะ
เวล�เพีย่งแค่ ๒ ปิี

นิคุรัินิทรั์ วิณกัิจไพบูลย์ 
กรรมก�รผูู้้จัดก�รและ
บรรณ�ธิก�รบริห�รสำ�นักข่�ว 
The Standard 
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เคย่คิดว่�มันย่�กต่อก�รจัดก�ร เมื�อผูู้้คน 
ดูแลตนเองดี ฉัีดวัคซีนกันม�กข่้น อะไรๆ 
ก็จะดีข่้น นี�คือจุดเริ�มต้นของคว�มปิกติ
  เมื�อสถ�นก�รณ์โควิด-19 ได้รับก�ร
บริห�รจัดก�รม�กข่้น คำ�ถ�มที�ต�มม�
คือแล้วหลังจ�กน้ีจะเกิดอะไรข้่นบ้�ง 
ท้ังโอก�สและคว�มท้�ท�ย่ข้�งหน้� เช่น 
เร�จะใช้พลังของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ได้อย่่�งไรกับสิ�งที�จะเกิดข่้นในอน�คต
	 	“ผ่มขอบอกัเลยู่นะครับว�าหพ่�น้อง
สุมัชุชุาสุุขภาพแห�งชุาติิเป็็นผ่่้ท่�อยู่่�เบ่�อง
หลังความสุำาเร็จในกัารจัด้กัารโควิด้ของ
ป็ระเทศไทยู่	 ถึ้าเราไม�ม่พ่�น้องสุมัชุชุาฯ
ทั�งป็ระเทศมาชุ�วยู่	 เราจะไม�สุามารถึอยู่่�
จุด้น่�ได้้เลยู่”	ดร.กอบศักดิ� ระบุ
      ดร.กอบศักดิ� กล่�วต่อไปิอีกว่� ก�รที� 
เร�ส�ม�รถบริห�รจัดก�รชุมชนต่�งๆได้ 
เปิ็นเพร�ะก�รร่วมแรงร่วมใจและฝ่ีมือ 
ของสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ ตลอดจน
อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขปิระจำ�หมู่บ้�น  
(อสม.) ที�ม�จ�กพี�น้องภ�คส่วนต่�งๆ ที� 
ช่วย่กันปิกป้ิองชุมชนจ�กโควิด-19 ตรงน้ี 
ปิระเทศอื�นไม่มีอย่่�งที�เร�มี จ่งเปิ็นเรื�อง
ที�น่�ภูมิใจม�ก
  ดังน้ัน ปัิญห�ท้ังหมดเป็ินคว�มท้�ท�ย่ 
ที�เร�เผู้ชิญ ไม่ว่�จะเปิ็นก�รถดถอย่ของ
เศรษฐกิจ ก�รม�ถ่งของโลกดิจิทัล ภัย่
ธรรมช�ติ ชุมชนคือคำ�ตอบของปิัญห� 
ชุมชนและพี�น้องสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติฯ 
จะส�ม�รถช่วย่แก้ปิัญห�ต่�งๆ ที�จะเกิด
ข่้นได้ ถือเปิ็นพลังที�สำ�คัญ โดย่ชุมชนที� 
เข้มแข็งจะทำ�ให้เร�ฉัวย่โอก�สต่�งๆ ได้
	 	“วันน่�พลังของสุมัชุชุาสุุขภาพแห�งชุาติิ 
และชุุมชุน	 สุามารถึเริ�มติ้นกัันง�ายู่ๆ	 ได้้
ด้้วยู่กัารชุ�วยู่กัันคิด้	 ว�าจะทำาอยู่�างไรให ้
วัคซ่ึ่นโควิด้-19	 เข้าถ่ึงคนให้มากักัว�าเดิ้ม 
วันน่�เราฉ่ัด้วัคซ่ึ่นกัันไป็แล้วกัว�า	100	ล้าน 
เข็ม	 แติ�ยู่ังม่ผ่่้คนติกัค้าง	 จะทำาอยู่�างไร
ให้เข้าเหล�านั�นได้้รับวัคซึ่่น	 เพราะความ
ท้าทายู่เร่�องโรคระบาด้ยู่ังไม�สิุ�นสุุด้”	
ดร.กอบศักดิ� ระบุ

  ดร.กอบศักดิ� กล่�วต่อไปิว่� 4.0 คือ 
โอก�สที�ดีของคนไทย่ไม่ได้ไกลตัวอย่่�ง 
ที�คิด เทคโนโลย่ีคือเครื�องมือใหม่ในก�ร 
ทำ�ม�ค้�ข�ย่ของเร� ชุมชนต่�งๆ ต้องห� 
โอก�สจ�กเรื�องพวกน้ีให้ได้ เปิลี�ย่นคว�ม 
ท้�ท�ย่ให้เป็ินโอก�สที�เร�จะได้เข็มแข็ง
ปิัญห�สังคมต่�งๆ ม�กม�ย่ที�อุบัติข่้น 
ไม่ว่�จะเปิ็นเรื�องสิ�งแวดล้อม พัฒน�ก�ร
ของเด็ก ไปิจนถ่งคว�มเหลื�อมลำ้� ก�ร
พัฒน�ชุมชนให้พร้อมรับมือกับเรื�อง
เหล่�นี้จะเปิ็นท�งออกที�ย่อดเย่ี�ย่ม
  “ในห้วงเวลาวิกัฤติครั�งน่�	 เราต้ิองหยิู่บ 
ฉัวยู่วิกัฤติให้เป็็นโอกัาสุท่�จะนำาไป็สุ่�
กัารเป็ล่�ยู่นแป็ลง	 และสุมัชุชุาสุุขภาพ
แห�งชุาติิท่�ม่สุมาชิุกัใกัล้ชุิด้กัับผ่่้คนทั�ว
ป็ระเทศจะเป็็นกัลไกัสุำาคัญท่�นำาพาให้ 
เกิัด้กัารเป็ล่�ยู่นแป็ลงได้้” ดร.กอบศักด์ ระบุ 

‘พลื่ังสุมัชชาฯ – พลื่ังชุมชน’ คำ่อคำำาติอบ 

นี�คือคำ�พูดของ ด้รื.กอบศักด้ิ�	ภ้ตรืะก้ล
รองผูู้้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รกรุงเทพ ที�ได้
กล่�วข้่นในตอนหน่�งของเวทีทัศน์ครั้งนี ้
โดย่ ดร.กอบศักดิ� เชื�อว่� ด้วย่ก�รร่วมมือ 
ร่วมใจของผูู้้คนต้ังแต่ระดับชุมชนพร้อมๆ 
กับก�รเปิิดรับสิ�งใหม่ๆ วิกฤตทั้งหมดจะ 

ไม่ใช่อุปิสรรคที�ย่�กเกินจะฝ่่� และจะกล�ย่ 
เปิ็นโอก�สอันดีในก�รพัฒน�ปิระเทศ 
ไทย่ไปิสู่อน�คตที�สดใส
     ดร.กอบศักดิ� กล่�วว่� ผูู้้คนมีคว�มหวัง
กับช่วงเวล�หลังจ�กสถ�นก�รณ์ก�ร
ระบ�ดของโควิดผู้่อนลงม�กข่้น จ�กที� 

ดรั.กัอบศักัดิ� ภููติรัะกัูล 
รองผูู้้จัดก�รใหญ่ 
ธน�ค�รกรุงเทพ

“สิมัชชาสิุขภูาพ คุือ
พลังท่�สิำาคุัญท่�สิุดในิกัารั
ช�วิยเปล่�ยนิแปลงสิังคุม”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕๕๒



ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

น้อย่ถอย่ลง ภ�วะก�รเรีย่นรู้ของเย่�วชน
ก็ถดถอย่จ�กก�รที�ไม่ได้ไปิโรงเรีย่น
ท้ังหมดน้ีเปิ็นคว�มท้�ท�ย่ที�สภ�พัฒน์
จะต้องนำ�ไปิคิดต่อเพื�อสร้�งแผู้นพัฒน�
ปิระเทศอย่่�งสอดคล้องและเหม�ะสม
  จิน�งค์กูร กล่�วว่� เวล�นี้เศรษฐกิจ 
ของปิระเทศไทย่กำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคม
สูงวัย่ ปิระเทศของเร�กำ�ลังข�ดแคลน
แรงง�น ดังนั้นสิ�งที�ต้องทำ�คือก�รเสริม 
ปิระสิทธิภ�พให้วัย่ทำ�ง�น ต้องกระจ�ย่ 
โอก�สท�งเศรษฐกิจและสังคมให้ทั�วถ่ง
ทุกคน เพื�อที�จะใช้พลังเหล่�นั้นม�ผู้ลัก
ดันให้ปิระเทศไปิต่อได้
  ดังนั้น สภ�พัฒน์จ่งต้องก�รกำ�หนด
ทิศท�งของอน�คต ด้วย่ก�รสร้�ง “๑๓ 
หมุดหม�ย่เพื�อพลิกโฉัมปิระเทศไทย่” 
แบ่งต�ม ๔ ด้�นสำ�คัญ คือพลิกโฉัม 
ภ�คก�รผู้ลิตและบริก�ร สร้�งโอก�สและ 

คว�มเสมอภ�คท�งเศรษฐกิจและสังคม 
สร้�งคว�มยั่�งยื่นของทรัพย่�กรธรรมช�ติ 
และสิ�งแวดล้อม และเพิ�มปิัจจัย่ผู้ลักดัน
ก�รผู้ลิกโฉัมปิระเทศ ทั้งหมดก็เพื�อสร้�ง
อน�คตที�สดใสให้แก่ปิระเทศไทย่
  “ที�ทุกคนคิดถ่งก�รปิฏิิรูปิปิระเทศ
นั้น สภ�พัฒน์จะไม่ปิฏิิรูปิ แต่จะทำ�ก�ร
แปิลงโฉัม ท้ังสั งคมไทย่ให้มีคว�ม
ก้�วหน้� ด้วย่ปิรัชญ�เศรษฐกิจพอเพีย่ง 
ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อ ยู่่หัว
รัชก�ลที� ๙
  “ล้มได้้	ติ้องลุกัให้เร็ว” 
จิน�งค์กูร ระบุ 

ไม่ใช่แคำ่ป็ฏิิรูป็ แติ่คำ่อการแป็ลื่งโฉม

  ด้�น จำิน้างคี�ก้รื	โรืจำน้น้ัน้ต�	ตัวแทน
จ�กสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ หรือสภ�พัฒน์ กล่�ว 
ว่� เรื�องของคว�มท้�ท�ย่ในอน�คตคร้ังน้ี 
สภ�พัฒน์ ได้มองเห็นปิัญห�และโอก�ส
ในมิติต่�งๆ เพื�อปิระเมินถ่งก้�วต่อไปิว่�
ไทย่จะต้องพัฒน�อย่่�งไร

  สิ�งที�กล�ย่เปิ็นบริบทของก�รพัฒน� 
ใหม่หลังจ�กเกิดวิกฤตโควิด-19 มีท้ังเรื�อง 
ของก�รเปิลี�ย่นแปิลงท�งเศรษฐกิจและ 
สังคมที�ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปิ ก�รฟ้�น 
ตัวของเศรษฐกิจไม่ได้เอื้ออำ�นวย่ให้กับ
ผูู้้คนฐ�นร�ก กล�ย่เปิ็นมีผูู้้ย่�กไร้ม�ก 
ข่้น รัฐเองที�ต้องสนับสนุนก็มีร�ย่ได้ลด 

จินิางคุ์กัูรั โรัจนินิันิติ์  
ตัวแทนจ�กสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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ว่ัคุซึ่ีนยังคุงเป็น “อาวุ่ธ” 
สุำาคุัญในกัารื่ต่่อสุู้กัับ
โคุว่ิด้-19 ซึ่่�งขณะนี�
ปรื่ะเทศไทยมีคุว่าม
กั้าว่หน้าในกัารื่พิัฒนา
ว่ัคุซึ่ีนเป็นอย่างมากั ซึ่่�ง
นอกัจากัว่ัคุซึ่ีนโคุว่ิด้-19 
แล้ว่ ปรื่ะเทศไทยยังเต่็มไป
ด้้ว่ยโอกัาสุในกัารื่คุิด้คุ้น
-ว่ิจัยพิัฒนายาอีกัหลากั
หลายปรื่ะเภท

ภายในเว่ที “พลัังคำนรุ่น
ให่มี่ กูับัวัคำซี่นไที่ยั่ที่่�จำะไป
ให่�ถึึง” ภายในงานสุมัชชา
สุุขภาพิแห่งชาต่ิ คุรื่ั�งที� ๑๔ 
มีกัารื่ฉัายภาพิ
สุถานกัารื่ณ์และชี�ให้เห็นถ่ง
โอกัาสุของปรื่ะเทศไทยและ
คุนรืุ่่นใหม่ในปรื่ะเทศไทยได้้
เป็นอย่างด้ี

พิ ลั ง ค์ น ร่ื่� น ใ ห ม� กั บุ วัั ค์ ซีี น ไ ทุ ย ทีุ� จ ะ ไ ป ใ ห้ ถึ ง
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				ผศ.ภญ.ด้รื.สุัธ่รืา	เตช่คุีณวุฒ	บริษัท
ใบย่� ไฟโตฟ�ร์ม จำ�กัด ภ�ย่ใต้ CU  
Enterprise เล่�ว่� ปัิจจุบันกว่� ๗๐-๘๐% 
ของย่�ที�ใช้ภ�ย่ในไทย่น้ันเป็ินย่�ที�นำ�
เข้�จ�กต่�งปิระเทศ ซ่�งไทย่มีค่�ใช้จ่�ย่
ด้�นย่�ปิีละหล�ย่แสนล้�นบ�ท ที�ต้อง 
จ่�ย่ให้กับบริษัทย่�ต่�งช�ติ หรือห�กนับ 
เฉัพ�ะวัคซีนโควิด-19 ก็เปิ็นก�รใช้จ่�ย่
ไปิแล้วกว่� ๕ หมื�นล้�นบ�ท 
  ปัิจจุบันปิระเทศไทย่แทบไม่เคย่มี
ก�รคิดค้น วิจัย่ และพัฒน�ย่� ตั้งแต่ 
ต้นนำ�้จนถ่งมือปิระช�ชน โดย่โรงง�นผู้ลิต 
ย่�ที�มีอยู่่ภ�ย่ในปิระเทศส่วนใหญ่ใช้
ผู้ลิตเพีย่งย่�เลีย่นแบบ หรือย่�ที�หมด
อ�ยุ่สิทธิบัตรไปิแล้ว ซ่�งตัวส�รตั้งต้นนั้น
ก็ไม่ส�ม�รถผู้ลิตเองได้ และต้องนำ�เข้�
ม�ด้วย่เช่นกัน
   ผู้ศ.ภญ.ดร.สุธีร� กล่�วว่� สำ�หรับ 
วัคซีนโควิด-19 ที�ทั�วโลกใช้อยู่่ในขณะนี ้
ล้วนเกิดจ�กบริษัทสต�ร์ทอัพที� เ ป็ิน 
พลังจ�กนักวิจัย่ตัวเล็กๆ ไม่ว่�จะเปิ็น
ไบออนเทค โมเดอร์น� หรือโนว�แวกซ ์
นวัตกรรมเช่นน้ีไม่ใช่ก�รที�อยู่่ดีๆ จะก่อต้ัง 
แล้วคิดค้นข้่นม�ได้ แต่เกิดจ�กก�รทำ�ง�น 
อย่่�งต่อเนื�องของนักวิทย่�ศ�สตร์ อย่่�ง
โมเดอร์น� ที�เปิ็นเวล�กว่�สิบปิีก่อนหน้�
วัคซีนโควิด-19 ก็ไม่เคย่มีผู้ลิตภัณฑ์ออก
สู่ตล�ด ห�กแต่เปิ็นบริษัทสต�ร์ทอัพที� 
รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ให้ก�รสนับสนุน
เพื�อที�จะมั�นใจได้ว่�เมื�อเกิดเหตุก�รณ ์
ใดๆ แล้ว จะมีระบบนิเวศที�พร้อมต่อสู้กับ 
โรค
	 	“สุิ�งท่�ใบยู่าทำาอยู่่�ไม�ใชุ�เร่�องใหม�	 เป็็น
ความพยู่ายู่ามในกัารพัฒนาพลังของ
เภสุัชุกัรรุ�นใหม�	 ท่�จะสุามารถึทำางานให ้
เกัิด้ป็ระโยู่ชุน์สุ่งสุุด้กัับสุังคม	 ท่�ผ่�านมา 
นิสิุติท่� เข้าเ ร่ยู่นเภสุัชุศาสุติร์มักัจะม่ 
ความต่ิ�นเต้ิน	คาด้หวังท่�จะได้้เข้ามาคิด้ค้น 
วิจัยู่	พัฒนายู่า	เพ่�อสุร้างกัารเป็ล่�ยู่นแป็ลง 

ให้กัับสัุงคม	แติ�เม่�อเราเร่ยู่นมาแล้วถ่ึงเพิ�ง 
ร้่ว�าป็ระเทศไทยู่ไม�เคยู่คิด้ค้น	วิจัยู่	พัฒนา 
ยู่าเองได้้เลยู่	 เราทำาได้้เพ่ยู่งติ�อรองราคา
ยู่าเพ่�อให้คนเข้าถึ่งได้้มากัข่�น	แติ�เราไม�
สุามารถึผ่ลิติและสุ�งออกัยู่า	 เพ่�อทำาให้
คนไทยู่ม่รายู่ได้้ท่�ด้่และเข้าถึ่งยู่ามากัข่�น
ได้้” ผู้ศ.ภญ.ดร.สุธีร� ระบุ
    ผู้ศ.ภญ.ดร.สุธีร� กล่�วว่� นับตั้งแต่ 
ก�รก่อตั้งบริษัท ใบย่� ข่้นม�นั้น ต้อง
ได้ย่ินกับคำ�ว่�เปิ็นไปิไม่ได้ม�กกว่�ที�
เคย่ได้ย่ินม�แทบตลอดทั้งชีวิต ไม่ว่�จะ 
เป็ินก�รคิดค้นวิจัย่พัฒน�ย่�ในไทย่ หรือ 
ก�รผู้ลิตย่�จ�กพืช ที�คนต่�งบอกว่�เปิ็น 
ไปิไม่ได้ แต่ส่วนตัวก็เชื�อว่�คว�มสำ�เร็จ
หล�ย่สิ�งที�เกิดข่้นบนโลกก็น่�จะเริ�มต้น
ม�จ�กคำ�ว่�เปิ็นไปิไม่ได้นี้ เช่นเดีย่วกับ 
ก้�วที�สำ�คัญของบริษัท ใบย่� ที�ส�ม�รถ 
คิดค้นและผู้ลิตวัคซีนโควิด-19 จนเข้�สู่
ขั้นของก�รทดลองในมนุษย่์ได้สำ�เร็จ
	 	“แม้เราจะผ่ลิติวัคซึ่่นโควิด้ข่�นมาได้้
แล้ว	 แติ�กัว�าจะนำาออกัมาเอาทด้สุอบได้้
กั็ติ้องใชุ้ระยู่ะเวลาอ่กัพอสุมควร	 เพราะ
แล็บท่�สุามารถึทด้สุอบไวรัสุระด้ับโควิด้
ได้้กั็ม่เพ่ยู่ง	๒-๓	แห�ง	และใชุ้ได้้จริงเพ่ยู่ง
แห�งเด้่ยู่ว	ซึ่่�งติ้องเข้าคิวรอ	แติ�ถึ่งอยู่�างไร
เรากั็ยัู่งโชุคด่้ท่�ม่นักัวิทยู่าศาสุติร์ไทยู่
ท่�มุ�งมั�นหาทุนมาหล�อเล่�ยู่งกัารทำาห้อง
แล็บเหล�าน่�	 ท่�ทำาให้เราสุามารถึทด้สุอบ
วัคซึ่่นได้้ฟเพราะหากัเขาคิด้ว�าเป็็นไป็ 
ไม�ได้้และไม�ได้้ทำา	ติ�อให้เราคิด้ค้นวัคซึ่่น
ได้้กั็ไม�ม่วันท่�เราม่เข็มนั�นท่�นำาไป็ฉั่ด้ให้
กัับคน” ผู้ศ.ภญ.ดร.สุธีร� ระบุ
  ดังน้ันจ่งอย่�กบอกทุกคนในสังคม
ว่�อย่่�กลัวคว�มล้มเหลว เพร�ะคว�ม
ล้มเหลวเปิ็นแค่วิธีหน่�งในก�รเรีย่นรู้ 
สิ�งที�ดีที�สุดคือก�รได้ทดลองทำ� รีบผู้ิด
พล�ดหรือล้มเหลวให้เร็วที�สุดเพื�อที�จะ
ได้เรีย่นรู้ เพร�ะสังคมคงไม่ส�ม�รถ
เจริญข่้นได้ห�กทุกคนกลัวที�จะล้มเหลว
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ฉัะน้ันใบย่�จ่งไม่ได้เป็ินแค่บริษัทสต�ร์ทอัพ 
แต่เร�อย่�กเปิ็นตัวอย่่�งของก�รสร้�ง
สน�มให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้�ม�เรีย่นรู้
และทดลอง แม้ล้มไปิก็ไม่ต้องเจ็บม�ก
เพร�ะมีคนมีที� เ รีย่นรู้ม�ให้ก่อนแล้ว 
แล้วเก็บบทเรีย่นน้ีให้กับคนรุ่นหลังได้
ก้�วเดินต่อเพื�อพัฒน�สิ�งที�ดีต่อไปิ
  ท�งด้�น	 รืศ.ด้รื.วรืัญญู้	 พี่้ลเจำรืิญ 
บริษัท ใบย่� ไฟโตฟ�ร์ม จำ�กัด ภ�ย่ใต ้
CU Enterprise กล่�วว่� ก่อนสถ�นก�รณ์ 
โควิด-19 เชื�อว่�หล�ย่คนอ�จรู้ส่กโอเค 
กับก�รนำ�เข้�ย่�จ�กต่�งปิระเทศ เพร�ะ 
ก�รลงทุนวิจัย่พัฒน�ย่�ใช้เงินมห�ศ�ล 
และไม่ส�ม�รถก�รันตีได้ว่�จะทำ�สำ�เร็จ
อย่่�งไรก็ต�มเมื�อเกิดโรคระบ�ดข่้น 
ทั�วโลกแบบโควิด-19 เร�จะเห็นได้ว่�ทุก 
ปิระเทศไม่ว่�จะรำ��รวย่หรือย่�กจน ห�ก 
ปิระเทศนั้นไม่มีคว�มส�ม�รถหรือ
เทคโนโลย่ีที�จะผู้ลิตย่�หรือวัคซีนได้ด้วย่
ตนเอง ต่อให้มีเงินม�กเพีย่งใดก็ต้องรอ 
ไม่ส�ม�รถซื้อม�ได้ทันที ขณะที�ปิระเทศ 
ที�มีคว�มส�ม�รถในก�รวิจัย่และผู้ลิต
ได้ด้วย่ตนเอง ก็ส�ม�รถผู้ลิตออกม�ให้
ปิระช�ชนภ�ย่ในปิระเทศใช้ได้ก่อน
	 	“โรคระบาด้เกัิด้ข่�นมาแล้ว	 และใน 
อนาคติกั็จะเกัิด้ข่�นมาอ่กั	 ถึ่งเวลาท่�เรา 
จะต้ิองตัิ�งคำาถึามแล้วหร่อยัู่งว�าเราจำาเป็็น 
จะติ้องพัฒนาความสุามารถึด้้านยู่าข่�น 
มาเอง	 หร่อถ้ึาเกิัด้โรคระบาด้แล้วเราก็ัจะ 
ติ้องรอแบบน่�	สุิ�งท่�เป็็น	Pain	Point	ของ
คณ์ะเภสุัชุฯ	 ค่อเราสุอนเด้็กัให้ม่ความร่ ้
ความเชุ่�ยู่วชุาญ	 จบออกัไป็เขาม่งานทำา 
ได้้เงินด่้	 แติ�ไม�ม่ใครออกัมาทำางานคิด้ค้น 
วิจัยู่	 พัฒนายู่าในป็ระเทศเลยู่	 เพราะ 

ป็ระเทศเราไม�ม่ท่�ทางให้เขาทำา	 และเสุ้น
ทางกัารเติิบโติของนักัวิจัยู่แบบน่�กั็ม่
น้อยู่มากั” รศ.ดร.วรัญญูู ระบุ
  สำ�หรับบริษัท ใบย่� นับตั้งแต่ที�ได้ 
รับร�ย่ง�นรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ ก็ 
ส�ม�รถผู้ลิตวัคซีนออกม�ได้ในเดือน
ก.พ. ๒๕๖๓ โดย่ใช้ระย่ะเวล�เพีย่ง ๑ 
เดือน และเมื�อเห็นผู้ลเปิ็นไปิได้จ่งเริ�ม
ว�งแผู้นสร้�งโรงง�นที�ส�ม�รถใช้ผู้ลิต
ย่�และวัคซีนจ�กพืช ซ่�งนับเปิ็นแห่งแรก
ในปิระเทศไทย่และในภูมิภ�คเอเชีย่
ตะวันออกเฉัีย่งใต้ ที�ส�ม�รถผู้ลิตวัคซีน
จ�กพืชเข้�สู่ก�รทดสอบในมนุษย์่ได้
และพ้ืนที�นี้ย่ังไม่ได้ถูกสร้�งข้่นม�เพื�อ
ผู้ลิตวัคซีนโควิดเพีย่งอย่่�งเดีย่ว แต่ย่ัง
ส�ม�รถเป็ินพ้ืนที�เพื�อใช้ในก�รผู้ลิตย่�
หรือวัคซีนตัวอื�นที�กำ�ลังวิจัย่และพัฒน�
อยู่่ ไม่ว่�จะเปิ็นมะเร็ง หรือพิษสุนัขบ้�
     รศ.ดร.วรัญญูู กล่�วอีกว่� ปัิจจัย่สำ�คัญ 
คือก�รลงมือทำ� ส่วนก�รพัฒน�จะสำ�เร็จ 
หรือไม่เปิ็นเรื�องท�งวิทย่�ศ�สตร์ที�เร� 
ไม่ส�ม�รถกำ�หนดได้ แต่ย่ิ�งล้มเหลวเร็ว 
เท่�ไรก็ย่ิ�งดี เพื�อที�จะได้เรีย่นรู้ว่�จุดผู้ิด 
พล�ดอยู่่ตรงไหน และไม่หยุ่ดที�จะพัฒน� 
ต่อไปิให้ดีข่้น ซ่�งเปิ้�หม�ย่ของใบย่�คือ 
ก�รพย่�ย่�มพัฒน�ระบบก�รผู้ลิต ให้ไทย่ 
ส�ม�รถคิดค้นและพัฒน�ย่�ได้เอง เพื�อ
ที�ต่อไปิเร�จะแก้ไขปิัญห�โรคภัย่ภ�ย่ใน
ปิระเทศ หรือโรคที�บริษัทย่ักษ์ใหญ่ไม่ให้ 
คว�มสนใจ เปิ็นก�รสร้�งคว�มมั�นคงให ้
กับด้�นสุขภ�พรวมถ่งเศรษฐกิจของ
ปิระเทศ 
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บุ รื่ รื่ ย า ก า ศ ภ า ย ใ น ง า น

ส มั ช ช า ส่ ข่ ภ า พิ แ ห� ง ช า ติ  ค์ รัื่� ง ทีุ�  ๑ ๔
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ปิระทีปิ ธนกิจเจริญ

 พัชร� อุบลสวัสดิ�

นพ.ปิรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ปิ จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ย่ว

แคทรีย่� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย่

บัณฑิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุ่วลักษณ์ เหมะวิบูลย่์

สุรชัย่ กลั�นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย่�นนท์

พรมปิระสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ทุ่�อย้่	สัำาน้ักงาน้คีณะกรืรืมการืสัุข่ภาพี่แห้่งช่าติ	(สัช่.)

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ

๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติด้ต่อกองบรืรืณาธิการื

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ปิ จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจำ้าข่อง

ทุ่�ป็รื้กษา

บรืรืณาธิการืผ้้พี่ิมพี่�โฆษณา

บรืรืณาธิการืบรืิห้ารื

บรืรืณาธิการื

กองบรืรืณาธิการื
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