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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

ระบบสุุขภาพของไทยเป็็นอย่่างไร
ในอีีก ๕ ปีีข้้างหน้้า ธรรมนููญว่่าด้้วย
ระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๓ มีีคำำ�ตอบ
พี่่�น้้องภาคีีเครืือข่่ายทุุกท่่านครัับ
งานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้ปิิดม่่านลงไปแล้้วอย่่าง
ชื่่น� มื่่น� ท่่ามกลางการมีีส่ว่ นร่่วมและบรรลุุ
เป้้าประสงค์์ของการจััดงาน โดยสมาชิิก
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิจากหน่่วยงาน
องค์์กรและผู้้� แ ทนของกลุ่่�มประชาชน
ต่่างๆ ทั่่�วประเทศกว่่า ๓ พัันคน ได้้ให้้
ฉัันทมติิใน ๓ ระเบีียบวาระ พร้้อมกัับ
“ให้้ถ้อ้ ยแถลงเป็็นพันั ธะสััญญา” ที่่จ� ะ
ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาฯ ให้้เกิิด
รููปธรรมอย่่างเป็็นน้ำำ�� หนึ่่ง� ใจเดีียวกััน และ
งานนี้้�มีี ป ระชาชนที่่� ส นใจเข้้ า เยี่่�ย มชม
กิิจกรรมการประชุุมผ่่าน FBlive สช.
มากกว่่า ๒ แสนวิิว
		นอกจากนี้้� สมาชิิกสมััชชาฯ ยัังได้้
ร่่วมกัันประกาศวาระแห่่งชาติิทางสุุขภาพ
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ซึ่่�งก็็คืือ “ความ
เป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ  โอกาสและ
ความหวัังอนาคตประเทศไทย” ที่่�จะ
เป็็นประเด็็นหลััก (ธีีม) ในการจััดสมััชชา
สุุขภาพครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
		ในรอบปีี ๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมา เมื่่�อ
ประเทศเจอวิิกฤตโควิิด-19 ต่่อเนื่่�องมา
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี ๒๕๖๓ สช. ได้้ชวนเพื่่�อน
ภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งในส่่วนกลางและพื้้�นที่่�
ขัับเคลื่่�อนแผนงาน “รวมพลัังพลเมืือง
ตื่่�นรู้้�  ช่่วยชาติิสู้้�ภััยโควิิด-19” ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� ๒ เพราะต้้นปีี ๒๕๖๔ มีีการ
ระบาดระลอกใหม่่ ที่่� มีี ศูู น ย์์ ก ลางอยู่่�ที่่�
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จัังหวััดสมุุทรสาคร แหล่่งอุุตสาหกรรมที่่�
มีีแรงงานข้้ามชาติิชาวเมีียนมา ติิดเชื้้�อ
จำำ� นวนมากหตามด้้วยการระบาดของ
สายพัันธุ์์�เดลต้้าที่่�ทั้้�งเร็็วและแรง ระบาด
หนัักในพื้้�นที่่�ชุุมชนแออััด และแคมป์์คน
งานในกรุุงเทพฯ จัังหวััดปริิมณฑล และ
ได้้กระจายไปยัังเมืืองใหญ่่ทั่่�วประเทศ
อย่่างรวดเร็็ว ครั้้�งนี้้�เพื่่�อนภาคีีหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครัั ฐ และเอกชนในส่่ ว นกลางได้้
ร่่วมกัับ กขป.ทั้้�ง ๑๓ เขต รวมทั้้�งเครืือข่่าย
สมััชชาสุุขภาพทุุกจัังหวััด และองค์์กรต่่างๆ
ในพื้้�นที่่� ขัับเคลื่่�อนทำำ�ให้้เกิิดมาตรการ
ของประชาชน และนวััตกรรมทางสัังคมที่่�
หลากหลาย เพื่่�อหนุุนช่่วยมาตรการหลััก
ของรัั ฐ ทำำ� ให้้ ก ารรัั บ มืื อ กัั บ วิิ ก ฤตของ
ประเทศมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เริ่่�มจาก
การเตรีียมความพร้้อมแกนนำำ�และอาสา
สมััคร ออกเคาะประตูู รณรงค์์ให้้ความรู้้�
สร้้างความเข้้าใจ และจััดหาปััจจััยการ
ดำำ�รงชีีวิติ ให้้กับั กลุ่่�มเป้้าหมาย การจััดตั้้�ง
ศููนย์์พัักคอยใกล้้บ้้านใกล้้ใจ จึึงได้้เกิิด
“คลองเตยโมเดล” เป็็นต้้นแบบในการตั้้�ง
Community Isolation (CI) และ Home
Isolation (HI) ในกรุุงเทพฯ และต่่อมา
ขยายเป็็นนโยบายของรััฐให้้มีีการจััดตั้้�ง
ทั่่ว� ประเทศ รวมทั้้�งการจััดระบบการบริิหาร
จััดการโควิิด-19 แบบมีีส่่วนร่่วมที่่�สาน
พลัั ง ทุุ ก ภาคส่่ ว นภายในจัั ง หวัั ด ต่่ า งๆ
จนเกิิดเป็็น “นครปฐมโมเดล” ที่่� กขป.
หลายเขตพื้้�นที่่� และสมััชชาสุุขภาพหลาย
จัังหวััดได้้นำำ�ไปต่่อยอดในพื้้�นที่่� และเกิิด

ดอกผลอื่่�นๆ เกิิดนวััตกรรมทางสัังคม
จำำ�นวนมาก และเป็็นต้น้ ทุุนทางสัังคม
ที่่ปร
� ะชาชนจะร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
ใช้้รับั มืือกัับการระบาดระลอกที่่� ๕ ของ
โควิิด-19 สายพัันธุ์์�โอมิิครอน หลััง
เทศกาลหยุุดยาวปีีใหม่่อีีกครั้้�ง
		วิิกฤตโควิิด-19 ที่่�แพร่่ระบาดมาเป็็น
เวลา ๒ ปีีเต็็ม และมีีแนวโน้้มจะยัังอยู่่�
อีีกนาน ได้้ทำำ�ให้้ประชาชนจำำ�นวนมาก
ตกอยู่่�ในความยากลำำ�บาก ขาดโอกาส
ขาดรายได้้หโดยเฉพาะคนเล็็กคนน้้อย
แรงงานนอกระบบ ประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
ฯลฯ ที่่�เข้้าไม่่ถึึงระบบสุุขภาพและหลััก
ประกัันทางสัังคมหส่่ ง ผลโดยตรงกัั บ
คุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�  และเพิ่่�ม
ช่่องว่่างระหว่่างคนรวยและคนจนมาก
ยิ่่�งขึ้้�น  ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญสุุดของ
ความขััดแย้้งเรื้้�อรัังทางสัังคมและได้้
แสดงออกมากขึ้้�นในขณะนี้้�
		สิ่่�งที่่�ท้้าทายพวกเราในปีี ๒๕๖๕ นี้้�
ก็็คืือ การออกแบบ “ระบบสุุขภาพที่่�พึึง
ประสงค์์ของไทย”หที่่�สามารถรองรัับ
สถานการณ์์ข้้างหน้้าหลัังวิิกฤตโควิิด-19
ได้้ และช่่วยพลิิกฟื้้�นประเทศทั้้�งทางด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพของประชาชน
หนึ่่�งในรููปธรรมที่่�สอดคล้้องกัับโจทย์์ข้้าง
ต้้นก็็คือื การจััดทำำ� “ธรรมนููญว่่าด้ว้ ยระบบ
สุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๓” ที่่� สช. และ
ภาคีีสุุขภาพทั่่�วประเทศกำำ�ลัังจััดทำำ�อยู่่�
เป้้าหมายของธรรมนููญฯ ฉบัับที่่� ๓
คืือ “การสร้้างความเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ

และให้้เกิิดระบบสุุขภาพที่่�ตอบสนอง
ต่่ อ ความต้้ อ งการของทุุ ก คนโดยไม่่
ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง” สอดคล้้องกัับเป้้า
ประสงค์์หลัักของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๕ และ ๑๖ ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่า
“ความเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ ความหวััง
และโอกาสอนาคตประเทศไทย” เพื่่�อ
ให้้ได้้มาซึ่่ง� “ระบบสุุขภาพที่่พึึ� งประสงค์์
ของไทย” ซึ่่ง� จะถููกบรรจุุอยู่่�ในเนื้้�อหาของ
“ธรรมนููญว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� ๓” ผมขอเชิิญชวนพวกเราจาก
ทุุกองค์์กร ทุุกภาคส่่วน มาร่่วมเป็็นกำำ�ลััง
สำำ�คััญในการออกแบบและเป็็นเจ้้าของ
ธรรมนููญฯ ฉบัับนี้้� ที่่จ� ะใช้้เป็็นกรอบและ
แนวทางการกำำ�หนดนโยบาย ยุุทธศาสตร์์
และการดำำ�เนิินงานด้้านสุุขภาพของ
ประเทศ รวมทั้้�งของหน่่วยงาน องค์์กร
และประชาชนในอีีก ๕ ปีีข้้างหน้้า
		พี่่�น้้องภาคีีเครืือข่่ายทุุกท่่านครัับ
ปีี ๒๕๖๕ จะเป็็นปีีที่่�เต็็มไปด้้วยความ
ท้้าทาย ผมจึึงขอใช้้พื้้�นที่่�แห่่งนี้้�อำำ�นวยพร
และส่่งมอบความปรารถนาดีีให้้ทุุกท่่าน
พานพบแต่่ความสุุข ความสำำ�เร็็จมีีสุขุ ภาพ
จิิตเบิิกบาน สุุขภาพกายแข็็งแรง มีีพลััง
ที่่� จ ะร่่ ว มกัั นพัั ฒ นาและขัั บ เคลื่่� อ น
นโยบายสาธารณะ เพื่่�อสร้้างสัังคม
สุุขภาวะและก่่อกำำ�เนิิดสิ่่�งดีีงามขึ้้�นใน
ประเทศไทย ... สวััสดีีปีีใหม่่ครัับ
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รููดม่่านปิิดฉากลงอย่่างงดงาม สำำ�หรัับงานสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่่ามกลาง
บรรยากาศความร่่วมไม้้ร่่วมมืือครั้้�งใหญ่่ โดยมีีผู้้�นำำ�ตััวแทนภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ทั้้�งหน่่วยงานรััฐ
องค์์กรเอกชน ภาคประชาสัังคม มากกว่่า ๖๐ แห่่ง ได้้
ร่่วมกััน  “ให้้ถ้้อยแถลง” ที่่�จะขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุข
ภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๔ จำำ�นวน ๓ มติิ ตลอดจนนโยบายสา
ธารณะอื่่�นๆ ให้้เกิิดผลเป็็น  “รููปธรรม” ที่่�จะนำำ�สัังคม
ไทยไปสู่่�สัังคมสุุขภาวะอย่่างแท้้จริิง
แม้้ว่่างานสมััชชาสุุขภาพฯ จััดขึ้้�นในสถานการณ์์
โควิิด-19 แพร่่ระบาด  เป็็นปีีที่่�สองติิดต่่อกััน หากแต่่
การนำำ�เทคโนโลยีีการสื่่�อสารมาหนุุนเสริิมการจััดงาน
ในลัักษณะ “ไฮบริิด” ก็็ทำำ�ให้้สมาชิิกสมััชชาสุุขภาพฯ
ทั่่�วทั้้�งประเทศ สามารถหลอมรวมกัันได้้อย่่างเป็็นเนื้้�อ
เดีียว และกลมเกลีียวเป็็นอย่่างยิ่่�ง
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ก

ารพิิจารณาระเบีียบวาระทั้้�ง ๓ ระเบีียบวาระ ได้้แก่่ ๑. การ
สร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืนในวิิกฤตโควิิด-19 ๒.
การคุ้้�มครองการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม ๓. การจััดการการสื่่�อสารอย่่าง
มีีส่่วนร่่วมในวิิกฤตสุุขภาพ จึึงเป็็นไปอย่่างความสมบููรณ์์ไม่่มีี
ตกหล่่น
		สมาชิิกสมััชชาสุุขภาพฯ ร่่วมกัันให้้ข้้อเสนอแนะ ตลอดจน
สอบทานความถููกต้้อง เพื่่�อให้้มติิสมััชชาสุุขภาพฯ มีีความ
แหลมคม ก่่อนที่่�จะร่่วมกัันให้้ฉัันทมติิและรัับรองมติิสมััชชา
สุุขภาพฯ โดยที่่�ไม่่มีีผู้้�คััดค้้านแม้้แต่่รายเดีียว
		งานสมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๔ จััดขึ้้�น ณ หอประชุุมใหญ่่
บริิษััทโทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด ถนนแจ้้งวััฒนะ เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร (กทม.) ภายใต้้ประเด็็นหลััก (ธีีม) “พลััง
พลเมืืองตื่่�นรู้้�  ... สู้้�วิิกฤตสุุขภาพ” ระหว่่างวัันที่่� ๑๕-๑๖
ธัันวาคม ๒๕๖๔ บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของผู้้�จััดงาน ภายในงาน
ทั้้�งในส่่วนของ on-site และ online จึึงเต็็มไปด้้วยเสีียงหััวเราะ
และรอยยิ้้�ม
		มากไปกว่่าการพิิจารณาระเบีียบวาระ อีีกหนึ่่�งไฮไลท์์คืือ
การรายงานผลการขัับเคลื่่อ� นมติิฯ ที่่ผ่� า่ นมา นัับตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๑
มีีการจััดงานสมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑ จนถึึงปััจจุุบันั ประเทศไทย
มีีมติิสมััชชาสุุขภาพฯ แล้้ว ๘๗ มติิ (ยัังไม่่รวม ๓ มติิในงาน
สมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๔)
		ที่่�ผ่่านมาหคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนและติิดตามการ
ดำำ�เนิินงานตามมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ (คมส.) ได้้จััด
กลุ่่�มมติิสมััชชาสุุขภาพฯ ออกเป็็น ๔ กลุ่่�ม เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการ
ติิดตามและวางแนวทางการขัับเคลื่่�อน
		ได้้แก่่ ๑. มติิสมััชชาสุุขภาพฯ ที่่�ขัับเคลื่่�อนและเห็็นผลลััพธ์์
ชััดเจนโดยกระบวนการและ กลไกนโยบายที่่�มีีอยู่่� (Achieved)
จำำ�นวน ๓๖ มติิ ๒. มติิสมััชชาสุุขภาพฯ ที่่�กำำ�ลัังขัับเคลื่่�อน
อย่่างต่่อเนื่่�อง (On-going) จำำ�นวน ๓๔ มติิ ๓. มติิสมััชชาสุุข
ภาพฯ ที่่�ทำำ�การทบทวนมติิเพื่่�อให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ (To be
revisited) จำำ�นวน ๔ มติิ และ ๔. มติิที่่�ควรยุุติิการรายงานการ
ขัับเคลื่่�อน ๑๓ มติิ
		นอกจากนี้้� งานสมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๔ ยัังมีีอีีก ๒ วาระ
สำำ�คััญที่่�ต้้องกล่่าวถึึง นั่่�นคืือ การ “ส่่งไม้้ต่่อ” จากประธานคณะ
กรรมการจััดสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ (คจ.สช.) คนปััจจุุบััน
นั่่�นคืือ นพ.ณรงค์์ศัักดิ์์� อัังคะสุุวพลา ไปยััง นายชาญเชาวน์์
ไชยานุุกิิจ อดีีตปลััดกระทรวงยุุติิธรรม ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ประธาน
จััดงานในปีี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

๘
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๙

“ความเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ
อยู่่�กัับเรา อยู่่�ในครอบครััว
อยู่่�ในชุุมชน อยู่่�ในประเทศ
อยู่่�ในอาหารที่่�เรากิิน
อยู่่�ในน้ำำ��ที่่�เราดื่่�ม อยู่่�ในอากาศ
ที่่�เราหายใจ เรามั่่�นใจว่่านโยบาย
ด้้านสุุขภาพและสุุขภาวะ
เป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของทุุกคน
		และการประกาศ “ประเด็็นใหญ่่ของประเทศ” หรืือ “วาระ
แห่่งชาติิทางสุุขภาพ” ประจำำ�ปีี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ที่่� คจ.สช.
ชุุดใหม่่ จะกำำ�หนดให้้เป็็นประเด็็นหลััก (Theme) ที่่�จะเข้้าสู่่�การ
พิิจารณาของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิครั้้�งที่่� ๑๕ และ ๑๖ และ
เชิิญชวนภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วนร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน
		นั่่�นคืือ “ความเป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ  โอกาสและความ
หวัังอนาคตประเทศไทย”
		นายชาญเชาวน์์ ในฐานะประธาน คจ.สช. ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖
อธิิบายว่่า ประเด็็นหลัักของสมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ นี้้�
ไม่่ได้้ถูกู คิิดขึ้้�นมาเอง หากแต่่มีที่่ี ม� าจากการรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากพี่่�น้้องประชาชนทุุกภาคส่่วนในระหว่่างกระบวนการจััดทำำ�
ธรรมนููญว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๓ ซึ่่�งกำำ�ลัังจะ
เกิิดขึ้้�นในอีีกไม่่นานนี้้�
		จากกระบวนการรัับฟัังที่่ผ่� า่ นมา พบว่่าผู้ค้� นในสัังคมได้้ร่ว่ มกััน
มองเห็็นโอกาสและความหวัังของการพััฒนาประเทศภายหลััง
สถานการณ์์โควิิด-19 ไปสู่่�อนาคตร่่วมกััน
		อย่่างไรก็็ดีี ตลอดกระบวนการสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ช่่วง
๒ ปีีที่่�ผ่่านมานี้้� มีีประเด็็นหลัักคืือ “พลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้� สู้้�วิิกฤต
สุุขภาพ” ที่่ทำ� �ำ ให้้เราได้้ตระหนัักถึึงพลัังของความร่่วมมืือซึ่่ง� สร้้าง

๑๐

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ความมั่่�นใจว่่าเราจะสามารถข้้ามผ่่านวิิกฤตโค
วิิดนี้้�ไปด้้วยกัันได้้ โดยต่่อจากนี้้�เราจะพููดถึึง
เรื่่�องโอกาสและความหวัังที่่�มีีร่่วมกัันในการ
พััฒนาและสร้้างอนาคตของประเทศไทย
“ความเป็็ น ธรรมด้้ า นสุุ ข ภาพอยู่่� กัั บ
เรา อยู่่�ในครอบครััว อยู่่�ในชุุมชนอยู่่�ใน
ประเทศ อยู่่�ในอาหารที่่�เรากิิน อยู่่�ในน้ำำ��
ที่่�เราดื่่�ม อยู่่�ในอากาศที่่�เราหายใจ เรา
มั่่�นใจว่่านโยบายด้้านสุุขภาพและสุุข
ภาวะเป็็ น สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานของทุุ ก คน
และจะเชื่่�อมโยงกัับนโยบายอื่่�น
ของประเทศในทุุ กมิิ ติิ ห ไม่่ว่่าสัั ง คม
เศรษฐกิิจ หรืือการเมืือง
“ซึ่่�งเราจะร่่วมกัันจััดสมััชชาสุุขภาพ
เชิิงประเด็็น เชิิงพื้้�นที่่ทั่่� ว� แผ่่นดิินตลอด ๒ปีี
ต่่อเนื่่�อง แล้้วในเดืือน ธ.ค. ของแต่่ละปีีที่่�เป็็น
งานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ จึึงจะมาสรุุปบทเรีียนและ
ตกผลึึกไปร่่วมกััน ว่่ามีีอะไรที่่�ทำำ�สำำ�เร็็จ ยัังไม่่สำำ�เร็็จ เพื่่�อ
มาตรวจสอบและก้้าวไปด้้วยกััน” นายชาญเชาวน์์ ระบุุ

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๑๑

“...ต่่อจากนี้้�เรากำำ�ลัังจะเดิินหน้้า
ไปสู่่�การสร้้างความเป็็นธรรม
ที่่�จะเป็็นเรื่่�องของการแสวงหาโอกาส
และการสร้้างอนาคตประเทศไทย
ไปพร้้อมกััน ผ่่านการขัับเคลื่่�อน
งานสมััชชาสุุขภาพตลอดทั้้�งปีี...”

นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ บอกว่่า งานสมััชชาสุุขภาพฯ ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ จะเป็็น
มิิติิใหม่่ และเป็็นการเคลื่่�อนตััวครั้้�งใหญ่่ของสมััชชาสุุขภาพฯ
ซึ่่�งจากการหารืือของ คจ.สช. ชุุดใหม่่ ได้้มีีการวางกรอบการ
จััดสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ เพื่่�อให้้บรรลุุสู่่�เป้้า
หมายตามประเด็็นหลัักเอาไว้้ ๔ ข้้อ
		ประกอบด้้วย ๑. เน้้นเป็็นประเด็็นระดัับประเทศ และหน่่วย
งานหรืือองค์์กรระดัับชาติิเป็็นเจ้้าภาพหลััก ๒. ใช้้กระบวนการ
สมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็น จนได้้ข้้อเสนอที่่�มีีความพร้้อม
ทางวิิชาการ และมีีเครืือข่่ายหน่่วยงานหรืือองค์์กรพร้้อมร่่วม
ขัับเคลื่่�อนชััดเจน ๓. บููรณาการในการพััฒนานโยบาย (ขาขึ้้�น)
และขัับเคลื่่อ� นเชิิงระบบ (ขาเคลื่่อ� น) รวมทั้้�งเชื่่อ� มการขัับเคลื่่อ� น
ร่่วมกัับสมััชชาสุุขภาพในพื้้�นที่่� ๔. จััดกิิจกรรมสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิด้้วยวิิธีีการที่่�ยืืดหยุ่่�น ทัันสถานการณ์์ ต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี
และเปิิดกว้้าง
“หลัังจากช่่วงที่่�ผ่่านมาเราเผชิิญกัับวิิกฤต ปััญหา และ
ภาวะแทรกซ้้อน ที่่�ต้้องมีีการรวมพลัังกััน ต่่อจากนี้้�เรากำำ�ลัังจะ
เดิินหน้้าไปสู่่�การสร้้างความเป็็นธรรม ที่่�จะเป็็นเรื่่�องของการ
แสวงหาโอกาส  และการสร้้างอนาคตประเทศไทยไปพร้้อมกััน
ผ่่านการขัับเคลื่่�อนงานสมััชชาสุุขภาพตลอดทั้้�งปีี และงาน
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิในปลายปีีที่่�จะมาร่่วมกัันหาฉัันทมติิ
รวมถึึงกล่่าวถ้้อยแถลงที่่�จะขัับเคลื่่�อนร่่วมไปด้้วยกัันอีีกครั้้�ง
กัับพี่่น้� อ้ งสมาชิิกสมัชช
ั าสุุขภาพและภาคีีเครืือข่่ายทั่่�วประเทศ”
นพ.ประทีีป กล่่าว

๑๒ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๑๓

ป า ฐ ก ถ า พิิ เ ศ ษ

พลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้�
พาไทยสู่่�

นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล
รองนายกรััฐมนตรีี
และ รมว.สาธารณสุุข
(สธ.) ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
(คสช.) ปาฐกถาพิิเศษ
หััวข้้อ “พลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้�
พาไทยสู่่�สุุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืน”
ภายในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔

สุุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืน
๑๔
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1 ความครอบคลุุมทางด้้านสัังคม
2 การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
3 การคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
“การนำำ�น โยบายสาธารณะมา
ปฏิิบััติิให้้เห็็นรููปธรรมจากความเห็็น
ร่่วมในถ้้อยแถลงของผู้้แ� ทนหน่่วยงาน
องค์์การ และภาคีีเครืือข่่ายทั่่�วประเทศ
จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายการสร้้างสุุขภาพที่่�
ยั่่�งยืืน”
		ความตอนหนึ่่� ง จากปาฐกถาพิิ เ ศษ
ของ นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายก
รััฐมนตรีีและ รมว.สาธารณสุุข (สธ.) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ (คสช.) ภายในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ สะท้้อน
ถึึงทิิ ศ ทางการขัั บ เคลื่่� อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่่� อ สุุ ข ภาพแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องได้้รัับความร่่วม
ไม้้ ร่่ ว มมืื อ จากองค์์ ก รภาคีี เ ครืื อ ข่่ าย
ทุุกภาคส่่วน
		นายอนุุทินิ กล่่าวย้ำำ�� ในปาฐกถาหััวข้้อ
“พลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้� พาไทยสู่่�สุุขภาวะ
ที่่�ยั่่�งยืืน” ต่่อไปว่่า ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมานัับ
เป็็นช่่วงเวลายากลำำ�บากของประเทศไทย
ในทุุ ก มิิ ติิ s โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง มิิ ติิ ด้้ า น
สุุขภาพ โรคระบาดโควิิด-19 ได้้ก่่อภััย
อัันตรายอย่่างใหญ่่หลวง อย่่างไรก็็ตาม
ความสามััคคีีและเป็็นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกััน
ของทุุ ก ภาคส่่ ว น สามารถที่่� จ ะทำำ � ให้้
ประเทศไทยฝ่่าวิิกฤตครั้้�งนี้้�และนำำ�มาซึ่่�ง
การพััฒนาต่่อไปได้้ในอนาคต

๑๖ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

“

เราต้้องทำำ�ทั้้�ง ๓ สิ่่�งเหล่่านี้้�ด้้วยกััน
เพื่่�อที่่�จะพััฒนาประเทศไทย
ของเราได้้อย่่างยั่่�งยืืน จะไม่่มีีการ
ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง”

		ทั้้�งนี้้� ตลอดปีี ๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมา การ
ระบาดของโควิิด-19 ยัังคงเป็็นเรื่่อ� งที่่ร้� าย
้
แรง และสร้้างผลกระทบไปทั่่�วทุุกมุุมโลก
รวมทั้้�งประเทศไทยด้้วยในทุุกมิิติิ ไม่่ว่่า
จะเป็็นมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สุุขภาพ
และสิ่่�งแวดล้้อม
		วิิ ก ฤตครั้้� ง นี้้�ตอกย้ำำ�� ถึึงความจำำ� เป็็ น
ของการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน และ
การมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั น ของทุุ ก ภาคส่่ ว นใน
สัังคม เป็็นโอกาสครั้้�งสำำ�คััญที่่�จะพััฒนา
ประเทศให้้ ไ ปสู่่�การมีี สุุ ข ภาวะที่่� ยั่่� ง ยืื น
เช่่นเดีียวกััน การพััฒนาประเทศให้้เป็็น
ไปตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญมาก และเป็็นแนวทางที่่�ต้้อง
ตอบสนองความต้้องการของประชาชน
		นายอนุุทิิน บอกว่่า องค์์ประกอบหลััก
ของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จะต้้องมีีด้้วยกััน
๓ ประการด้้วยกัันคืือ ความครอบคลุุม
ทางด้้านสัังคม การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
และการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
		“เราต้้องทำำ�ทั้้�ง ๓ สิ่่�งเหล่่านี้้�ด้้วยกััน
เพื่่�อที่่�จะพััฒนาประเทศไทยของเราได้้
อย่่างยั่่�งยืืนจะไม่่มีกี ารทิ้้�งใครไว้้ข้า้ งหลััง”
รองนายกรััฐมนตรีี ระบุุ
		นายอนุุทิิน กล่่าวต่่อไปว่่า องค์์การ
สหประชาชาติิ หรืือ United Nation (UN)
ได้้ กำำ� หนดเป้้ า หมายของการพัั ฒ นาที่่�
ยั่่�งยืืน หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า Sustainable

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
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๒๕๖๕ ๑๗

“

ถ้้าทุุกคนเปิิดใจให้้กว้้างยอมรัับซึ่่�งกัันและกััน
ไม่่ถืือว่่าใครเหนืือกว่่าใครทุุกคนจะสามารถ
แสดงความคิิดเห็็นที่่�ดีีต่่อสิ่่�งที่่�เรามีีเป้้าหมาย
ร่่วมกััน และด้้วยเหตุุนี้้� ไม่่มีีทางเลย
ที่่�ผลลััพธ์์จะเป็็นอื่่�นใดนอกจากความสำำ�เร็็จ
Development Goals (SDGs) ซึ่่ง� ภายใน
ปีี ๒๐๓๐ ทุุกประเทศต้้องเกิิดการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนให้้ได้้
		สำำ� หรัั บ มิิ ติิ ห ลัั ก ที่่� ต้้ อ งพัั ฒ นาให้้ ไ ด้้
ได้้แก่่ การพััฒนาคน พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจและความมั่่�งคั่่ง� สัันติิภาพและ
ความยุุติธิ รรม และการเป็็นหุ้้�นส่่วนซึ่่ง� กััน
และกัันในสัังคม
		เริ่่� ม ตั้้�งแต่่ ก ารพัั ฒ นาคนsการขจัั ด
ปัั ญ หาความอยากจนเป็็ น สิ่่� ง ที่่� สำำ� คัั ญ
มากsต้้ อ งลดความหิิ ว โหยsลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม เพราะเรื่่�องนี้้�
เป็็นอุุปสรรคต่่อการเดิินไปข้้างหน้้าของ
ประเทศไทย ถ้้าปััญหานี้้�ยัังคงมีีอยู่่� ก็็จะ
ทำำ�ให้้ความผาสุุกและคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนดีีขึ้้�นมาไม่่ได้้
		มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม เราปกป้้องทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ใช่่แค่่เพื่่�อ
คนไทย แต่่เพื่่�อโลกทั้้�งใบ และไม่่ใช่่แค่่
เพีียงรุ่่�นของเรา แต่่รวมถึึงรุ่่�นลููกรุ่่�นหลาน
ด้้วย เราต้้องทำำ�เรื่่อ� งนี้้�เพื่่�อสร้้างพื้้�นฐานที่่�
แข็็ ง แกร่่ ง ให้้ กัั บ ทุุ ก คนในการพัั ฒ นา
ต่่ อ ไปsการจะมีี ชีี วิิ ต ที่่� ดีี s สุุ ข ภาพที่่� ดีี
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีคืือปััจจััยที่่�สำำ�คััญ
		เศรษฐกิิจและความมั่่�งคั่่�ง ประชาชน

๑๘
๑ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมให้้พวกเขามีีความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีี สอดคล้้องกัับหลัักธรรมชาติิ
เพื่่�อจะได้้มีีพลัังในการพััฒนาประเทศ
ต่่อไป
		เรื่่�องของสัันติิภาพและความยุุติิธรรม
ประเทศไทยของเราต้้องอยู่่�ร่่วมกัันอย่่าง
มีีสัันติิ มีีสัังคมที่่�ไม่่แบ่่งแยก ไม่่ชิิงดีีชิิง
เด่่นซึ่่�งกัันและกัันsและมีีความสงบสุุข
เราต้้องมีีความยุุติิธรรมและใจที่่�เปิิด
กว้้าง ยอมรัับฟัังและกล้้านโต้้แย่่งซึ่่�งกััน
และกัันในสิ่่ง� ที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้อง รวมถึึงเราทุุกคน
ต้้องยอมรัับความเห็็นต่่างภายใต้้กติิกา
เพื่่�อที่่�จะไม่่ให้้มัันนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้ง
และเกิิดการขาดความสามััคคีีในสัังคม
ที่่ใ� ดก็็ตามที่่ไ� ม่่เกิิดความสามััคคีี ที่่นั่่� น� เกิิด
พลัังอัันนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงไม่่ได้้
		ด้้านการเป็็นหุ้้�นส่่วน ทุุกคนคืือหุ้้�นส่่วน
ของกัันและกััน ทุุกคนต้้องรู้้�ว่่าเราต้้อง
ทุ่่�มเทกำำ�ลัังความสามารถและทรััพยากร
ทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อช่่วยเหลืือกััน เพื่่�อเป็็น
พลัั ง ในการขัั บ เคลื่่� อ นทุุ ก อย่่ า งให้้ เ กิิ ด
การพััฒนาต่่อไปได้้
		“หลัั ก ทั้้�งหมดเป็็ น สัั จ ธรรมทั่่� ว ไป
อธิิบายได้้ พิิสููจน์์ได้้ ไม่่ต้้องอาศััยความ
สามารถพิิเศษของคนใดคนหนึ่่�ง ถ้้าพวก

เราทุุกคนทำำ�ได้้ การขัับเคลื่่อ� นเจตนารมย์์
ของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิก็็จะบรรลุุ
เป้้าหมายในที่่�สุุด” นายอนุุทิิน ระบุุ
		ประธาน คสช. ย้ำำ��อีีกว่่า ตลอดระยะ
เวลาที่่�ผ่่านมา คสช. ได้้เปิิดโอกาสให้้
ทุุกภาคส่่วนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาอย่่างเต็็มที่่� และสมาชิิกคณะกร
รมฯ ต่่างล้้วนแล้้วแต่่มีีความคิิดเห็็นและ
ประเด็็ น ที่่� มีี ป ระโยชน์์ ต่่ อ ประเทศชาติิ
และสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันตลอดเวลา
		นี่่�คืือ ความเข้้มแข็็งที่่�จะทำำ�ให้้อ งคา
พยพทั้้�งหมดสามารถผลัักดัันและตอบ
สนองต่่ อ สิ่่� ง ที่่� เป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ วิิ ถีี ชีี วิิ ต
ของประชาชนได้้เป็็นอย่่างดีี โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งความเข้้มแข็็งที่่�เราเห็็นได้้จาก
งานประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิที่่�เรา
มีีขึ้้�นทุุกปีี
		“ถ้้ าทุุ ก คนเปิิ ด ใจให้้ ก ว้้ า งหยอมรัั บ
ซึ่่�งกัันและกััน ไม่่ถืือว่่าใครเหนืือกว่่าใคร
ทุุ ก คนจะสามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น
ที่่�ดีีต่่อสิ่่�งที่่�เรามีีเป้้าหมายร่่วมกััน และ
ด้้วยเหตุุนี้้� ไม่่มีีทางเลยที่่�ผลลััพธ์์จะเป็็น
อื่่�นใดนอกจากความสำำ�เร็็จ” นายอนุุทิิน
ระบุุ

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕ ๑๙

ป า ฐ ก ถ า พิิ เ ศ ษ

สุุขภาพองค์์รวม
จากครรภ์์มารดา
ถึึงเชิิงตะกอน
นพ.วิิชััย โชควิิวััฒน
ประธานสมาคมสภา
ผู้้�สููงอายุุแห่่งประเทศไทย
ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
ปาฐกถาพิิเศษหััวข้้อ
“พลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้� พา
ไทยสู่่�สุุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืน”
ภายในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๔
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“เราพููดคำำ�ว่่า
สุุขภาพองค์์รวม
กัันไว้้มาก แต่่
ความหมายจริิงๆ
นั้้�นเป็็นอย่่างไร
ผมมีีหน้้าที่่�ที่่�จะ
ต้้องมาทบทวน
คำำ�นี้้�”
		นี่่�คืือคำำ�กล่่าวเปิิดการปาฐกถาพิิเศษ
ของ นพ.วิิชััย โชควิิวััฒน ประธาน
สมาคมสภาผู้้�สููงอายุุแห่่งประเทศไทย
ในพระราชููปถััมภ์์ฯ ในหััวข้้อ “สุุขภาพ
องค์์รวม จากครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน”
ที่่� มีี ขึ้้� นในงานสมัั ช ชาสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
นพ.วิิชัยั อธิิบายว่่า การกำำ�เนิิดขึ้้�นอย่่าง
เป็็นรููปธรรมของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “สุุขภาพ
องค์์รวม” ในประเทศไทย เป็็นมรดกชิ้้�น
หนึ่่� ง ที่่� ม าจากแนวคิิ ด ในงานเขีี ย นชิ้้�น
สำำ�คััญของ “ดร.ป๋๋วย อึ้้�งภากรณ์์” อัันมีี
นามว่่า “คุุณภาพชีีวิิตชาวเอเชีียอาคเนย์์
ปฏิิทิินแห่่งความหวััง จากครรภ์์มารดา
ถึึงเชิิงตะกอน” ซึ่่�งส่่งผ่่านมาเป็็นหลััก
สำำ�คััญของการดำำ�เนิินนโยบายสุุขภาพ
ของประเทศไทยมาจนถึึงปััจจุุบััน
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สุุขภาพ
องค์์รวม ?
นพ.วิิชััย ได้้เริ่่�มต้้นปาฐกถาครั้้�งนี้้�ด้้วย
การย้้อนทวนไปหาความหมายที่่�แท้้จริิง
ของคำำ�ว่่า “สุุขภาพองค์์รวม” เพื่่�อที่่�จะ
สร้้างความเข้้าใจในตััวคำำ� และนำำ�ไปสู่่�
การเข้้าใจว่่ามัันคืืออะไรและอยู่่�ตรงไหน
ในมิิติิด้้านสุุขภาพกัันแน่่
		ความหมายของสุุ ข ภาพองค์์ ร วม
นพ.วิิชััย ระบุุว่่า มาจากคำำ�ว่่า “Holistic
Health” ซึ่่�งเราจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจต่่อ
ไปว่่า “Holistic” คืืออะไร
		พจนานุุกรมจำำ�นวนหนึ่่�งได้้ให้้ความ
หมายไว้้ว่่า Holistic หรืือ Holisim คืือ
ทฤษฎีีที่่�มองจัักรวาลและธรรมชาติิของ
สิ่่� ง มีี ชีี วิิ ต ในลัั ก ษณะที่่� สิ่่� ง ทั้้�งมวลได้้
ปฏิิสัมั พัันธ์์กันั มากกว่่าจะเป็็นผลรวมของ
อนุุภาคมููลฐาน และยัังมีีความหมายได้้
ถึึงการศึึกษาและวิิธีีการ “รัักษา” แบบ
องค์์รวม
		คำำ� นี้้�ยัั ง สามารถให้้ ค วามหมายได้้
อีีกว่่า เป็็นสิ่่ง� สััมพัันธ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับระบบ
ต่่างๆ ทั้้�งหมด มากกว่่าเพีียงแค่่การ
วิิเคราะห์์ การรัักษา หรืือการแพทย์์องค์์รวม
ที่่�พยายามรัักษาทั้้�งจิิตใจและร่่างกาย
		ดัังนั้้�น Holistic Health คืือระบบหนึ่่�ง
ของเวชศาสตร์์ ป้้ อ งกัั น ซึ่่� ง พิิ จ ารณา
ปััจเจกบุุคคลโดยภาพรวม ความรัับผิิดชอบ
ของบุุ ค คลต่่ อ สุุ ข ภาพของตนและ
อิิ ท ธิิ พ ลทั้้�งหมดไม่่ ว่่ า จะเป็็ น สัั ง คม
จิิตวิิทยา และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีผลเกี่่�ยว
เนื่่�องกัับสุุขภาพ และยัังรวมได้้ถึึงการ
ออกกำำ�ลัังกายและการผ่่อนคลายด้้าน
จิิตใจ
		ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยของเราเริ่่�มตื่่�นตััว

ด้้ า นสุุ ข ภาพองค์์ ร วมคาบเกี่่� ย วกัั บ
เหตุุการณ์์ ๑๕ ตุุลาคม ๒๕๑๖ อััน
เป็็ น เวลาที่่� ผู้้� ค นตื่่� น ตัั ว ด้้ า นสัั ง คมและ
ประชาธิิปไตยเป็็นอย่่างมาก รวมถึึงช่่วง
เวลานั้้�นก็็ได้้มีีการเริ่่�มขึ้้�นของนโยบาย
ที่่�พยายามจะแก้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��
ที่่�มีีมากระหว่่างเมืืองใหญ่่กัับชนบทด้้วย
การประกาศสร้้ า งโรงพยาบาลประจำำ�
อำำ�เภอให้้มีคี รบทุุกอำำ�เภอทั่่ว� ประเทศไทย
และให้้มีีนโยบายรัักษาพยาบาลผู้้�ยากไร้้
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
		ในเวลานั้้�นหแวดวงการแพทย์์และ
สาธารณสุุขได้้เกิิดการตื่่�นตััวขึ้้�น และมีี
กระแสวิิพากษ์์วิิจารณ์์ถึึงเรื่่�องของการ
แพทย์์ที่่มุ่่�� งเน้้นเพีียงแค่่การรัักษามากกว่่า
การป้้องกััน มุ่่�งซ่่อมมากกว่่าที่่�จะสร้้าง
สุุขภาพ และการแพทย์์นั้้�นก็็มุ่่�งเน้้นเพีียง
แค่่ด้้านร่่างกาย เห็็นคนไข้้เป็็นเพีียงวััตถุุ
มองข้้ามมิิติิด้้านจิิตใจและสัังคม
		การแพทย์์ที่่�มุ่่�งเน้้นแต่่จะรัักษาเพีียง
ร่่างกายเป็็นหลััก มีีรากฐานฝัังลึึกมาอย่่าง
ยาวนานตั้้�งแต่่สมััยโบราณ ในอดีีตคน
มัักเชื่่�อกัันว่่าอาการเจ็็บป่่วยเกิิดขึ้้�นจาก
อำำ�นาจลึึกลัับหรืือเทพเจ้้าลงโทษ เพราะ
ผู้้�ป่่วยกระทำำ�ผิิดทำำ�นองคลองธรรมบาง
ประการ การเยีียวยารัักษาเลยเป็็นการ
ขอร้้องวิิงวองต่่อสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ให้้อภััย
		ในโลกตะวัันตก การพััฒนาทางการ
แพทย์์เริ่่�มรากฐานมาจาก “ฮิิปโปเครติิส”
ที่่� เ ชื่่� อ ว่่ า อาการเจ็็ บ ป่่ ว ยเป็็ น เรื่่� อ งของ
ธรรมชาติิ ไม่่ใช่่ผีีหรืืออำำ�นาจวิิเศษใด
มนุุษย์์จึึงต้้องรัักษาตนเอง โลกตะวัันออก
ก็็ พัั ฒ นามาด้้ ว ยความคิิ ด ใกล้้ เ คีี ย งกัั น

การแพทย์์ ทั้้� งสองโลกจึึงมุ่่�งเน้้ น การ
เยีียวยาร่่างกายเป็็นหลััก เรื่่�องโรคทางใจ
ก็็ปล่่อยให้้เป็็นบทบาทของศาสนาแทน
นพ.วิิชััย ระบุุว่่า ปััญหาการมุ่่�งซ่่อม
มากกว่่ า สร้้ า งเป็็ น กระแสที่่� เ กิิ ด ขึ้้�นทั่่� ว
โลกในไทยเอง การรัักษาและป้้องกัันถููก
แยกแขนงออกจากกัันตั้้�งแต่่ต้้น เมื่่�อเกิิด
การปฏิิ รูู ปป ระเทศให้้ ทัั น สมัั ย ในสมัั ย
รััชกาลที่่� ๕ การสร้้างโรงพยาบาลศิิริิราช
ก็็มีีประสงค์์มุ่่�งเน้้นแต่่เพีียงการ “รัักษา”
เท่่านั้้�น
		ความพยายามที่่�จะแก้้ปััญหานี้้�และ
สร้้างสุุขภาพองค์์รวมจึึงได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น
เช่่ น ที่่� ป รากฏหลัั ก ฐานเมื่่� อ ครั้้�งก่่ อ ตั้้�ง
องค์์การอนามััยโลกขึ้้�นครั้้�งแรก
		“ในธรรมนูู ญ องค์์ ก ารอนามัั ย โลก
ได้้เขีียนนิิยามคำำ�ว่่า สุุขภาพ ไว้้ชัดั เจนว่่า
สุุขภาพ หมายถึึงสุุขภาวะที่่�สมบููรณ์์ทั้้�ง
ร่่างกายและจิิตใจ และสัังคม ไม่่เพีียงแต่่
ปราศจากโรคและความพิิ ก ารเท่่ านั้้� น
นิิยามนี้้�ครอบคลุุมไปในทุุกมิิติิ ยิ่่ง� ไปกว่่า
นั้้�นองค์์กรโลกบาลต่่างๆ ที่่�ก่่อกำำ�เนิิดใน
ช่่วงเวลาเดีียวกัันก็็ล้้วนบ่่งบอกว่่า เรื่่�อง
สุุ ข ภาพเป็็ น เรื่่� อ งร่่ ว มกัั น ของชาวโลก
ประชากรโลกต้้องร่่วมกัันทำำ�งาน ต้้อง
สร้้างสุุขภาพองค์์รวม” นพ.วิิชััย ระบุุ
		หลัั ก คิิ ด เหล่่ านี้้� หผู้้�นำำ� ของแวดวง
สาธารณสุุ ข ไทยเข้้ า ใจเป็็ น อย่่ า งดีี ม า
โดยตลอด และพยายามที่่จ� ะนำำ�มาปฏิิบัติั ิ
อย่่างที่่�เห็็นได้้จากความพยายามที่่�จะ
รวมงานด้้านการรัักษาและการป้้องกััน
เอาไว้้ด้้วยกัันเรื่่�อยมา
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“จากครรภ์์มารดา
ถึึงเชิิงตะกอน”
ต้้นธารสุุขภาพองค์์รวม
นพ.วิิชััย เล่่าต่่อไปว่่า ช่่วงหลััง
เหตุุการณ์์ ๑๔ ตุุลาคม ๒๕๑๖ เพีียงแค่่
๔ วััน ดร.ป๋๋วย อึ้้�งภากรณ์์ ได้้นำำ�เสนอ
บทความต่่ อ คณะกรรมการที่่� ปรึึ กษา
การพััฒนาแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
เรื่่�อง “The quality of life of Southeast
Asian – a Chronicle of hope from
womb to tomb” หรืือก็็คืือ “คุุณภาพ
ชีีวิิตของชาวเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ –
ปฏิิทินิ แห่่งความหวััง จากครรภ์์มารดาถึึง
เชิิงตะกอน” ซึ่่�งเป็็นบทความที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
อย่่างถููกเวลา โดยผู้้�ที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
อย่่างสููงของภาคประชาสัังคม
		แนวคิิดด้้านสุุขภาพที่่ม� าจากบทความ
นี้้� เริ่่�มปรากฏร่่องรอยในรััฐธรรมนููญที่่�
เกิิดขึ้้�นหลััง พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีีบท
บััญญััติิที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพองค์์รวมไว้้ใน
มาตรา ๙๒ โดยมีีเนื้้�อหาวรรคที่่� ๑ ว่่า
“รััฐพึึงส่่งเสริิมการสาธารณสุุข ตลอดจน
การอนามััยครอบครััว และพึึงคุ้้�มครอง
สุุ ข ภาพของบุุ ค คลหและสนัั บ สนุุ น ให้้
ประชาชนมีีส่่วนร่่วม”
		วรรคที่่� ๒ มีีเนื้้�อหาว่่า “รััฐพึึงให้้การ
รัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�อยากไร้้ โดยไม่่คิิด
มููลค่่า”
		วรรคที่่� ๓ ระบุุเนื้้�อหาว่่า “การป้้องกััน
และปราบปรามโรคติิดต่่ออัันตราย รััฐจะ
ต้้ อ งกระทำำ� ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนโดยไม่่ คิิ ด
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มููลค่่า” ซึ่่�งวรรคที่่� ๓ นี้้�เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกใน
รััฐธรรมนููญของประเทศไทย และมีีระบุุ
ในรััฐธรรมนููญต่่อมาทุุกฉบัับ รวมถึึงฉบัับ
พ.ศ. ๒๕๖๐ อัันเป็็นฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
ประเทศไทยบริิหารจััดการโควิิด-19 ได้้
		ในเวลาต่่อมา บทบััญญััติิที่่�ส่่งเสริิม
สุุขภาพองค์์รวมบรรจุุอยู่่�ในรััฐธรรมนููญ
ฉบัับต่่อๆ มามากขึ้้�น เช่่นในรััฐธรรมนููญ
ฉบัับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่่�ได้้กำำ�หนด
ให้้ ป ระชาชนทุุ ก คนมีี สิิ ท ธิิ เ สมอกัั น ใน
การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขของรััฐโดย
ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย บริิการของรััฐเองต้้องมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงเปิิดโอกาสการมีี
ส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมและเอกชน
ให้้มีีบทบาทด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น
		ทั้้�งหมดนี้้�ในภาพรวม เป็็นรููปธรรม
สำำ� คัั ญ ที่่� สัั ง คมไทยได้้ แ นวคิิ ด มาจาก
“ปฏิิทิินแห่่งความหวััง จากครรภ์์มารดา
ถึึงเชิิงตะกอน” และใช้้กำ�ำ หนดทิิศทางของ
ประเทศเรื่่อ� ยมา จากที่่เ� คยมุ่่�งเน้้นแต่่เพีียง
การพััฒนาเศรษฐกิิจ ก็็กลายมาเป็็นการ
มุ่่�งเน้้นพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชน
เป็็นหลััก สามารถเห็็นได้้ชััดเจนจากที่่�
แนวทางการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของ
ประชาชนได้้เริ่่ม� บรรจุุอยู่่�ใน “แผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๘
พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึึง พ.ศ. ๒๕๔๘” และฉบัับ
ต่่อๆ มา
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ระบบสุุขภาพองค์์รวม
เพื่่�อทุุกคนบน
ผืืนแผ่่นดิินไทย
นพ.วิิชัยั กล่่าวว่่า แม้้ว่า่ จะมีีเหตุุการณ์์
รัั ฐ ประหารล้้ ม ล้้ า งรัั ฐ ธรรมนูู ญ อยู่่�บ้้ า ง
แต่่การผลัักดัันเรื่่�องสุุขภาพองค์์รวมของ
ไทยยัังดำำ�เนิินอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การ
กำำ�เนิิดขึ้้�นของ พ.ร.บ. กองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ร.บ. หลัักประกัันสุุขภพาแห่่งชาติิ พ.ศ.
๒๕๔๕ และ พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็็นต้้น
พ.ร.บ.กองทุุ น สนัั บ สนุุ น การเสริิ ม
สร้้างสุุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ คืือตััวอย่่าง
ที่่�สำำ�คััญ เพราะเป็็นกฎหมายที่่�เปลี่่�ยน
หลัักคิิดการป้้องกัันโรค จากการเน้้นวิิธีี
ทางสุุขศึึกษาให้้เปลี่่�ยนเป็็นตาม “กฎบััตร
ออตตาวา” (Ottawa Charter) ที่่�มีีหลัักให้้
สร้้างนโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ การ
สร้้ า งเสริิ ม ความเข้้ ม แข็็ ง ให้้ กัั บ ชุุ ม ชน
การพััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคล และการ
ปรัับทิิศทางของระบบบริิการสุุขภาพให้้
มุ่่�งสู่่�การป้้องกัันโรคและการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ ทั้้�งหมดนี้้�คืือหลัักการของสุุขภาพ
องค์์รวมที่่�ครอบคลุุมทั้้�งบุุคคล ชุุมชน
สัังคม และระบบสุุขภาพ
		อีี ก ตัั ว อย่่ า งหนึ่่� ง ที่่� สำำ� คัั ญ ไม่่ แ พ้้ กัั น
คืือ พ.ร.บ.หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่่�งสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากต่่อ
การพััฒนาระบบสุุขภาพให้้ตอบสนอง
ต่่อหลัักสุุขภาพองค์์รวม จากเดิิมสวััสดิิการ
รัั ก ษาพยาบาลข้้ า ราชการและประกัั น

๒๖

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

สัังคม ทำำ�เพีียงแค่่การรัักษาพยาบาล
พ.ร.บ.หลัักประกัันสุุขภาพได้้ขยายให้้
ครอบคลุุมไปถึึงการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
และป้้องกัันโรคอย่่างชััดเจน ทั้้�งยัังพััฒนา
ให้้ ป ระชาชนและองค์์ ก รปกครองส่่ ว น
ท้้องถิ่่�นเข้้ามามีีบทบาท รัับฟัังความคิิด
เห็็นของประชาชนอยู่่�เสมอ
พ.ร.บ.หลััก ประกัันสุุข ภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ.๒๕๔๕ ยัังตอบสนองต่่อศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์ของประชาชนคนไทย
อย่่างชััดเจน ด้้วยการกำำ�หนดให้้บริิการ
สาธารณสุุขเป็็นสิิทธิิพื้้�นฐานของประชาชน
นพ.วิิชัยั สรุุปตอนท้้ายของการปาฐกถา
ครั้้�งนี้้�ว่่า พวกเราทุุกคนในปััจจุุบััน และ
รุ่่�นต่่อๆ ไป มีีหน้้าที่่�ต้้องพิิทัักษ์์รัักษาและ
พััฒนาสุุขภาพองค์์รวม ให้้เกิิดประโยชน์์
สุุข แก่่มหาชนชาวสยาม ทั้้�งในแง่่ปััจเจก
และของประชาชนทุุกคนบนผืืนแผ่่นดิิน
ไทยอย่่างแท้้จริิง และยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
		“สุุ ข ภาพองค์์ ร วมจากครรภ์์ ม ารดา
ถึึงเชิิงตะกอน จะต้้องไม่่เพีียงพิิจารณา
สุุขภาพกายของบุุคคลเท่่านั้้�น แต่่ต้้อง
เป็็นองค์์รวมทั้้�งทางร่่างกาย จิิตใจ และ
สัังคมด้้วย สัังคมจะต้้องไม่่มองแคบแค่่
ครอบครััว แต่่ต้้องครอบคลุุมถึึงชุุมชน
ท้้องถิ่่�น ประเทศชาติิ และโลกทั้้�งใบโดย
รวม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เวลานี้้�ที่่�โลก
กำำ� ลัั ง เผชิิ ญ กัั บ วิิ ก ฤตที่่� น่่ าวิิ ต กกัั ง วล
อย่่างยิ่่�ง” นพ.วิิชััย กล่่าว
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ถ้้ อ ย แ ถ ล ง

ภาคีีเครืือข่่ายกล่่าว

หน่่วยงานและองค์์กร
ภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ฯลฯ
กว่่า ๖๐ แห่่ง ทั้้�งส่่วนกลาง
และจัังหวััดต่่างๆ
ทั่่�วประเทศ ร่่วมกััน
“กล่่าวถ้้อยแถลง”
ที่่�จะสนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่�อนมติิสมััชชา
สุุขภาพฯ ที่่�ได้้ฉัันทมติิ
จากงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
ให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม

๒๘ ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕ ๒๙

‘ถ้้อยแถลง’
ร่่วมขัับเคลื่่�อน
มติิสมััชชาสุุขภาพฯ

การสร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ยั่่�งยืืนในวิิกฤตโควิิด-19
		มีีการกล่่าวถ้้อยแถลง รวม ๒๔ กลุ่่�ม
เครืือข่่าย/องค์์กร แบ่่งเป็็น หน่่วยงาน/
องค์์กร จำำ�นวน ๗ องค์์กร, กลุ่่�มเครืือข่่าย
จำำ�นวน ๔ เครืือข่่าย, สมััชชาสุุขภาพจัังหวััด
จำำ�นวน ๑๒ จัังหวััด (เชีียงใหม่่, ปทุุมธานีี,
ภููเก็็ต, ชััยนาท, สระแก้้ว, นครสวรรค์์,
น่่าน, ฉะเชิิงเทรา, สมุุทรสงคราม, สระบุุรีี,
อุุบลราชธานีี) และคณะกรรมการเขต
สุุขภาพเพื่่�อประชาชน (กขป.) จำำ�นวน ๑
เขตพื้้�นที่่� (กขป.เขต ๘)

รวม

๒๗ กลุ่่�ม
๗ องค์์กร
๔ กลุ่่�มเครืือข่่าย
๑๒ สมััชชาสุุขภาพ
จัังหวััด

๑

เชีียงใหม่่ / ปทุุมธานีี / ภููเก็็ต / ชััยนาท / สระแก้้ว / นครสวรรค์์
/ น่่าน / ฉะเชิิงเทรา / สมุุทรสงคราม / สระบุุรีี / อุุบลราชธานีี

คณะกรรมการ
เขตสุุขภาพเพื่่�อ
ประชาชน (กขป.)
เขตพื้้�นที่่� (กขป.เขต ๘)

๓๐

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา

รััชนิิกร ดารกมาศ

ณรงค์์ วุ่่�นซิ้้�ว

		สมัั ช ชาสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ ห ถืื อ เป็็ น
เครื่่�องมืือและมาตรการทางกฎหมายที่่�
ช่่วยตอบโจทย์์และแก้้ไขปััญหาสัังคม
ไทยอย่่างเป็็นรููปธรรม ต่่อเนื่่�องมากว่่า
๒๐ ปีี ด้้วยการจััดทำำ�เอกสารร่่างข้้อเสนอ
จากกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคีีเครืือ
ข่่ายอย่่างรอบด้้าน ซึ่่�งยิ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ปรากฏ
ความชััดเจน สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
สำำ�คััญของประเทศไทยและของโลก
ดร.วิิจารย์์ กล่่าวว่่า สถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อม
ไทย ขอร่่วมชื่่�นชม คจ.สช. และคณะ
ทำำ�งานวิิชาการ ที่่ไ� ด้้กำ�ำ หนดประเด็็นต่่างๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและสุุขภาพ
โดยขอสนัับสนุุนร่่างมติิสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิในทุุกประเด็็น โดยเฉพาะการ
สร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
ในวิิกฤตโควิิด-19 ที่่�ให้้ความสำำ�คััญและ
ห่่วงใยต่่อการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
การพััฒนาระบบกลไกการจััดการขยะ
อย่่างครบวงจร การพััฒนาเมืืองเพื่่�อส่่ง
เสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ตลอดจนการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นเป้้าหมาย
สำำ�คััญทั้้�งของประเทศและของโลก โดย
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทยพร้้อมให้้ความ
ร่่วมมืือด้้านวิิชาการ และสนัับสนุุนการ
พัั ฒ นาร่่ ว มกัั บ ภาคีี เ ครืื อ ข่่ าย ให้้ เ กิิ ด
ความยั่่� ง ยืื น ตามทิิ ศ ทางเดิิ น ของมติิ นี้้�
ต่่อไป

ทส.ขอชื่่น� ชมคณะกรรมการจััดสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ (คจ.สช.) และคณะ
ทำำ�งานวิิชาการเฉพาะประเด็็น ที่่ไ� ด้้พัฒ
ั นา
นโยบายสาธารณะเพื่่� อ สุุ ข ภาพแบบมีี
ส่่วนร่่วมในประเด็็นสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ยั่่� ง ยืื น ในวิิ ก ฤตโควิิ ด -19
รวมถึึงการสร้้างกระแสสัังคมเพื่่�อผลัักดััน
และขัับเคลื่่�อนประเด็็นของระเบีียบวาระ
ดัังกล่่าว
		รััชนิิกร กล่่าวว่่า ทส. จะขอสนัับสนุุน
การขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพนี้้� โดย
เชื่่�อมั่่�นว่่าการส่่งเสริิมและเผยแพร่่องค์์
ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม จะมีีความสำำ�คััญอย่่างมากต่่อ
การขัับเคลื่่�อนระบบการผลิิตและบริิโภค
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นแนวทางสู่่�
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ทั้้�งมิิติด้ิ า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
เศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพ อย่่างสมดุุล

จ.ภููเก็็ต มุ่่�งมั่่น� ตั้้�งใจที่่จ� ะขัับเคลื่่อ� นมติิ
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ การ
สร้้างเสริิมสุุขภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
ในวิิกฤตโควิิด-19 ซึ่่�งได้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์และเป็็นไปตามแนวทางการ
พััฒนา ที่่�ต้้องการสร้้างเมืืองให้้ทัันสมััย
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม การดำำ�เนิิน
การจากนี้้�จะต้้องต่่อเนื่่อ� งและจริิงจััง และ
ถืือเป็็นวาระของจัังหวััดที่่�ทุุกฝ่่ายจะต้้อง
มาร่่วมกัันดำำ�เนิินการ

ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

ผู้้�แทนกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม (ทส.)

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดภููเก็็ต
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๓๑

การคุ้้�มครองการเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม
		มีีการกล่่าวถ้้อยแถลง รวมทั้้�งหมด ๒๕
องค์์กร/กลุ่่�มเครืือข่่าย แบ่่งเป็็น หน่่วยงาน
/องค์์กร ๗ หน่่วยงาน, กลุ่่�มเครืือข่่าย ๓
เครืือข่่าย, สมััชชาสุุขภาพจัังหวััด ๑๔
จัังหวััด และ กขป. ๑ เขตพื้้�นที่่�

รวม

๒๕ องค์์กร/
กลุ่่�มเครืือข่่าย
๗ หน่่วยงาน/
๓
๑๔

องค์์กร
กลุ่่�มเครืือข่่าย
สมััชชาสุุขภาพ
จัังหวััด
กขป. ๑ เขตพื้้�นที่่�

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๓๒ ฉบั

พระมหาประยููร โชติิวโร

นพ.สุุระ วิิเศษศัักดิ์์�

วิิไลลัักษณ์์ เยอเบาะ

ในฐานะผู้แ้� ทนองค์์กรสงฆ์์ ขออนุุโมทนา
คณะทำำ� งานและผู้้�มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งใน
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ นัับเป็็นภารกิิจ
ที่่มี� คี วามสำำ�คััญ และเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ทำ� �ำ ให้้
เกิิดนโยบายสาธารณะของประเทศใน
หลายประเด็็น รวมถึึงนโยบายด้้านสุุขภาพ
ของพระสงฆ์์ จนเกิิดเป็็นธรรมนููญสุุขภาพ
พระสงฆ์์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่่�ทำำ�ให้้พระสงฆ์์
ซึ่่� ง เป็็ น อีี ก หนึ่่� ง ประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
สามารถเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพได้้มากขึ้้�น
โดยเฉพาะในช่่วงภาวะวิิกฤตโควิิด-19 มีี
การดููแลพระสงฆ์์ และสามเณรที่่�อาพาธ
ได้้รัับเชื้้�อทั่่�วประเทศได้้เข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพอย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นธรรม รวมถึึง
ส่่งผลให้้พระสงฆ์์ได้้ประกอบศาสนกิิจ
และร่่ ว มบำำ� เพ็็ ญ ศาสนประโยชน์์ ต่่ อ
ชุุมชน สัังคม
		“การดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วมิิ ใ ช่่ เ พีี ย ง
การดูู แ ลสุุ ข ภาพของพระสงฆ์์ เ ท่่ านั้้� น
แต่่ยัังจะช่่วยสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ
ชุุมชน สัังคม และความมั่่�นคงของพระ
พุุทธศาสนา ตามหลัักการที่่�ว่่า พระแข็็ง
แรง วััดมั่่�นคง ชุุมชนเป็็นสุุข ฉะนั้้�นใน
นามของผู้แ้� ทนคณะสงฆ์์ จึึงขออนุุโมทนา
ชื่่�นชม และขอสนัับสนุุนร่่างมติิระเบีียบ
วาระการคุ้้�มครองการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ
ของกลุ่่�มประชากรเฉพาะในภาวะวิิกฤต
อย่่างเป็็นธรรมหและระเบีียบวาระการ
จััดการสื่่�อสารอย่่างมีีส่่วนร่่วมในวิิกฤต
สุุขภาพ โดยยิินดีีอย่่างยิ่่ง� ที่่จ� ะเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ร่่วมขัับเคลื่่�อน” พระมหาประยููร กล่่าว

สธ. ขอชื่่น� ชม คจ.สช. และคณะทำำ�งาน
วิิชาการเฉพาะประเด็็นหที่่�ได้้คำำ�นึึงถึึง
ประชากรทุุกคนบนผืืนแผ่่นดิินไทย โดย
เฉพาะกลุ่่�มที่่�อยู่่�ในภาวะเปราะบาง นำำ�
มาสู่่�พััฒนาร่่างเอกสารข้้อ เสนอที่่�ผ่่าน
การจัั ด เวทีี รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น จากผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย และภาคีีเครืือข่่ายมาอย่่าง
รอบด้้าน
นพ.สุุระ กล่่าวว่่า ขอสนัับสนุุนร่่างมติิ
ระเบีี ย บวาระการคุ้้�มครองการเข้้ าถึึ ง
บริิการสุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิิกฤตอย่่างเป็็นธรรม โดยเฉพาะ
ในข้้อ ๒ พััฒนาระบบบริิการสุุขภาพที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพของ
กลุ่่�มประชากรเฉพาะ และข้้อ ๓ พััฒนา
ระบบ กลไก และรููปแบบการส่่งเสริิม
สุุขภาพ การป้้องกััน ช่่วยเหลืือ ดููแลและ
ส่่ ง ต่่ อ ที่่� เ ป็็ น การดำำ� เนิิ น การโดยชุุ ม ชน
เพื่่อ� ให้้ประชาชนทุุกคนบนผืืนแผ่่นดิินไทย
เข้้าถึึงการบริิการสุุขภาพอย่่างถ้้วนหน้้า

		ขอชื่่น� ชม คจ.สช. และสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) ที่่จั� ดั งาน
ในครั้้�งนี้้�เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้สมาชิิกสมััชชา
สุุขภาพและภาคีีเครืือข่่ายชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
หลากหลายกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� ได้้เข้้าร่ว่ มงาน
นี้้�อย่่างพร้้อมเพรีียงและเสมอภาคกััน จึึง
ขอสนัับสนุุนร่่างมติิทั้้�ง ๓ ระเบีียบวาระ
ของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
พร้้อมยิินดีีนำำ�มติิที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
ไปเป็็นแนวทางสู่่�การปฏิิบััติิจริิงต่่อไป

ผู้้�อำำ�นวยการกองกิิจการนิิสิิต
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราช
วิิทยาลััย (มจร.)

๒๘

รองปลััดกรทรวงสาธารณสุุข (สธ.)

ผู้้�แทนสภาชนเผ่่าพื้้�นเมืืองแห่่ง
ประเทศไทย

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
ฉบั

๓๓

การจััดการสื่่�อสาร
อย่่างมีีส่่วนร่่วมในวิิกฤตสุุขภาพ
		มีี ก ารกล่่ า วถ้้ อ ยแถลงรวมทั้้�งหมด
จำำ�นวน ๑๗ กลุ่่�มเครืือข่่าย/องค์์กร แบ่่ง
เป็็น หน่่วยงาน/องค์์กร จำำ�นวน ๖ องค์์กร
กลุ่่�มเครืือข่่าย จำำ�นวน ๒ เครืือข่่าย
สมััชชาสุุขภาพจัังหวััด จำำ�นวน ๘ จัังหวััด
(สกลนคร, แม่่ฮ่่องสอน , แพร่่, สุุริินทร์์,
สมุุทรสาคร, พิิจิิตร, พิิษณุุโลก, น่่าน)
และ กขป. จำำ�นวน ๑ เขตพื้้�นที่่� (กขป.
เขต ๒)

รวม

๑๗ กลุ่่�มเครืือข่่าย/
องค์์กร
๖ องค์์กร
๒ กลุ่่�มเครืือข่่าย
๘ สมััชชาสุุขภาพ
จัังหวััด

๑

สกลนคร / แม่่ฮ่่องสอน / แพร่่ / สุุริินทร์์ / สมุุทรสาคร /
พิิจิิตร / พิิษณุุโลก / น่่าน

เขตพื้้�นที่่�
กขป.
กขป.เขต ๒

๓๔

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

โยธิิน ทองพะวา

ประธานสภาเด็็กและเยาวชนแห่่ง
ประเทศไทย
		ในฐานตััวแทนสภาเด็็กและเยาวชน
ขอชื่่น� ชม คจ.สช. และคณะทำำ�งานวิิชาการ
เฉพาะประเด็็น ที่่�ได้้พััฒนาเอกสารร่่าง
ข้้ อ เสนอที่่� ผ่่ า นเวทีี ก ารมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ทุุกภาคส่่วน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และภาคีี
เครืือข่่ายมาอย่่างรอบด้้าน จนนำำ�มาสู่่�
ร่่างมติิ การจััดการสื่่อ� สารอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม
ในวิิกฤตสุุขภาพ ซึ่่�งเห็็นว่่าการสื่่�อสารใน
ภาวะวิิ ก ฤตสุุ ข ภาพจะมีี ค วามสำำ� คัั ญ
อย่่างยิ่่ง� โดยเฉพาะประเด็็นการสื่่�อสารที่่�
สร้้างความสัับสนในสัังคม เช่่น ข่่าวลวง
ข่่าวปลอม และการบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง ที่่�
สร้้างผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในการ
สื่่อ� สาร ตลอดจนการล่่วงละเมิิดสิิทธิิส่ว่ น
บุุคคล
		โยธิิน กล่่าวว่่า สภาเด็็กและเยาวชน
ขอสนัับสนุุนร่่างมติิระเบีียบวาระนี้้�ในทุุก
ประเด็็น โดยเฉพาะข้้อ ๓ การสื่่�อสารใน
ภาวะวิิกฤตอย่่างมีีส่่วนร่่วมที่่�ครอบคลุุม
และทั่่�วถึึง และข้้อ ๔ การให้้ความสำำ�คััญ
กัับการสร้้างความเข้้าใจร่่วมกัันให้้กัับ
คนในสัังคม โดยยิินดีีที่่จ� ะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพของ
แกนนำำ�เด็็กและเยาวชน เพื่่�อร่่วมเป็็น
แกนนำำ� ในการสื่่� อ สารประชาสัั ม พัั น ธ์์
ข้้ อ มูู ล ความรู้้�ที่่� ถูู ก ต้้ อ งและน่่ า เชื่่� อ ถืื อ
ให้้กัับเด็็กและเยาวชนทั้้�งในระดัับส่่วน
กลาง ส่่วนท้้องถิ่่น� และชุุมชน อัันจะนำำ�มา
สู่่�การดููแลตนเองและคนในครอบครััวได้้
อย่่างถููกต้้องในช่่วงภาวะวิิกฤตสุุขภาพ

ทพ.ทรงพล แสงงาม

รองนายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััด
สกลนคร

ตรีี บุุญเจืือ

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและ
คุ้้�มครองผู้บ้� ริิโภคในกิิจการกระจายเสีียง
และโทรทััศน์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
		ในนามเครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
สกลนคร ขอร่่วมถ้้อยแถลงเพื่่�อการขัับ (กสทช.)
เคลื่่อ� นมติิสมััชชาสุุขภาพ ในระเบีียบวาระ
การจัั ด การสื่่� อ สารอย่่ า งมีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
กสทช.ยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ร่่วมเป็็น
วิิกฤตสุุขภาพ โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุน
ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการขัั บ เคลื่่� อ นมติิ ส มัั ช ชา
ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย และขัับเคลื่่�อนตั้้�ง
สุุขภาพแห่่งชาติิ โดยเฉพาะระเบีียบวาระ
แต่่ปีี ๒๕๖๕ เป็็นต้้นไป ด้้วยความมุ่่�งหวััง
การจััดการสื่่อ� สารอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมในวิิกฤต
ที่่�จะสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีีถ้้วนหน้้าได้้
สุุขภาพ เนื่่อ� งจากการสื่่อ� สารเป็็นเครื่่อ� งมืือ
อย่่างยั่่�งยืืน สร้้างโลกทััศน์์ใหม่่ด้้านการ
สำำ�คััญในการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ
สื่่อ� สารสาธารณะ พััฒนาสื่่�อปลอดภััยและ
โดยเฉพาะในปััจจุุบัันที่่�สื่่�อออนไลน์์บน
สร้้างสรรค์์เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงสัังคม
โครงข่่ายโทรคมนาคมเข้้ามามีีบทบาท
		“สมััชชาสุุขภาพจัังหวััดสกลนคร และ
มากขึ้้�น
ภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ขอสนัับสนุุน
		ตรีี กล่่าวว่่า กสทช. ขอแสดงเจตนาที่่�
มติิการจััดการสื่่�อสารอย่่างมีีส่่วนร่่วมใน
จะมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการจัั ด การสื่่� อ สารใน
วิิกฤตสุุขภาพ ในทุุกประเด็็น โดยเฉพาะ
วิิกฤตสุุขภาพ ทั้้�งในมิิติขิ องการกำำ�กัับดููแล
การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความ
โดยกระบวนการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหา การ
เข้้าใจร่่วมกัับคนในสัังคม และมีีความ
โฆษณา หรืือการนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็น
ยิินดีีที่่�จะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนา
ความจริิง ฝ่่าฝืืนกฎหมาย และในมิิติขิ อง
เด็็กและเยาวชนหเพื่่�อเป็็นเครืือข่่ายนััก
การส่่งเสริิม โดยการขัับเคลื่่อ� นสร้้างความ
สื่่�อสารทางสัังคมด้้านสุุขภาวะ อัันจะนำำ�
รู้้�เท่่าทัันสื่่�อของประชาชนในเรื่่�องทั่่�วไป
มาสู่่�การดููแลตนเองและการสร้้างสุุขภาวะ
รวมทั้้�งในด้้านสุุขภาพ ผ่่านหลัักสููตรและ
ของชุุมชนได้้อย่่างถููกต้้อง ทั่่�วถึึง และ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ต่่างๆ
ยั่่�งยืืน ในช่่วงสภาวะวิิกฤตสุุขภาพ นำำ�สู่่�
วิิถีีชีีวิิตใหม่่ต่่อไป” ทพ.ทรงพล กล่่าว

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๓๕

ด อ ก ผ ล ค น ตื่่� น รู้้� . . . สู้้� วิิ ก ฤ ต สุุ ข ภ า พ

เรื่่�องเล่่าจากเครืือข่่าย
นวััตกรรมสัังคม

ภายในงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ ธ.ค.
๒๕๖๔ มีีการจััดเวทีีบอกเล่่า
เรื่่�องราว “ดอกผลคนตื่่�นรู้้�
...สู้้�วิิกฤตสุุขภาพ” โดย
ผู้้�แทนองค์์กรเครืือข่่าย
นวััตกรรมสัังคม สู้้�วิิกฤต
โควิิด-19 ที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการช่่วยเหลืือ-สนัับสนุุน
ภาครััฐในการรัับมืือกัับโรค
ระบาดครั้้�งประวััติิศาสตร์์

‘ดอกผลคนตื่่�นรู้้� ...
สู้้�วิิกฤตสุุขภาพ’
๓๖

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕ ๓๗

ภราดล
พรอำำ�นวย
นัักแซกโซโฟน
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
The North Gate Jazz Co-Op

		สถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ผ่่านมา ภาพ
ที่่�เราเห็็นคืือความเดืือดร้้อนขาดแคลน
ของกลุ่่�มพี่่�น้้องคนชายขอบ คนจนเมืือง
ซึ่่�งในฐานะนัักดนตรีี เราได้้ใช้้เสีียงดนตรีี
เป็็นเครื่่อ� งนำำ�ทาง และเรารู้้�ว่่าตัวั โน้้ตดนตรีี
ที่่�อยู่่�ไกล ไม่่สามารถเดิินทางมาช่่วยตััว
โน้้ตที่่�อยู่่�ใกล้้ได้้ เปรีียบเสมืือนบางครั้้�ง
ที่่�นโยบายความช่่วยเหลืือของภาครััฐที่่�
อยู่่�ไกล ไม่่สามารถเดิินทางมาช่่วยเหลืือ
ความเดืือดร้้อนของผู้้�คนที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น
ตอนนี้้�ได้้ ความหวัังเดีียวจึึงเป็็นความ
ช่่วยเหลืือของเครืือข่่ายพี่่�น้้องประชาชน
ด้้วยกัันเอง

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๓๘ ฉบั

๓๑

		ภราดล เล่่าต่อ่ ว่่า ในช่่วงของการระบาด
ทีี ม งานเชีี ย งใหม่่ พ ลัั ส ได้้ ร่่ ว มกัั น จัั ด ตั้้�ง
ครััวกลาง-ครััวงานขึ้้�นในชุุมชน และใน
การระบาดระลอกหลัั ง สุุ ด ก็็ ไ ด้้ จัั ด ตั้้�ง
ธนาคารอาหาร หรืือ Chiangmai Food
Bank คืือการนำำ�อาหารส่่วนเกิิน ผัักผลไม้้
ที่่�ไม่่สวย รวมถึึงอาหารทุุกอย่่างที่่�ยัังกิิน
ได้้จากในตู้้�เย็็นของพวกเราทุุกคน นำำ�มา
คััดแยก ก่่อนส่่งมอบต่่อไปให้้กัับพี่่�น้้อง
คนจนเมืือง รวมทั้้�งภาคแรงงานที่่�อยู่่�ใน
แคมป์์งานทั่่�ว จ.เชีียงใหม่่
“สิ่่� ง ที่่� เ รารู้้�สึึกภาคภููมิิ ใ จคืือการที่่�
ได้้เริ่่�มต้้นลงมืือทำำ�  ได้้เข้้ามาร่่วมรัับรู้้�ถึึง
ความสุุขและความทุุกข์์ของผู้้�คน และ
ภููมิิใจที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาคประชาชน
ที่่�ได้้ลุุกขึ้้�นมาสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง แม้้
หลายครั้้�งที่่�เรารู้้�สึึกท้้อแท้้สัับสน แต่่ก็็ยััง
เชื่่�อมั่่�นเสมอว่่าการลงมืือทำำ�คืือคำำ�ตอบ
เพราะเป็็นความรู้้�สึึกของการไม่่ยอมแพ้้
ไม่่ยอมให้้ไฟแห่่งความหวััง ไฟแห่่งอุุดม
การณ์์ของเราดัับมอดลงไปแม้้แต่่วิินาทีี
เดีียว” ภราดล ระบุุ
		ภราดล บอกอีีกว่่า เรารู้้�ว่่าหลายครั้้�ง
ชีีวิิตไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย แม้้เราจะพยายามทำำ�
ไปแล้้วแต่่ทุุกสิ่่�งก็็ยัังพัังทลายลงไป แต่่
เราก็็เชื่่�อว่่าตราบใดที่่�เรายัังมีีลมหายใจ
ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� เราจะไม่่ยอมหัันหลัังให้้กัับ
โชคชะตา และเราจะถามตััวเองว่่าได้้ทำำ�
เต็็มที่่� ทำำ�เต็็มความสามารถ หรืือเราทำำ�
มัันถึึงพัันครั้้�งแล้้วหรืือยััง ถ้้ายัังเราก็็จะ
ลุุกขึ้้�นมาและพยายามต่่อไป เพราะเชื่่�อ
ว่่าเราทุุกคนมีีความฝัันและอยากทำำ�ให้้
ความฝัันเป็็นจริิง แต่่จะดีีกว่่าไหมหาก
เรามีีโอกาสมองไปรอบๆ ให้้เห็็นถึึงความ
ฝัันของผู้้�อื่่�น แล้้วมาช่่วยกัันทำำ�ความฝััน
เหล่่านั้้�นให้้เป็็นจริิงไปได้้ด้้วยกััน

“สิ่่�งที่่�เรารู้้�สึึกภาคภููมิิใจ
คืือการที่่�ได้้เริ่่�มต้้น
ลงมืือทำำ� ได้้เข้้ามา
ร่่วมรัับรู้้�ถึึงความสุุขและ
ความทุุกข์์ของผู้้�คน”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๓๙

พระมหาพร้้อมพงศ์์
ปภสฺฺสรจิิตฺฺโต
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส
วััดสุุทธิิวราราม

		พระไม่่ทิ้้�งโยม...เพราะโยมไม่่เคยทิ้้�ง
พระ คืือภารกิิจที่่พ� ระสงฆ์์วัดั สุุทธิิวราราม
ลุุ ก ขึ้้�นมาทำำ� ศูู น ย์์ พัั ก คอยภายในวัั ด
เนื่่�องจากเห็็นญาติิโยมบริิเวณรอบวััดที่่�
เคยใส่่บาตร ต้้องติิดเชื้้�อโควิิด รอเตีียง
และเสีียชีวิี ติ จึึงเปลี่่�ยนวััดเป็็นโรงพยาบาล
สนาม ดููแลผู้้�ป่่วยโควิิดสีีเขีียวจำำ�นวน
๑๕๐ เตีียง ร่่วมกัับกรุุงเทพมหานคร
กทม. สำำ�นัักงานเขตสาทร โรงพยาบาล
เจริิญกรุุงประชารัักษ์์ โรงพยาบาลสงฆ์์
กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.)

๔๐ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๓๓

“ยามสถานการณ์์ปกติิญาติิโยม
ไม่่เคยทิ้้�งพระ ในยามที่่�โยมเดืือดร้้อน
จะให้้พระทิ้้�งโยมได้้อย่่างไร”

		พร้้อมกัันนี้้�ได้้จััดตั้้�งทีีมพระไม่่ทิ้้�งโยม
ซึ่่�งเป็็นจิิตอาสาทั้้�งพระสงฆ์์และฆราวาส
รวมกว่่า ๒๐ ชีีวิิต สวมชุุด PPE ทัับบน
จีีวร เปลี่่�ยนเส้้นทางบิิณฑบาตในชุุมชน
ให้้เป็็นเส้้นทางของการตรวจ ATK แยก
ผู้้�ป่่วยออกจากชุุมชน และจััดตั้้�งแนวร่่วม
ชุุมชนเข้้มแข็็งกว่่า ๓๐ ชุุมชน ให้้เป็็น
พลเมืืองตื่่�นรู้้�เพื่่�อสู้้�กัับโควิิด-19 และการ
ทำำ� Home Isolation (HI) ตั้้�งแต่่การตรวจ
คััดกรอง ส่่งอาหาร น้ำำ��ดื่่�มต่่างๆ
“ถามว่่ากลััวความตายกัันหรืือไม่่ก็็
ต้้องตอบว่่ากลััว แต่่เราก้้าวข้้ามความกลััว
นั้้�นได้้ด้้วยจิิตกรุุณาที่่�ต้้องการช่่วยเหลืือ
เพื่่อ� นมนุุษย์์ด้ว้ ยกััน เพราะบางเคสมีีเพีียง
เส้้นขั้้�นบางๆ อยู่่�ระหว่่างความเป็็นและ
ความตาย ว่่าเราเลืือกที่่�จะช่่วยหรืือไม่่
ซึ่่�งตลอดระยะเวลากว่่า ๑๐๐ วัันที่่�ทีีม
จิิตอาสาทำำ�งานอย่่างไม่่มีีวัันหยุุด  เราได้้
ดููแลผู้้�คนไปมากกว่่า ๕,๐๐๐ ราย ความ
ท้้อแท้้และความเหนื่่�อยล้้าไม่่สามารถ

ทำำ� ลายอุุ ด มการณ์์ ที่่� จ ะเป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง
ในการช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์ ทุุกคน ทุุก
ชนชั้้�น ทุุกเชื้้�อชาติิ และทุุกศาสนาได้้”
พระมหาพร้้อมพงศ์์ ระบุุ
		พระมหาพร้้อมพงศ์์ กล่่าวอีีกว่่า อย่่างไร
ก็็ ต ามต้้ อ งขอบคุุ ณ ประชาชนทุุ ก คนที่่�
ได้้ ส นัั บ สนุุ น อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์
เวชภััณฑ์์ อาหาร เพื่่�อส่่งต่่อผู้้�ป่่วยและ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 พลัังที่่�ยิ่่�ง
ใหญ่่เริ่่ม� ต้้นจากจุุดเล็็กๆ ของผู้ค้� นตััวเล็็ก
ตััวน้้อยที่่�ลุุกขึ้้�นมาช่่วยเหลืือกัันในภาวะ
วิิกฤตเช่่นนี้้� เป็็นวััคซีีนให้้กัับทุุกคนบน
ผืืนแผ่่นดิินไทย ในวัันนี้้�เราได้้รัับชััยชนะ
และผ่่านพ้้นวิิกฤตโควิิด-19 ครั้้�งเลวร้้าย
ที่่�สุุดของไทยแล้้ว เพราะความเสีียสละ
และความร่่วมมืือของพวกเราทุุกคน ทีีม
งานพระไม่่ทิ้้�งโยมจึึงขอกล่่าวข้้อความที่่�
กลั่่น� ออกมาจากหััวใจว่่า “ยามสถานการณ์์
ปกติิญาติิโยมไม่่เคยทิ้้�งพระ ในยามที่่โ� ยม
เดืือดร้้อน จะให้้พระทิ้้�งโยมได้้อย่่างไร”

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๔๑

“การจััดตั้้�งศููนย์์พัักคอยนี้้�
มีีเครืือข่่ายต่่างๆ รวมทั้้�งคนในชุุมชน
เข้้ามาช่่วยกััน ทำำ�ให้้เรารอด
มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�”

มาเรีีย
ป้้อมดีี
ประธานชุุมชนพััฒนาใหม่่
เขตคลองเตย
		ภายในชุุ ม ชนคลองเตยเผชิิ ญ กัั บ
วิิกฤตอย่่างหนัักตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือน เม.ย.
๒๕๖๔ ซึ่่�งเป็็นคลััสเตอร์์แรกๆ ของการ
ระบาด และในฐานะประธานชุุมชนก็็จะ
ต้้องเข้้มแข็็ง ไม่่อ่่อนแอให้้ลููกบ้้านเห็็น
แม้้ครอบครััวจะติิดเชื้้�อโควิิดทั้้�งสามีีและ
ลููก เมื่่�อยัังไม่่มีีหน่่วยงานใดเข้้ามาช่่วย
สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ดีีที่่�สุุดคืือการนำำ�เชื้้�อออกจาก
บ้้าน โดยประชุุมร่่วมกัันกัับคณะกรรมการ

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๔๒ ฉบั

ชุุ ม ชนและชาวบ้้ า นว่่ า จะจัั ด ตั้้�งศูู น ย์์
พัักคอย ก่่อนส่่งต่่อไปรัักษาตััวที่่ไ� หนก็็ได้้
“การจััดตั้้�งศููนย์์พัักคอยนี้้�มีีเครืือข่่าย
ต่่างๆ รวมทั้้�งคนในชุุมชนเข้้ามาช่่วยกััน
ทำำ�ให้้เรารอดมาจนถึึงทุุกวันั นี้้� แม้้มีีดรามา
ว่่าทำำ�ผิิดแล้้วจะโดนจัับก็็ไม่่กลััว เพราะ
เราสู้้�ไม่่ถอย  และขอให้้วิกิ ฤตนี้้�เป็็นโอกาส
ของคนไทยทุุกคน เราต้้องสู้้�อย่่างเดีียว
จึึงจะรอดวิิกฤต” มาเรีีย กล่่าว

คริิส
โปตระนัันทน์์
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งกลุ่่�มเส้้นด้้าย

		ชีี วิิ ต เราในแต่่ ล ะวัั น ที่่� ตื่่� น ขึ้้�นมาไป
ทำำ�งาน เสร็็จก็็กลัับบ้้าน พอวัันหยุุดก็็มีี
เวลาไปเดิินห้้าง ไปเที่่�ยว เป็็นวััฏจัักรของ
คนกลุ่่�มหนึ่่ง� โดยเฉพาะคนกรุุงเทพฯ ที่่จ� ะ
เป็็นแบบนี้้� คืือมีีแต่่กูู กูู และกููตลอด
เวลา แม้้การใช้้ชีวิี ติ เพื่่�อตััวเองจะไม่่ได้้ผิดิ
แต่่ คุุ ณ อาจกำำ� ลัั ง พลาดความสุุ ข อะไร
บางอย่่าง นั่่�นคืือความสุุขของการที่่�ได้้ใช้้
ชีีวิิตเพื่่�อผู้้�อื่่�น ซึ่่�งความจริิงแล้้วการทำำ�
เพื่่�อผู้้�อื่่�นนั้้�นไม่่ต้้องการอะไรมาก เพีียง
แค่่ทำำ�เฉพาะในความสามารถหน้้าที่่�เรา
เท่่าที่่�ทำำ�ได้้ หรืือทำำ�อะไรในสิ่่�งที่่�คิิดว่่า
ตัั ว เองทำำ� ได้้ ดีี แ ละมาช่่ ว ยเหลืื อ คนอื่่� น
เท่่านั้้�นก็็เพีียงพอ
“คนบอกเส้้นด้้ายทำำ�สิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ช่่วย
เหลืือคนไปกว่่า ๒ แสนคนได้้อย่่างไร
เราไม่่มีีอะไรไปมากกว่่าความตั้้�งใจที่่�จะ
ทำำ�มััน อยากให้้กลุ่่�มเสี่่�ยงได้้ตรวจ คน
ติิดเชื้้�อได้้รัักษา เราไม่่ได้้บอกให้้ทุุกคน
ลุุกขึ้้�นมาช่่วยในเรื่่�องของโควิิด  เพีียงแต่่
ไม่่ว่่าคุุณจะทำำ�อะไรในหน้้าที่่�ตััวเอง ก็็
ทำำ�ให้้เต็็มที่่�และใส่่ใจลงไป ถ้้าเป็็นครููก็็
ตั้้� ง ใจสอนเด็็ ก ให้้ เ ป็็ น คนดีีและฉลาด
เป็็นตำำ�รวจก็็ตั้้�งใจทำำ�คดีีเพื่่�อประชาชน
หรืือเพีียงการขัับรถแล้้วเบรคให้้คนเดิิน
ข้้ามบนถนน เท่่านั้้�นคุุณก็็ได้้ทำำ�อะไรเพื่่�อ
คนอื่่�นบ้้างแล้้ว” คริิส ระบุุ

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
ฉบั

๔๓

“สิ่่�งสำำ�คััญคืือความร่่วมมืือ
ของผู้้�คนในสัังคมที่่�จะเข้้ามาช่่วยกััน
ตามกำำ�ลัังความสามารถ อัันจะทำำ�ให้้เรา
ออกจากวิิกฤตได้้เสมอ”

นพ.สุุภััทร
ฮาสุุวรรณกิิจ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
และประธานชมรมแพทย์์ชนบท
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๔๔ ฉบั

		การระบาดของโควิิด-19 โดยเฉพาะ
ในระลอกที่่� ๓ นั้้�นหนัักหนา แต่่ก็็ได้้
แสดงให้้ สัั ง คมเห็็ น ว่่ า เราสามารถฝ่่ า
วิิกฤตไปได้้ แม้้จะไม่่เป็็นกระบวนท่่า ต้้อง
ล้้มลุุกคลุุกคลาน แต่่ภายใต้้ความชุุลมุุน
นั้้�นเราได้้ เ ห็็ น ตัั ว ละครมากมายที่่� ม า
ร่่ ว มแรงร่่ ว มใจกัั น โดยที่่� ไ ม่่ ต้้ อ งร้้ อ งขอ
เช่่นเดีียวกัับความร่่วมมืือของทีีมแพทย์์
ชนบท มีีอาสาสมััครจาก ๖ โรงพยาบาล
ประมาณ ๕๐ ชีีวิิตเข้้าร่่วมในการมาบุุก
กรุุงครั้้�งแรก แต่่ในการบุุกกรุุงครั้้�งที่่� ๓
เป็็นช่่วงพีีคที่่�สุุดของการระบาดใน กทม.
ได้้มีีเครืือข่่ายแพทย์์ชนบทจาก ๔๐ โรง
พยาบาล รวมกว่่า ๕๐๐ กว่่าชีีวิิต ที่่�มา
ร่่วมกัับทีีมโควิิดชุุมชน กลุ่่�มอาสาสมััคร
ภาคเอกชน รวมทั้้�งพลัังของคนในชุุมชน
ที่่�มาช่่วยกัันอย่่างสุุดหััวใจ
“ประชาชนกว่่า ๒ แสนคนได้้รัับการ
ตรวจ ATK และเราพบผู้้�ติิดเชื้้�อกว่่า ๒
หมื่่�นคน แม้้ตอนนั้้�นจะไม่่มีีโรงพยาบาล
ให้้นอนเพีียงพอ แต่่การทำำ�ให้้เขาได้้รู้้�ว่่า
ตััวเองติิดเชื้้�อหก็็มีีส่่วนอย่่างมากในการ
ช่่วยยุุติิการระบาดให้้เร็็วขึ้้�น ซึ่่�งนัับเป็็น
ปฏิิบััติิการที่่�สร้้างรููปแบบการกู้้�วิิกฤตให้้
สัังคมเห็็น ว่่าหากเราเชื่่อ� มั่่น� ในปฏิิบัติั กิ าร
เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง และเริ่่�มด้้วย
การลงมืือทำำ� ก็็จะช่่วยทำำ�ให้้วิิกฤตโควิิด
ผ่่านพ้้นไปได้้” นพ.สุุภััทร กล่่าว

นพ.สุุภัทั ร กล่่าวว่่า สำำ�หรัับสถานการณ์์
ใน อ.จะนะ จ.สงขลา เริ่่�มมีียอดผู้้�ติิดเชื้้�อ
เพิ่่� ม สูู ง ขึ้้�นนัั บ ตั้้�งแต่่ ป ลายเดืื อ นsก.ย.
๒๕๖๔ และเมื่่�อมาถึึงกลางเดืือน ต.ค.
พื้้�นที่่� อ.จะนะ เพีียงอำำ�เภอเดีียวมีีผู้้�ติดิ เชื้้�อ
ถึึงวัันละ ๒๕๐ คน มากกว่่าบางจัังหวััด
ทั้้�งจัังหวััด ซึ่่�ง รพ.จะนะ ที่่�มีีขนาด ๖๐
เตีียง และขยายเตีียงโควิิดไปแล้้ว ๑๔๐
เตีียง รวมทั้้�งโรงพยาบาลสนามที่่�มีี ๔๐๐
เตีียงก็็ยัังรองรัับไม่่เพีียงพอ แต่่สุุดท้้าย
อ.จะนะ ที่่�ไม่่มีีรีีสอร์์ท ไม่่มีี Hospitel
กลัั บ ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืื อ จากโรงเรีี ย น
ต่่างๆ ยื่่น� มืือเข้้ามาช่่วย เกิิดเป็็น รพ.สนาม
อีีก ๙ แห่่ง รวมจำำ�นวนกว่่า ๑,๒๕๐ เตีียง
ได้้ในเวลาเพีียง ๒-๓ สััปดาห์์ และทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�สามารถผ่่านวิิกฤตไปได้้
นพ.สุุภััทร กล่่าวอีีกว่่า สิ่่�งสำำ�คััญคืือ
ความร่่ ว มมืื อ ของผู้้� ค นในสัั ง คมที่่� จ ะ
เข้้ามาช่่วยกัันตามกำำ�ลัังความสามารถ
อัันจะทำำ�ให้้เราออกจากวิิกฤตได้้เสมอ
อย่่ า งไรก็็ ต ามสิ่่� ง ที่่� ค าดหวัั ง คืื อ ได้้ เ ห็็ น
การปรัั บ ระบบสุุ ข ภาพของเมืื อ งหลวง
อย่่าง กทม. ซึ่่�งน่่าจะเป็็นอีีกหมุุดหมาย
สำำ�คััญของประเทศ ที่่ส� มััชชาสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งผู้้�ว่่าราชการคน
ใหม่่จะต้้องช่่วยกัันทำำ�ให้้สำำ�เร็็จ เพื่่�อให้้
เรารัับมืือกัับวิิกฤตสุุขภาพในอนาคตได้้
ดีีกว่่าเดิิม

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๔๕

บุุหงา
ลิ้้�มสวาท
หััวหน้้าพยาบาลระบบไทยแคร์์

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๔๖ ฉบั

		แม้้ ต นจะกลายเป็็ น อดีี ต พยาบาล
เพราะความเจ็็บป่่วยsแต่่ในช่่วงวิิกฤต
โควิิด-19 เมื่่�อมองไปรอบข้้างและได้้เห็็น
เพื่่�อนพยาบาล บุุคลากร รวมทั้้�งประชาชน
ต่่ า งลุุ ก ขึ้้�นมาช่่ ว ยเหลืื อ ซึ่่� ง กัั น และกัั น
เกิิ ด เป็็ น แรงสั่่� น สะเทืื อ นว่่ า ตนเองจะ
สามารถทำำ�อะไรได้้บ้้าง ในวัันที่่�ตััวเลขผู้้�
ติิดเชื้้�อเพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่อ� ยๆ ทั้้�งยอดผู้้�ป่ว่ ยและ
ผู้้�เสีียชีีวิิต ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีโอกาสได้้เห็็นผู้้�ที่่�
ขอความช่่วยเหลืือผ่่านสื่่�อออนไลน์์ จึึง
ตัั ด สิิ น ใจหยิิ บ โทรศัั พ ท์์ แ ละโทรไปพูู ด
คุุย ผลปรากฏว่่ารายนั้้�นเป็็นผู้้�ป่่วยวิิกฤต
จึึงได้้ เ ร่่ ง ช่่ ว ยเหลืื อ ประสานนำำ� ตัั ว ส่่ ง
โรงพยาบาล จนช่่วยให้้รอดชีีวิิตได้้
“เราได้้ รู้้�สึึกขึ้้� น มาทัั น ทีีว่่าการที่่� เ รา
อยู่่�บ้้านก็็ช่่วยชีีวิิตคนได้้ และความรู้้�ที่่�

เรามีีก็็ช่่วยเหลืือได้้ จึึงลุุกขึ้้น� มาชวนเพื่่อ� นๆ
เริ่่ม� ทำำ�  จากนั้้�นก็็มีีความช่่วยเหลืือหลั่่ง� ไหล
เข้้ามาโดยไม่่รู้้�ตััว ทั้้�งโปรแกรมเมอร์์ที่่�มา
ช่่วยเขีียนโปรแกรมจนเกิิดเป็็นเครืือข่่าย
ไทยแคร์์ ที่่�ช่่วยดููแลคนไข้้ได้้กว่่าหลััก
หมื่่�นรายให้้รอดชีีวิิต  พร้้อมทั้้�งทีีมแพทย์์
พยาบาล ประชาชน นัักศึึกษา ที่่�อาสา
เข้้ามาช่่วย” บุุหงา ระบุุ
		บุุหงา เล่่าว่่า สำำ�หรัับการทำำ�งานของ
ไทยแคร์์ ได้้วางเป้้าหมายกัันไว้้ว่า่ จะต้้อง
เป็็นการวิิดีีโอคอลให้้เห็็นหน้้าคนไข้้ เพื่่�อ
สอบถามว่่าอาการเป็็นอย่่างไร เพราะ
การที่่� ไ ด้้ เ ห็็ น หน้้ ากัั น ช่่ ว ยทำำ� ให้้ ค วาม
เป็็นมนุุษย์์กลัับมา ได้้ร่ว่ มทุุกข์์ไปด้้วยกััน
โดยมีีเคสหนึ่่�งที่่�พบว่่าผู้้�ป่่วยถึึงขั้้�นบอก
ลาทางบ้้านแล้้ว และหมดสติิคาโทรศััพท์์

ในระหว่่างพููดคุุย แต่่สุุดท้้ายก็็ได้้ช่่วย
ประสานจนเข้้าไปช่่วยเหลืือนำำ�ตััวผู้้�ป่่วย
ออกมาได้้ทัันเวลา
“ตอนคนไข้้รายนี้้�อยู่่ใ� น รพ.สนาม เขา
ก็็ลุุกขึ้้�นมาเป็็นอาสาสมััครดููแลผู้้�สููงอายุุ
ที่่�นั่่�น เราจึึงเห็็นว่่าความหวัังมัันถููกส่่งต่่อ
จากคนที่่�สิ้้�นหวัังรู้้�สึึกว่่าต้้องตายอย่่าง
โดดเดี่่�ยว กลัับมีีความรู้้�สึึกที่่�จะลุุกขึ้้�นมา
ดููแลผู้้�อื่่�น ดัังนั้้�นสุุดท้้ายแล้้วสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
เรายัังทำำ�งานต่่อ เพราะคิิดว่่าชีีวิิตไม่่ใช่่
แค่่ตัั ว เลขที่่� ร ายงานว่่าวัั น นี้้� ย อดเท่่าไร
แต่่ 1 คนที่่�ป่่วยหรืือตายอาจเป็็นพ่่อ  แม่่
ปู่่� ยา ตา ยายของใคร และ ๑ ชีีวิิตนั้้�นก็็
คืือความหมายของการมีีชีีวิิตอยู่่� เพื่่อ� ผ่่าน
โควิิดนี้้�ไปด้้วยกััน” บุุหงา กล่่าว

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕ ๔๗

ทิิ ศ ท า ง โ ล ก ทิิ ศ ท า ง ไ ท ย : โ อ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม ท้้ า ท า ย

พลัังสมััชชาสุุขภาพฯ
พลัั
ง
ชุุ
ม
ชน
คืือคำำ�ตอบ
สู้้�วิิกฤตสุุขภาพ
๔๘ ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕

ความเปลี่่�ยนแปลงคืือสิ่่�ง
ที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ แต่่จะทำำ�
อย่่างไรให้้มีีความเข้้าใจและ
ทำำ�ให้้ความเปลี่่�ยนแปลง
เหล่่านั้้�นนำำ�มาสู่่�สิ่่�งใหม่่ที่่�ดีี
กว่่า เพราะหากเรา
ไม่่เท่่าทััน เป็็นไปได้้สููงที่่�
เราจะถููกทิ้้�งไว้้ข้้างหลััง

เวทีีทััศน์์ “ทิิศทางโลก
ทิิศทางไทย: โอกาสและ
ความท้้าทาย” ภายใน
งานประชุุมสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ พบว่่า
วิิทยากรจากหลากหลาย
สาขาต่่างเห็็นพ้้องต้้องกััน
ว่่า โควิิด-19 ได้้สร้้าง
ความท้้าทายและสร้้าง
โอกาสใหม่่ๆ ให้้เกิิดขึ้้�น
สิ่่�งสำำ�คััญนัับจากนี้้�คืือ
การก้้าวไปสู่่�อนาคตด้้วย
ความพร้้อม เพื่่�อรัับมืือ
ผลพวงอื่่�นๆ ที่่�จะตามมา

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕ ๔๙

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

นคริินทร์์  วณกิิจไพบููลย์์ กรรมการ
ผู้้�จััดการและบรรณาธิิการบริิหารสำำ�นััก
ข่่าว The Standard กล่่าวความตอนหนึ่่ง�
ในเวทีีทัศั น์์ว่า่ โควิิด-19 จะไม่่จบลงง่่ายๆ
และจะอยู่่�กัั บ เราไปอีี ก เป็็ น เวลานาน
นี่่�เป็็นเพีียงจุุดเริ่่�มต้้นเท่่านั้้�น ยัังมีีวิิกฤต
อื่่�นๆ รออยู่่�ข้้างหน้้าอีีกมากมาย นี่่�จึึงเป็็น
The Great Crisis เราต้้องมองให้้เห็็นว่่า
ปััญหาใดรอเราอยู่่�บ้้าง
		หนึ่่�งในความท้้าทายสำำ�คััญของไทย
คืือเรื่่�องของความเหลื่่�อมล้ำำ��ในประเทศ
ไทยเมื่่�อมีีคนหิิวก็็จะมีีคนอีีกกลุ่่�มอิ่่�มท้้อง
และเมื่่�อคนกลุ่่�มหนึ่่�งไม่่มีีอัันจะกิินในวััน
ข้้างหน้้าก็็จะมีีคนอีีกกลุ่่�มที่่�มีีเครื่่�องดื่่�ม
ราคาแพงดื่่�มกิิน คำำ�ถามคืือมัันเกิิดอะไร
ขึ้้�นที่่� ทำำ� ให้้ ค นในประเทศถึึงต่่ า งกัั น ได้้
ขนาดนี้้�
“เมื่่�อคนหิิว พวกเขาจะโกรธ และเมื่่�อ
พวกเขาโกรธ ปััญหาสัังคมก็็จะตามมา
ซึ่่�งไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องปากท้้อง แต่่ยัังเป็็นการ
ศึึกษา ปััญหาสาธารณสุุข การเข้้าถึึง
บริิการทางสุุขภาพที่่�ดีี ทั้้�งหมดนี้้�ก็็คืือ
โอกาส และความหวัังที่่ต่่� างกัันจนเกิินไป”
นคริินทร์์ ระบุุ
		นคริินทร์์ กล่่าวต่่อไปว่่า ปััญหาที่่�พููด
ไปข้้างต้้นจะเล็็กน้้อยมาก เมื่่�อเทีียบกัับ
“Code Red” อย่่างปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
และภััยธรรมชาติิ ตั้้�งวิิกฤตโลกร้้อนไป
จนถึึงเรื่่�องน้ำำ��ท่่วม ที่่�สำำ�คััญก็็คืือไทยจะ
เป็็นประเทศที่่�เจอปััญหาหนััก เราพึ่่�งพา

นคริินทร์์ วณกิิจไพบููลย์์
กรรมการผู้้�จััดการและ
บรรณาธิิการบริิหารสำำ�นัักข่่าว
The Standard

เกษตรกรรม เรามีีเมืืองอยู่่�ต่ำำ��กว่่าระดัับ
น้ำำ�� ทะเล ประเทศไทยคืือแถวหน้้าเมื่่อ� เกิิด
ปััญหาทั้้�งหมดอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ฉะนั้้�นทุุกปััญหามีีโอกาส  และนี่่�คืือ
โอกาสครั้้ง� ใหญ่่ของไทย ถ้้าไม่่มีีโควิิด-19
เราจะไม่่เปลี่่ย� นแปลง เราจะอยู่่กั� บั วิิถีีชีีวิติ
เดิิมๆ ดููแลสุุขภาพแบบเดิิม เศรษฐกิิจ
ก็็จะรอแต่่พึ่่�งพานัักท่่องเที่่�ยว โควิิด-19
ทำำ�ให้้เราตื่่�นและลุุกขึ้้�นมาทำำ�อะไรบาง
อย่่าง เราตื่่�นรู้้�และตื่่�นตััวที่่�จะสู้้�กัับวิิกฤต
เรามีีโอกาสมากมายที่่�ตอนนี้้�อาจจะยััง
ไม่่เห็็นมัันแต่่ต้้องคว้้ามัันให้้ได้้
		ประเทศไทยต้้องมีีการปฏิิรูปู ครั้้�งใหญ่่
หรืือ the Great Reform ซึ่่�งต้้องทำำ�สิ่่�งนี้้�
ให้้สำำ�เร็็จ การปฏิิรููปต้้องเกิิดขึ้้�นในทุุกๆ
มิิติิ เพื่่�อให้้เรามีีที่่�ยืืนในโลกสมััยใหม่่ ทุุก
อย่่างต้้องถููกคิิดขึ้้�นมาใหม่่ แม้้กระทั่่�ง
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิเองก็็ต้้องตีีโจทย์์
ว่่า ในเวลานี้้�สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิคืือ
อะไร และมีีไว้้เพื่่�ออะไรในโลกที่่�กำำ�ลััง
เปลี่่�ยนแปลง
“ในการปฏิิรููปครั้้�งนี้้� เราต้้องเชื่่�อมคน
เปลี่่�ยนโครงสร้้าง ระบบ วััฒนธรรมให้้
ทัันสมััย ต้้องเชื่่�อมโลก จัับกระแสแห่่ง
อนาคต  ไม่่ต่่อต้้านคลื่่�นสมััยใหม่่  และ
ระลึึกไว้้ว่่าอะไรที่่�เคยถููกต้้อง เวลานี้้�ได้้
เปลี่่�ยนไปแล้้ว ต้้องเชื่่�อมใจ สร้้างผู้้�นำำ�
ที่่�พร้้อมนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง และ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมให้้กัับคนทั้้�งประเทศ
ได้้ช่่วยกััน” นคริินทร์์ กล่่าว

		โควิิด-19 ไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่โรคระบาด
ที่่�สร้้างความเดืือดร้้อนไปทุุกหย่่อมหญ้้า
เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยังั แฝงมาด้้วยวิิกฤต
อื่่�นๆ เป็็นความท้้าทายของมนุุษยชาติิ
ส่่งผลกระทบเป็็นวงการตั้้�งแต่่เรื่่�องของ
สุุขภาพไปจนถึึงวิิธีีคิิดและวิิถีีชีีวิิตของ
จากหน้้ ามืื อ เป็็ น หลัั ง มืื อ ภายในระยะ
เวลาเพีียงแค่่ ๒ ปีี

๕๐

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
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๓๐

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

๕๑

‘พลัังสมััชชาฯ – พลัังชุุมชน’ คืือคำำ�ตอบ
ดร.กอบศัักดิ์์� ภููตระกููล
รองผู้้�จััดการใหญ่่
ธนาคารกรุุงเทพ

“สมััชชาสุุขภาพ คืือ
พลัังที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการ
ช่่วยเปลี่่�ยนแปลงสัังคม”
๕๒ ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

นี่่�คืือคำำ�พููดของ ดร.กอบศัักดิ์์� ภููตระกููล
รองผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุงเทพ ที่่�ได้้
กล่่าวขึ้้�นในตอนหนึ่่�งของเวทีีทััศน์์ครั้้�งนี้้�
โดย ดร.กอบศัักดิ์์� เชื่่�อว่่า ด้้วยการร่่วมมืือ
ร่่วมใจของผู้ค้� นตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชนพร้้อมๆ
กัับการเปิิดรัับสิ่่�งใหม่่ๆ วิิกฤตทั้้�งหมดจะ

ไม่่ใช่่อุปุ สรรคที่่ยา
� กเกิินจะฝ่่า และจะกลาย
เป็็นโอกาสอัันดีีในการพััฒนาประเทศ
ไทยไปสู่่�อนาคตที่่�สดใส
ดร.กอบศัักดิ์์� กล่่าวว่่า ผู้ค้� นมีีความหวััง
กัั บ ช่่ ว งเวลาหลัั ง จากสถานการณ์์ ก าร
ระบาดของโควิิดผ่่อนลงมากขึ้้�น จากที่่�

เคยคิิดว่่ามันั ยากต่่อการจััดการ เมื่่อ� ผู้ค้� น
ดููแลตนเองดีี ฉีีดวััคซีีนกัันมากขึ้้�น อะไรๆ
ก็็จะดีีขึ้้�น นี่่�คืือจุุดเริ่่�มต้้นของความปกติิ
		เมื่่�อสถานการณ์์โควิิด-19 ได้้รัับการ
บริิหารจััดการมากขึ้้�น คำำ�ถามที่่�ตามมา
คืื อ แล้้ ว หลัั ง จากนี้้�จะเกิิ ด อะไรขึ้้�นบ้้ า ง
ทั้้�งโอกาสและความท้้าทายข้้างหน้้า เช่่น
เราจะใช้้พลัังของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ได้้อย่่างไรกัับสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
“ผมขอบอกเลยนะครัั บ ว่่าหพี่่� น้้ อ ง
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�เบื้้�อง
หลัังความสำำ�เร็็จในการจััดการโควิิดของ
ประเทศไทย ถ้้าเราไม่่มีีพี่่�น้้องสมััชชาฯ
ทั้้�งประเทศมาช่่วย  เราจะไม่่สามารถอยู่่�
จุุดนี้้�ได้้เลย” ดร.กอบศัักดิ์์� ระบุุ
ดร.กอบศัักดิ์์� กล่่าวต่่อไปอีีกว่่า การที่่�
เราสามารถบริิหารจััดการชุุมชนต่่างๆได้้
เป็็นเพราะการร่่วมแรงร่่วมใจและฝีีมืือ
ของสมาชิิกสมััชชาสุุขภาพฯ ตลอดจน
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
(อสม.) ที่่�มาจากพี่่�น้้องภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�
ช่่วยกัันปกป้้องชุุมชนจากโควิิด-19 ตรงนี้้�
ประเทศอื่่�นไม่่มีีอย่่างที่่�เรามีี จึึงเป็็นเรื่่�อง
ที่่�น่่าภููมิิใจมาก
		ดัังนั้้�น ปััญหาทั้้�งหมดเป็็นความท้้าทาย
ที่่�เราเผชิิญ ไม่่ว่่าจะเป็็นการถดถอยของ
เศรษฐกิิจ การมาถึึงของโลกดิิจิิทััล ภััย
ธรรมชาติิ ชุุมชนคืือคำำ�ตอบของปััญหา
ชุุมชนและพี่่น้� อ้ งสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิฯ
จะสามารถช่่วยแก้้ปััญหาต่่างๆ ที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นได้้ ถืือเป็็นพลัังที่่�สำำ�คััญ โดยชุุมชนที่่�
เข้้มแข็็งจะทำำ�ให้้เราฉวยโอกาสต่่างๆ ได้้
“วัันนี้้พ� ลัังของสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
และชุุมชน สามารถเริ่่�มต้้นกัันง่่ายๆ ได้้
ด้้วยการช่่วยกัันคิิด ว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้
วััคซีีนโควิิด-19 เข้้าถึงึ คนให้้มากกว่่าเดิิม
วัันนี้้เ� ราฉีีดวััคซีีนกัันไปแล้้วกว่่า 100 ล้้าน
เข็็ม แต่่ยัังมีีผู้้�คนตกค้้าง จะทำำ�อย่่างไร
ให้้เข้้าเหล่่านั้้�นได้้รัับวััคซีีน เพราะความ
ท้้ า ทายเรื่่� อ งโรคระบาดยัั ง ไม่่สิ้้� น สุุ ด ”
ดร.กอบศัักดิ์์� ระบุุ

ดร.กอบศัักดิ์์� กล่่าวต่่อไปว่่า 4.0 คืือ
โอกาสที่่�ดีีของคนไทยไม่่ได้้ไกลตััวอย่่าง
ที่่�คิิด เทคโนโลยีีคืือเครื่่�องมืือใหม่่ในการ
ทำำ�มาค้้าขายของเรา ชุุมชนต่่างๆ ต้้องหา
โอกาสจากเรื่่อ� งพวกนี้้�ให้้ได้้ เปลี่่�ยนความ
ท้้าทายให้้เป็็นโอกาสที่่�เราจะได้้เข็็มแข็็ง
ปััญหาสัังคมต่่างๆ มากมายที่่�อุุบััติิขึ้้�น
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาการ
ของเด็็ก ไปจนถึึงความเหลื่่�อมล้ำำ�� การ
พัั ฒ นาชุุ ม ชนให้้ พ ร้้ อ มรัั บ มืื อ กัั บ เรื่่� อ ง
เหล่่านี้้�จะเป็็นทางออกที่่�ยอดเยี่่�ยม
		“ในห้้วงเวลาวิิกฤตครั้้ง� นี้้� เราต้้องหยิิบ
ฉวยวิิ ก ฤตให้้ เ ป็็ น โอกาสที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลง และสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิที่่�มีีสมาชิิกใกล้้ชิิดกัับผู้้�คนทั่่�ว
ประเทศจะเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�นำำ�พาให้้
เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงได้้” ดร.กอบศัักด์์ ระบุุ

ฉบับ ๑๓๖ : มกราคม ๒๕๖๕

ไม่่ใช่่แค่่ปฏิิรููป แต่่คืือการแปลงโฉม
จิินางค์์กููร โรจนนัันต์์

ตััวแทนจากสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

		ด้้าน จิินางค์์กููร โรจนนัันต์์  ตััวแทน
จากสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ หรืือสภาพััฒน์์ กล่่าว
ว่่า เรื่่อ� งของความท้้าทายในอนาคตครั้้�งนี้้�
สภาพััฒน์์ ได้้มองเห็็นปััญหาและโอกาส
ในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อประเมิินถึึงก้้าวต่่อไปว่่า
ไทยจะต้้องพััฒนาอย่่างไร

ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖ :: มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๕๔ ฉบั

น้้อยถอยลง ภาวะการเรีียนรู้้�ของเยาวชน
ก็็ ถ ดถอยจากการที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ไ ปโรงเรีี ย น
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นความท้้าทายที่่�สภาพััฒน์์
จะต้้องนำำ�ไปคิิดต่่อเพื่่�อสร้้างแผนพััฒนา
ประเทศอย่่างสอดคล้้องและเหมาะสม
		จิินางค์์กููร กล่่าวว่่า เวลานี้้�เศรษฐกิิจ
ของประเทศไทยกำำ� ลัั ง ก้้ า วเข้้ าสู่่�สัั ง คม
สููงวััย ประเทศของเรากำำ�ลัังขาดแคลน
แรงงาน ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�คืือการเสริิม
ประสิิทธิิภาพให้้วััยทำำ�งาน ต้้องกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิิจและสัังคมให้้ทั่่�วถึึง
ทุุกคน เพื่่�อที่่�จะใช้้พลัังเหล่่านั้้�นมาผลััก
ดัันให้้ประเทศไปต่่อได้้
		ดัังนั้้�น สภาพััฒน์์จึึงต้้องการกำำ�หนด
ทิิศทางของอนาคต ด้้วยการสร้้าง “๑๓
หมุุ ด หมายเพื่่� อ พลิิ ก โฉมประเทศไทย”
แบ่่งตาม ๔ ด้้านสำำ�คััญ คืือพลิิกโฉม
ภาคการผลิิตและบริิการ สร้้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิิจและสัังคม
สร้้างความยั่่�งยืืนของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม และเพิ่่�มปััจจััยผลัักดััน
การผลิิกโฉมประเทศ ทั้้�งหมดก็็เพื่่�อสร้้าง
อนาคตที่่�สดใสให้้แก่่ประเทศไทย
		“ที่่� ทุุ ก คนคิิ ด ถึึงการปฏิิ รูู ปป ระเทศ
นั้้�น สภาพััฒน์์จะไม่่ปฏิิรููป แต่่จะทำำ�การ
แปลงโฉมทั้้�งสัั ง คมไทยให้้ มีี ค วาม
ก้้าวหน้้า ด้้วยปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
ของพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว
รััชกาลที่่� ๙
		“ล้้มได้้ ต้้องลุุกให้้เร็็ว”
จิินางค์์กููร ระบุุ

		สิ่่�งที่่�กลายเป็็นบริิบทของการพััฒนา
ใหม่่หลัังจากเกิิดวิิกฤตโควิิด-19 มีีทั้้�งเรื่่อ� ง
ของการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและ
สัังคมที่่�ไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป การฟื้้�น
ตััวของเศรษฐกิิจไม่่ได้้เอื้้�ออำำ�นวยให้้กัับ
ผู้้�คนฐานราก กลายเป็็นมีีผู้้�ยากไร้้มาก
ขึ้้�น รััฐเองที่่�ต้้องสนัับสนุุนก็็มีีรายได้้ลด
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พ ลัั ง ค น รุ่�่ น ใ ห ม่่ กัั บ วัั ค ซีี น ไ ท ย ที่่� จ ะ ไ ป ใ ห้้ ถึึ ง

วััคซีีนยัังคงเป็็น “อาวุุธ”
สำำ�คััญในการต่่อสู้้�กัับ
โควิิด-19 ซึ่่�งขณะนี้้�
ประเทศไทยมีีความ
ก้้าวหน้้าในการพััฒนา
วััคซีีนเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�ง
นอกจากวััคซีีนโควิิด-19
แล้้ว ประเทศไทยยัังเต็็มไป
ด้้วยโอกาสในการคิิดค้้น
-วิิจััยพััฒนายาอีีกหลาก
หลายประเภท

๕๖

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕

ภายในเวทีี “พลัังคนรุ่่�น
ใหม่่ กัับวััคซีีนไทยที่่�จะไป
ให้้ถึึง” ภายในงานสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔
มีีการฉายภาพ
สถานการณ์์และชี้้�ให้้เห็็นถึึง
โอกาสของประเทศไทยและ
คนรุ่่�นใหม่่ในประเทศไทยได้้
เป็็นอย่่างดีี

ฉบั
ฉบับบ ๑๓๖
๑๓๖: : มกราคม
มกราคม ๒๕๖๕
๒๕๖๕ ๕๗

ภาพ : https://www.chula.ac.th/highlight/48907/
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    ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา เตชคุุณวุุฒ บริิษัทั
ใบยา ไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด ภายใต้้ CU
Enterprise เล่่าว่า่ ปััจจุุบันั กว่่า ๗๐-๘๐%
ของยาที่่� ใ ช้้ ภ ายในไทยนั้้�นเป็็ น ยาที่่� นำำ�
เข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งไทยมีีค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านยาปีีละหลายแสนล้้านบาท ที่่�ต้้อง
จ่่ายให้้กับั บริิษัทั ยาต่่างชาติิ หรืือหากนัับ
เฉพาะวััคซีีนโควิิด-19 ก็็เป็็นการใช้้จ่่าย
ไปแล้้วกว่่า ๕ หมื่่�นล้้านบาท
		ปัั จ จุุ บัั น ประเทศไทยแทบไม่่ เ คยมีี
การคิิดค้้น วิิจััย และพััฒนายา ตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ�� จนถึึงมืือประชาชน โดยโรงงานผลิิต
ยาที่่� มีี อ ยู่่�ภายในประเทศส่่ ว นใหญ่่ ใ ช้้
ผลิิตเพีียงยาเลีียนแบบ หรืือยาที่่�หมด
อายุุสิิทธิิบััตรไปแล้้ว ซึ่่�งตััวสารตั้้�งต้้นนั้้�น
ก็็ไม่่สามารถผลิิตเองได้้ และต้้องนำำ�เข้้า
มาด้้วยเช่่นกััน
ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา กล่่าวว่่า สำำ�หรัับ
วััคซีีนโควิิด-19 ที่่�ทั่่�วโลกใช้้อยู่่�ในขณะนี้้�
ล้้ ว นเกิิ ด จากบริิ ษัั ท สตาร์์ ท อัั พ ที่่� เ ป็็ น
พลัังจากนัักวิิจััยตััวเล็็กๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ไบออนเทค โมเดอร์์นา หรืือโนวาแวกซ์์
นวััตกรรมเช่่นนี้้�ไม่่ใช่่การที่่อ� ยู่่�ดีีๆ จะก่่อตั้้�ง
แล้้วคิิดค้้นขึ้้�นมาได้้ แต่่เกิิดจากการทำำ�งาน
อย่่างต่่อเนื่่�องของนัักวิิทยาศาสตร์์ อย่่าง
โมเดอร์์นา ที่่�เป็็นเวลากว่่าสิิบปีีก่่อนหน้้า
วััคซีีนโควิิด-19 ก็็ไม่่เคยมีีผลิิตภััณฑ์์ออก
สู่่�ตลาด หากแต่่เป็็นบริิษััทสตาร์์ทอััพที่่�
รัั ฐ บาลสหรัั ฐ อเมริิ ก าให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น
เพื่่�อที่่�จะมั่่�นใจได้้ว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์
ใดๆ แล้้ว จะมีีระบบนิิเวศที่่พ� ร้้อมต่่อสู้้�กัับ
โรค
“สิ่่�งที่่�ใบยาทำำ�อยู่่�ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่  เป็็น
ความพยายามในการพัั ฒ นาพลัั ง ของ
เภสััชกรรุ่่�นใหม่่ ที่่�จะสามารถทำำ�งานให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับสัังคม ที่่�ผ่่านมา
นิิ สิิ ตที่่� เ ข้้ า เรีียนเภสัั ช ศาสตร์์ มัั ก จะมีี
ความตื่่น� เต้้น คาดหวัังที่่จ� ะได้้เข้้ามาคิิดค้น้
วิิจัย พั
ั ฒ
ั นายา เพื่่อ� สร้้างการเปลี่่ย� นแปลง

ให้้กับั สัังคม แต่่เมื่่อ� เราเรีียนมาแล้้วถึึงเพิ่่�ง
รู้้�ว่่าประเทศไทยไม่่เคยคิิดค้น้  วิิจัย พั
ั ฒ
ั นา
ยาเองได้้เลย  เราทำำ�ได้้เพีียงต่่อรองราคา
ยาเพื่่�อให้้คนเข้้าถึึงได้้มากขึ้้�น แต่่เราไม่่
สามารถผลิิตและส่่งออกยา เพื่่�อทำำ�ให้้
คนไทยมีีรายได้้ที่่�ดีีและเข้้าถึึงยามากขึ้้�น
ได้้” ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา ระบุุ
ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา กล่่าวว่่า นัับตั้้�งแต่่
การก่่อตั้้�งบริิษััท ใบยา ขึ้้�นมานั้้�น ต้้อง
ได้้ ยิิ น กัั บ คำำ� ว่่ า เป็็ น ไปไม่่ ไ ด้้ ม ากกว่่ าที่่�
เคยได้้ยิินมาแทบตลอดทั้้�งชีีวิิต ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการคิิดค้้นวิิจัยพั
ั ฒ
ั นายาในไทย หรืือ
การผลิิตยาจากพืืช ที่่�คนต่่างบอกว่่าเป็็น
ไปไม่่ได้้ แต่่ส่่วนตััวก็็เชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จ
หลายสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นบนโลกก็็น่่าจะเริ่่�มต้้น
มาจากคำำ�ว่่าเป็็นไปไม่่ได้้นี้้� เช่่นเดีียวกัับ
ก้้าวที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ใบยา ที่่�สามารถ
คิิดค้้นและผลิิตวััคซีีนโควิิด-19 จนเข้้าสู่่�
ขั้้�นของการทดลองในมนุุษย์์ได้้สำำ�เร็็จ
“แม้้เราจะผลิิตวััคซีีนโควิิดขึ้้�นมาได้้
แล้้ว แต่่กว่่าจะนำำ�ออกมาเอาทดสอบได้้
ก็็ต้้องใช้้ระยะเวลาอีีกพอสมควร เพราะ
แล็็บที่่�สามารถทดสอบไวรััสระดัับโควิิด
ได้้ก็็มีีเพีียง ๒-๓ แห่่ง และใช้้ได้้จริิงเพีียง
แห่่งเดีียว ซึ่่�งต้้องเข้้าคิิวรอ แต่่ถึึงอย่่างไร
เราก็็ ยัั ง โชคดีีที่่� มีีนัั กวิิ ท ยาศาสตร์์ ไ ทย
ที่่�มุ่่�งมั่่�นหาทุุนมาหล่่อเลี้้�ยงการทำำ�ห้้อง
แล็็บเหล่่านี้้� ที่่�ทำำ�ให้้เราสามารถทดสอบ
วััคซีีนได้้ ฟเพราะหากเขาคิิดว่่าเป็็นไป
ไม่่ได้้และไม่่ได้้ทำำ� ต่่อให้้เราคิิดค้้นวััคซีีน
ได้้ก็็ไม่่มีีวัันที่่�เรามีีเข็็มนั้้�นที่่�นำำ�ไปฉีีดให้้
กัับคน” ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา ระบุุ
		ดัังนั้้�นจึึงอยากบอกทุุกคนในสัังคม
ว่่าอย่่ากลััวความล้้มเหลว เพราะความ
ล้้ ม เหลวเป็็ น แค่่ วิิ ธีี ห นึ่่� ง ในการเรีี ย นรู้้�
สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการได้้ทดลองทำำ� รีีบผิิด
พลาดหรืือล้้มเหลวให้้เร็็วที่่�สุุดเพื่่�อที่่�จะ
ได้้เรีียนรู้้� เพราะสัังคมคงไม่่สามารถ
เจริิญขึ้้�นได้้หากทุุกคนกลััวที่่�จะล้้มเหลว
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๕๙

ฉะนั้้�นใบยาจึึงไม่่ได้้เป็็นแค่่บริิษัทั สตาร์์ทอััพ
แต่่เราอยากเป็็นตััวอย่่างของการสร้้าง
สนามให้้กัับคนรุ่่�นใหม่่ได้้เข้้ามาเรีียนรู้้�
และทดลอง แม้้ล้้มไปก็็ไม่่ต้้องเจ็็บมาก
เพราะมีี ค นมีี ที่่� เ รีี ย นรู้้�มาให้้ ก่่ อ นแล้้ ว
แล้้ ว เก็็ บ บทเรีี ย นนี้้�ให้้ กัั บ คนรุ่่� น หลัั ง ได้้
ก้้าวเดิินต่่อเพื่่�อพััฒนาสิ่่�งที่่�ดีีต่่อไป
		ทางด้้าน รศ.ดร.วรััญญูู พููลเจริิญ
บริิษััท ใบยา ไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด ภายใต้้
CU Enterprise กล่่าวว่่า ก่่อนสถานการณ์์
โควิิด-19 เชื่่�อว่่าหลายคนอาจรู้้�สึึกโอเค
กัับการนำำ�เข้้ายาจากต่่างประเทศ เพราะ
การลงทุุนวิิจััยพััฒนายาใช้้เงิินมหาศาล
และไม่่สามารถการัันตีีได้้ว่่าจะทำำ�สำำ�เร็็จ
อย่่ า งไรก็็ ต ามเมื่่� อ เกิิ ด โรคระบาดขึ้้�น
ทั่่�วโลกแบบโควิิด-19 เราจะเห็็นได้้ว่่าทุุก
ประเทศไม่่ว่่าจะร่ำ���รวยหรืือยากจน หาก
ประเทศนั้้�นไม่่ มีี ค วามสามารถหรืื อ
เทคโนโลยีีที่่�จะผลิิตยาหรืือวััคซีีนได้้ด้้วย
ตนเอง ต่่อให้้มีีเงิินมากเพีียงใดก็็ต้้องรอ
ไม่่สามารถซื้้�อมาได้้ทัันทีี ขณะที่่�ประเทศ
ที่่�มีีความสามารถในการวิิจััยและผลิิต
ได้้ด้้วยตนเอง ก็็สามารถผลิิตออกมาให้้
ประชาชนภายในประเทศใช้้ได้้ก่่อน
“โรคระบาดเกิิดขึ้้�นมาแล้้ว และใน
อนาคตก็็จะเกิิดขึ้้�นมาอีีก  ถึึงเวลาที่่�เรา
จะต้้องตั้้ง� คำำ�ถามแล้้วหรืือยัังว่่าเราจำำ�เป็็น
จะต้้องพััฒนาความสามารถด้้านยาขึ้้�น
มาเอง หรืือถ้้าเกิิดโรคระบาดแล้้วเราก็็จะ
ต้้องรอแบบนี้้� สิ่่�งที่่�เป็็น Pain Point ของ
คณะเภสััชฯ คืือเราสอนเด็็กให้้มีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญ จบออกไปเขามีีงานทำำ�
ได้้เงิินดีี  แต่่ไม่่มีีใครออกมาทำำ�งานคิิดค้น้
วิิจััย พััฒนายาในประเทศเลย  เพราะ
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ประเทศเราไม่่มีีที่่�ทางให้้เขาทำำ�  และเส้้น
ทางการเติิ บ โตของนัั กวิิ จัั ย แบบนี้้� ก็็ มีี
น้้อยมาก” รศ.ดร.วรััญญูู ระบุุ
		สำำ�หรัับบริิษััท ใบยา นัับตั้้�งแต่่ที่่�ได้้
รัับรายงานรหััสพัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ในเดืือน ม.ค. ๒๕๖๓ ก็็
สามารถผลิิต วััค ซีีนออกมาได้้ใ นเดืือน
ก.พ. ๒๕๖๓ โดยใช้้ระยะเวลาเพีียง ๑
เดืือน และเมื่่�อเห็็นผลเป็็นไปได้้จึึงเริ่่�ม
วางแผนสร้้างโรงงานที่่�สามารถใช้้ผลิิต
ยาและวััคซีีนจากพืืช ซึ่่�งนัับเป็็นแห่่งแรก
ในประเทศไทยและในภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�สามารถผลิิตวััคซีีน
จากพืื ช เข้้ าสู่่� การทดสอบในมนุุ ษ ย์์ ไ ด้้
และพื้้�นที่่�นี้้�ยััง ไม่่ไ ด้้ถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อ
ผลิิตวััคซีีนโควิิดเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยััง
สามารถเป็็นพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้ในการผลิิตยา
หรืือวััคซีีนตััวอื่่�นที่่�กำำ�ลัังวิิจััยและพััฒนา
อยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นมะเร็็ง หรืือพิิษสุุนััขบ้้า
รศ.ดร.วรััญญูู กล่่าวอีีกว่่า ปััจจััยสำ�ำ คััญ
คืือการลงมืือทำำ� ส่่วนการพััฒนาจะสำำ�เร็็จ
หรืือไม่่เป็็นเรื่่�องทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เรา
ไม่่สามารถกำำ�หนดได้้ แต่่ยิ่่�งล้้มเหลวเร็็ว
เท่่าไรก็็ยิ่่�งดีี เพื่่�อที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ว่่าจุุดผิิด
พลาดอยู่่�ตรงไหน และไม่่หยุุดที่่จ� ะพััฒนา
ต่่อไปให้้ดีีขึ้้�น ซึ่่�งเป้้าหมายของใบยาคืือ
การพยายามพััฒนาระบบการผลิิต ให้้ไทย
สามารถคิิดค้้นและพััฒนายาได้้เอง เพื่่�อ
ที่่�ต่่อไปเราจะแก้้ไขปััญหาโรคภััยภายใน
ประเทศ หรืือโรคที่่�บริิษััทยัักษ์์ใหญ่่ไม่่ให้้
ความสนใจ เป็็นการสร้้างความมั่่�นคงให้้
กัั บ ด้้ า นสุุ ข ภาพรวมถึึงเศรษฐกิิ จ ของ
ประเทศ
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