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สารบััญ I เร่�องเด่่นประจำำาฉบัับั

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)
ช้ัน ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
๘๘/๓๙ หมู่ ๔  ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 
ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ 
แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ 
อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th

๔	 คุุยกัับเลขา
 จำากสนามเลืือกตั้ั�งผู้้�ว่่าฯ กทม. ส้่การตั้่อยอด่
 สร�าง ‘สังคมสุขภาว่ะด่ี’ ทั�ว่ไทย

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 อนาคตั้เมืองกรุงในมือ ‘ว่่าที�ผู้้�ว่่าฯ กทม.’
 กับัเสียงสะท�อนที�ไม่อาจำไม่รับัฟััง

๒๐	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 ๒ เคร่�องมือภายใตั้� พ.ร.บั. สุขภาพแห่่งชาตั้ิ ๒๕๕๐
 ‘สารตั้ั�งตั้�น-ว่ัตั้ถุุด่ิบัชั�นเลืิศ’ สำาห่รับัว่่าที� ‘ผู้้�ว่่าฯ กทม.’

๓๐	 เกัาะติิด	คุสัช.
 คสช. ถุกนัด่แรกของปี ๒๕๖๕
 ด่ัน ๓ มตั้ิสมัชชาสุขภาพฯ เข�าส้่ ครม.

๓๒	 เรื่่�องเล่าจากัพิ้�นที่่�
 เขตั้สุขภาพขยับัสมัชชาจำังห่ว่ัด่ปรับัทิศตั้าม

๓๔	 แกัะรื่อยโลกั
 เมืองให่ญ่ กับั Covid-19
 อะไรจำะทำาให่�เมืองด่ีข้�น !!?

๓๖	 ให้้รื่ะบบสัุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 ธรรมน้ญว่่าด่�ว่ยระบับัสุขภาพแห่่งชาตั้ิ ฉบัับัที� ๓
 กับัสุขภาว่ะชุมชนเมือง

๔๐ Right to Health
 มาตั้รฐานการว่างแผู้นการด่้แลืลื่ว่งห่น�า
 สำาห่รับัประเทศไทย

๔๒	 นโยบายสัรื่ัางได้
 คิกออฟั! ขับัเคลืื�อน 
 มตั้ิสมัชชาสุขภาพแห่่งชาตั้ิ ครั�งที� ๑๔

๔๔	 เล่าให้้ลึกั
 กาฬโรคสมัยรัชกาลืที� ๕ (๓)

๔๘	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 ‘Metaverse’ เทรนด่์ให่ม่ของโลืก
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

จำากสมัชชาสุขภาพ กทม.
ส้่การยกระด่ับัของสมัชชาจำังห่ว่ัด่

เพ่�อสร�าง ‘สังคมสุขภาว่ะด่ี’ ทั�ว่ไทย

  สวััสดีีครัับเพื่่�อนภาคีเครั่อข่่ายทุุกทุ่าน ขณะนี้ประเทศ 
ไทยของเร�กำ�ลังอยู่ในบรรย�ก�ศก�รเลือกตั้งคืนอำ�น�จให้
ประช�ชนอีกครั้ง นับตั้งแต่มีก�รเลือกตั้งน�ยกองค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั�วประเทศ เรื�อยม�จนถึงก�รเลือกตั้ง
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) และที�เพิ�งผ่่�นพ้นไปคือก�ร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร สงขล� และ ส.ส. เขตหลักสี�- 
จตุจักร กทม. และบรรย�ก�ศก�รปฏิิรูปพลิกฟ้�นเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภ�พชีวิตของประช�ชนเพื�อมุ่งสู่สังคมสุขภ�วะดี จ�ก
วิกฤตก�รเมืองที�เรื้อรังม�กว่� ๘ ปี และวิกฤตจ�กก�รระบ�ด
ของโควิด 19 ที�ย่�งเข้�ปีที� ๓  ตลอดจนบรรย�ก�ศก�รเตรียมก�ร 
เปิดประเทศ ฟ้�นฟูเศรษฐกิจ ให้ประช�ชนเข้�สู่ก�รใช้ชีวิตแบบ
ปกติใหม่อยู่ร่วมกับโควิดแบบโรคประจำ�ถิ�นหรือโรคประจำ�
ฤดูก�ลเหมือนไข้หวัดใหญ่ได้
  ล่�สุดมีข่�วจะเลือกต้ังใหญ่ทั�วประเทศในเร็วๆ น้ี และรัฐบ�ล 
ได้ประก�ศคว�มชัดเจนว่� ภ�ยในเดือนพฤษภ�คมที�จะถึงนี ้
จะมีก�รเลือกตั้ง “ผู้้�วั่ารัาชการักรัุงเทุพื่มหานครั” อย่�ง
แน่นอน สอดรับกับก�รเปิดตัวของ “ว่�ที�ผู่้สมัครฯ” ทั้งในน�ม
อิสระและสังกัดพรรคก�รเมืองที�ขณะนี้ได้ลงพ้ืนที�ห�เสียงกัน
อย่�งคึกคัก ซึ�งห�กมองภ�พกว้�ง อาจพื่้ดีไดี�วั่าปรัะเทุศไทุย
กำาลัังอย้่ใน “ช่วังเปลัี�ยนผู้่าน” กลัับเข่�าส้่การัเม่องแบบ
“ปรัะชาธิิปไตย” เหม่อนเช่นอารัยะปรัะเทุศอ่�นๆ ค่อ 
ปรัะชาชนเป็นผู้้�เล่ัอกผู้้�บริัหารัทัุ�งรัะดัีบปรัะเทุศแลัะผู้้�บริัหารั 
ทุ�องถิิ่�นทุุกรัะดัีบชุดีใหม่เข่�ามาร่ัวัมผู้ลัักดัีนแลัะขั่บเคล่ั�อน 
นโยบายสาธิารัณะเพ่ื่�อสุข่ภาพื่แบบมีส่วันร่ัวัม (Health in All 
Policies) ถ่ิ่อเป็นเร่ั�องทีุ�ดีีสำาหรัับพีื่�น�องปรัะชาชนมากครัับ
  สำ�หรับสำานักงานคณะกรัรัมการัสุข่ภาพื่แห่งชาติ (สช.) 
ปีที�ผ่่�นม�ได้ร่วมกับภ�คีพันธมิตรจัดง�นสมัชช�สุขภ�พ 
กรุงเทพมห�นครข้ึนเป็นคร้ังที� ๒ โดยมีภ�คีเครือข่�ยหล�กหล�ย 
ภ�คส่วนใน กทม. ได้ร่วมกันถกแถลง พิจ�รณ� และให้ข้อเสนอ 
แนะกันอย่�งแหลมคม จนที�สุดส�ม�รถบรรลุผ่ลเป็น ๒ มติ
สมัชช�ฯ กทม. ที�ได้รับฉัันทมติจ�กที�ประชุม ประกอบด้วย 
๑. ก�รส�นพลังพัฒน�พื้นที�ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะของชุมชน 
และ  ๒. ก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พปฐมภูมิในกรุงเทพมห�นคร 
เพื�อรองรับภ�วะวิกฤติ  ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับผู่้บริห�รของ 
กรุงเทพมห�นครในก�รพัฒน�และขับเคลื�อน “ธิรัรัมน้ญ
สุข่ภาพื่รัะดีับเข่ต พื่่�นทุี� กทุม.” ที�จะนำ�ไปใช้แก้ไขปัญห�
และคลี�คล�ยคว�มขัดแย้งในพ้ืนที�ด้วยกระบวนก�รก�รมีส่วน
ร่วม โดยเบื้องต้นเกิดเป็นรูปธรรมแล้วใน ๑๓ เขตนำ�ร่อง

  ทั้งมติสมัชช�ฯ กทม. และ ธรรมนูญฯ เขตพื้นที� กทม. นั้น 
ล้วนแต่เป็นเครื�องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.  
๒๕๕๐ โดยมีหัวใจอยู่ที� “กรัะบวันการัการัมีส่วันรั่วัม” ซึ�งถือ 
เป็นสิ�งสำ�คัญที�สุดสำ�หรับ กทม. เมืองที�เต็มไปด้วยคว�มซับซ้อน 
แตกต่�งหล�กหล�ย และเป็นสิ�งที�ว่�ที�พ่อเมืองคนใหม่ควร
นำ�ไปปรับใช้ประกอบก�รจัดทำ�นโยบ�ย เพื�อนำ�พ� กทม. ไปสู่
ก�รเป็นเมืองสุขภ�วะดีอย่�งแท้จริง
  เพ่ื่�อนภาคีเคร่ัอข่่ายทุุกทุ่านครัับ ปรัะสบการัณ์ทีุ�ไดี�จาก 
การัจัดีสมัชชาสุข่ภาพื่กรุังเทุพื่มหานครัทัุ�ง ๒ ครัั�งทีุ�ผู่้านมา 
บวักกับปรัะสบการัณ์ข่องการัขั่บเคล่ั�อนสมัชชาสุข่ภาพื่ 
จังหวััดีต่างๆ ทุั�วัปรัะเทุศ ทุี�มีควัามหลัากหลัายแลัะสะสม 
เป็นองค์ควัามร้ั�มาอย่างต่อเน่�องหลัายปี  สามารัถิ่ใช�ยกรัะดัีบ 
กรัะบวันการัพื่ัฒนานโยบายสาธิารัณะเพื่่�อสุข่ภาพื่ผู้่าน
เวัทุีสมัชชาสุข่ภาพื่จังหวััดีทีุ�เปิดีกวั�างให�ทุุกภาคส่วัน 
เช่น ส่วันรัาชการัต่างๆ ซึ่่�งนำาโดียผู้้�วั่ารัาชการัจังหวััดี 
องค์กรัปกครัองส่วันทุ�องถิิ่�นนำาโดียนายก อบจ. ภาคธุิรักิจ 
เอกชนนำาโดียปรัะธิานหอการัค�าหรั่อปรัะธิานสภา 
อุตสาหกรัรัมจังหวััดี ภาคส่วันวิัชาการัจากสถิ่าบันการัศ่กษา 
ภายในจังหวััดี แลัะภาคปรัะชาสังคมนำาโดียเครั่อข่่าย
สมัชชาสุข่ภาพื่จังหวััดี เข่�ามารั่วัมกันหยิบเอาปรัะเดี็น
ปัญหาข่องพื่่�นทุี� เอาทุรััพื่ยากรัทุี�มีอย้่ในพื่่�นทุี� แลัะเอา
พื่ลัังการัมีส่วันรั่วัมข่องปรัะชาชนในพื่่�นทุี�ฟนำาไปส้่การั
มีฉัันทุมติแลัะการัขั่บเคล่ั�อนมติรั่วัมกันเพื่่�อสรั�างสังคม 
สุข่ภาวัะดีี ให�กับทุุกพื่่�นทุี�ทุั�วัไทุย
  แลัะสุดีทุ�ายนี� ผ่มขอประช�สัมพันธ์ช่องท�งก�รสื�อส�รใหม่ 
“Health Station สถ�นีกล�งสุขภ�วะ” ศูนย์ข่�วใหม่ที� สช. 
และภ�คีเครือข่�ยสุขภ�พร่วมเป็นเจ้�ของหที�จะทำ�หน้�ที�  
“สนับสนุน”  กระบวนก�รมีส่วนร่วม “สานพื่ลัังแลัะขั่บเคล่ั�อน” 
นโยบ�ยส�ธ�รณะในทุกระดับและทุกประเด็น เป็นพ่ื่�นทีุ�กลัาง 
ทุี�เปิดีให�ทุุกคน ทุุกองค์กรั แลัะทุุกเครั่อข่่ายไดี�เข่�ามา
รั่วัมสรั�าง รั่วัมใช�ปรัะโยชน์ แลัะรั่วัมกันเป็นเจ�าข่องไดี�ทุี� 
https://main.healthstation.in.th หร่ัอ https://www.facebook. 
com/healthStation และห�กเพื�อนภ�คีเครือข่�ยมีประเด็นใน 
พ้ืนที�ที�เกี�ยวข้องกับก�รทำ�ง�นเพื�อสร้�งสุขภ�วะประช�ชน
หรือมีโมเดลก�รทำ�ง�นของพ้ืนที�ที�น่�สนใจเพื�อแลกเปลี�ยน 
และต่อยอดองค์คว�มรู้ระหว่�งพวกเร� ส�ม�รถติดต่อผ่่�นท�ง 
Inbox แฟนเพจ Facebook “Healthstation สถิ่านีกลัาง 
สุข่ภาวัะ” ได้เลยครับ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

                                                 ากไม่ม่่อีะไรเปลี่ี�ยนแปลี่งหรอืเกดิอบุัตัิเิหติทุางการเม่อืง 

ในระยะเวลี่าอันใกลี่้ คนกรุงเทพฯ จะได้เลี่ือกติั �ง “พ่อเม่ือง

คนใหม่่” ราวๆ เดือนพฤษภาคม่ ๒๕๖๕ ซึ่่�งเป็นไปติาม่ที� 

พล.อ.ปรื่ะยุทธ์์ จันทรื่์โอชา นายกรัฐม่นติรี ประกาศความ่

ชััดเจนแก่สื่ื�อม่วลี่ชันอย่างชััดถ้้อยชััดคำา

  จนถ้่งขณะนี� ณ วันที� ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ ม่ีว่าที�ผู้้้สื่ม่ัครลี่ง

รับัเลี่ือกติั�งผู้้้ว่าราชัการกรุงเทพม่หานคร (ผู้้้ว่าฯ กทม่.) ที�

เปิดติัวอย่างเป็นทางการแลี่้วอย่างน้อย ๔ ราย โดยม่ีทั�งผู้้้ที�

สื่ังกัดพรรคการเม่ืองใหญ่่ แลี่ะผู้้้ที�ลี่งสื่ม่ัครในนาม่อิสื่ระ

  

ห

อนาคตเมืองกรุง
ในมืือ 

กัับเสียงสะท�อน
ที่่�ไมื่อาจไมื่รัับฟััง

BANGKOK
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  ข้อมูลจ�กยุทุธิศาสตร์ัรัะบบบริัการัสุข่ภาพื่เข่ตเม่อง พื่.ศ. 2561-2570 
ซึ�งจัดทำ�โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) และองค์กรภ�คีเครือข่�ย พบว่�  
“เขตเมือง” กำ�ลังเต็มไปด้วยปัญห�หนักอก 
  ส�ระสำ�คัญในยุทธศ�สตร์นี้ ได้อธิบ�ยให้เห็นถึงข้อจำ�กัดหล�ยประก�ร
ในก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พเขตเมืองและ กทม. อย่�งมีส่วนร่วม อ�ทิ 
คว�มแตกต่�งของนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยง�น
โครงสร้�งพื้นฐ�นของระบบบริก�รสุขภ�พ รูปแบบก�รจัดระบบบริก�ร
สุขภ�พ ระบบส่งต่อ ระบบก�รแพทย์ฉัุกเฉัิน งบประม�ณและก�รเบิกจ่�ย
  สอดคล้องกับ เอกส�รหลักของมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ มติ ๘.๓ 
รัะบบสุข่ภาพื่เข่ตเม่อง : การัพัื่ฒนารัะบบบริัการัสุข่ภาพื่อย่างมีส่วันร่ัวัม 
ที�ขมวดประเด็นเอ�ไว้ว่� ระบบบริการสุุขภาพเขตเมืืองได้้รับการพัฒนาแบบ 
แยกสุ่วน และไร้ทิิศทิางทิ่�ชััด้เจน ภาพรวมืสุ่งผลให้้ประชัาชันทิ่�อย่่อาศัยใน
พื�นทิ่�เขตเมืืองนั�นมื่ความืเสุ่�ยงด้้านสุุขภาพอย่างห้ล่กเล่�ยงได้้ยาก
     พื่ญ.สุพื่ัตรัา ศรัีวัณิชชากรั เลข�ธิก�รมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน� 
ระบบสุขภ�พชุมชน บอกว่� ในเขตเมืองค่อนข้�งจะมีปัญห�ในทุกระบบ
ตั้งแต่คัดกรองโรคไปจนถึงก�รเข้�ถึงก�รรักษ� เนื�องจ�กมีประช�กรเยอะ
 แต่หน่วยบริก�รปฐมภูมิ (Primary care) กลับกระจัดกระจ�ยและไม่ได้ถูก
พัฒน� สุดท้�ยแล้วก็ไม่พอ แตกต่�งกับชนบทที�มีโครงสร้�งบทบ�ทหน้�ที�
ชัดเจน มีผู่้ดูแลที�ต่อเนื�อง ไม่ได้มีหล�ยหน่วยง�น เป็นผ่ลให้ก�รแก้ปัญห�
นั้นเป็นไปได้ง่�ย
  “ระบบบริการสุุขภาพในเขตเมืืองก็อย่่ในห้ลายมืือของห้ลายห้น่วยงาน 
บริการ อย่างใน กทิมื. ก็ชััด้เจนว่าไม่ืได้้อย่่ในมืือของ สุธ. และยังม่ืโรงพยาบาล 
ท่ิ�อย่่ภายใต้มืห้าวิทิยาลัย-โรงเร่ยนแพทิย์ และองค์กรท่ิ�เก่�ยวข้องอ่กมืากมืาย 
เมืื�อมื่ห้ลายมืือก็เกิด้ปัญห้าเรื�องการประสุานงาน และการจัด้บริการต่างๆ 
ฉะนั�นก็จะเห้็นได้้ว่าระบบบริการในชัุมืชันเมืืองมื่ปัญห้าแยกสุ่วน ในขณะทิ่�
ประชัากรก็ลำาบาก” เธอ ระบุ
  สำ�หรับข้อเสนอซึ�งเป็นประเด็นสำ�คัญและเร่งด่วนที�ยุทธศ�สตร์ระบบ
บริก�รสุขภ�พเขตเมือง พ.ศ. 2561-2570 หยิบยกขึ้นม�นำ�เสนอมีด้วยกัน 
๓ ประเด็นใหญ่ ซึ�งเป็นสิ�งที�ผู่้ว่�ฯ กทม. คนใหม่ควรให้นำ้�หนักคว�มสำ�คัญ 
ประกอบด้วย
  ๑. การัให�บรัิการัสุข่ภาพื่ ได้แก่ ก�รจัดระบบบริก�รสุขภ�พใน
เขตเมืองยังมีคว�มซำ้�ซ้อนระหว่�งผู่้ให้บริก�รสุขภ�พ ก�รกระจ�ยตัวของ
หน่วยบริก�รสุขภ�พในพ้ืนที�เขตเมืองไม่ครอบคลุมประช�ชนบ�งส่วน 
ข�ดคว�มเชื�อมั�นในคุณภ�พของบริก�รระดับปฐมภูมิ ทำ�ให้ไปรับบริก�ร
สุขภ�พจ�กโรงพย�บ�ลโดยไม่จำ�เป็น หน่วยบริก�รสุขภ�พในเขตเมืองยัง
มุ่งเน้นก�รจัดบริก�รสุขภ�พในเชิงของก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รตั้งรับ
ม�กกว่�ก�รส่งเสริมสุขภ�พ และป้องกันควบคุมโรค
  ๒. การัเงินการัคลัังสุข่ภาพื่ ได้แก่ ระบบก�รซื้อบริก�รสุขภ�พ
ของกองทุนรัฐยังไม่ส�ม�รถทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) เข้�

  แม้่ว่า กทม่. เป็นพ้�นที�ที�มี่ความ่หลี่ากหลี่าย 

แติกติ่างแลี่ะสื่ลี่ับัซึ่ับัซึ่้อน หากแติ่ กทม่. ก็

ยังมี่ “จุดร่วม่” กับัพ้�นที�อื�นๆ  ในประเทศไทย

โดยเฉพาะความ่เป็น “ชัุม่ชันเขติเม่ือง” ซึ่่�ง

เติ็ม่ไปด้วยปัญ่หา แลี่ะกระทบัติ่อสืุ่ขภาวะ

ของผู้้้อย้่อาศัย

  การเลี่ือกติั�งผู้้้ว่าฯ กทม่. ครั�งนี� จ่งเป็น 

โอกาสื่ดีที�ประชัาชันนอก กทม่. จะได้ร่วม่กัน 

รับัฟัังวิธีีคิด วิสื่ัยทัศน์ ไอเดีย ติ่อประเด็น

ปัญ่หาในม่ิติิติ่างๆ ที�จะนำาไปสื่้่การติ่อยอด 

-ขยายผู้ลี่ในการพัฒนาแลี่ะขับัเคลืี่�อน

นโยบัายสื่าธีารณะในทุกพ้�นที�-ทุกระดับั

  “นิตยสารื่สานพลัง” ฉบัับัประจำาเดือน 

กุม่ภาพันธ์ี รวบัรวม่ประเด็นปัญ่หาบัางช่ัวง 

บัางติอน โดยบัอกเลี่่าผู้่านติัวจริงเสื่ียงจริง

ในประเด็นนั�นๆ ซึ่่�งจะชั่วยเป็น “สื่ารติั�งติ้น” 

ในการทำาความ่เข้าใจปัญ่หาเพ้�อประกอบั 

การจัดทำานโยบัายของ “ว่าที�พ่อเมื่อง กทม่.” 

คนใหม่่ แลี่ะเป็นข้อม้่ลี่สื่ำาหรับัการแลี่กเปลีี่�ยน 

เรียนร้้ร่วม่กันของสื่ังคม่ไทย

‘ระบบสุุขภาพเขตเมืือง’ 
แยกสุ่วน
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ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดบริก�รสุขภ�พแก่ประช�ชนใน
พื้นที�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อปท.ที�เข้�ร่วมในก�รจัด
บริก�รสุขภ�พไม่ส�ม�รถนำ�เงินที�ได้รับก�รจัดสรรจ�ก
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ไปใช ้
ในก�รจ้�งบุคล�กรด้�นสุขภ�พม�ให้บริก�รประช�ชนได้ 
ก�รจัดบริก�รสุขภ�พในเขตเมืองประสบปัญห�คว�มไม่ 
เพียงพอของงบประม�ณในก�รจัดบริก�รสุขภ�พ 
ม�ตรก�รท�งก�รเงินก�รคลังสุขภ�พยังไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมสุขภ�พและก�รใช้บริก�รสุขภ�พของประช�กร
ในเขตเมือง
 ๓. การับรัิหารัรัะบบบรัิการัสุข่ภาพื่อย่างมีส่วันรั่วัม
(ภาวัะผู้้�นำาแลัะการัอภิบาลั) ได้แก่ ก�รบริห�รระบบ
บริก�รสุขภ�พอย่�งมีส่วนร่วมของผู่้ให้บริก�รสุขภ�พที�
อยู่ต่�งสังกัดกันนั้น ยังมีอยู่น้อยก�รว�งแผ่นและก�รใช้
ทรัพย�กรร่วมกันทั้งด้�นบุคล�กรสุขภ�พ ระบบข้อมูล
ส�รสนเทศ และเครื�องมืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที�มีร�ค�
สูงยังมีน้อย

สุ่�งแวดล้้อมืที่่�ด่
เร่�มืต้นจากกำาจัด ‘ขยะ’
  ข้อมูลจ�กสำ�นักทะเบียนกล�ง กระทรวงมห�ดไทย (มท.) 
ระบุว่� ในปี ๒๕๖๔ กทม.มีประช�กร ๕.๕๓ ล้�นคน  
คิดเป็น ๘.๓๕% ของประช�กรทั�วประเทศ แต่ในข้อเท็จ
จริงแล้ว เมืองเทพสร้�งแห่งนี้ยังมีประช�กรแฝง และผู่้ที�
เดินท�งเข้�ม�แสวงห�โอก�สอีกจำ�นวนมห�ศ�ล
  ผู่้คนจำ�นวนม�กย่อมหม�ยถึงก�รอุปโภคและบริโภค
ที�เพิ�มขึ้นต�ม ซึ�งปล�ยท�งของเรื�องนี้ก็คือปริม�ณขยะ-
สิ�งปฏิิกูล
  เพื่็ญโฉัม แซึ่่ตั�ง ผู่้อำ�นวยก�รมูลนิธิบูรณะนิเวศ
บอกว่� ก�รจะทำ�ให้ กทม. เป็นเมืองน่�อยู่ จำ�เป็นต้อง
แก้ไขเรื�องปัญห�ขยะ-นำ้�เสียในคลอง โดยอย�กให้ผู่้ว่�ฯ 
กทม. ขับเคลื�อนนโยบ�ยก�รคัดแยกขยะอย่�งจริงจังต้ังแต่ 
ระดับครัวเรือน เพื�อลดปริม�ณขยะลงให้ได้ม�กที�สุด
  สำ�หรับสถ�นที�กำ�จัดขยะ ไม่ว่�จะเป็นหลุมฝังกลบ
หรือโรงไฟฟ้�ขยะต่�ง อย�กให้มีก�รเพิ�มคว�มเข้มงวด
ด้�นม�ตรก�รก�รควบคุมมลพิษเพื�อไม่ให้มีผ่ลกระทบ
ท�งสิ�งแวดล้อมในชุมชน หรือประช�ชนที�อ�ศัยทั้งพื้นที� 

ใกล้เคียงและห่�งออกไป เพร�ะห�กไม่มีก�รจัดก�รที�ด ี
ไม่ว่�จะเป็นหลุมฝังกลบหรือโรงไฟฟ้�ขยะก็จะเป็นส�เหตุ 
ที�ทำ�ให้ กทม. ต้องพบกับปัญห� PM 2.5 ได้
  ส่วนเรื�องนำ้�เสียในคลองต่�งๆ ก็อย�กให้ กทม. มีก�ร
ว�งแผ่นจริงจังให้มีระบบบำ�บัดนำ้�เสียท้ังระบบย่อยและ
ระบบกล�งที�มีประสิทธิภ�พและส�ม�รถใช้ง�นได้จริง
เพื�อให้คลองทั้งส�ยหลัก ส�ยรองใน กทม. สะอ�ดม�ก
ขึ้น
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    น.ส.เพ็ญโฉัม ยำ้�ว่� อย�กให้ผู่้สมัครผู่้ว่� กทม. ทั้งใน

น�มพรรคก�รเมืองหรือส่วนบุคคลให้คว�มสำ�คัญกับ

ประเด็นเรื�องสิ�งแวดล้อมของ กทม. อย่�งจริงจัง และควร 

หยิบยกเป็นประเด็นอันดับหนึ�งในก�รใช้ห�เสียง ยืนยันว่� 

สิ�งแวดล้อมที�ดีก็จะต้องเริ�มจ�กก�รจัดก�รเรื�องขยะ

ก�รส่งเสริมหรือมีม�ตรก�รที�ชัดเจนไม่ว่�เป็นม�ตรก�ร

เชิงกลไกหรือบังคับให้คนลดปริม�ณ-คัดแยกขยะได้

ผล้ักดัน 
‘พื�นที่่�สุาธารณะ’ 
เพื�อคนกรุง
  ทุกวันนี้ กทม.มีพื้นที�รกร้�งม�กถึง ๗.๕ หมื�นไร่ หรือ

ร�วๆ ๘% ของพื้นที�ทั้งหมด และมีพื้นที�ใต้ท�งด่วนที�ไม่ได้

ใช้ประโยชน์อีกม�กถึง ๗.๒ ล้�นต�ร�งเมตร ซึ�งจ�กก�ร

ศึกษ�คว�มคุ้มค่�พบว่� ห�กรัฐบ�ลลงทุนที�จะปรับปรุง

พื้นที�เหล่�นี้เพียงต�ร�เมตรละ ๑,๕๐๐ บ�ท จะช่วยลด

ค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พของประช�ชนได้ถึงคนละ ๒ หมื�น

บ�ทต่อปี

  คำ�ถ�มคือ จะดีกว่�ไหมห�กนำ�พ้ืนที�รกร้�งเหล่�น้ันม� 

พัฒน�ใหม่ เพื�อให้กล�ยเป็น “พื่่�นทุี�สาธิารัณะ” (Public 

Space) ที�ทุกคน-ทุกเพศทุกวัย ร่วมกันใช้ประโยชน์ได้

  ภารันี สวััสดีิรัักษ์ นักวิช�ก�รอิสระด้�นผ่ังเมืองใน 

ฐ�นะกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื�อนพ้ืนที�ส�ธ�รณะให้

เกิดขึ้นจริง บอกว่� เชื�อว่�ผู่้สมัครผู่้ว่�ฯ กทม. ทุกคนมี

คว�มเข้�ใจนิย�มของพื้นที�ส�ธ�รณะอยู่แล้ว แต่ที�อย�ก

เน้นยำ้�ก็คือ “นิย�มต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ” ที�

ครอบคลุมถึงพื้นที�ของเมือง ทั้งพื้นที�โล่ง พื้นที�ในอ�ค�ร

ท�งเท้� เก�ะกล�งถนน พื้นที�ใต้ท�งด่วน พื้นที�ริมท�ง

รถไฟ ฯลฯ ซึ�งเป็นได้ทั้งพื้นที�ของร�ชก�รและเอกชน

  สำ�หรับ กทม. ซึ�งเป็นเมืองขน�ดใหญ่ มีคว�มหน�แน่น 

ของผู่้คนสูง และที�ดินมีร�ค�แพง จึงเต็มไปด้วยปัญห� 

หล�กหล�ย ก�รมีพ้ืนที�ส�ธ�รณะจะช่วยเสริมสร้�งสุขภ�วะ 

ดีได้ อย่�งน้อยก็ ๔ ด้�น ได้แก่ ๑. ส�ม�รถแก้ไขปัญห�

สิ�งแวดล้อม ฝุ�น ควัน หรือมลพิษได้ ๒. สุขภ�วะของผู่้คน

ในทุกด้�นจะดีขึ้น ๓. พื้นที�ส�ธ�รณะไม่ได้เป็นเพียงพื้นที�

“ท่�ผ่่านมาต้องบอกัว่่ายังไม่ม่
กัารื่แกั้ปัญหา เพรื่าะยังไม่ม่กัารื่
ตรื่ะหนักัถึึงคุว่ามรืุ่นแรื่งของ
ปัญหาท่�ม่อย่่ ซึ่ึ�งกั็เป็นเพรื่าะ
ยังไม่ม่กัารื่ศึึกัษาว่ิจัยอย่างจรื่ิงจัง
และนำาผ่ลกัารื่ศึึกัษานั�นมาใช้
พิจารื่ณาดู่ว่่า กัทม. อย่่
ภายใต้คุว่ามเส่�ยงของปัญหา
และสิ�งแว่ดูล้อมอะไรื่บ้าง ถึ้าหากั
ม่กัารื่ศึึกัษาและนำามาพิจารื่ณา
จรื่ิงๆ จะเห็นว่่าปรื่ะชาชนท่�อาศึัย
ในเมืองใหญ่ในลักัษณะแบบน่�
อย่่ภายใต้คุว่ามเส่�ยงทาง
ดู้านสิ�งแว่ดูล้อมและสุขภาพ
รื่อบตัว่” 
น.สื่.เพ็ญ่โฉม่ ระบัุ
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พบปะของผู่้คนเท่�นั้น แต่หม�ยถึงคนได้ใช้ประโยชน์จ�ก

พื้นที�ตรงนั้นในด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นศิลปะ ด้�นวัฒนธรรม

และด้�นสุขภ�พ ๔. มิติด้�นเศรษฐกิจ ห�กมีก�รส่งเสริม

สร้�งอ�ชีพให้ชุมชน มีหน่วยง�นต่�งๆ ส่งเสริมให้เกิดก�ร

ห�ร�ยได้ก็จะส่งผ่ลดีต่อเศรษฐกิจของเมือง

  ภ�รนี บอกอีกว่� จ�กก�รสำ�รวจพบว่� กทม. มีพื้นที�ที� 

มีศักยภ�พพร้อมจะพัฒน�ให้เกิดประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ 

มีปริม�ณม�ก ส่วนหนึ�งอ�จเป็นเพร�ะผู่้คนมองข้�มพื้นที� 

ขน�ดเล็กที�ไม่ได้ถูกพัฒน� ซึ�งห�กเปลี�ยนพื้นที�เหล่�นั้น 

เป็นพื้นที�ส�ธ�รณะ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที�มีเขียวจะเพิ�มขึ้น

และที�สำ�คัญคือสะดวกต่อก�รให้ “ผู่้คนทุกกลุ่ม” เข้�ถึง

ได้สะดวกม�กขึ้น

  “ต้องบอกว่�ก�รจะผ่ลักดันสร้�งพ้ืนที�ส�ธ�รณะต่อ

จ�กนี้ไม่ได้เริ�มจ�กศูนย์ กทม. มีต้นทุนในแง่แนวท�งและ

ข้อมูลจ�กภ�คีเครือข่�ย หรือหน่วยง�นอื�น ภ�คเอกชน

รวมถึงภ�คประช�สังคม พร้อมที�จะขับเคลื�อน” ภ�รนี ระบุ

  ทั้งนี้ อย�กให้ กทม. ที�นำ�โดยผู่้ว่�ฯ กทม. เป็นผู่้นำ� 

ในก�รขับเคลื�อนต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  

โดยเฉัพ�ะเรื�องก�รสร้�งก�รสนับสนุนกลไกในก�รทำ�ง�น 

ร่วมกัน

   ๑. สนับสนุนให้เครือข่�ยต่�งๆ ท้ังภ�ครัฐและภ�คเอกชน

รวมถึงภ�คประช�สังคมได้พูดคุยแลกเปลี�ยนข้อมูลกัน 

เพื�อนำ�ไปสู่ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�น ทีมจัดก�รข้อมูล และ 

ทีมง�นในก�รประส�นก�รมีส่วนร่วม นำ�ไปสู่กระบวนก�ร 

คิดในก�รว�งแผ่นบริห�รจัดก�ร กลไกต่�งๆ ทั้งในเรื�อง 

ม�ตรก�รท�งก�รเงินก�รคลัง ก�รว�งผ่ังเมืองโดยสำ�นัก 

ผ่ังเมือง สำ�นักสิ�งแวดล้อมม�ช่วยดูแลจัดก�รเรื�องสิ�งแวด 

ล้อมและพื้นที�สีเขียว สำ�นักง�นชุมชนสร้�งให้ชุมชนมี 

ส่วนร่วมสำ�นักอน�มัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้�นสุขภ�พ  

๒. ส่งเสริมกระบวนก�รทั้งในระดับภ�ครวม และระดับ 

เขตที�ชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมด้วย เพร�ะว่�ต�มมติสมัชช� 

เป้�หม�ยคือก�รทำ�ให้เกิดหนึ�งเขตหนึ�งพ้ืนที�ส�ธ�รณะ

หรือม�กกว่�นั้นถ้�เป็นไปได้

  “กทม. ต้องเป็นเจ้�ภ�พในก�รทำ�ให้เกิดกระบวนก�ร

ทำ�ง�นร่วมกันในด้�นต่�งๆ เพร�ะห�กต่�งคนต่�งทำ� ก�ร 

พัฒน�จะไม่มีท�งม�บรรจบกัน หรือร่วมมือกันได้ ก�ร 

ทำ�ง�นส่วนน้ีไม่ใช่หน้�ที�ของใครคนใดคนหนึ�ง แต่คือหน้�ที� 

ของทุกหน่วยง�นในก�รทำ�เพื�อประโยชน์ของส�ธ�รณะ” 

ภ�รนี ระบุ

  อีกหนึ�งปัญห�สุขภ�วะเมืองกรุงคือเรื�อง “ที�อยู่อ�ศัย” 

โดยเฉัพ�ะในปัจจุบันที�ร�ค�ที�ดินในเมืองค่อนข้�งแพง

ฉัะน้ันเจ้�ของที�ดินก็อย�กได้ที�ดินที�ชุมชนอ�ศัยอยู่ไป

พัฒน� ไม่ว่�จะเป็นที�ดินของรัฐหรือเอกชน 

  วัรัรัณา แก�วัชาติ ผู้่ประส�นง�นโครงก�รมูลนิธิพัฒน� 

ที�อยู่อ�ศัย ฉั�ยภ�พว่� ตัวอย่�งหนึ�งคือผ่ลกระทบจ�กที�ดิน 

ท�งรถไฟ ซึ�งขณะนี้กำ�ลังจะมีก�รเชื�อมต่อ ๓ สน�มบิน

ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภ� โดยช�วบ้�นที�อ�ศัยอยู่ใน 

ชุมชนท�งรถไฟของ กทม. จำ�นวน ๑๕ ชุมชน กำ�ลังได้

ผ้้ว่าฯ กที่มื. 
ต้องเข้าใจ 

‘ที่่�อย้่อาศััย-คนจนเมืือง’

รับผ่ลกระทบและมีช�วบ้�นที�อ�ศัยในที�ดินถูกไล่รื้อเป็น

จำ�นวนม�ก ส่วนในที�ดินของเอกชนอื�นๆ ที�รถไฟฟ้�ปรับ

เส้นท�งผ่่�น หล�ยชุมชนก็ถูกไล่รื้อเช่นกัน

  “ถ้้าเป็นผ่้ว่าฯ กทิมื. คนให้มื่ สุิ�งสุำาคัญอันด้ับแรกต้อง 

เข้าใจบริบทิชุัมืชัน เข้าใจบริบทิเมืืองและต้องเข้าใจถึ้งสุาเห้ตุ 

ว่าทิำาไมืชุัมืชันแออัด้ต้องอย่่ในเมืือง คนในเมืืองทิำามืาห้ากิน 

ในเมืืองจะให้้เขาอย่่ทิ่�อื�นก็คงไมื่ได้้” วรรณ� ระบุ

  น.ส.วรรณ� กล่�วด้วยว่� ผู่้ว่�ฯ กทม. ควรจะต้องมี

ก�รสื�อส�ร-ว�งแผ่นร่วมกัน ห�กจะแก้ปัญห�ที�อยู่อ�ศัย
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ของคนจนเมืองทั้งหมด ก็จะต้องดูว่�คว�มต้องก�รจริงๆ 

ของคนในชุมชนคืออะไร เพร�ะบ�งคนก็ไม่ได้ต้องก�ร

บ้�นมั�นคง อ�จจะต้องก�รแค่ห้องเช่�ร�ค�ถูก หรือที�อยู่

อ�ศัยระยะสั้นเพื�อใช้เป็นที�หลับนอนในก�รทำ�ง�น แต่

สำ�หรับคนบ�งกลุ่มที�ต้องมีก�รคว�มมั�นคงในที�อยู่อ�ศัย 

ส่วนน้ีต้องม�ดูว่�รูปแบบที�อยู่อ�ศัยที�เหม�ะสมกับรูปแบบ 

บริบทอ�ชีพนั้นเป็นอย่�งไร

  ม�กไปกว่�นั้น ต้องมีวิสัยทัศน์ที�จะต้องทำ�ง�นเชิงรุก 

คิดให้รอบด้�น-รอบครอบว่�จะต้องแก้ไขอย่�งไร ท้ังระบบ 

ส�ธ�รณสุข-เด็กและคนชร�-ระบบขนส่ง ควรจะต้องคิด 

ให้ครบวงจรไม่ใช่คิดทีละเรื�อง แต่นอกเหนือจ�กก�รมี

วิสัยทัศน์และเข้�ใจบริบทของคนแต่ละกลุ่มแล้ว ทีมง�น

ของผู่้ว่�ฯ กทม. เองก็จะต้องเข้�ใจไปในทิศท�งเดียวกัน

ข้�ร�ชก�รประจำ�ก็จะต้องเห็นด้วยกับแนวท�งที�ผู้่ว่�จะ

ดำ�เนินก�รไม่ใช่ไปกันคนละท�ง

  สำ�หรับสิ�งที�อย�กเห็นในระยะสั้น คือก�รแก้ปัญห�

เรื�องป�กท้อง-ร�ยได้ ทำ�อย่�งไรที�จะส�ม�รถสร้�งง�นให ้

คนในเมืองได้ เพร�ะส่วนนี้ต้องทำ�ให้คนในชุมชนมีร�ยได ้

ก่อน ดูว่�มีง�นตัวใดที�จะส�ม�รถเชื�อมระหว่�งเอกชน-รัฐ 

หรือภ�คประช�สังคม-รัฐเข้�ไปได้ รวมถึงก�รรับมือด้�น 

สุขภ�พ มีแผ่นรับมือชัดเจนและปฏิิบัติได้จริง โดยเฉัพ�ะ 

ในช่วงที�มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 และระบบขนส่ง 

ส�ธ�รณะที�เอื้อให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้

  “สิุ�งสุำาคัญท่ิ�อยากเห้็นคือจะพัฒนาชั่วิตคนเมืือง-

คนจนเมืืองอย่างไรให้้มื่ความืเห้ลื�อมืลำ�าน้อยทิ่�สุุด้ ห้ากมื่

การไล่รื�อห้รือพัฒนาทิ่�อย่่อาศัย รัฐเองก็จะต้องมื่นโยบาย

ทิ่�ชััด้เจนในการรองรับ โด้ยให้้คนในชัุมืชันมื่สุ่วนร่วมืใน

การกำาห้นด้ว่าถ้้ามื่ปัญห้าเรื�องทิ่�อย่่อาศัยชัุมืชันจะมื่ข้อ

เสุนออย่างไรเพื�อแก้ไขปัญห้าร่วมืกัน” วรรณ� ทิ้งท้�ย

เมืืองต้องมื่ 
‘อาหารที่่�ด่’ 
ให้คนเข้าถึึงได้
  ด้วยคว�มหล�กหล�ยของผู่้คนทำ�ให้มีคนบ�งกลุ่มตก

สำ�รวจ สำ�หรับคนเล็กคนน้อยในเมืองใหญ่แล้ว ก�รเข้�ถึง 

อ�ห�รอ�จไม่ใช่เรื�องง่�ย โดยเฉัพ�ะในสถ�นก�รณ์โควิด 19 

ที�ผ่่�นม� เห็นได้ชัดว่� คนเล็กคนน้อยประสบกับปัญห�

อย่�งชัดเจน

  วัรัางคนางค์ นิ�มหัตถิ่า ผู่้รับผ่ิดชอบโครงก�รสวนผ่ัก

คนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั�งยืน บอกว่� ที�ผ่่�นม� กทม. 

ได้รับผ่ลกระทบท�งด้�นอ�ห�รม�ตลอด เพร�ะวิกฤต

หล�ยๆ ครั้ง ย่อมส่งผ่ลม�ถึง กทม. แต่วิกฤตโควิด 19 ได้

สะท้อนภ�พของปัญห�ที�ชัดเจนที�สุด

  สำ�หรับปัญห�ที�เกิดขึ้นใน กทม. แต่ที�ผ่่�นม�ไม่ถูกให ้

คว�มสำ�คัญในก�รว�งแผ่นแก้ไขท้ังในระยะส้ันและระยะ 

ย�ว ได้แก่ ๑. เมื�อเมืองขย�ยตัวม�กขึ้น พื้นที�ของก�ร

ผ่ลิตอ�ห�รจะถูกรุกลำ้� ก�รผ่ลิตก็จะลดลง ๒. ปัญห�

ด้�นคว�มเปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ซึ�งเป็นสิ�งที�คน 

มักมองข้�มและข�ดก�รเชื�อมโยงไปถึงปัญห�ที�จะเกิดข้ึน 

ต�มม� เช่น นำ้�แข็งละล�ย นำ้�ทะเลหนุนสูง สภ�พอ�ก�ศ
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ผ่ันผ่วน เหตุก�รณ์เหล่�นี้ล้วนส่งผ่ลต่อกระบวนก�รผ่ลิต

และคว�มผ่ันผ่วนของร�ค�อ�ห�ร

    ๓. ก�รผู่กข�ดท�งด้�นก�รค้�อ�ห�ร และสินค้�เกษตร

ทำ�ให้คนเมืองไม่ส�ม�รถควบคุมหรือกำ�กับดูแลได้  

๔. วิกฤตที�จะเกิดข้ึนในอน�คตซึ�งส่งผ่ลต่อระบบเศรษฐกิจ 

ทำ�ให้สุขภ�พและวิถีก�รบริโภคของผู้่มีร�ยได้น้อยแย่ลง

แน่นอน

  สำ�หรับข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที�ผู่้ว่�ฯ กทม. คนใหม่จะ

ต้องทำ�คือต้องตั้งต้นว่�เมืองจำ�เป็นต้องมีอ�ห�รที�ดีให้

ประช�ชนเข้�ถึงได้

 ๑. ควรกำ�หนดพื้นที�ในเมืองให้เป็นพื้นที�ผ่ลิตอ�ห�รของ

ตัวเองให้ได้ เพื�อบริก�รให้กับคนในเมืองได้ระดับนึง หรือ

เป็นแหล่งผ่ลิตอ�ห�รสำ�รองในย�มวิกฤต 

 ๒. ควรส่งเสริมให้คนเมืองมีคว�มรู้ และทักษะในก�ร 

เป็นผู้่ผ่ลิตอ�ห�ร เช่น ก�รส่งเสริมให้องค์กรหรือหน่วยง�น 

มีก�รปลูกผ่ักเพื�อสร้�งเสริมที�เป็นทั้งพื้นที�เรียนรู้ และก�ร

ผ่ลิตอ�ห�รอินทรีย์ให้ผู่้คนเข้�ถึงอ�ห�รที�ปลอดภัยได้ 

 ๓. ควรมีก�รจัดสรรพื้นที�สำ�หรับซื้อข�ยอ�จจะเป็นใน 

รูปแบบ ตล�ดชุมชน ตล�ดหน่วยง�น หรือตล�ดท�งเลือก 

เพื�อเป็นพ้ืนที�เชื�อมโยงให้คนที�เพ�ะปลูก และไม่มีศักยภ�พ 

หรือทรัพย�กรในก�รเพ�ะปลูกได้ม�แลกเปลี�ยนข้อมูลกัน 

  ๔. ก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลใน กทม. ซึ�งต้องรวบรวม

ข้อมูลพื้นที�ผ่ลิตอ�ห�รของเมือง เช่น มีพื้นที�เท่�ไหร่ ใคร 

เป็นผู้่ผ่ลิต ส�ม�รถผ่ลิตให้คนบริโภคได้เท่�ไหร่ คนในกทม. 

มีพฤติกรรมก�รบริโภคหล�กหล�ยม�กขน�ดไหน กลุ่มคน 

เปร�ะบ�งมีก�รข�ดแคลนอ�ห�รเท่�ไหร่ เพื�อเป็นฐ�น

ข้อมูลในก�รทำ�ให้ผู่้คนรับรู้ถึงกระบวนก�รผ่ลิตอ�ห�ร 

และก�รบริโภคในเมืองของตัวเอง เพื�อพัฒน�ไปสู่ก�รพึ�งพ� 

เมืองตัวเองได้ในด้�นก�รผ่ลิตอ�ห�รในอน�คต 

  “เรื�องอาห้ารท่ิ�ด่้ควรจะเป็นสิุทิธิขั�นพื�นฐานท่ิ�ห้น่วยงาน 

รัฐทิุกระด้ับมืากำากับด่้แลให้้กับประชัาชันในเมืืองเข้าถ้ึง

ได้้ทิุกกลุ่มื” วร�งคน�งค์ กล่�ว 

BANGKOK
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สั ม ภ า ษ ณ์ พิ เ ศึ ษ

๒ เครั่�องมืือภายใต้ 
พ.รั.บ. สุุขภาพแห่่งชาติ ๒๕๕๐

‘สารตั้้�งตั้้น-
วั้ตั้ถุุดิิบชั้้�นเลิิศ’
สุำาห่รัับว่่าที่่� ‘ผู้้้ว่่าฯ กัที่มื.’

  มติสมัชชาสุข่ภาพื่กรัุงเทุพื่มหานครั ครัั�งทุี� ๑ แลัะ ๒ รัวัมถิ่่งเน่�อหาสารัะใน 

ธิรัรัมน้ญสุข่ภาพื่รัะดัีบเข่ต ในพ่ื่�นทีุ�กรุังเทุพื่มหานครั (กทุม.) ไม่ต่�งไปจ�ก “ส�รต้ังต้น” 

หรือ “วัตถุดิบชั้นเลิศ” ที�ผ่่�นกระบวนก�รสกัดอย่�งเข้มข้น จนตกผ่ลึกเป็นคว�มเห็นร่วมกัน 

ของหล�กหล�ยภ�คส่วน คือสิ�งที� “วั่าทุี�ผู้้�วั่าฯ กทุม.” ส�ม�รถหยิบไปต่อยอด หรือ

ขย�ยผ่ลเป็นนโยบ�ยที�ตรงจุด-ตรงต�มคว�มต้องก�รได้โดยทันที

  ทว่�เหนือข้ึนไปจ�กผ่ลสัมฤทธิ�ที�แสดงออกผ่่�นมติสมัชช�ฯ และเน้ือห�ส�ระในธรรมนูญฯ 

ก็คือ “กรัะบวันการัการัมีส่วันรั่วัม” เป็นหัวใจของเครื�องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งสองชนิด และเป็นหัวใจดวงเดียวกันกับที� “ว่�ที�ผู่้สมัครผู่้ว่�ฯ กทม.” ต้อง

นำ�ม�เป็นหลักใหญ่ใจคว�มในก�รบริห�รจัดก�รพ้ืนที�ที�เต็มไปด้วยคว�มซับซ้อนและ

หล�กหล�ยแห่งนี้

นพื่.ปรัีดีา 
แต�อารัักษ์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ
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“ว่่าที่่�ผู้้้สุมืัครัฯ สามารถุ
เสนอนโยบายได้้เลยว่่า 
เขามีวัิส้ยทั้ศน์ตั้่อหมวัดิประเดิ็น
ห่รั่อเนื�อห่าในธรัรัมืน้ญฯ 
อย่างไรับ้าง เขาจะที่ำา
ห่รั่อไมื่ที่ำาอะไรั”

  นพ.ปรีด� เสนอว่� ว่�ที�ผู้่สมัครฯ ส�ม�รถต้ังต้นนโยบ�ย 
จ�กประเด็นในธรรมนูญสุขภ�พระดับเขตได้เลยหโดย
ขณะนี้มีก�รประก�ศใช้ไปแล้วใน ๑๓ เขต กทม. ซึ�งแต่ละ
เขตก็จะมีคว�มจำ�เพ�ะต�มบริบทของตัวเอง แต่จุดร่วม 
ของทั้ง ๑๓ เขตก็คือ ทั้งหมดนี้ผ่่�นกระบวนก�รก�รม ี
ส่วนร่วมของประช�ชนอย่�งเข้มข้น และประช�ชนได้ให้
ฉัันทมติร่วมกันว่�ประเด็นต่�งๆ นั้น คือปัญห�ร่วมของ
คนในชุมชน
  “ว่ัาทีุ�ผู้้�สมัครัฯ สามารัถิ่เสนอนโยบายไดี�เลัยว่ัา เข่า 
มีวิัสัยทัุศน์ต่อหมวัดีปรัะเด็ีนหร่ัอเน่�อหาในธิรัรัมน้ญฯ 
อย่างไรับ�าง เข่าจะทุำาหรั่อไม่ทุำาอะไรั”
  เช่นเดียวกับ มติสมัชช�สุขภ�พ กทม. ซึ�งจนถึงขณะนี้
มีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พฯ ม�แล้ว ๒ ครั้ง และมีมติสมัชช�
สุขภ�พ กทม. รวมทั้งสิ้น ๔ มติ
  แบ่งเป็น ๑. สมัชช�สุขภ�พ กทม. คร้ังที� ๑ จำ�นวน ๒ มติ 
ได้แก่ ๑.๑ ธรรมนูญสุขภ�พกรุงเทพมห�นคร และ ๑.๒ 
ก�รจัดก�รห�บเร่แผ่งลอยและก�รใช้พ้ืนที�ส�ธ�รณะร่วม
กันของกรุงเทพมห�นคร
    ๒. สมัชช�สุขภ�พ กทม. ครั้งที� ๒ จำ�นวน ๒ มติ ได้แก่ 
๒.๑ ก�รส�นพลังพัฒน�พ้ืนที�ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะชุมชน 

และ ๒.๒ ก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พบริก�รปฐมภูมิใน
กรุงเทพมห�นครเพื�อรองรับภ�วะวิกฤติ
  “น่�จะเป็นโอกาสุทิ่�ด้่ของว่าทิ่�ผ่้สุมืัครฯ ทิ่�จะห้ยิบยกมืต ิ
สุมัืชัชัาสุุขภาพฯ ไปประยุกต์เข้ากับการจัด้ทิำานโยบายเพื�อ 
ใชั้ห้าเสุ่ยงได้้ทิันทิ่ นั�นเพราะมืติสุมืัชัชัาสุุขภาพฯ เกิด้ขึ�น
จากปัญห้าทิ่�แทิ้จริงของพ่�น้องประชัาชัน เป็นผลมืาจากทิ่�
พ่�น้องประชัาชันได้้พ่ด้คุยปรึกษาห้ารือกันว่า น่�คือปัญห้า
ทิ่�สุำาคัญและจำาเป็นต้องได้้รับการแก้ไขอย่างรวมืเร็ว โด้ย
ใชั้กระบวนการการมื่สุ่วนร่วมื”
    นพ.ปรีด� กล่�วต่อไปว่� ฉัะนั้นนอกเหนือไปจ�กลง 
พื้นที�เพื�อรับฟังปัญห�แล้ว ว่�ที�ผู่้สมัครฯ ยังส�ม�รถนำ� 
มติสมัชช�สุขภ�พฯ และเน้ือห�ในธรรมนูญสุขภ�พฯ ม�ใช้ 
ทบทวนปัญห�อย่�งเป็นระบบและรอบด้�น เพร�ะสิ�งเหล่�น้ี 
คือคว�มจำ�เป็นด้�นสุขภ�พของประช�ชนที�เกิดขึ้นโดยมี
ข้อเท็จจริงและคว�มเป็นวิช�ก�ร ไม่ได้เกิดขึ้นจ�กคว�ม
รู้สึกของใครคนใดคนหนึ�ง
  “ในเมืื�อเรื�องคุณภาพชั่วิตทิ่�ด้่ สุิ�งแวด้ล้อมืทิ่�ด้่ คือความื 
ปรารถ้นาร่วมืของคนในชุัมืชัน และในเมืื�อระบบสุุขภาพท่ิ�ด่้ 
ระบบสัุงคมืท่ิ�ด้่ ท่ิ� เอื� อ ต่อการมื่สุิ� งแวด้ล้อมืท่ิ�ด้่และ

  “นิตยสารัสานพื่ลััง” ฉับับเดือนกุมภ�พันธ์ พูดคุย
กับ นพื่.ปรัีดีา แต�อารัักษ ์ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติหในฐ�นะผู่ ้บริห�รองค์กรส�นพลัง  
หน่วยง�นที�ทำ�หน้�ที�ถักทอและเชื�อมร้อยกระบวนก�ร
ก�รมีส่วนร่วมทั้งแนวร�บและแนวดิ�ง 
  รองเลข�ธิก�รฯ ผู่้นี้ ยังเป็นหนึ�งในกำ�ลังสำ�คัญต่อก�ร
ขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสร้�งสังคมสุขภ�วะดีให้
เกิดขึ้นกับ กทม. อีกด้วย
    นพ.ปรีด� บอกว่� ห�กฝ��ยก�รเมือง ไม่ว่�จะเป็นว่�ที�
ผู่้สมัครฯ หรือสม�ชิกสภ� กทม. ห�กมีคว�มเข้�ใจและ
มองเห็นถึงคว�มสำ�คัญของกระบวนก�รมีส่วนร่วม ให้
คว�มสำ�คัญกับสิทธิก�รมีคุณภ�พชีวิตที�ดีของประช�ชน
สิทธิในก�รอยู่ในสิ�งแวดล้อมที�ดีของชุมชน ถ้�ตระหนัก
ในเรื�องนี้ ปัญห�ต่�งๆ ก็จะแก้ไขได้ง่�ยขึ้น

‘ปัญหาร่วัม’ 
ทัี�หยิบไปจั้ดิทัำา
นโยบายไดิ้ทั้นทัี
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คุณภาพชั่วิตทิ่�ด้่ เป็นสุิ�งทิ่�ทิุกคนต้องการ คำาถ้ามืก็คือแล้ว 
ว่าท่ิ�ผ้่สุมัืครฯ จะม่ืนโยบายใด้มืาตอบโจทิย์เรื�องเห้ล่าน่�บ้าง
  “น่�เป็นโอกาสุอันด่้ท่ิ�คนในชุัมืชันจะได้้รับฟัังพิจารณา 
และได้้รับความืชััด้เจนจากนโยบายของว่าทิ่�ผ่้สุมัืครฯ 
ว่าใครให้้ความืสุำาคัญและใสุ่ใจกับเรื�องสุุขภาพคุณภาพช่ัวิต 
และการมื่สุ่วนร่วมืของประชัาชัน ใครให้้ความืสุำาคัญกับ 
ปากเสุ่ยงประชัาชันมืากกว่าแค่ห้วังคะแนนเสุ่ยง ตรงน่�
ห้ากมื่การแสุด้งวิสุัยทิัศน์ทิ่�ชััด้เจน เราก็จะเลือกได้้ว่าควร
จะสุนับสุนุนผ่้ใด้”

จัุดิเชั้่�อมตั้่อ
ของ ๒ เคร่�องม่อ
    นพ.ปรีด� เล่�ต่อไปถึงก�รตั้งไข่ธรรมนูญสุขภ�พ 
ระดับเขตในพื้นที� กทม. ซึ�งขณะนี้มีก�รประก�ศใช้ไปแล้ว 
๑๓ เขต ได้แก่ ดินแดง วังทองหล�ง บ�งคอแหลม
ส�ยไหม ดอนเมือง ล�ดพร้�ว บึงกุ่ม ล�ดกระบัง ธนบุรี 
คลองส�น บ�งบอน ทุ่งครุ และทวีวัฒน�
  “ต้องเริ�มืจากสุถ้านการณ์โควิด้ 19 ซึึ่�งขณะนั�นสุำานักงาน 
คณะกรรมืการสุุขภาพแห่้งชัาติ (สุชั.) ร่วมืกับภาค่เครือข่าย 
ขับเคลื�อนแผนงาน “รวมืพลังพลเมืืองตื�นร่้ ชั่วยชัาติสุ่้ภัย 
โควิด้ 19” ซึึ่�งผลจากการด้ำาเนินงานทิำาให้้เห็้นพลังของชุัมืชัน 
ใน กทิมื. และศักยภาพของชัุมืชันอย่างเด้่นชััด้
  “ระห้ว่างนั�นเกิด้เครือข่ายการทิำางานร่วมืกันเป็น 
จำานวนมืาก ไม่ืว่าจะเป็นสุถ้าบันพัฒนาองค์กรชุัมืชัน       (พอชั.) 
สุำานักงานกองทิุนสุนับสุนุนการเสุริมืสุร้างสุุขภาพ (สุสุสุ.) 

สุำานักงานห้ลักประกันสุุขภาพแห้่งชัาติ (สุปสุชั.) ศ่นย์
บริการสุาธารณสุุข รวมืทิั�งกทิมื. และทิ่�สุำาคัญคือภาค
ประชัาชันในระด้ับพื�นทิ่�
  “เมืื�อการทิำางานเป็นระบบมืากขึ�น ในแต่ละพื�นทิ่�ก็มื ่
การพัฒนาไปสุ่่การสุร้างข้อตกลงชุัมืชันเพื�อรับมืือโควิด้ 19 
ก่อนจะมื่การต่อยอด้ไปเป็นการกำาห้นด้มืาตรการชัุมืชัน 
ห้รือธรรมืน่ญชัุมืชันสุ่้ภัยโควิด้ในห้ลายพื�นทิ่�
  “พลังชัุมืชันและการมื่สุ่วนร่วมืคือจุด้ตั�งต้น จากนั�นก ็
มื่การพ่ด้คุยกันว่าเมืื�อเราเห็้นสุิ�งเห้ล่าน่�ร่วมืกันแล้วจะ
สุามืารถ้ยกระด้ับความืร่วมืมืือกันต่อไปอย่างไรด้่ให้้
มืากกว่าเพ่ยงแค่ประเด้็นโควิด้ 19 ทิ่�สุุด้แล้วจึงมื่การขยับ
ขยายมืาเป็นธรรมืน่ญสุุขภาพระด้ับเขต ในพื�นทิ่� กทิมื. 
เพื�อแสุวงห้าฉันทิมืติและกระบวนการมื่สุ่วนร่วมืในการ
พัฒนานโยบายสุุขภาพ-สุุขภาวะคนเมืือง”
  อ�จ�รย์ปรีด� อธิบ�ยว่� ธรรมนูญสุขภ�พระดับเขต 
ในพื้นที� กทม. นับเป็นภ�พย่อยในระดับพื้นที� ซึ�งจะมีก�ร 
ขับเคลื�อนคู่ขน�นไปกับภ�พใหญ่ นั�นก็คือสมัชช�สุขภ�พ 
กทม. ซึ�งต้องยอมรับว่�ก�รขับเคลื�อนเรื�องสุขภ�วะ กทม. 
เป็นสิ�งที�ย�กและท้�ท�ย แต่เมื�อมีก�รทำ�ง�นร่วมกัน เกิด
คว�มร่วมมือจ�กโควิด 19 ก็ทำ�ให้พอเห็นเค้�ล�งที�จะ 
ยกระดับได้ จึงพูดคุยกันต่อไปถึงก�รจัดสมัชช�สุขภ�พฯ 
กทม.ขึ้น โดยครั้งแรกเกิดในปี ๒๕๖๓ และครั้งที�สองเกิด
ในปี ๒๕๖๔
  “ตรงน่�จึงมืาเชืั�อมืโยงกัน คือในงานสุมัืชัชัาสุุขภาพ กทิมื. 
ครั�งแรก สุมืาชัิกได้้ให้้ฉันทิมืติร่วมืกันในมืติทิ่�ว่าด้้วยการ 
จัด้ทิำาธรรมืน่ญสุุขภาพ กทิมื. ตรงน่�คือธรรมืน่ญสุุขภาพ
ในภาพให้ญ่ โด้ยมื่กลไกติด้ตามืขับเคลื�อนห้ลักคือคณะ
กรรมืการเขตสุุขภาพเพื�อประชัาชัน เขต ๑๓ (กขป. เขต 
๑๓ กทิมื.) และ กทิมื. เป็นเจ้าภาพ
  “สุ่วนภาพย่อยก็คือ การทิำางานด้้วยกระบวนการการมื ่
สุ่วนร่วมืจนเกิด้ธรรมืน่ญสุุขภาพฯ ระด้ับเขต ๑๓ เขตซึ่ึ�งจะ
เชัื�อมืต่อกับคณะกรรมืการพัฒนาคุณภาพชั่วิตในระด้ับ
เขต (พชัข.) และมื่มืห้าวิทิยาลัยราชัภัฏกลุ่มืรัตนโกสุินทิร ์
จำานวน ๕ แห้่ง ได้้แก่ มืห้าวิทิยาลัยราชัภัฏธนบุร ่
มืห้าวิทิยาลัยราชัภัฏบ้านสุมืเด้็จเจ้าพระยา มืห้าวิทิยาลัย
ราชัภัฏสุวนสุุนันทิา มืห้าวิทิยาลัยราชัภัฏพระนคร และ
มืห้าวิทิยาลัยราชัภัฏจันทิรเกษมื เป็นห้น่วยงานสุนับสุนุน
การขับเคลื�อน”

“ในเมืื�อเรั่�องคุณภาพช่ว่ิตที่่�ด้่ 
สุิ�งแว่ด้ล้อมืที่่�ด้่ คือควัามปรารถุนา
ร่วัมของคนในชัุ้มชั้น”
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วั่าดิ้วัยธรรมนูญ
สุขภาพระดิ้บเขตั้ กทัม.
  ก�รแก้ปัญห�ในพ้ืนที�คงไม่ส�ม�รถให้คนอื�นตัดสิน
ใจแทนได้ คนในพื้นที�ต้องร่วมกันตัดสิน ซึ�งกระบวนก�ร
แสวงห�ฉัันทมติบนพ้ืนฐ�นของข้อมูลและวิช�ก�รจะ
ช่วยเปลี�ยนเรื�องของปัจเจกให้กล�ยม�เป็นพลังชุมชน
  สำ�หรับ “ธรรมนูญสุขภ�พ” ถือเป็นเครื�องมือสนับสนุน
ให้เกิดกรอบกติก�หรือสัญญ�ใจที�นำ�ไปสู่แนวปฏิิบัติเพื�อ
แก้ไขปัญห�นั้นๆ เช่น บ�งพื้นที�พูดถึงเรื�องห�บเร่แผ่งลอย
ก็อ�จมีข้อตกลงร่วมกันเรื�องก�รใช้พื้นที�ส�ธ�รณะ ห�กมี
ก�รละเมิดข้อตกลงก็อ�จมีบทลงโทษท�งสังคมที�ทุกฝ��ย
ยอมรับร่วมกัน

  ในก�รจัดทำ�ธรรมนูญสุขภ�พระดับเขต กทม. ในครั้งนี ้
สช. ทำ�หน้�ที�เชื�อมประส�นภ�คีเครือข่�ย สนับสนุนคว�มรู้ 
ในก�รพัฒน�และขับเคลื�อน สสส. ให้ก�รสนับสนุนก�ร
ขับเคลื�อนพร้อมชุดคว�มรู้ที�ส�ม�รถนำ�ไปเผ่ยแพร่ เป็น
แนวท�งในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของประช�ชนในเขต
พื้นที�นำ�ร่อง
  สสส.สนับสนุนข้อมูลท�งสุขภ�พของประช�ชนเพื�อ 
ให้เกิดคว�มตระหนักต่อพฤติกรรมสุขภ�พ สปสช. สนับสนุน 
ก�รใช้งบประม�ณกองทุนหลักประกันสุขภ�พฯ เพื �อ
สร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค กทุม. สนับสนุน
กระบวนก�รขับเคลื�อนสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนที�
นำ�ร่อง กระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็น และประมวลข้อ 
เสนอจ�กทุกภ�คส่วน เพื�อยกร่�งธรรมนูญสุขภ�พที�ใช้เป็น 
กรอบแนวท�งร่วมกัน
  พื่อช.หสนับสนุนเครือข่�ยองค์กรชุมชนในเขต 
พื้นที�นำ�ร่อง ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะ ขณะที�มหาวัิทุยาลััยรัาชภัฏ ๕ แห่ง เป็น
ผู่้สนับสนุนง�นวิช�ก�รโดยก�รนำ�ข้อมูล ม�ประมวล
สังเคร�ะห์ และนำ�เสนอให้หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องเข้�ใจ
สภ�พปัญห�พื้นที�ต่อไป
    นพ.ปรีด� เล่�ต่อไปว่� ในส่วนของกระบวนก�รจัดทำ� 
ธรรมนูญสุขภ�พระดับเขต กทม. มีแนวคิดเดียวกับก�รทำ� 
ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บล แต่จะมีคว�มแตกต่�งอยู่ที� กทม. 
เป็นเมืองที�ประช�ชนมีคว�มเป็นปัจเจกสูงกว่�ชุมชนใน
ต่�งจังหวัด ดังนั้นก�รที�จะรวบรวมคนทุกคนเข้�ม�อยู่ใน
กระบวนก�รจึงเป็นเรื�องย�ก
  “ควัามสำาคัญแลัะหัวัใจข่องควัามสำาเรั็จจ่งอย่้ทุี� 
“ผู้้�นำาชุมชน” ทุี�จะปรัะชาสัมพื่ันธิ์ ส่�อสารั หรั่อสรั�าง 
การัรัับรั้�-กรัะบวันการัมีส่วันรั่วัมในพื่่�นทุี� เพื่่�อนำาไปส้่ 
การัยินยอมพื่รั�อมใจกันในการัรัับกติกาชุมชน”
  สำ�หรับขั้นตอนของก�รจัดทำ�ธรรมนูญสุขภ�พระดับ 
เขต เริ�มต้นข้ึนจ�กก�รแสวงห�องค์คว�มรู้-คว�มต้องก�ร 
ที�แท้จริงของประช�ชนผ่่�นก�รรับฟังคว�มคิดเห็น จ�กน้ัน 
ก็เก็บข้อมูลที�มีอยู่ม�สังเคร�ะห์-วิเคร�ะห์ และคืนกลับไป
ยังตัวแทนชุมชนที�เชิญเข�เข้�ม�ในกระบวนก�ร

  ถัดจ�กน้ันก็ร่วมกันคัดเลือกประเด็นร่วมที�ทุกคนใน
พื้นที�ต้องช่วยกันแก้ไข โดยอ�ศัยตัวอย่�งหรือรูปธรรมที� 
เกิดข้ึนจ�กธรรมนูญตำ�บลม�เป็นต้นแบบ ม�ถอดบทเรียน 
และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ�งแน่นอนว่�ประเด็นร่วม
ในแต่ละเขตย่อมมีคว�มแตกต่�งไปต�มบริบทพื้นที�
  “แต่เราก็ยังพบว่าทิั�ง ๑๓ เขต มื่ประเด้็นร่วมืกันอย่่ 
เชั่น ประเด้็นสุิ�งแวด้ล้อมื คุณภาพชั่วิต ตลอด้จนประเด้็น 
กลุ่มืเปราะบาง ห้รือผ้่ท่ิ�อย่่ในภาวะพึ�งพิง ซึึ่�งเห้ล่าน่�คือภาพ 
สุะทิ้อนความืกังวลและปัญห้าของ กทิมื. ได้้อย่างชััด้เจน”
  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติให้
คว�มคืบหน้�ว่� ขณะน้ีอยู่ระหว่�งพูดคุยกับผู้่บริห�ร กทม. 
เพื�อขย�ยธรรมนูญสุขภ�พระดับเขตให้ม�กข้ึน โดยต้ังเป้� 
ว่�ภ�ยใน ๒-๓ ปี จะทำ�ให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขต ควบคู ่
ไปกับก�รเน้นหนักเรื�องก�รสื�อส�รท�งสังคม เพื�อขย�ย
คว�มร่วมมือให้กว้�งขึ้น ซึ�งจะทำ�ให้เกิดพลังท�งสังคมที�
ยิ�งใหญ่ขึ้น
  อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�จะมีธรรมนูญสุขภ�พระดับเขต
เกิดขึ้นแล้ว ห�กแต่ในช่วงแรกอ�จยังไม่เห็นผ่ลที�ชัดเจน 
เท่�ใดนัก เพร�ะหล�ยเรื �องต้องทำ�ผ่่�นวิถีชีวิต ก�ร
ประเมินผ่ลจ�กคว�มเปลี�ยนแปลงจึงจำ�เป็นต้องใช้เวล�
 แต่ก็อ�จเห็นภ�พของคว�มร่วมมือผ่่�นกิจกรรมต่�งๆ
เช่น เกิดข้อปฏิิบัติในชุมชน ก�รรักษ�กติก�เรื�องคว�ม 
ปลอดภัย ก�รให้คว�มร่วมมือในก�รละเว้นอบ�ยมุข ซึ�งถือ 
เป็นคว�มสำ�เร็จที�จับต้องได้
  ในส่วนของก�รประเมินผ่ลนั้น “นพ.ปรีด�” มองว่�
เบื้องต้นอ�จทำ�ได้ใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑. ส�ม�รถประเมิน
ผ่ลได้ในแง่คว�มร่วมมือที�ฝ��ยต่�งๆ เข้�ม�ร่วมกัน ทั้งคน
เงิน ของ ว่�มีม�กน้อยเพียงใด ๒. ในแง่กระบวนก�รและ
กิจกรรม ๓. เกิดก�รเพิ�มขึ้นหรือลดลงของเป้�หม�ยที�
กำ�หนดไว้ เช่น ก�รไม่มีเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ อบ�ยมุข
หรือก�รพนันในง�นเทศก�ล ประเพณีต่�งๆ รวมทั้งก�ร 
ติดต�มดัชนีช้ีวัดสุขภ�พของประช�ชนในภ�พรวม เป็นต้น  
  “ถ้้าเราเริ�มืต้นด้้วยความืร่้ความืเข้าใจทิ่�ด้่ กระบวนการ 
ม่ืสุ่วนร่วมื และเปล่�ยนแปลงเชิังพฤติกรรมืของคนในชุัมืชัน 
ได้้ในระดั้บห้นึ�ง เชืั�อว่าในระยะยาวจะม่ืความืยั�งยืนมืากขึ�น”
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“กัารัที่ำางานเชิงรัะบบจำาเป็็น
ต้องมื่กัารัประสานเชั้ิง
นโยบายระหวั่างภาคี

ยุที่ธศาสุตรั์ต่างๆ มืากัข้�น 
ด้ังนั�นเคร่�องม่อสม้ชั้ชั้า

สุขภาพฯ ก็เป็นสิ�งทัี�จัะสอดิ
ร้บก้บเร่�องนี� คว่บค้่ไป็กัับ

กัารัที่ำาป็รัะเด้็นย่อยในพ้�นที่่�
ที่่�เป็็นคว่ามืทีุ่กัข์ห่รั่อ

เป็็นคว่ามืต้องกัารัของ
ป็รัะชาชนคนกัรัุงที่่�แที่้จรัิง”

ก้าวัตั้่อไปของ
สม้ชั้ชั้าสุขภาพ กทัม.ม. 
  ในส่วนของสมัชช�สุขภ�พ กทม. นั้น ในปี ๒๕๖๕ 
จะมีก�รจัดขึ้นเป็นครั้งที� ๓ แต่ก่อนจะไปถึง “นพ.ปรีด�” 
ได้สรุปบทเรียนจ�กที�ได้จัดม� ๒ ครั้งก่อนว่� จ�กง�น
สมัชช�สุขภ�พ กทม. ทั้งสองครั้งทำ�ให้เห็นว่� เร�จำ�เป็น
ต้องขย�ยก�รรับรู้และขย�ยก�รมีส่วนร่วมให้ม�กขึ้นไป
อีก เพื�อที�จะให้เห็นประเด็นร่วมกัน และเห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รขับเคลื�อนร่วมกันม�กขึ้น 
  “ทิ่�ผ่านมืาอาจมื่ความืเห้็นแล้วว่า สุมืัชัชัาสุุขภาพเป็น
เรื�องทิ่�ด้่ เป็นเครื�องมืือทิ่�น่าห้ยิบมืาใชั้ แต่ในกระบวนการ 
ขับเคลื�อนต้องอาศัย กทิมื. เป็นเจ้าภาพห้ลักทิ่�จะชัวน
ภาคสุ่วนอื�นๆ เข้ามืาร่วมืขับเคลื�อน
  “เข้าใจว่าน่�เป็นเรื�องทิ้าทิายสุำาห้รับ กทิมื. เพราะไมื่ใชั ่
เรื�องง่ายเลย กทิมื. มื่ความืซึ่ับซึ่้อนสุ่งมืาก ตัวอย่างแค่ 
เรื�องระบบบริการห้รือห้น่วยบริการเพ่ยงอย่างเด่้ยวก็พบว่า 
มื่เจ้าของห้ลากห้ลาย ทิั�ง กทิมื.เอง กระทิรวงสุาธารณสุุข 
กระทิรวงศึกษาธิการ กองทิัพ ภาคเอกชัน
  “กทิมื. ต้องสุานพลังความืร่วมืมืือ และออกแรงขับเคลื�อน 
มืติสุมืัชัชัาสุุขภาพทิ่�มื่มืติไปแล้วให้้บรรลุผล ไมื่เชั่นนั�นเรา
ก็จะมื่แต่มืติ แต่ไมื่มื่ใครห้ยิบเอาไปเคลื�อนอย่างจริงจัง 
นั�นก็จะเป็นการเสุ่ยโอกาสุไป”
  สำ�หรับก�รกำ�หนดประเด็นที�จะเข้�สู่สมัชช�สุขภ�พ 
กทม. ครั้งที� ๓ “นพ.ปรีด�” บอกว่� คงต้องขึ้นอยู่กับคว�ม
เห็นของสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พ แต่เร�อ�จมองได้ว่� ก�ร
ทำ�ง�นเชิงระบบเป็นสิ�งสำ�คัญ จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รส�น
พลังและก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�กหน่วยง�น โดยเฉัพ�ะ
หน่วยง�นของรัฐในระดับช�ติที�จะมีนโยบ�ยหรือกฎ 
กติก�ต่�งๆ เพื�อเปิดให้หน่วยง�นระดับพื้นที�มีอำ�น�จใน
ก�รตัดสินใจได้ม�กขึ้น
  “การทิำางานเชัิงระบบจำาเป็นต้องมื่การประสุานเชัิง 
นโยบายระห้ว่างภาค่ยุทิธศาสุตร์ต่างๆ มืากขึ�น ด้ังนั�น 
เครื�องมืือสุมืัชัชัาสุุขภาพฯ ก็เป็นสุิ�งทิ่�จะสุอด้รับกับเรื�องน่�
ควบค่่ไปกับการทิำาประเด็้นย่อยในพื�นทิ่�ทิ่�เป็นความืทุิกข ์
ห้รือเป็นความืต้องการของประชัาชันคนกรุงทิ่�แท้ิจริง 
จะเป็นประเด้็นในการสุร้างการมื่สุ่วนร่วมืในพื�นทิ่�ได้้ง่าย
และสุามืารถ้เชัื�อมืต่อกับการทิำางานเชัิงระบบให้ญ่ได้้ ซึ่ึ�ง
แน่นอน เครื�องมืือสุมืัชัชัาสุุขภาพฯ ก็ตอบโจทิย์เชั่นกัน” 
นพ.ปรีด� ระบุ 

ฉบับ ๑๓๗ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕28



ฉบับ ๑๓๗ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๓๗ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕30 31

เ กั า ะ ติ ดู  คุ ส ช .

คุสัช.	ถกันัดแรื่กัของปี	๒๕๖๕
ด่ัน ๓ มตั้ิสมัชชาสุขภาพฯ เข้าสัู่	คุรื่ม.

  คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) หรือบอร์ดสุขภ�พ 

ของประเทศ ประเดิมปีข�ลด้วยก�รประชุมนัดแรก ครั้งที� 

๑/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๑๐ ม.ค. ที�ผ่่�นม� โดยมี ดีรั.สาธิิต 

ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองประธ�น 

คสช. เป็นประธ�น ซึ�งในเวทีได้มีก�รห�รือและพิจ�รณ�

หล�กหล�ยเรื�องด้วยกัน

  หนึ�งในว�ระที�สำ�คัญของ คสช. ในครั้งนี้ คือก�รให้ 

คว�มเห็นชอบต่อ “มติสมัชชาสุข่ภาพื่แห่งชาติ ครัั�งทีุ� ๑๔” 

ทั้ง ๓ ระเบียบว�ระ ที�เป็นผ่ลลัพธ์จ�กกระบวนก�รทำ�ง�น

ร่วมกันตลอดท้ังปีของสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พทั�วประเทศ 

ซึ�งได้มีฉัันทมติและแสดงถ้อยแถลงเพื�อขับเคลื�อนร่วมกัน

ไปแล้วเมื�อช่วงวันที� ๑๕-๑๖ ธ.ค. ที�ผ่่�นม�

  สำ�หรับมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ท้ัง ๓ ประกอบด้วย 

๑. ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืนในวิกฤต 

โควิด 19 ๒. ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของ

กลุ่มประช�กรเฉัพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม ๓. 

ก�รจัดก�รก�รสื�อส�รอย่�งมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภ�พ

จ�กนี้ไปจะเข้�สู่ขั้นตอนของก�รนำ�เสนอที�ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื�อพิจ�รณ� ก่อนมอบหม�ยให้หน่วย

ง�นที�เกี�ยวข้องนำ�ไปดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรมต่อไป

  ไม่เพียงเฉัพ�ะมติที�เป็นคว�มก้�วหน้�ล่�สุดเท่�น้ัน 

เพร�ะอีกว�ระที�สำ�คัญของก�รประชุมในครั้งนี้ คือก�ร 

มองไปข้�งหน้�อย่�งต่อเนื�องถึงก�รจัด “สมัชชาสุข่ภาพื่

แห่งชาติ ครัั�งทุี� ๑๕ แลัะ ๑๖” ซึ�งเปรียบได้กับว�ระ

สุขภ�พของประเทศประจำ�ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ที� คสช. 

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) จะ

ชักชวนภ�คีเครือข่�ยทุกภ�คส่วนร่วมกันขับเคลื�อน

  ในส่วนที� คสช. ได้ร่วมให้คว�มเห็นชอบในครั้งนี้ คือ

กรอบและแนวท�งของก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

ครั้งที� ๑๕-๑๖ ที�จะจัดขึ้นภ�ยใต้ประเด็นหลัก (Theme) 

“ควัามเป็นธิรัรัมดี�านสุข่ภาพื่ ควัามหวัังแลัะโอกาส

อนาคตปรัะเทุศไทุย”

  ภ�ยในก�รประชุมครั้งนี้ คสช. ยังได้รับทร�บผ่ลก�ร

จัดและมติ “สมัชชาสุข่ภาพื่กรุังเทุพื่มหานครั ครัั�งทีุ� ๒ 

พื่.ศ. ๒๕๖๔” ซึ�งมีก�รจัดขึ้นเมื�อวันที� ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

โดยที�ประชุมได้ให้ฉัันทมติร่วมกันใน ๒ มติ ได้แก่ 

๑. ก�รส�นพลังพัฒน�พื้นที�ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะของ 

ชุมชน ๒. ก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พปฐมภูมิใน 

กรุงเทพมห�นครเพื�อรองรับภ�วะวิกฤติ พร้อมมอบหม�ยให้ 

สช. แจ้งหน่วยง�นที�เกี�ยวข้อเพื�อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

  ในอีกด้�นหนึ�ง ที�ประชุม คสช. ก็ได้รับทร�บถึงคว�ม

คืบหน้�ของก�รจัดทำ� “ธิรัรัมน้ญวั่าดี�วัยรัะบบสุข่ภาพื่

แห่งชาติ ฉับับทุี� ๓” โดย นายสุวัิทุย์ เมษินทุรัีย ์

ประธ�นกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ฉับับนี้ ได้เน้นยำ้�ถึง 

ประเด็นสำ�คัญ คือก�รนำ�ธรรมนูญฯ ฉับับน้ี ไปเป็นหลักคิด 

และแนวท�งในก�รขับเคลื�อน ติดต�มประเมินผ่ล ทบทวน 

ในหน่วยง�นและภ�คส่วนต่�งๆ

  ส่วนแผ่นก�รดำ�เนินง�นต่อจ�กนี้ ในระหว่�งเดือน

ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๕ จะมีก�รจัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นต่อ 

ร่�งธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓  

เพิ �มเติมaเพื �อนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงให้ได้ร่�งฉับับ

สมบูรณ์ จ�กนั้นในเดือน มี.ค. ๒๕๖๕ ก็จะมีก�รเสนอต่อ

คสช. เพื�อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ ก่อนที�จะเสนอต่อ

ครม. และรัฐสภ� เพื�อที�จะประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

ภ�ยในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 
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เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้� น ท่� เรั่�อง บัณฑิิต มั�นคง

เขติสัุขภาพิขยับ
สมัชชาจำังห่ว่ัด่ปรับัทิศตั้าม

  กระแสสังคมยังโฟกัสอยู่ในเรื�องก�รอยู่ร่วมกับโควิด 

ที�ยังมีก�รแพร่ระบ�ดไม่หยุดหย่อน แม้หล�ยภ�คส่วนจะ 

ร่วมกันยกระดับเป็นพลังพลเมืองที�ตื�นรู้ช่วยช�ติสู้ภัยโควิด 

แต่ยังมีประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะอื�นที�เป็นเรื�องร่วมของ 

พื้นที� เช่น ก�รรับมือกับหมอกควันไฟป�� อ�ก�ศสะอ�ด 

PM 2.5 เริ�มคุกรุ่นในภ�คเหนือ อีส�น คว�มปลอดภัยจ�ก

ก�รใช้รถใช้ถนนก็กลับม�ร้อนแรงในสังคม ระบบรองรับ

สังคมสูงวัยก็เป็นภัยคุกค�มทั้งสังคมไทย 

  ปรัะเดี็นรั่วัมทุั�งหลัายเหลั่านี�ไม่สามารัถิ่ทุี�จะแก�ไข่

ดี�วัยลัำาพื่ังเพื่ียงหน่วัยงาน-องค์กรัเดีียวั การัรัวัมพื่ลััง

เป็นกลัไกเช่�อมปรัะสานในแต่ลัะรัะดีับจ่งสำาคัญยิ�ง

  เฉักเช่น กลไกเขตสุขภ�พเพื�อประช�ชน (กขป.) ทุี�เป็น

กลัไกบ้รัณาการัควัามร่ัวัมม่อเพื่่�อร่ัวัมกันวัางปรัะเดี็น

ยุทุธิศาสตรั์ทีุ�นำาไปส้่การัแก�ไข่ปัญหาสุข่ภาพื่ข่อง

คนในเข่ต ซึ่่�งในวัันทุี� ๓๑ มกรัาคม ๒๕๖๕ ทุี�ผู้่านมา

มีการัจัดีเวัทุีปรั่กษาหารั่อเพื่่�อรั่วัมกันวัิเครัาะห์เกาะ

ติดีสถิ่านการัณ์แลัะหารั่อการัขั่บเคล่ั�อนงานสุข่ภาวัะ

ข่องปรัะชาชนในเข่ตสุข่ภาพื่เพื่่�อปรัะชาชน เพื�อปัก

ธงให้ กขป. เป็นเสมือนเส้นด้�ยแนวนอนที�ทำ�หน้�ที�เชื�อม

ร้อยเส้นด้�ยแนวตั้ง คือประส�นกับหน่วยง�น องค์กร

และเครือข่�ยทุกภ�คส่วนในก�รขับเคลื�อนก�รพัฒน�

นโยบ�ยส�ธ�รณะและกำ�หนดทิศท�งของระบบสุขภ�พ

ของประช�ชนในเขตพื้นที� ต�มเจตน�รมณ์ที�จัดตั้งจริงๆ

  ทั้งนี้ ในที�ประชุมยังมีข้อเสนอสำ�คัญ เช่น ก�รขยับ 

ขับเคลื�อนง�นในระดับยุทธศ�สตร์ให้ม�กขึ้น ก�รกำ�หนด

ว�ระร่วมของทั้ง ๑๓ เขต เช่น ก�รดูแลสุขภ�พพระสงฆ์ ์

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งระบบสุขภ�พชุมชน อุบัติเหตุ

บนท้องถนน ก�รขับเคลื�อนอ�ห�รปลอดภัยและคว�ม

มั�นคงท�งอ�ห�ร เป็นต้น เพื�อแลกเปลี�ยนก�รทำ�ง�น 

ส�นพลังระหว่�งภ�ครัฐและภ�คอื�นๆ เชื�อมโยงและ 

ยกระดับเป็นประเด็นร่วมในระดับประเทศที�แท้จริง

  ในขณะเดียวกันในวันที� ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕ ที�ผ่่�นม� 

มีการัปรัะชุมสมัชชาสุข่ภาพื่จังหวััดีทัุ�วัปรัะเทุศ ว่ัาดี�วัย 

บทุบาทุทีุ�ทุ�าทุายข่องการัเป็นกลัไกแลัะพ่ื่�นทีุ�กลัางการั

สรั�างสุข่ภาวัะข่องสังคมดี�วัยกรัะบวันการันโยบาย 

สาธิารัณะแบบมีส่วันร่ัวัมระดับจังหวัด ซึ�งพบว่�มีหล�ย 

จังหวัดที�มีคว�มพร้อมยกระดับจ�กก�รสร้�งก�รมีส่วน

ร่วมให้เป็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ย

ส�ธ�รณะเพื�อสร้�งสุขภ�วะของคนจังหวัด เช่น สงขล�

ลำ�ป�ง เพชรบูรณ์ หนองบัวลำ�ภู ศรีสะเกษ ขอนแก่น

เป็นต้น

  นอกจ�กน้ี ยังมีคว�มเห็นสำ�คัญต่อก�รร่วมกันทบทวน 

ทิศท�ง เป้�หม�ยและแผ่นง�นสำ�คัญของกระบวนก�ร 

ดำ�เนินง�นขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ ก�รหนุนช่วยช�ติ 

สู้ภัยโควิด-19 ก�รว�งจังหวะจัดเวทีสมัชช�สุขภ�พจังหวัด 

เพื�อห�ฉัันทมติและนำ�เสนอรูปธรรมคว�มสำ�เร็จในเดือน

สิงห�คม ๒๕๖๕ พร้อมกันทั�วประเทศ

  ประเด็นปัญห�ด้�นสุขภ�พ มีผู้่เกี�ยวข้องหล�ยภ�คส่วน 

ดังนั้นการัทุำาให�ปรัะชาชนมีสุข่ภาพื่ดีีคงไม่สามารัถิ่

ปลั่อยเป็นหน�าทุี�ข่องใครัหรั่อหน่วัยงานใดีเพีื่ยงแห่ง

เดีียวั จ่งต�องรั่วัมม่อกันข่ยับในทุุกรัะดีับ ตั�งแต่รัะดีับ

ชุมชนทุ�องถิ่ิ�น รัะดีับอำาเภอ จังหวััดี เข่ต แลัะรัะดีับ

ปรัะเทุศ จึงจะทำ�ให้เกิดก�รเชื�อมร้อย นำ�ไปสู่ก�รแก้ไข

ปัญห�อย่�งเป็นระบบไปด้วยกัน 
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แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั เรั่�อง ฝรั�งแช่อิ�ม

เมืองให่ญ่ กับั Covid-19
อะไรื่จะที่�าให้้เมืองด่ขึ�น	!!?

  มนุษย์เม่องใหญ่ยุคโควิัดี-19 ครัองเม่องใครัเสี�ยงสุดี ?

  กว่� ๔,๐๐๐ ล้�นคนหรือเกินกว่�ครึ�งของคนทั�วโลก

อ�ศัยอยู่ในเมืองใหญ่ และกว่� ๑,๐๐๐ ล้�นคนอ�ศัยอยู่

ในชุมชนแออัด

  เมื�อโควิดครองเมืองและหนึ�งในอ�วุธสำ�คัญที�จะ

ป้องกันโควิดคือก�รเว้นระยะห่�ง ดังนั้นจุดต�ยของคน

เมืองใหญ่คือ “คว�มหน�แน่น” และคนที�น่�เป็นห่วงที�สุด

ย่อมหนีไม่พ้น “คนจนในเมือง” 

  เมื�อมองลึกลงไปก็จะพบว่�ในกลุ่มคนจนเมืองน้ัน ผู้่หญิง 

และเด็กเป็นกลุ่มที�เสี�ยงม�กที�สุดโดยเฉัพ�ะปัญห�คว�ม 

รุนแรงในครอบครัว ก�รตกง�น ท้องก่อนวัยอันควรหลุด 

ออกจ�กระบบศึกษ�๑  ดังนั้นมือแห่งก�รช่วยเหลือจึงควร

ต้องยื�นไปจับคนกลุ่มนี้ให้ม�กที�สุด 

  “แผู้ลัแลัะยารัักษา” ข่องเม่องใหญ่เป็นอย่างไรับ�าง ? 

๒ แผ่ลใหญ่ที�สำ�คัญและเห็นได้ชัดของเมืองใหญ่ คือก�ร

เข้�ไม่ถึงระบบก�รรักษ�พย�บ�ลในเมืองใหญ่ในช่วงที� 

มีก�รแพร่ระบ�ดอย่�งหนัก และยอดคนตกง�นจำ�นวนม�ก 

เช่น เมื�อปีที�ผ่่�นประเทศไทยมียอดคนตกง�นสูงถึง ๘.๗ 

๑ https://www.who.int/docs/default-
source/searo/covid-19-and-
the-urban-poor.pdf?sfvrsn=9ad95fe_2
๒ https://www.youtube.com/watch?v=
SIF54D8nMiE 
๓ https://www.who.int/docs/default-
source/searo/covid-19
-and-the-urban-poor.pdf?sfvrsn=9ad95fe_2
๔ https://www.who.int/teams/social-
determinants-of-health/urban-health/covid-19 
๕ https://www.bigcitieshealth.org/about-us/ 
๖ https://www.nationalhealth.or.th/th
/taxonomy/term/920 
๗ https://www.tcijthai.com/news/2021/11/
scoop/12076 

แสนคน แซงหน้�วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์๒  เมื�อมีปัญห�มนุษย์ 

เร�ย่อมพย�ย�มแก้ไข ธินาคารัโลัก (World Bank) ระบุว่� 

 เร�ควรมีย�รักษ� ๓ ขน�น คือ ระยะส้ัน เช่น ระบุพ้ืนที�เสี�ยง

จัดห�วัคซีนให้คนในชุมชนแออัด จัดทำ�คลินิกเคลื�อนที� 

ระยะกล�ง เช่น กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยก�รลงทุนก�รจ้�งง�น 

สำ�หรับผู่้มีร�ยได้น้อย พัฒน�ที�อยู่อ�ศัยในชุมชนแออัด

ระยะย�ว เช่น นโยบ�ยส่งเสริมเศรษฐกิจที�เหม�ะสม

สำ�หรับทุกคน นโยบ�ยด้�นที�อยู่อ�ศัยที�ทุกคนเข้�ถึงได้๓

 ฟ�กฝั�ง องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ก็มองว่�ในวิกฤตนี ้

เป็นโอก�สที� “ผู้่นำ�ของเมือง” จะปรับปรุงนโยบ�ยที�ป้องกัน 

และส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชน ก�รมีนโยบ�ยที�เชื�อมโยง 

ทุกภ�คส่วน นโยบ�ยด้�นอ�ห�รและก�รเดินท�ง ในขณะ 

เดียวกันก็เป็นโอก�สในก�รสร้�ง “ม�ตรฐ�นของเมือง” 

ที�จะลงทุนด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พ มุ่งแก้ไขปัญห�คว�ม

เหลื�อมลำ�้ของสังคม ปัญห�ก�รทำ�ล�ยสิ�งแวดล้อมเป็นต้น๔ 

  หากจะรัักษาสุข่ภาพื่เม่องใหญ่ ... ใครัทุำาไดี�บ�าง ? 

  โควิดทำ�ให้มนุษย์เร�เรียนรู้เรื�องสำ�คัญคือก�รร่วม

ด้วยช่วยกันเพื�อระดมสมองและทรัพย�กร เช่น เครือข่�ย

สุขภ�พเมืองใหญ่ของสหรัฐ๕  เพื�อแลกเปลี�ยนยุทธศ�สตร์

และระบุปัญห�ที�สำ�คัญร่วมกันเพื�อห�วิธีปกป้องและ

ดูแลสุขภ�พของประช�กร เครือข่�ยจิตอ�ส�จำ�นวนม�ก 

ในประเทศไทยที�ช่วยดูแลผู้่ติดเช้ือ อ�ห�รก�รกิน ไปจนถึง 

พัฒน�ระบบข้อมูลผู่้ป�วยโควิด 19 ร่วมกับภ�ครัฐ อย่�ง

เครือข่�ย Thai.care๖  

  ไม่เพียงเท่�น้ันคนกรุงเทพมห�นครและองค์กรภ�คี 

ยังมีมติสมัชช�สุขภ�พของกรุงเทพมห�นคร ที�ต้องก�ร 

แก้ไขในระดับนโยบ�ย ๒ เรื�องสำ�คัญคือ ก�รพัฒน�พื้นที�

ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะชุมชน และ ก�รพัฒน�ระบบ

สุขภ�พบริก�รปฐมภูมิในกรุงเทพมห�นครเพื�อรองรับ

ภ�วะวิกฤติ

   ในขณะเดียวกัน “ผู่้นำ�เมือง” อย่�งเช่น “พ่อเมืองของ 

กทม.” ก็มีคว�มสำ�คัญที�ช่วยให้มนุษย์เมืองใหญ่มีคุณภ�พ 

ชีวิตที�ดีขึ้น

  พวกเร�อ�จจะต้องจับต�ดูว่�จะมีพ่อเมืองคนไหน 

สนใจรับเอ�มติสมัชช�สุขภ�พของคน กทม. ที�คน กทม.  

คิดและเห็นว่�สำ�คัญไปใช้ม�กน้อยแค่ไหน   

ขอขอบคุณ
ภ�พประกอบจ�ก https://rb.gy/ykew

sp
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ใ ห้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง เรั่�อง รัตน� เอิบกิ�ง

ธรื่รื่มนูญว่่าด้ว่ย
ระบับัสุขภาพแห่่งชาตั้ิ ฉบัับัที� ๓

กัับสุขภาว่ะชุมชนเมือง

  ที�ผ่่�นม�ได้มีก�รจัดทำ�และประก�ศใช้ธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติม�แล้ว ๒ ฉับับ ขณะนี้อยู ่
ระหว่�งกระบวนก�รยกร่�งฉับับที� ๓ โดยเป้�หม�ยสำ�คัญ 
ในระยะ ๕ ปี ของธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ 
ฉับับที� ๓ นี้คือ “รัะบบสุข่ภาพื่ทุี�เป็นธิรัรัม ตอบสนอง 
แลัะไม่ทุิ�งใครัไวั�ข่�างหลััง”   
  ในช่วงกระบวนก�รยกร่�งธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ นี้ 
เป็นช่วงที�ทั�วโลกและประเทศไทยกำ�ลังถูกคุกค�มและ
กำ�ลังเผ่ชิญวิกฤติร่วมอย่�งรุนแรงจ�กโรคระบ�ดและ 
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเฉัพ�ะการั 
แพื่ร่ัรัะบาดีข่องโรัคโควัิดี 19 ส่งผู้ลักรัะทุบในทุุกมิติ 
ทัุ�งทุางดี�านสังคม เศรัษฐกิจ สภาพื่แวัดีลั�อม รวมไปถึง 
ระบบสุขภ�พของโลกและทิศท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ 
ของแต่ละประเทศอย่�งหลีกเลี�ยงไม่ได้ 
  สำ�หรับประเทศไทยการัแพื่ร่ัรัะบาดีข่องโรัคโควิัดี 19 
ทุำาให�เรั่�องควัามเหลั่�อมลัำ�าในดี�านต่างๆ ทุี�จำาเป็นต่อ 
การัรัักษาโรัคแลัะการัดี้แลัสุข่ภาพื่ข่องปรัะชาชน 
โดียเฉัพื่าะกลัุ่มคนมีควัามจำาเพื่าะดี�านสุข่ภาพื่กลัุ่ม
ต่างๆ เห็นชัดีเจนข่่�น เช่น เกิดวิกฤติข้อมูลข่�วส�รและ
ก�รจัดก�รสื�อส�รด้�นสุขภ�พ ไม่รู้ข้อเท็จจริง ข้อมูลจ�ก
ภ�ครัฐล่�ช้�ไม่ทันก�รณ์ไม่เชื�อข้อมูลจ�กภ�ครัฐ ข่�วเท็จ
จำ�นวนม�กจนไม่รู้ว่�ข่�วไหนจริงข่�วไหนเท็จ ประช�ชน
เกิดคว�มตื�นตระหนก กังวล คว�มเครียด อันส่งผ่ลกระทบ 
ต่อสุขภ�พจิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ในช่วงแรกๆ ยังมีปัญห�เรื�องก�รข�ดแคลนและ 
ก�รกระจ�ยก�รเข้�ถึงย� วัคซีน และเวชภัณฑ์ิต่�งๆ เป็นต้น
  ปี ๒๕๖๔ ที�ผ่่�นม�ประเทศไทยเจอกับวิกฤติก�รแพร่
ระบ�ดของโรคโควิด 19 ส�ยพันธุ์เดลต้�อย่�งหนัก ทำ�ให้
ปัญห�เรื�องก�รเข้�ไม่ถึงหรือได้รับบริก�รส�ธ�รณสุขไม่ 
เพียงพอ-ทันก�รณ์ชัดเจนข้ึนม�ก โดยเฉัพ�ะในชุมชนเมือง 
ที�ได้รับผ่ลกระทบอย่�งรุนแรง ประช�ชนติดเชื้อโควิด 19 
จำ�นวนม�ก โรงพย�บ�ลหลัก และโรงพย�บ�ลสน�ม 
ไม่เพียงพอรองรับผู่้ป�วย
  แม้จัดระบบเพื�อดูแลผู้่ป�วยระดับต่�งๆ ท้ัง Community 
Isolation (CI) และ Home Isolation (HI) ก็ยังไม่เพียงพอ 
จนต้องมีก�รกระจ�ยผู้่ป�วยเพื�อไปรับก�รรักษ�ที�ต่�ง 
จังหวัด-ภูมิลำ�เน� และบุคล�กรท�งก�รแพทย์จ�กต่�งจังหวัด 

  พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ระบุถึง 
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ไว้ในม�ตร� ๔๖-๔๘ 
ว่� ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติมีสถ�นะเป็น 
กรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์
และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ และต้องมี
ก�รทบทวนอย่�งน้อยทุก ๕ ปี เพื�อให้เหม�ะสม ทันสมัย
และตอบโจทย์คว�มเปลี�ยนแปลงต่�งๆ ได้อย่�งเท่�ทัน
สถ�นก�รณ์ 
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เข้�ม�ช่วยเพื�อดูแลผู่้ป�วยในเขตเมืองอย่�งกรุงเทพฯ เพื�อ
ช่วยกันแก้ไขปัญห�และประคับประคองระบบสุขภ�พใน
ช่วงวิกฤติ
  นอกจ�กน้ีชุมชนเมืองยังเผ่ชิญกับสถ�นก�รณ์และ 
คว�มท้�ท�ยอีกหล�ยเรื�อง เช่น ระบบบริก�รสุขภ�พที�ไม่ 
ตอบสนองกับคว�มต้องก�รที�หล�กหล�ยและบริบทของ 
สังคมที�ซับซ้อนของวิถีชีวิตคนเมือง  ปัญห�ด้�นสิ�งแวดล้อม 
เช่น ขยะ และมลพิษ ที�เป็นผ่ลกระทบจ�กก�รขย�ยพื้นที�
คว�มเป็นเมือง และก�รข�ดก�รมีส่วนร่วมและคว�มเป็น
เจ้�ของร่วมในก�รบริห�รจัดก�รพื้นที� ทั้งในระดับองค์กร 
ภ�คีที�เกี�ยวข้อง ภ�คประช�สังคม และประช�ชน
  จ�กสถ�นก�รณ์และคว�มท้�ท�ยดังกล่�ว ในการัยก
รั่างธิรัรัมน้ญฯ ฉับับทุี� ๓ เห็นควัามสำาคัญข่องรัะบบ 
สุข่ภาพื่ชุมชนทีุ�จะต�องมีการัวัางแผู้น ทัุ�งชุมชนชนบทุ 
แลัะชุมชนเม่อง อีกทั้งในอน�คตจะมีก�รเปลี�ยนแปลง 
ไปสู่คว�มเป็นเมือง (urbanization) กระจ�ยไปทั�วทุกพ้ืนที� 
ของประเทศ มีเมืองขน�ดใหญ่เพิ�มขึ้นม�ก
  จึงมีก�รยกร่�งเรื�อง “รัะบบสุข่ภาพื่ชุมชนเข่ตเม่อง” 
เพิ�มขึ้นอีกส�ระหมวด โดยมีเป้�หม�ยเรื�อง ๑. คว�มเป็น
ธรรมในก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พและสวัสดิก�รสังคม 
ของประช�ชนกลุ่มเปร�ะบ�ง  ๒. ระบบบริก�รสุขภ�พที� 
ตอบสนองต่อปัญห�และคว�มต้องก�รเฉัพ�ะ เสริมสร้�ง 
คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พที�สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประช�ชน  ๓. ก�รมีสภ�พแวดล้อมที�สะอ�ด ปลอดภัย และ 
เอ้ือต่อก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีสุขภ�วะของผู้่คนที�หล�กหล�ย 
และ ๔. ก�รมีนโยบ�ยส�ธ�รณะในก�รบริห�รจัดก�ร
เมืองที�เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
  พร้อมทั้งได้ว�งจุดค�นงัดหรือม�ตรก�รสำ�คัญเพื�อ
แก้ไขปัญห�และคว�มท้�ท�ยเรื�องสุขภ�วะชุมชนเมือง
ไว้ด้วย ได้แก่ ๑. ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดบริก�รที�
หล�กหล�ยและส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ
คนทุกกลุ่มอย่�งจำ�เพ�ะ โดยมีกลไกก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรที�มีประสิทธิภ�พ ๒. ก�รพัฒน�เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื�อส�รที�สนับสนุนก�รจัดก�รสุขภ�พ
ของประช�ชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
๓. ก�รสร้�งกลไกและพ้ืนที�เพื�อให้ประช�ชนและทุกภ�คส่วน 
เกิดคว�มร่วมมือและคว�มเป็นเจ้�ของในระบบสุขภ�พ
ทุกระดับอย่�งกว้�งขว�งม�กขึ้น และ ๔. ก�รพัฒน�
ศักยภ�พบุคล�กรทุกภ�คส่วนรวมทั้งภ�คประช�ชนให้

มีคว�มเข้�ใจและสมรรถนะก�รทำ�ง�นสร้�งสุขภ�วะ
ชุมชนในบริบทของคว�มเป็นเมืองได้ เพื�อไปสู่ก�รบรรลุ
เป้�หม�ย “ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม ตอบสนอง และ 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง”
  สุดท้�ยนี้อย�กชวนทุกท่�นม�ติดต�มและเข้�ม�มี
ส่วนร่วมในก�รยกร่�งธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่ง
ช�ติ ฉับับที� ๓ เพื�อรับรู้ เข้�ใจ เป็นเจ้�ของธรรมนูญฯ และ
ขับเคลื�อนร่วมกันต่อไป 
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R i g h t   t o   H e a l t h เรั่�อง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

มาติรื่ฐานกัารื่ว่างแผน
การด่้แลืลื่ว่งห่น�าสำาห่รับัประเทศไทย

๑
  ประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พ
แห่งช�ติ เรื�อง นิย�มปฏิิบัติก�ร

 (Operational definition) ของค�ที�
เกี�ยวข้องกับเรื�องก�รดูแลแบบประ
คับประคอง (Palliative care) ส�ห

รับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓, ร�ชกิจ
จ�นุเบกษ� เล่มที� ๑๓๗ ตอนพิเศษ 

๒๖๑ ง วันที� ๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๓๒
  Oxford medicine online, 

Principles of Advance Care 
Planning, https://oxfordmed-

icine.com/view/10.1093/
med/9780199329755.001.0001/
med-9780199329755-chapter-3๓

  National Institutes of Health, 
Advance Care Planning: Health 

Care Directives, https://www.nia.
nih.gov/health/advance-care-

planning-health-care-directives 

  เป็นที �น่�ยินดีว่�เมื �อวันที � ๒๔ มกร�คม ๒๕๖๕  
นายอนุทุิน ชาญวัีรัก้ลั รองน�ยกรัฐมนตรีฐ�นะประธ�น 
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ได้ลงน�มในร่�ง
ประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ เรื�อง ม�ตรฐ�น
ก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย(Thai 
standards for advance care planning) พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้� (Advance Care  
Planning)๑  หม�ยถึง กระบวนก�รก�รว�งแผ่นดูแลสุขภ�พ 
ที�ทำ�ไว้ก่อนที�ผู่้ป�วยจะหมดคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจ
หรือเข้�สู่ระยะท้�ยของชีวิต อ�จเป็นท�งก�รหรือไม่เป็น 
ท�งก�ร โดยอ�จใช้กระบวนก�รสนทน�ปรึกษ�ร่วมกัน 
ระหว่�งผู่้ป�วย ครอบครัว และทีมบุคล�กรสุขภ�พ หรือ 
ผู่้ป�วยอ�จทำ�ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษ�สม�ชิกครอบครัว 
หรือปรึกษ�บุคล�กรสุขภ�พ
  ในท�งวิช�ก�รส�ระสำ�คัญของแผ่นก�รดูแลล่วงหน้�
จะประกอบไปด้วย ๓ ส่วนหลัก๒,๓ คือ

๑  Patient preference 
คือ สิ�งที�ผู่้ป�วยต้องก�รหรือให้คว�มสำ�คัญหรือเป้�หม�ย
ในก�รดูแลรักษ�เมื�อว�ระสุดท้�ยของตนเองม�ถึง ซึ�ง
ผู่้ป�วยจะรู้ได้เมื�อผู่้ป�วยได้รับก�รแจ้งจ�กบุคล�กรด้�น
สุขภ�พว่�ตนเองป�วยเป็นโรคอะไร อยู่ในระยะใด มีท�ง
เลือกในก�รรักษ�อย่�งไรและผ่ลของแต่ละท�งเลือกเป็น
อย่�งไร เช่น ผู่้ป�วยต้องก�รก�รรักษ�ที�ไม่สร้�งคว�มทุกข์
ทรม�น ผู่้ป�วยอย�กกลับไปเสียชีวิตที�บ้�น

๒  การตััดสิินใจในการดูแล
ในช่่วงท้้ายของช่ีวิตั
(Advance decisions)
คือ ก�รที�ผู้่ป�วยแสดงคว�มต้องก�รว่�ห�กตนเองอยู่ในช่วง 
ว�ระสุดท้�ยของชีวิต  หรือเมื�อตนเองไม่มีสติสัมปชัญญะ 
พอที�จะสื�อส�รได้แล้วต้องก�รก�รดูแลแบบใดและไม่
ต้องก�รก�รดูแลแบบใด

๓  การแตั่งตัั�งผูู้้ตััดสิินใจแท้น
(Surrogate Decision Maker) 
โดยจะต้องมีก�รแต่งตั้งบุคคลให้ทำ�หน้�ที�ตัดสินใจเลือก
ก�รรักษ�ที�เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของผู่้ป�วยในกรณ ี
ที�ต้องตัดสินใจเลือกแนวท�งก�รรักษ� โดยผู่้ตัดสินใจจะ 
ทำ�หน้�ที�เมื�อผู้่ป�วยหมดคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจเเล้ว 
สำ�หรับกรณีที�ไม่มีก�รมอบหม�ยไว้ ญ�ติหรือผู้่ดูแลใกล้ชิด 
และทีมสหส�ข�วิช�จะต้องร่วมกันทำ�หน้�ที�แทน
  ต�มประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติดังกล่�ว 
ได้นำ�เอ�หลักก�รทั้งส�มนี้ม�กำ�หนดอย่�งครบถ้วน
  ที�ผ่่�นม�ประเทศไทยนำ�แผ่นก�รดูแลล่วงหน้�ไปใช ้
ดูแลผู้่ป�วยอย่�งกว้�งขว�งท้ังในโรงพย�บ�ลรัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถ�นที�ดูแลผู้่สูงอ�ยุหรือผู้่ป�วยโรคเร้ือรัง แต่ยังไม่มี 
แนวปฏิิบัติที�เป็นม�ตรฐ�นกล�งเพื�อให้ทุกหน่วยง�นนำ�ไป 
ประยุกต์ใช้ ดังนั้นประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พฉับับนี ้
จึงจะเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินก�รในเรื�อง
ก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทยต่อไป
  นอกจ�กน้ันสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
ยังมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับทิศก�รขับเคลื�อน
ม�ตรฐ�นก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศ 
ไทยซึ�งมี ศ�สตร�จ�รย์คลินิกสุพรรณ ศรีธรรมม� เป็น 
ประธ�น โดยกรรมก�รประกอบด้วยผู้่แทนหน่วยง�นต่�งๆ 
เพื�อทำ�หน้�ที�ในก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ 
ทั้งภ�ครัฐและเอกชนในก�รขับเคลื�อนก�รดำ�เนินก�รใน
เรื�องก�รว�งแผ่นก�รดูแลล่วงหน้�สำ�หรับประเทศไทย  
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น โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ดู้ เรั่�อง สิริกร เค้�ภูไท

คุิกัออฟ!	ขับเคุลื�อน
มตั้ิสมัชชาสุขภาพแห่่งชาตั้ิ ครั�งที� ๑๔

  เมื�อวันที� ๑๐ มกร�คม ที�ผ่่�นม� คณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) มีมติเห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ ทั้ง ๓ เรื�อง ได้แก่ มติ ๑๔.๑ ก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืนในวิกฤตโควิด 19 มต ิ
๑๔.๒ ก�รจัดก�รก�รสื�อส�รในวิกฤตสุขภ�พ และ มติ ๑๔.๓ 

ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มประช�กร
เฉัพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม 
  ที�ประชุมได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) แจ้งมติให้หน่วยง�นและองค์กรที�
เกี�ยวข้องได้รับทร�บ เพื�อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนของ

มติที�เกี�ยวข้องต�มที�เห็นสมควร และให้เสนอมติต่อคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ในลำ�ดับต่อไป 
  ถัดจ�กนั้น อนุกรรมก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติฯ ข�นรับมติ คสช. โดยได้จัดประชุมอุ่นเครื�อง
ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยที�เกี�ยวข้องทั้ง ๓ ประเด็น 
  เมื�อวันที� ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ที�ผ่่�นม� มีก�รประชุม
ห�รือก�รขับเคลื�อนมติง�นขับเคลื�อนมติ NHA 14 ร่วม
กับภ�คีเครือข่�ยที�เกี�ยวข้องกับก�รขับเคลื�อนมติ ๑๔.๑ 
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืนในวิกฤตโควิด-19 
 และมติ ๑๔.๓ ก�รคุ้มครองก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของ
กลุ่มประช�กรเฉัพ�ะในภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นธรรม โดยม ี
นางทิุพื่ย์รััตน์ นพื่ลัดีารัมย์ ประธ�นอนุกรรมก�รขับเคลื�อน 
มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�เกี�ยวข้องกับสุขภ�พสังคม
และสุขภ�วะ เป็นประธ�นก�รประชุม 

  พร้อมก้นน้ี ยังมีก�รประชุมห�รือร่วมกับภ�คีเครือข่�ย 
ที�เกี�ยวข้องกับก�รขับเคลื�อนมติ ๑๔.๒ ก�รคุ้มครองก�ร
เข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของกลุ่มประช�กรเฉัพ�ะในภ�วะ
วิกฤตอย่�งเป็นธรรม ในวันที� ๑ ก.พ.  ๒๕๖๕ โดยม ี
นพื่.ศุภกิจ ศิริัลัักษณ์ ประธ�นอนุกรรมก�รขับเคลื�อนและ 
ติดต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�เกี�ยวข้องกับก�รแพทย์ 
และส�ธ�รณสุข เป็นประธ�นก�รประชุม
  ก�รประชุมในแต่ละมติมีหน่วยง�นที�ให้คว�มสนใจ
เข้�ร่วมประชุมแลกเปลี�ยนถึงบทบ�ทภ�รกิจในส่วนที� 
เกี�ยวข้อง และแสดงเจตจำ�นงที�จะเข้�ม�มีส่วนร่วมใน 
ก�รขับเคลื�อน โดยเรื�องใดที�สำ�คัญเร่งด่วนและอยู่ในก�ร 
ดูแลของหน่วยง�นอยู่แล้ว ก็จะดำ�เนินก�รไปได้เลย แต ่
เรื�องใดที�ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นที�เกี�ยวข้อง 
จะมีก�รเชิญประชุมเพื�อปรึกษ�ห�รือร่วมกันอีกครั้ง 
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เ ล่ า ใ ห้ ลึ กั เรั่�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

กาฬโรคสัมัยรื่ัชกัาลที่่�	๕	
(๓)

กาฬโรคสัมัยรื่ัชกัาลที่่�	๕	
(๓)

 จดหม�ยน�ยอำ�เภอบ�งนำ้�เปรี้ยว
ที�ร�ยง�นกร�บทูลหม่อมเจ้�ธำ�รงค์ 
ศิริปลัดมณฑิลปร�จีนบุรี บรรย�ยถึง 
สถ�นก�รณ์และก�รดำ�เนินก�รควบคุม 
ป้องกันก�ฬโรคในช่วงนั้น มีข้อคว�ม
ต่อไป ดังนี้

๔๐ ฉบับ ๑๓๕ : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

๗   ติั�งแติ่วันที� ๒๗ กรกฎาคม่ ศก ๑๒๖ ซึ่่�งเกิดไข้กาฬโรค ม่า

จนถ้่งวันที� ๑๓ สื่ิงหาคม่ ศก ๑๒๖ รวม่ ๑๘ วัน พลี่เม่ืองใน

ท้องที�อำาเภอบัางนำ�าเปรี�ยวได้ป่วยติายโดยไข้กาฬโรค คือ ชัาย 

๒๐ คน หญ่ิง ๗ คน รวม่ ๒๗ คน แจ้งอย้่ในบััญ่ชัีซึ่่�งติิดท้าย

รายงานนี�ด้วยแลี่้ว คนที�ติายโดยม่ากเป็นชัาติิแขกติานี แลี่ะใน

บั้านหน่�งม่ักติายติั�งแติ่ ๒-๓ คน ซึ่่�งทำาให้เห็นได้ว่า โรคนี�เป็น

โรคที�ม่ีเชัื�อโรคติิดกันได้แน่

๘   ในที�ซึ่่ �งคนเป็นไข้กาฬโรคนี�ม่ีหน้ติายม่าก โติ๊ะหะยีหวาดได ้

ชัี�แจงแก่ข้าพระพุทธีเจ้าว่าได้ไปเยี�ยม่หลี่านแลี่ะญ่าติิที� เป็น

ไข้กาฬโรค เห็นหน้วิ�งม่าหลี่ายๆ ติัว แลี่ะบัางติัววิ�งผู้่านไปม่าติาม่

ริม่คนป่วย โติ๊ะหะยีหวาดได้สื่ังเกติเห็นหน้นั�นติัวโก่งๆ แลี่ะร้อง

แลี่้วติายทันที ที�โติ๊ะหะยีหวาดเห็นดังนี� เห็นหลี่ายบั้าน แลี่ะได ้

ความ่ติาม่ราษฎรที�ไปซึ่่อม่ข้าวในนาว่า เห็นหน้ติายอย้่กลี่างทุ่ง

นาม่าก ในที�เกิดไข้กาฬโรคนี�แติ่ก่อนเป็นหน้ชัุม่ เพราะหน้ได้เคย

กัดกินติ้นข้าวในนาเป็นอาหารเสื่ม่อๆ เวลี่านี�ร้ ้สื่่กว่าหน้น้อยลี่ง 

เพราะข้าวในนาไม่่ค่อยเป็นอันติรายเพราะหน้กัดกินม่ากเหม่ือน

แติ่ก่อน

ติดต�มตอนที� ๑ และ ๒ 
ได้ในนิตยส�รส�นพลังฉับับ ๑๓๔-๑๓๕

หนัังสืือ

นัายอำเภอบางนัำเปร้ี้�ยว

จ.ฉะเชิิงเทรี้า 

ถึึงปลััดมณฑลัปรี้าจ้นับุร้ี้

๙   ราษฎรที�ติั�งบั้านเรือนโรงอย้่ในคลี่อง ๑๔ ฝั่ั�งติะวันออก แลี่ะ

คลี่อง ๖ วา ระหว่างปากคลี่อง ๑๔ ถ้่งปากคลี่อง ๑๕ พากัน

ติื�นเติ้นเกรงติ่อโรคภัยชันิดนี�ติ่างคนหนีเข้าไปอย้่หนองจอก 

แขวงเม่ืองม่ินทร์บัุรี แลี่ะเข้ากรุงเทพฯ เป็นอันม่าก สื่่วนบั้านเรือน 

บัางบั้านม่ีลี่าวลี่้กจ้างอย้่เฝั่้าบั้านลี่ะคน ๒ คนบั้าง บัางบั้านก็

ไม่่ม่ีคนเฝั่้าเลี่ย แติ่บัางบั้านอพยพไปทีเดียว ประม่าณราษฎรใน 

หม่้่ซึ่่�งเกิดไข้กาฬโรคที�อพยพแลี่ะหนีไข้กาฬโรคไปประม่าณ 

๓ ในสื่่วน ๔ สื่่วนสื่ัติว์พาหนะของราษฎรในหม่้่นั�นได้ไลี่่ไปรวม่ 

เลีี่�ยงอย่้ติำาบัลี่หนองจอกแขวงเมื่องมิ่นทร์ทั�งหม่ด ราษฎรที�อพยพ 

รื�อบั้านไปทีเดียวนั�น โดยม่ากเป็นที�ไม่่ม่ีหลี่ักฐาน อาศัยปลี่้กโรง

เลี่็กๆ ขายสื่ินค้าแลี่กข้าวเลี่็กๆ น้อยๆ ไม่่ได้ติั�งทำานา แติ่ราษฎร

ที�อพยพไปชัั�วคราวนั�นเห็นด้วยเกลี่้าฯ ว่า เม่ื�อไข้กาฬโรคไม่่ม่ี

ชัุกชัุม่แลี่้วก็คงกลี่ับัม่าอีก เพราะบั้านเรือนยังอย้่ แลี่ะได้ลี่งทุน

ลี่งแรงทำานาไว้ ทั�งติ้นข้าวที�ปลี่้กไว้ในปีนี�ก็ข้�นงาม่ด้วย

๑๐ ในการที�ข้าพระพุทธีเจ้าออกไปติรวจแลี่ะจัดเรื�องไข้กาฬโรค 

นี�ได้ติั�งใจรอคอยหม่อบัุญ่ม่ีอย้่ ๕ วัน เพ้�อขอรับัคำาแนะนำา

จัดการป้องกันให้ไข้กาฬโรคสื่งบั เผู้อิญ่หาได้พบัหม่อบัุญ่ม่ีไม่่

โดยไม่่เห็นหม่อบัุญ่ม่ีออกม่า ข้าพระพุทธีเจ้าจ่งนำาหนังสื่ือวิธีี 

ป้องกันแลี่ะรักษาพยาบัาลี่ไข้กาฬโรค ซ่ึ่�งกระทรวงธีรรม่การพิม่พ์ 

จำาหน่าย เลี่่ม่ลี่ะ ๒ อัฐนั�น อ่านให้กำานัน ผู้้้ใหญ่่บั้าน ราษฎรใน 

หม่้่นั�นฟััง แลี่ะชัี�แจงให้จัดการป้องกันติาม่คำาอธีิบัายในสื่ิ�งที�ควร 

ทำาได้ แลี่ะได้แจกหนังสื่ือวิธีีป้องกันแลี่ะรักษาพยาบัาลี่ไข้กาฬโรค 

ให้ไว้ด้วยเป็นบัางแห่ง แลี่ะบั้านใดที�ม่ีขยะม่้ลี่ฝั่อยม่าก ได้บัังคับั

ให้ชัำาระเผู้าไฟั แลี่ะลี่้างบั้านเรือนด้วย
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๑๑ เม่ื�อข้าพระพุทธีเจ้ายังไม่่ทราบัเกลี่้าฯ ว่าวิธีีอย่างใดนอก 

จากคำาอธีิบัายในหนังสื่ือวิธีีป้องกันแลี่ะรักษาพยาบัาลี่ไข้กาฬ

โรคจะเป็นทางที�ดีที�จะจัดการป้องกันกาฬโรคนี�ให้สื่งบัได้ดังนี� 

ข้าพระพุทธีเจ้าได้ประกาศชัี�แจงแลี่ะห้าม่ราษฎรไว้ดังนี� คือ

 ๑. ถ้้าบั้านไหนม่ีคนป่วยเป็นไข้กาฬโรคข้�น ห้าม่ไม่่ให้ผู้้้หน่�งผู้้้ใด 

ไปม่าเยี�ยม่เยียนในบั้านนั�น ๑๕ วัน

 ๒. ห้าม่ไม่่ให้ราษฎรคนใดนำาเอาสื่ิ�งของซึ่่�งเป็นที�รอง แลี่ะสื่ำาหรับั 

รักษาพยาบัาลี่คนที�ป่วยเป็นไข้กาฬโรค หรือติายด้วยไข้กาฬโรค 

 ม่ีเสื่ื�อ มุ่้ง ผู้้า เป็นติ้น ไปทิ�งขว้างในลี่ำานำ�าลี่ำาคลี่องเป็นอันขาด

 ๓. ห้าม่ไม่่ให้ผู้้้ใดบัริโภคนำ�าในลี่ำาคลี่อง หรือผู้ักสื่ดซึ่่�งเกิดแติ่

ลี่ำาคลี่องนั�นแลี่ะได้ชัี�แจงติ่อไปว่า การบัริโภคไม่่ควรบัริโภคนำ�าดิบั

หรือผู้ักดิบั ควรติ้ม่ให้สืุ่กเสื่ียก่อน

๑๒ ข้าพระพุทธีเจ้าได้ม่ีคำาสื่ั�งกำานันผู้้้ใหญ่่บั้านไว้ว่า ถ้้าผู้้้ใหญ่่

บั้านได้ทราบัว่าบั้านใด ซึ่่�งลี่้กบั้านป่วยเป็นไข้กาฬโรค ให้คอย 

กำากับัติรวจติราห้าม่ไม่่ให้ผู้้้ใดไปม่าเยี�ยม่เยียน แลี่ะห้าม่ไม่่ให้คน 

ในบั้านที�ม่ีคนป่วยเป็นไข้กาฬโรคเข้าออกไปม่านอกบั้าน ๑๕ วัน 

เม่ื�อม่ีผู้้้ใดจะออกไปนอกบั้านก็ดี หรือจะเข้าไปเยี�ยม่เยียนก็ดี ให ้

ผู้้้ใหญ่่บั้านห้าม่ปราม่ไว้ ถ้้าขัดขืนไม่่ฟััง ให้เอาติัวสื่่งกำานัน

กำานันสื่่งอำาเภอ อีกประการหน่�ง ให้ผู้้้ใหญ่่บั้านคอยเป็นธีุระ

ด้แลี่ว่า ถ้้าคนในบั้านซึ่่�งม่ีคนป่วยเป็นไข้กาฬโรคจะติ้องการซึ่ื�อ 

สื่ิ�งใด ม่ีอาหารเป็นติ้นให้ผู้้้ใหญ่่บั้านจัดให้คนไปซึ่ื�อหาม่าให้ เพ้�อ

ม่ิให้เชัื�อโรคนั�นติิดไปผู้้้อื�น แลี่ะได้สื่ั�งติ่อไปว่า ถ้้าผู้้้ใดป่วยเป็น 

กาฬโรคติาย ให้รายงานบัอกชัื�อในวันป่วยวันติายไปโดยเร็ว เพ้�อ 

ได้บัอกม่ณฑลี่ติาม่หน้าที�ราชัการ

๑๓หในเวลี่าที�ข้าพระพุทธีเจ้าไปติรวจแลี่ะพักอย่้ในหม่้่ที�เกิดไข้ 

กาฬโรค ม่ีคนหลี่ายคนม่าหาแลี่ะแจ้งว่าเขาปวดศีรษะเหม่ือนจะ

เป็นไข้ ข้าพระพุทธีเจ้าม่ียาสื่ะเติิน ๒ หีบั แลี่ะดีเกลี่ือฝั่รั�งติิดไป

ด้วย จ่งให้ยาสื่ะเติินกับัดีเกลี่ือฝั่รั�ง ชัี�แจงวิธีีใชั้ยาให้ไป รุ่งข้�นคนที�

ป่วยปวดศีรษะนั�นกลี่ับัม่าบัอกว่าหาย ในภายหลี่ังม่ีราษฎรม่าขอ

ยาอีกหลี่ายคน ข้าพระพุทธีเจ้าได้แบั่งยาให้จนหม่ดยา

ควรี้มิควรี้แลั�วแต่่จะโปรี้ดเกลั�าฯ

ข้�าพรี้ะพุทธเจ�า หลัวงชิลััมพิลัารัี้กษ์์ปรี้ะทับ

ต่รี้าปรี้ะจำต่ำแหน่ังมาเป็นัสืำคัญ

๑๔   ข้าพระพุทธีเจ้าได้ไปราชัการครั�งนี� ได้ไปแต่ิวันที� ๘ สิื่งหาคม่ 

กลี่ับัถ้่งที�ว่าการอำาเภอวันที� ๑๓ สื่ิงหาคม่ ศก ๑๒๖ รวม่ ๖ 

วัน ได้จำาหน่ายค่าพาหนะไปคือ จ้างนายเดชั นายยา แจวเรือ

วันหน่�งคนลี่ะ ๑ บัาท รวม่ ๖ วัน ๑๒ บัาท ค่าเชั่าเรือเก๋ง ๒ 

แจว ๖ วัน ๖ บัาท ค่าเบัี�ยเลี่ี�ยงในระหว่างทางที�ได้จ่ายไปจริง 

คิดถ้ัวกันวันลี่ะ ๑ บัาท ๓๒ อัฐ ๕ วัน ๗ บัาท ๓๒ อัฐ รวม่ได้

จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปในราชัการครั�งนี�ทั�งสื่ิ�น ๒๕ บัาท ๓๒ 

อัฐ ข้าพระพุทธีเจ้าขอประทานอนุญ่าติเบัิกเงินรายนี�ด้วย การ

ที�ผู้ิดชัอบัเหลี่ือเกินประการใดขอพระบัารม่ีเป็นที�พ่�ง 
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  ยิ�งในยุคของโควิด-19 ผู่้คนใน 
ปัจจุบันใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กัน 
ม�กขึ้น ทำ�ให้เทรนด์ใหม่ของโลกเกิด
ขึ้นเพื�อตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิต อย่�ง 
Metaverse สิ�งที�จะม�เปลี�ยนแปลง
อน�คตให้คนและเทคโนโลยีเป็น
ส่วนหนึ�งของกันและกัน
  จะน่�สนใจเพียงใด คลิปดีที�ต้องดู 
ฉับับน้ี นำ� Metaverse เทรนด์ใหม่ของ 
โลก ม�ฝ�กทุกท่�น ไปชมกันเลย
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‘Metaverse’ 
เทรนด์ใหม่ของโลก
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