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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
 สงกรานต์์ : ฉากทััศน์ : โรคประจำำาถ่ิ่�น

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 ๑๕ ปี พ.ร.บั.สุขภาพแห่่งชาต์่
 “๑๕ ปี พลัังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ”

๑๘	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 พ.ร.บั. สุขภาพแห่่งชาต์่ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ยัังต์อบัโจำทัยั์โลักอนาคต์อยั่่ห่ร่อไม่
 ยัังเป็น Soft Power อยั่่จำริงห่ร่อ !!?

๒๖	 เกัาะติิด	คุสัช.
 โค้งสุด่ทั้ายั! ธรรมน่ญว่าด่้วยัระบับัสุขภาพฯ ฉบัับั ๓
 ป่พรมรับัฟัังความเห่็น 1 เด่ือน จำัด่สมัชชาฯ ‘เฉพาะประเด็่น’ เม.ยั.นี�

๒๘	 เรื่่�องเล่าจากัพิ้�นที่่�
 ปักห่มุด่นโยับัายัสาธารณะเปลีั�ยันมห่านคร

๓๐	 แกัะรื่อยโลกั
 ไม่ใช่แค่โควิด่-19
 แต์่เรายัังคงห่ายัใจำด่้วยัอากาศสกปรก

๓๒	 ให้้รื่ะบบสัุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 ๑๕ ปี พ.ร.บั.สุขภาพแห่่งชาต์่ 
 กับัก้าวยั่างของธรรมน่ญว่า
 ด่้วยัระบับัสุขภาพแห่่งชาต์่ ฉบัับัทัี� ๓

๓๖ Right to Health
 ๑๕ ปี ‘ส่ทัธ่การต์ายัต์ามธรรมชาต์่’ ในประเทัศไทัยั

๓๘	 นโยบายสัรัื่างได้
 ‘ความเป็นธรรมด่้านสุขภาพ โอกาส แลัะความห่วังอนาคต์ 
 ประเทัศไทัยั’ กับัสมัชชาสุขภาพแห่่งชาต์่ ครั�งทัี� ๑๕-๑๖ 

๔๐	 เล่าให้้ลึกั
 ความเป็นมาแลัะเป็นไปของภาษามนุษยั์

๔๒	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 ความเป็นธรรมของระบับัสุขภาพ
 เป้าห่มายัทีั�ต์้องไปให่้ถิ่ึง

ฉบัับั ๑๓๙  I เมษายัน ๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

สงกรานต์์ : ฉากทััศน์ : โรคประจำำาถิ่่�น

  สวัสดีครับพี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�น เมษ�ยน 
๒๕๖๕ เดือนแห่งเทศก�ลสงกร�นต์และวันหยุดย�ว ซ่�ง
พี�น้องประช�ชนโดยเฉพ�ะผูู้้ที�เดินท�งเข้�ม�ทำ�ง�นใน 
พ้ืนที�เขตเมือง รวมถ่งกรุงเทพมห�นคร (กทม.) จะได ้
มีโอก�สพักผู้่อน-เดินท�งกลับภูมิลำ�เน� เพื�อเยี�ยมเยียน
และพบปะครอบครัว ญ�ติสนิทมิตรสห�ยกันอย่�งพร้อม
หน้�พร้อมต�
  ในปีนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประก�ศให้วันพุธที� 
๑๓ ถ่งวันศุกร์ ๑๕ เม.ย. เป็นวันหยุดร�ชก�ร ซ่�งเมื�อ
บวกกับวันเส�ร์-อ�ทิตย์ที�อยู่ติดกันด้วยแล้ว เท่�กับว่�
เทศก�ลสงกร�นต์ปี ๒๕๖๕ จะได้หยุดย�วม�กถ่ง ๕ วัน
ติดต่อกัน
  ก�รเคลื�อนย้�ยประช�กรในช่วงวนัหยดุย�ว ท่�มกล�ง 
สถ�นก�รณ์โควดิ-19 แพร่ระบ�ดนัน้ ยงัคงเป็นคว�มท้�ท�ย 
ต่อก�รควบคุมโรคในระดับประเทศ โดยล่�สุด (๗ เม.ย.) 
นพ.จัักรรัฐ พิทยาวงศ์์อานนท์ ผูู้อ้ำ�นวยก�รกองระบ�ด
วิทย� กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ประเมินฉ�กทัศน์ 
ก�รระบ�ดช่วงสงกร�นต์ว่� ในกรณีที�คงม�ตรก�รต่�งๆ 
เอ�ไว้ และประช�ชนให้คว�มร่วมมอืในระดบัปัจจบัุน ค�ดว่� 
ในวันที� ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ จะมีผูู้้ติดเชื้อสูงสุดร�ววันละ ๕ 
หมื�นร�ย
  ม�กไปกว่�นั้น ก่อนหน้�น้ันเพียงไม่กี�วัน สธ. และ
ศบค. ได้เคยค�ดก�รณ์เอ�ไว้ว่� ห�กประช�ชนย่อหย่อน 
ม�ตรก�รป้องกนัโรค ตวัเลขผูู้ป่้วยร�ยใหม่ในช่วงเทศก�ล 
สงกร�นต์อ�จเพิ�มข่้นไปถ่ง ๑ แสนร�ย และช่วงต้นเดือน 
พ.ค. จะมีผูู้้เสียชีวิตเพิ�มข่้นสูงสุดถ่งวันละ ๒๕๐ คน
  ทุกฝ่่�ยเหน็ตรงกนัว่� นอกเหนือจ�กก�รปฏิิบตัติวัต�ม 
ม�ตรก�รของภ�ครัฐอย่�งเข้มข้นแล้ว ก�รเข้�รับวัคซีน
เข็มที� ๓ เป็นสิ�งสำ�คัญม�ก โดยเฉพ�ะในกลุ่มผูู้้สูงอ�ยุ ซ่�ง 
สัดส่วนก�รฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ตำ�� และอัตร�ก�รเสียชีวิตสูง 
ซ่�งจ�กข้อมลูของ สธ. ตัง้แต่วนัที� ๑ ม.ค. – ๓๑ ม.ีค. ๒๕๖๕ 
มีผูู้้เสียชีวิตจ�กโควิด-19 รวม ๒,๗๐๑ ร�ย ส่วนใหญ่เป็น

ผูู้้ที�มีอ�ยุม�กกว่� ๖๐ ปี คิดเป็น ๗๘% ของผูู้้เสียชีวิต
ทั้งหมด
  อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�โควิด-19 จะยังเป็นภัยคุกค�ม 
ด้�นสุขภ�พของประเทศและของโลก แต่ชีวิตของทุกคนก็
ยังต้องเดินต่อไปครับ ซ่�งประเทศไทยได้ประก�ศนโยบ�ย
“อยู่ร่วมกบัโควดิ” และปักหมดุเอ�ไว้ว่� ภ�ยในวันที� ๑ ก.ค. 
๒๕๖๕ จะประก�ศให้โควิด-19 กล�ยเป็น “โรคประจำ�ถิ�น” 
โดยคณะกรรมก�รโรคติดต่อแห่งช�ติได้มีมติเห็นชอบ
แผู้นรองรบัก�รเข้�สูโ่รคประจำ�ถิ�น แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังน้ี
  ระยะท่� ๑ (มี.ค.-ต้น เม.ย.) เรียกว่� Combatting เป็น 
ระยะต่อสูเ้พื�อกดตวัเลขไม่ให้สูงข้่น ระยะท่� ๒ (เม.ย.-พ.ค.) 
เรียกว่� Plateau คือก�รคงระดับผูู้้ติดเชื้อไม่ให้สูงข่้น  
ให้เป็นระน�บจนลดลงเรื�อยๆ ระยะท่� ๓ (ปล�ย พ.ค.- 
๓๐ มิ.ย.) เรียกว่� Declining ก�รลดจำ�นวนผูู้้ติดเชื้อลง 
ให้เหลือ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน และ ระยะท่� ๔ ตั้งแต่ 
วันที� ๑ ก.ค. ๒๕๖๕ เรียกว่� Post pandemic หรือก�ร
ออกจ�กโรคระบ�ด เข้�สู่โรคประจำ�ถิ�น
  อย่�งไรก็ดี สิ�งที�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับพี�น้องภ�คี 
เครอืข่�ยทกุท่�นกค็อื ก�รอยู่ร่วมกบัโควดิและก�รประก�ศ 
ให้โควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ�นนั้น ไม่ได้หม�ยคว�มเร�
ทุกคนจะปลอดภัยจ�กโควิด-19 หรือโควิด-19 จะสิ้นฤทธิ� 
ไม่มีอันตร�ยแล้ว ในท�งกลับกันแม้ว่�จะประก�ศให้
โควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ�น แต่เชื้อก็ยังมีก�รกระจ�ย 
อยู่ และจะยังมีผูู้้เสียชีวิตจ�กโควิด-19 อยู่ ฉะนั้นก�ร 
ยกก�ร์ดสูงในระยะย�วจ่งยังเป็นสิ�งที�ดีที�สุดครับ
  ที�สำ�คัญ เมื�อโควิด-19 กล�ยเป็นโรคประจำ�ถิ�นแล้ว 
ก�รปูพรมตรวจคัดกรองห�เชื้อคงลดน้อยลง เช่นเดียวกับ 
ก�รสืบสวนโรคในกลุ่มผูู้้สัมผัู้สเสี�ยงสูงที�จะลดลงหรือ 
ถูกยกเลิกในที�สุด ส่วนก�รรักษ�ก็จะเป็นไปต�มอ�ก�ร
ผูู้้ที�ป่วยหนักก็จะส่งต่อไปโรงพย�บ�ลต่อไป ดังนั้นสิ�งที�
อย�กเน้นยำ้�คือ คว�มเข้มงวดในก�รป้องกันตัวเองและ
ก�รใช้ชีวิตวิถีใหม่  
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

๑๕ ปีี 
พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ

      คือทัศนะและมุมมองอันแหลมคม-ตรงไปตรงม� จ�ก ๒ สม�ชิกวุฒิิสภ� (สว.) อดีตเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ คนแรกและคนที�สอง นั�นก็คือ นพ.อำาพล จัินดาวัฒนะ และ นพ.พลเดช ปิ่่�นปิ่ระท่ปิ่
  อ�จ�รย์ท้ังสองท่�นคือ “ตัวจริงเสียงจริง” และมีส่วนสำ�คัญทั้งในกระบวนก�รข้่นรูป พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติ ิ
พ.ศ์. ๒๕๕๐ ก�รผู้ลักดันและขับเคลื�อนกฎหม�ย ตลอดจนเคยเป็นผูู้้กุมบังเหียนสูงสุดขององค์กรส�นพลัง สุำานักงาน 
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.) ด้วย
  เนื�องในโอก�ส ๑๕ ปี ก�รเดินท�งของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และก�รเดินท�งของ สช.  
“นิตยส�รส�นพลัง” ได้รับเกียรติพูดคุยกับ ๒ อดีตเลข�ธิก�รฯ
  ในฐานะกัลยาณมิติร “ข้อเสุนอ-ข้อทักท้วง” จัึงติรงปิ่ระเด็น และอาจัเข้าข่ายติ่แสุกห่น้า

นี่ “๑๕ ปี พลังภาคี
สุร้างสุังคมสุุขภาวะ”
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สัช.	ติัวอย่าง
ขับเคุล่�อน
เชิงคุวามคุิด
   นพ.อำาพล ในฐ�นะผูู้้ที�มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รว�งอิฐ
ก้อนแรกใน พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ 
มุมมองว่� กฎหม�ยฉบับนี้ถูกออกแบบให้เป็นเครื�องมือ
ในก�รว�งคว�มคิด มุมมองของระบบสุขภ�พที� “กว้�ง
และใหญ่กว่�” เรื�องของก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข โดย
เป็นก�รมองสุขภ�พที�ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ คือ ก�ย ใจ
สังคม และปัญญ� ดังนั้น พ.ร.บ. สุขภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๐  
จ่งมีคว�มเกี�ยวโยงกับผูู้้คนทั้งสังคม ไม่ใช่เพียงบุคล�กร
ก�รแพทย์และหน่วยง�นส�ธ�รณสุขเพียงอย่�งเดียว

  ภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับน้ี ยังจัดให้มี “คณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ” (คสช.) เพื�อตอกยำ้�หลักก�รว่�นี�เป็น
เรื�องระดับประเทศ พร้อมทั้งมีก�รว�งกลไกและเครื�องมือ 
เพื�อให้ทัง้สังคมส�ม�รถเข้�ม�ร่วมขับเคลื�อนระบบสุขภ�พ 
ไปด้วยกัน
  ส่วนน้ีเองจ่งมีคว�มแตกต่�งกับกฎหม�ยทั�วไปที�ไม่ใช่ 
ก�รออกกฎหม�ยเพื�อให้มีองค์กรข้่นม�บริห�รจัดก�ร
แบบต�ยตัว
  ดังน้ัน ตัว พ.ร.บ. เป็นแค่คว�มชอบธรรมในแง่ของ
กฎหม�ย แต่ไม่ได้ออกแบบเพื�อตั้งองค์กรข่้นม�ทำ�ง�น
ประจำ�ในลักษณะปฏิิบัติก�ร (operator) หรือควบคุม
กำ�กับ (regulator) แต่ออกแบบไปไกลกว่�นั้น คือให้เป็น
กลไกในก�รส่งเสริม (promoter) เรื�องของสุขภ�พ รวมทั้ง
ทำ�หน้�ที�ประส�นง�น (coordinator)
  พูดอ่กนัยยะห่นึ�งก็คือ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติ ิ
พ.ศ์. ๒๕๕๐ เปิ่็นกฎห่มายเชิงเคลื�อนไห่ว ขับเคลื�อน
ระบบสุุขภาพในเชิงความคิด ทั�งเรื�องติัวระบบและ
กลไกติ่างๆ
  สำ�หรับก�รทำ�ง�นของ สช. จ่งต้องเข้�ไปทำ�ง�นกับ
ผูู้้คนทุกภ�คส่วน ทุกส�ข� ร่วมกับกระทรวง หน่วยง�น
องค์กรอื�น รวมทั้งภ�ควิช�ก�ร สังคม และชุมชนท้องถิ�น
 เพื�อผู้ลักดันให้เกิดก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยด้�นสุขภ�พ 
ที�ดี ภ�ยใต้คว�มร่วมมือ (Partnership) ในกระบวนก�ร
ทำ�ง�น เรียนรู้ และพัฒิน�ไปด้วยกัน

นพ.พลเดช 
ป่�นประทีป

นพ.อำ�พล จินด�วัฒินะ

‘๑๕ ปี พลัังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ’ 
คืือธีีมการสื่ื�อสื่าร-รณรงคื์ ที่ี�สื่ำานัักงานั
คืณะกรรมการสืุ่ขภาพแห่่งชาติิ (สื่ช.) 
ร่วมกับภาคืีเคืรือข่าย กำาห่นัดข้�นั เนัื�องในั
โอกาสื่คืรบรอบ ๑๕ ปีี พ.ร.บ. สืุ่ขภาพ
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐

นัอกจากนัี� ‘๑๕ ปี พลัังภาคีสร้างสังคม
สุขภาวะ’ ยังจะเปี็นัฟอรั�มนัโยบายสื่าธีารณะ
แบบมีสื่่วนัร่วม (Public Policy Forum) 
ที่ี�จะนัำาเสื่นัอและแลกเปีลี�ยนัเรียนัร้� การพัฒนัา
นัโยบายสื่าธีารณะเพ่�อสื่ร�างสื่ังคืมสืุ่ขภาวะ
ในัช่วงระยะเวลาที่ี�ผ่่านัมา และเสื่นัอที่ิศที่าง
การพัฒนัาในัอนัาคืติร่วมกันัติ่อไปี
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  การทำางานของ สุช. ติามท่�ออกแบบไว้ จัึงไม่ใช่

ห่น่วยงานราชการท่�ทำาติามคำาสุั�ง แติ่เปิ่็นห่น่วยงาน

ของรัฐท่�ม่ความคล่องติัว ในการทำางานแบบเชิงรุก

  ขณะเดียวกัน กลไกเครื�องมือที�อยู่ภ�ยใต้ พ.ร.บ. 

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ว่�จะเป็นกระบวนก�ร

สมัชช�สุขภ�พ ธรรมนูญสุขภ�พ ก็จะต้องไม่ใช่เครื�องมือ

ที�เป็นของ สช. แบบต�ยตัว ห�กแต่ สช. จะต้องมีบทบ�ท

ในก�รเข้�ไปผู้ลักดันให้ทุกภ�คส่วนม�ร่วมเป็นเจ้�ของ

และนำ�ไปใช้เป็นเครื�องมือในก�รทำ�ง�น ดังนั้นบทบ�ท

ก�รทำ�ง�นของ สช. ก็จะต้องคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวล�  

  “ตัวอย่�งเช่นเครื�องมือธรรมนูญสุขภ�พ เป็นเครื�องมือ

ในก�รให้ผูู้้คนเข้�ม�คิด สร้�ง และนำ�ไปใช้ร่วมกัน ดังนั้น 

จะไปคิดว่�เมื�อม�ถ่งรอบก็มีก�รจัดทำ� รับฟังคว�มเห็น

แล้วพอได้รับก�รเห็นชอบก็ถือว่�ง�นชิ้นนั้นสำ�เร็จแล้ว 

แบบนีไ้ม่ได้ มนัจะกล�ยเป็นหลุมพร�งได้ห�กเร�ไปเข้�ใจ 

แค่น้ัน แต่ต้องเข้�ใจว่�นี�เป็นเครื�องมือที�ไปเชิญคนม�

ทำ�ง�น อย่�งธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ก็ได้

กำ�หนดให้มีก�รทบทวนทุก ๕ ปี เป่ดช่องท�งไว้ให้ทุกคน

เข้�มีส่วนร่วม เพื�อปรับให้กติก�เรื�องระบบสุขภ�พเป็น

ของทุกฝ่่�ยที�เห็นพ้องต้องกัน และนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์

ร่วมกัน” นพ.อำ�พล อธิบ�ย

รื่ะวังจะติิด
ห้ลุมพิรื่าง
ของติัวเอง	
  ก�รเดินท�งของ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ ตลอด
ระยะเวล� ๑๕ ปี “นพ.อำ�พล” วิเคร�ะห์ว่� ในวันที�ออก
กฎหม�ยม�นั้น เร�ยังไม่เคยประสบกับปัญห�โรคระบ�ด
ในระดับใหญ่เท่�กับโควิด-19 หรือปัญห�ด้�นสังคมและ
ส�ธ�รณสุขอื�นๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป ฉะนั้นก็จะต้องมีก�ร
ปรับตัวให้เข้�กับสถ�นก�รณ์
  ตัวอย่�งหน่�งคือ สิทธิก�รต�ยต�มม�ตร� ๑๒ ซ่�งใน
ยุคน้ันประเด็นเรื�องของก�รเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุ อ�จไม่ได้

รับก�รพูดถ่งเท่�ทุกวันน้ี ฉะนั้นเมื�อสังคมกำ�ลังมีปัญห� 
เรื�องดังกล่�ว จะต้องคิดและขย�ยง�นของม�ตร� ๑๒ 
 ไปถ่งเรื�องที�เกี�ยวข้องกับสังคมสูงอ�ยุด้วยหรือไม่
  “ห�กมองว่�กฎหม�ยเขียนไว้แค่นัน้ เร�จะเริ�มตดิกรอบ 
ตัวเองและติดหลุมพร�ง เพร�ะสังคมมีก�รเปลี�ยนแปลง
เป็นพลวัตร ถ้�เร�ยังย่ดติดกับคำ�ในกฎหม�ย ไม่คิด 
นอกกรอบ เร�ก็จะทำ�ง�น routine ในเรื�องนั้นอย่�ง 
เดียว จ่งคิดว่�ก�รเดินท�งม�ถ่งปีที� ๑๕ นี้สำ�คัญม�ก”  
นพ.อำ�พล ระบุ
  อดตีเลข�ธกิ�รฯ ร�ยน้ี ให้ทรรศนะถ่งก�รทำ�ง�นในช่วง 
ที�ท้�ท�ยขณะนี้ ไม่ว่�จะเป็นสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด ก�ร
เปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ หรือวิกฤตท�งเศรษฐกิจ  
มคีนตกง�น ประสบคว�มย�กลำ�บ�กม�กข้่น ซ่�งท้ังหมดนี้ 
ล้วนเกี�ยวข้องกับเรื�องสุขภ�วะ และเป็นโจทย์ให้กับก�ร 
ทำ�ง�นของ คสช. รวมถ่ง สช. ภ�ยใต้เครื�องมอืที�มนีบัจ�กนี้ 
ว่�จะเดินหน้�ให้เป็นประโยชน์ต�มเจตน�รมณ์ของก�ร
ก่อตั้งข่้นม�ได้อย่�งไร
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คุวามที่้าที่าย	
‘สัามเห้ล่�ยม
เขย่�อนภูเขา’	
   นพ.พลเดช ป่ิ่�นปิ่ระท่ปิ่ สม�ชกิวฒุิสิภ� ในฐ�นะ 
อดีตเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
คนที� ๒ เป็นผูู้้เข้�ม�รับไม้ต่อหลังจ�กที� “นพ.อำ�พล” 
ได้ว�งร�กฐ�นกลไกจนเริ�มอยู่ตัวและเป็นระบบ ไม่ว่�จะ 
เป็นสมัชช�สขุภ�พแห่งช�ต ิสมัชช�สขุภ�พจงัหวดั ธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฯลฯ
  ในช่วงของ “นพ.พลเดช” ได้ขับเคลื�อนต่อนวตักรรม 
ธรรมนูญสขุภ�พระดบัพ้ืนที� ที�เริ�มแผู่้ขย�ยออกไปม�กข้่น 
รวมไปถ่งคณะกรรมก�รเขตสขุภ�พเพื�อประช�ชน (กขป.) 
ที�ดำ�เนินม�ได้อย่�งต่อเนื�องจนถ่งปัจจุบัน
  นพ.พลเดช วเิคร�ะห์ว่�ช่วงระยะเวล�ตลอด ๑๕ ปี 
ของ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ แม้จะไม่เรียกว่�เลิศเลอ  
แต่ก็ได้สร้�งก�รเปลี�ยนแปลงไปในระดับหน่�ง โดยเฉพ�ะ
ในลักษณะของกระบวนก�รมีส่วนร่วม ต�มแนวท�ง 4PW 
คอื Participatory, Public, Policy, Process และ Wisdom 
ซ่�งม�จ�กหลักก�รส�มเหลี�ยมเขย้ือนภูเข� ซ่�งเมื�อม�จน 
ถ่งวันน้ี อ�จจะต้องมีก�รศ่กษ�ทบทวน สรุปบทเรียน 
สังเคร�ะห์องค์คว�มรู้เพื�อยกระดับกระบวนก�รเหล่�น้ีให้
ก้�วไปอีกขั้น
  “ที� ผู่้�นม�เร�ข�ยทฤษฎีส�มเหลี�ยมเขย้ือนภูเข�  
กับก�รมีส่วนร่วม แต่ส่วนร่วมของเร�แยกออกจ�กก�รม ี
ส่วนร่วมของประช�ชนต�มรัฐธรรมนูญ เพร�ะเร�พย�ย�ม 
ไม่ยุ่งเกี�ยวกับก�รเมือง แล้วหม�ยคว�มว่�เร�เป็นส่วน 
ไหนของกระบวนก�รมีส่วนร่วม ทกุวนัน้ีกระทรวง กรมต่�งๆ 
หล�ยที�ก็มีหน่วยง�นรับผู้ิดชอบด้�นก�รมีส่วนร่วมโดย
เฉพ�ะ มีทีมคณะทำ�ง�นในระดับพ้ืนที�เพื�อสร้�งก�รมี 
ส่วนร่วม ฉะน้ันเร�จะเคลมไม่ได้แล้วว่�ก�รมีส่วนร่วม
ต้องเร�เท่�นั้น ในขณะที�ใครก็ทำ�และได้งบม�กกว่�เยอะ 
ฉะนั้นถ้�จะข�ยเรื�องก�รมีส่วนร่วม เร�ต้องม�คิดแล้วว่�
จะข�ยยังไงให้มีคว�มแตกต่�ง” นพ.พลเดช ระบุ
  ก่อนที�จะมองไปข้�งหน้� “นพ.พลเดช” ได้พ�เร�เล่�
ย้อนกลับไปวิเคร�ะห์ถ่งจุดต้ังต้นของ พ.ร.บ.สุขภ�พ 
แห่งช�ติฯ ซ่�งอันที�จริงแล้วกฎหม�ยนี้นับว่�เป็นแม่บทให้
กับกฎหม�ยขององค์กรอื�นๆ ในตระกูล ส. เช่น สำ�นักง�น 
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) หรือ

พิ.รื่.บ.สัุขภาพิ
แห้่งชาติิฯ	ม่	สัช.	
ข้�นมาแล้ว	๑๕	ปี	
มันได้ผลขนาดไห้น	
กั็ติ้องติอบว่าได้ผล
แติ่อาจยัง
ไม่เปรื่้�ยงปรื่้าง	
และมาในช่วงห้ลัง
สัถานกัารื่ณ์์
กั็จะลำาบากั
มากัข้�นเรื่่�อยๆ

“

“

นพ.พลเดช ป่�นประทีป

  ในส่วนของตัวกฎหม�ยนั้น “นพ.อำ�พล” มองว่�ไม่ใช่ 
ปัญห� เพร�ะ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีก�รเขียนที�ค่อนข้�งดีและ 
ครอบคลุมไว้อยู่แล้ว ห�กส่วนของวิธีคิดและคว�มเข้�ใจ 
ในก�รใช้ พ.ร.บ. จะเป็นส่วนสำ�คญัที�ต้องสร้�งคว�มเข้�ใจ 
ให้กบัคนทำ�ง�น เพื�อเดินหน้�ต�มเจตน�รมณ์และพันธกจิ 
หลกัขององค์กร รวมถ่งให้คนในสงัคมหรอืหน่วยง�นต่�งๆ 
ในขณะนี้ที�อ�จไม่ค่อยรู้จัก สช. ได้รู้จักว่�กำ�ลังทำ�อะไร
และได้รับรู้ว่�ง�นที� สช. กำ�ลังทำ�จะไปเสริมให้ง�นที�เข�
ทำ�อยู่นั้นมีมูลค่�เพิ�มได้อย่�งไร
        นพ.อำ�พล ได้สรุปบทเรยีนว่� เร�จะต้องไม่ไปย่ดติด 
กับตัวกลไก หรือกฎเกณฑ์์กติก�ที�มี เพร�ะเครื�องมือ 
ในก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะที�ดีจะต้องมีคว�มยืดหยุ่น 
และง่�ย ในแบบที�คนอื�นจะยินดีในก�รเข้�ม�ร่วมใช้ด้วย 
ไม่ว่�จะเป็นสมัชช�สขุภ�พ ธรรมนูญสขุภ�พ กระบวนก�ร 
ประเมินผู้ลกระทบต่อสุขภ�พ (HIA) จับจุดให้ได้ว่�หัวใจ
ของเครื�องมือที�มีม�เหล่�นี้ เกิดข่้นเพื�ออะไร และหวังผู้ล
ให้เกิดก�รใช้อย่�งไร
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บที่บาที่
ที่่�ที่้าที่าย
กัำาลังเปล่งแสัง
  เมื�อมองถ่งบทบ�ทของ สช. และ พ.ร.บ. สขุภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ “นพ.พลเดช” ยอมรับว่�คว�มท้�ท�ยที�
สำ�คัญ คือก�รให้เหตุผู้ลที�มักถูกตั้งคำ�ถ�มว่�เมื�อมีองค์กร
ตระกูล ส. อื�นๆ หรือมีกฎหม�ยสุขภ�พฉบับอื�นแล้ว  
เหตุใดง�นของ สช. และ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติฯ จ่งยัง
มีคว�มจำ�เป็นอยู่ และเป็นคำ�ถ�มที�อธิบ�ยย�กในก�รขอ
งบประม�ณเพื�อดำ�เนินก�รต่�งๆ จ่งเชื�อว่�อ�จถ่งเวล�ที�
ควรจะต้องกลับม�ทบทวนครั้งใหญ่ ขบคิดในเรื�องนี้อย่�ง
จริงจังว่�จะก้�วไปข้�งหน้�ในแบบใด
  “ถ้้าเรายังทำางานเรื�อยๆ ด้วยอัติราปัิ่จัจุับัน ในขณะ 
ท่�งบปิ่ระมาณลดน้อยลง เราก็จัะลำาบากขึ�นไปิ่เรื�อยๆ 
ดูติัวอย่างบางองค์กรท่�ม่ พ.ร.บ. เปิ่็นของติัวเอง 
แติ่นานวันเข้าเมื�อไม่สุามารถ้ติ่บทแติก ห่รือแสุดง 
บทบาทให้่เป็ิ่นท่�ต้ิองติาของฝ่่ายบริห่าร ห่ลายองค์กร 
ก็ถู้กลดงบน้อยลง เราเองก็จัะติ้องคิดด้วยว่าจัะปิ่รับ

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)
  ทว่�ปัญห�ก็คือ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ กลับเกิดข่้น 
ทีหลังกฎหม�ยฉบับอื�นๆ นี�จ่งกล�ยเป็นคว�มท้�ท�ยที� 
ต้องให้เหตผุู้ลว่� เหตใุดจง่จำ�เป็นจะต้องมกีฎหม�ยฉบบันี้ 
(พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐) เพิ�มอีก
  ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวล�ของก�รเดินหน้�ใช้ทฤษฎี
ส�มเหลี�ยมที�ประกอบด้วย ภ�ควิช�ก�ร-วิช�ชีพ (K) ภ�ค
ประช�สังคม-เอกชน (S) และภ�ครัฐ (P) ในก�รทำ�ง�น 
อย่�งไรก็ต�ม นพ.พลเดช มองว่�ก�รปรับใช้ทฤษฎีนี้ใน
แต่ละพ้ืนที�น้ันเป็นไปได้ไม่เหมือนกัน ข่้นกับคว�มเข้�ใจ
และมุมมองที�มีคว�มล่ก-ตื้นไม่เท่�กัน อย่�งในระดับ
จังหวัดที�อ�จมีคำ�ถ�มว่� K-S-P เหล่�นี้ต้องเป็นใคร หรือ
ห�กลงม�ในระดับตำ�บลภ�พของ K-S-P อ�จจะชัดเจน 
ม�กข่น้ แต่ก�รขยับกข็่น้อยู่กบัคว�มสนใจของแต่ละพ้ืนที� 
ที�แตกต่�งกันไป

  “ฉะนั้นถ้�ถ�มว่�มี พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ มี สช. 
ข่้นม�แล้ว ๑๕ ปี มันได้ผู้ลขน�ดไหน ก็ต้องตอบว่�ได้ผู้ล
แต่อ�จยังไม่เปรี้ยงปร้�ง และม�ในช่วงหลังสถ�นก�รณ์
ก็จะลำ�บ�กม�กข่้นเรื�อยๆ อย่�งโควิด-19 ที�เข้�ม�เป็น 
บททดสอบในทกุองค์กร โดยเฉพ�ะองค์กรด้�นส�ธ�รณสุข 
ซ่�งแม้เร�จะมีองค์กรตระกูล ส. กว่� ๕-๖ องค์กร แต่กล�ย
เป็นว่�รัฐบ�ลใช้องค์กรเหล่�นี้ไม่เท่�ไร ใช้เพียงกระทรวง
ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในก�รควบคุมโรค และตั้งศูนย์บริห�ร
สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 
๒๐๑๙ (ศบค.) ข่้นม�เพื�อรวมศูนย์อำ�น�จไว้
  “ทว่�บทบ�ทตระกูล ส. กลับห�ยออกไปจ�กวงจรอ�จ
มีเพียง สปสช. ที�มีบทบ�ทเพร�ะถือเงินเอ�ไว้ แต่คนอื�น
ออกนอกวงไปพอสมควร” นพ.พลเดช ระบุ

วิธี่การทำางานอย่างไร สุร้างอะไรขึ�นมา เพื�อติอบ
คำาถ้ามท้าทายท่�ว่าม่ห่น่วยงานอื�นอยู่แล้ว ทำาไมจัึง
จัำาเปิ่็นติ้องม่เรา” นพ.พลเดช วิเคร�ะห์ต่อ
  อดตีเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ มองว่� 
สำ�หรับเครื�องมือธรรมนูญสุขภ�พ แม้จะข�ยได้ย�ก แต่ 
จะให้ดีต้องส�ม�รถขย�ยข่้นม�ท้ังปริม�ณและคุณภ�พ 
ที�ม�กพอเพื�อสร้�งก�รเปลี�ยนแปลงได้ ด้วยก�รดง่ภ�คีอื�น 
เข้�ม�มีส่วนร่วม เช่นเดียวกับก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ หรือ 
กลไกของ กขป. ซ่�งท้ังหมดล้วนเป็นกระบวนก�รมีส่วนร่วม 
ที�จะต้องสร้�งอัตลักษณ์ให้โดดเด่นและแตกต่�งจ�ก
หน่วยง�นของรัฐอื�นให้ได้
  นพ.พลเดช ให้ข้อแนะนำ�ท้ิงท้�ยว่� ในด้�นของ 
กฎหม�ยอ�จไม่ต้องพย�ย�มไปแก้ไขอะไร ห�กแต่จะต้อง 
ใช้ก�รบริห�รและก�รปฏิิบัติที�โดดเด่น ให้มีเรืองแสงออก
ม�เป็นด�วฤกษ์ ซ่�ง สช. จะต้องสร้�งผู้ลง�นตรงน้ีด้วย
ฐ�นของต้นทุนที�มีอยู่ ผู้นวกกับก�รบริห�รจัดก�รภ�ยใต้
ภ�วะผูู้้นำ�ที�จะนำ�พ�ไปสู่เป้�หม�ยต�มเจตน�รมณ์ของ
กฎหม�ยฉบับนี้
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กั้าวติ่อไป
กัฎห้มายสัุขภาพิ
ปรื่ะเที่ศไที่ย
    นพ.ปิ่ระท่ปิ่ ธีนกิจัเจัริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ อธิบ�ยถ่งทิศท�งก�รขับเคลื�อน พ.ร.บ. 
สขุภ�พแห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ภ�ยใต้แผู้นยุทธศ�สตร์หลกั 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๖๗๐) ของ สช. ว่� ก�รขับเคลื�อน
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติฯ มีด้วยกัน ๕ หลักก�รสำ�คัญ
  ท้ังนี ้ประกอบด้วย ๑. ทำางานให่ญ่ ขับเคลื�อนการปิ่ฏิิรูปิ่ 
ระบบสุุขภาพและการพัฒนานโยบายเพื�อสุุขภาพ
เพื�อเสนอแนะก�รกำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�น
สุขภ�พของประเทศ รวมไปถ่งก�รแสวงห�โอก�สเข้�ร่วม
ก�รทำ�ง�นขับเคลื�อนระบบสุขภ�พและง�นสำ�คัญอื�นๆ ที� 
เกี�ยวข้อง ในฐ�นะบทบ�ทของคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่ง
ช�ติที�มี สช. เป็นหน่วยเลข�นุก�ร
    ๒. สุ่งเสุริมสุนับสุนุนการใช้กลไก และเครื�องมือ 
ติ่างๆ ภายใติ้ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ์. ๒๕๕๐
และเครื�องมืออื�นๆ ที�หล�กหล�ย สนับสนุนก�รพัฒิน� 
นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พ ที�เน้นก�รมีส่วนร่วม ทั้ง
ระดับช�ติ ระดับองค์กร และระดับพื้นที� โดยเน้นให้เกิด
ผู้ลลัพธ์ที� เป็นประโยชน์กับประช�ชนที� เป็นรูปธรรม 
ม�กกว่�ผู้ลง�นเชิงกระบวนก�ร โครงก�รหรือกิจกรรม
 ๓.ทำางานร่วมกับห่น่วยงานองค์กรภาค่ยุทธีศ์าสุติร์ 
(Strategic partnerships) เพื�อขับเคลื�อนง�นหลักร่วมกัน 
และสร้�งคว�มเป็นเจ้�ของร่วมกนั (Collective Ownership) 
ให้มีคว�มชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๔. เสุริมสุร้างข่ด
ความสุามารถ้ภาค่เครือข่าย คว�มร่วมมือท�งสังคม 
และก�รสื�อส�รท�งสังคม ให้มีคว�มเข้มแข็ง
    ๕. พัฒนาระบบการทำางานเพื�อสุนับสุนุนการ 
ขับเคลื�อนงานนโยบายและยุทธีศ์าสุติร์  เน้นยกระดับ
ศักยภ�พด้�นวิช�ก�ร ด้�นบุคล�กรและด้�นก�รจัดก�ร
สมัยใหม่ให้ สช. เป็นองค์กรระดับช�ติที�มีสมรรถนะสูง 

กัารื่ที่ำางาน
ของ	สัช.	ติามที่่�
ออกัแบบไว้	
จึงไม่ใช่ห้น่วยงาน
รื่าชกัารื่ที่่�ที่ำา
ติามคุำาสัั�ง	แติ่เป็น
ห้น่วยงานของรื่ัฐ
ที่่�ม่คุวามคุล่องติัว
ในกัารื่ที่ำางาน
แบบเชิงรืุ่กั

“

“

นพ.อำ�พล จินด�วัฒินะ
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สั ัม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ

พ.ร.บั. 
สุขภาพแห่่งชาต์่ 
พ.ศ. ๒๕๕๐
ยังติอบโจที่ย์โลกอนัาคืติ
อยู่่�หรืือไม่�
ยังเปี็นั Soft Power 
อยู่่�จรืิงหรืือ !!?

  ปี ๒๕๖๕ ครบรอบ ๑๕ ปี ก�รประก�ศใช้ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ์. ๒๕๕๐ ซ่�งเป็น
กฎหม�ยที�มีคุณูปก�รต่อคนไทยเป็นอย่�งยิ�ง โดยเฉพ�ะในฐ�นะก�รเป็น “เกร�ะ” หรือ “ภูมิคุ้มกัน” 
ท่�มกล�งภัยคุกค�มด้�นสุขภ�พที�เกิดข่้นในแต่ละช่วงเวล�ม�โดยตลอด ด้วยก�รส�นพลังภ�คีทุก
ระดับ จัดทำ�-พัฒิน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมข่้นม�รับมือกับอุบัติก�รณ์ต่�งๆ
  เนื�องในว�ระครบรอบ ๑๕ ปี ของกฎหม�ย “กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�รส�นพลัง” ได้พูดคุยกับ 
ดร.เดชรัติ สุุขกำาเนิด นกัวชิ�ก�รอสิระ หน่�งในผูู้ม้บีทบ�ทสำ�คญัตัง้แต่ช่วงรเิริ�มกระบวนก�รจดัทำ� 
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นหน่�งในผูู้้ใช้ประโยชน์จ�กเครื�องมือภ�ยใต้กฎหม�ย
ฉบับนี้ 
  แน่นอนว่� อ�จ�รย์เดชรัต นักวิช�ก�รหัวก้�วหน้� ได้วิพ�กษ์และให้ข้อเสนอแนะไว้อย่�งออก
อรรถรส

ดร.เดชรัติ สุุขกำาเนิด 

นักวิช�ก�รอิสระ
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๑๕ ปี กัับวาระ
กัารทบทวนกัฎห่มาย
        อ.เดชรัต ขมวดภ�พรวมให้ฟังว่� ตลอดระยะเวล� ๑๕ ปี 
ของ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหม�ยฉบับนี้ 
ทำ�หน้�ที�ใน ๓ ส่วนหลกั ส่วนแรกคือก�ร “เปลี�ยนคำ�นยิ�ม” 
หรือคว�มน่กคิดของผูู้้คนที�มีต่อเรื�องของสุขภ�พให้มอง 
เห็นว่�สุขภ�พนั้นไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่ในภ�คส�ธ�รณสุข
เท่�นั้น แต่ยังรวมไปถ่งทุกภ�คส่วน ขณะเดียวกันก็ยัง 
ไม่ได้หม�ยถ่งเพียง “สุขภ�พก�ย” หรือ “สุขภ�พจิต” 
เท่�นั้น ห�กแต่ยังรวมไปถ่งมิติอื�นๆ อีกด้วย
  ก�รเปลี�ยนแปลงในส่วนแรกนี้ เข�เชื�อว่�ที�ผู้่�นม�นั้น
ถือว่�ทำ�ได้สำ�เร็จ ในแง่ของก�รเปลี�ยนคว�มคิดภ�ยใน 
สงัคม ว่�ทกุคนจะต้องเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและ 
แก้ไขปัญห�ด้�นสขุภ�พ ซ่�งสะท้อนออกม�ให้เหน็ม�กข่น้ 
ผู้่�นก�รขับเคลื�อนในประเด็นต่�งๆ เช่น ก�รป้องกัน 
อุบัติภัยท�งถนน หรือสถ�นก�รณ์ด้�นอ�ห�ร ที�ได้มี 
ภ�คส่วนอื�นๆ นอกจ�กส�ธ�รณสุข เข้�ม�ทำ�หน้�ที�และ
ให้คว�มสนใจกันม�กข่้น
  ส่วนถัดม� คือ “ประเด็นย่อย” หรือประเด็นเฉพ�ะที�
อยู่ภ�ยในตัว พ.ร.บ.ฉบับนี้ เช่น เรื�องของสิ�งแวดล้อมต�ม
ม�ตร� ๕ หรือเรื�องของสิทธิก�รต�ย ก�รปฏิิเสธก�รรักษ� 
ต�มม�ตร� ๑๒ ซ่�งประเด็นเหล่�นี้ค่อนข้�งได้รับก�ร 
ตอบสนองดี ต�มแต่ละช่วงเวล�ข่้นอยู่กับว่�สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) จะผู้ลักดันเรื�องไหน
ม�กน้อยเพียงใด
  “อย่�งยุคแรกจะมีก�รผู้ลักดันเรื�องสิ�งแวดล้อมเยอะ
จนนำ�ไปสู่ก�รเปลี�ยนแปลงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือทำ�ให้ก�รจัดก�รสิ�งแวดล้อมในพ้ืนที�อุตส�หกรรม 
ม�บต�พุดดีข่้น แต่พอช่วงหลังที�เร�ไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญ 
เรื�องน้ีม�กเท่�ตอนต้น กระแสก็ลดลงต�มไปด้วย” อ.เดชรตั 
อธิบ�ย
  ขณะที�ส่วนสุดท้�ย คือ “กลไกต่�งๆ” เช่น สมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติ สมัชช�สุขภ�พจังหวัด ธรรมนูญสุขภ�พ
กระบวนก�รก�รประเมินผู้ลกระทบต่อสุขภ�พ (HIA) 
เป็นต้น ซ่�งห�กมองในแง่ดี กลไกต่�งๆ เหล่�นี้ก็ได้เกิดข่้น
จริง และดำ�เนินม�อย่�งต่อเนื�องตลอด ๑๕ ปี
  ห�กแต่เมื�อม�มองในแง่ของผู้ลสัมฤทธิ�จ�กกลไก
เหล่�นี้ “ดร.เดชรัต” มองว่� อาจัมาถ้ึงจัุดท่�เราจัะติ้อง
ทบทวนครั�งให่ญ่ว่ายังอยากให่้กลไกเปิ่็นแบบน่�ติ่อไปิ่

เรื�อยๆ ห่รือไม่ ห่รือห่ากยังเปิ่็นแบบน่�ติ่อไปิ่เรื�อยๆ
กลไกเห่ล่าน่�จัะช่วยให้่เกิดปิ่ระโยชน์อย่างท่�ควรจัะ
เปิ่็นห่รือไม่
   ดร.เดชรัต เสริมอีกว่� ในเมื�อโลกอน�คตนั้นต่�งจ�ก
โลกเมื�อ ๑๕ ปีที�แล้ว เร�คิดว่�อะไรคือสิ�งที�ควรจะเป็น
กลไกสำ�คัญ ซ่�งนั�นไม่ได้หม�ยคว�มว่�กลไกเหล่�นี้ไม่มี
ประโยชน์ ห�กแต่จะมีประโยชน์เพียงพอแค่ไหนสำ�หรับ
ภ�พในอน�คต ดังนั้นจ่งคิดว่�อ�จถ่งเวล�ที�เร�จะต้อง
ทบทวนในบ�งโจทย์ เช่น ก�รที�เร�ไปประชุมสมัชช� 
สขุภ�พแห่งช�ตเิป็นประจำ�ทกุปี แต่ว่�ก�รเปลี�ยนแปลงใน
เชิงนโยบ�ยนั้นเกิดข่้นอย่�งชัดเจนเป็นรูปธรรมม�กน้อย
เพียงใด
  “ก�รประชุมสมัชช�ฯ เร�อ�จขบคิดกันในระดับของ
แต่ละมติ ว่�เรื�องนั้นจะทำ�อะไรต่อ ห�กแต่เร�อ�จยัง 
ไม่เคยกลับม�ขบคิดไปถ่งในระดับของตัวกลไกเอง
ทบทวนว่�ตัวกลไกสมัชช�ฯ ได้ทำ�หน้�ที�ในลักษณะไหน
ควรจะต้องมีก�รเปลี�ยนอะไรแล้วหรือยัง เร�ยังไม่เคยมี
ก�รตั้งคำ�ถ�มในลักษณะนี้” อ.เดชรัต ระบุ

สุช.ติ้องติั�งทีมทำางาน
แบบ สุปรสุ.
  นักวชิ�ก�รร�ยน้ี เล่�ย้อนกลับไปช่วงที�มกี�รออกแบบ 
ตัวกฎหม�ยฉบับดังกล่�ว ซ่�งโจทย์ ณ ตอนนั้นคือทุกคน 
ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในฐ�นะของก�รออกแบบ ซ่�งหม�ยถ่ง
มีเป้�หม�ยที�ต้องก�รทดลองว่�ห�กมีก�รเปลี�ยนแปลง
ไปในลักษณะใด แล้วจะเกิดผู้ลอย่�งไร
  ฉะน้ันก�รทำ�ง�นร่วมกันในตอนนั้นของทั้งสถ�บัน 
วิจัยระบบส�ธ�รณสุข (สวรส.) สำ�นักง�นปฏิิรูประบบ

การืปีรืะชุุม่สม่ัชุชุาฯ 
เรืาอาจขบคิิดกันในรืะดับ
ของแต่�ละม่ต่ิ ว่�าเรืื่องนั�น
จะทำำาอะไรืต่�อ หากแต่�
เราอาจยังไม่เคยกัลับมาขบคิด
ไปถึึงในระดับของติัวกัลไกัเอง 
ทบทวนว่าติัวกัลไกัสุมัชชาฯ 
ได้ทำาห่น้าที�ในลักัษณะไห่น
ควรจะติ้องมีกัารเปลี�ยนอะไร
แล้วห่รือยัง เรืายู่ังไม่�เคิยู่
ม่ีการืต่ั�งคิำาถาม่ในลักษณะนี�
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สุขภ�พแห่งช�ติ (สปรส.) รวมถ่งในเวทีสมัชช�สุขภ�พก็
จะมีคว�มตื�นเต้นและค่กคัก เนื�องด้วยจิตวิญญ�ณของ
ก�รทดลองที�กำ�ลังต้องก�รดูว่�ผู้ลจะออกม�เป็นอย่�งไร
  อย่�งไรกต็�ม ด้วยคว�มโน้มเอยีงของผูู้ค้นที�มกัมองว่� 
สิ�งที�ถูกเขียนออกม�เป็น “พระร�ชบัญญัติ” แล้วมักจะ
แปลว่�ต้องดำ�เนินต�มนั้น ดังนั้นจิตวิญญ�ณของก�ร
ทดลองเหล่�นี้จ่งได้ห�ยไป และทำ�ให้เวทีสมัชช�สุขภ�พ
หรือก�รทำ�ง�นในภ�พรวมของ สช. เองช่วงหลังอ�จมี 
คว�มคก่คกัลดลง เพร�ะผูู้ค้นไม่ได้มคีว�มรูส้ก่ว่�กำ�ลงัม� 
ร่วมทดลองอะไรบ�งอย่�งอยู่
  “ตอนที�เริ�มต้นทำ�มันเป็นก�รทดลองออกแบบกลไก
สุขภ�พใหม่ๆ แต่ทุกวันน้ีผูู้้คนอ�จมอง สช. เหมือนเป็น 
ช่องท�งหน่�งที�จะช่วยเข�แก้ไขปัญห�ที�มันมีอยู่เหมือนกับ 
ช่องท�งอื�นๆ ในกระบวนก�รแก้ไขปัญห�ของภ�ครัฐ เป็น
ลักษณะที�ฝ่�กให้ สช. หรือรัฐบ�ล ม�ช่วยแก้ปัญห�ให้
ภ�พน้ีจ่งต่�งกันกับเมื�อ ๑๕-๒๐ ปีที�แล้ว ที�เร�กำ�ลังอยู่
ในขั้นของก�รออกแบบ และมีโอก�สพูดคุยถ่งกลไกกัน
อย่�งจริงจัง” นักวิช�ก�รร�ยนี้วิเคร�ะห์
  ในมุมนี้ ดร.เดชรัต ได้เสนอเพิ�มว่� สุช.อาจัจัะติ้อง 
ม่การติั�งท่มย่อยๆ เพื�อย้อนกลับไปิ่ทำาห่น้าท่�เห่มือน 

ครั�งท่�เปิ่็น สุปิ่รสุ. เพื�อทบทวนและออกแบบกลไก 
เห่ล่าน่�อยู่เป็ิ่นระยะ ในบางกลไกเอง เช่นกระบวนการ 
HIA ก็ได้กำาห่นดให้่ม่การออกแบบให่ม่ทุก ๕ ปีิ่ ห่ากแต่ิ 
ในสุ่วนอื�นๆ อาจัไม่ได้ม่การกำาห่นดเรื�องน่�เอาไว้
  “สุช.ทำาห่น้าท่�ได้ด่ในการเป็ิ่นเจ้ัาภาพท่�ต่ิอเนื�อง 
มาจัาก สุปิ่รสุ. ช่วยทำาให้่กลไกท่�เราเคยคิด เคยออกแบบ 
กันไว้เมื�อ ๑๕ ปิ่ีท่�แล้ว ถู้กนำามาดำาเนินการจัริงในทาง 
ปิ่ฏิิบัติิ แต่ิปัิ่ญห่าคือกระบวนการกลไกเห่ล่านั�นควรถู้ก 

ออกแบบซ้ำำ�า ห่รือออกแบบให่ม่ ซึ้ำ�งติรงน่� สุช. อาจัไม่ได้ 
ทำาเห่มือน สุปิ่รสุ. ในติอนนั�น ฉะนั�นขณะน่�เราจัึง 
อาจัต้ิองม่ท่มขึ�นมาเพื�อทำาห่น้าท่�น่�” อ.เดชรตั ให้มมุมอง

พ.ร.บ.สุุขภาพฯ 
ยังเท่ากัับ Soft Power 
อย่่ห่รือไม่ !!?
  ฉะนั้นเมื�อให้สรุปถ่งภ�พรวมของเครื�องมือภ�ยใต้ 
พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งหมด อ.เดชรัต 
ระบุว่� อ�จตอบไม่ได้เสยีทเีดยีวว่�ดหีรอืไม่ด ีในคว�มหม�ย 
ท�งใดท�งหน่�ง แต่แน่นอนว่�ต้องมีผู้ลดีจ�กภ�พที�มีก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื�อง ไม่ว่�จะเป็นธรรมนูญสุขภ�พที� 
มีก�รขย�ยตัวออกไปยังพื้นที�ต่�งๆ หรือสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติ ที�มีก�รจัดอย่�งต่อเนื�องม�เป็นระยะเวล� ๑๔ ปี 
 อย่�งไรก็ต�มสิ�งที�เข�มองว่�เป็นข้อเสีย คือส่วนที�อ�จจะ
ยังไม่ได้รู้ส่กว่�สิ�งเหล่�นี้ได้นำ�ไปสู่ก�รเปลี�ยนแปลงใน 

ภ�พใหญ่กว่�น้ัน เพร�ะยังเป็นคว�มเปลี�ยนแปลงของผูู้้คน 
ภ�ยในแวดวงที�เข้�ม� ด้วยวธิกี�รแบบที�ถกูกำ�หนดไว้ เป็น 
นัยยะว่�ก�รทบทวนกระบวนก�รเหล่�นี้อ�จจะยังมีน้อย
เกินไป
  “นี�จง่ย้อนกลับไปสูโ่จทย์ของคว�มโน้มเอียง ที�ว่�หล�ย 
ครัง้เร�อย�กจะให้เรื�องที�ผู้ลกัดนัอยู่มนักล�ยเป็นกฎหม�ย 
แต่พอมนัเป็นกฎหม�ยแล้ว กก็ลับไปสูโ่หมดที�คล้�ยกบัว่� 
นิ�งสนิท เหมือนจุดเริ�มต้นเมื�อ ๑๕-๒๐ ปีที�แล้ว ที�เร� 
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อ�จพูดกันเยอะว่�กระบวนก�รเชิงอำ�น�จมันทำ�ให้เกิด 
ปัญห�หล�ยเรื�องที�เกี�ยวกบัสขุภ�พ ฉะน้ันก�รออก พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ติฯ ก็จะต้องไปเปลี�ยนแปลงกลไกเชิง 
อำ�น�จใหม่ ซ่�งก็มีกระบวนก�รอีกเยอะแยะ แต่ในท้�ย
ที�สุดหลังผู้่�นม� ๑๕ ปี ปัญห�คือ Soft Power ของ
เร�ตรงนี้มันยังคงคว�มมีอิทธิพลได้เหมือนเดิมหรือไม่” 
อ.เดชรัต วิเคร�ะห์
  นักวิช�ก�รร�ยน้ียังสะท้อนต่อถ่งแนวท�งส�มเหลี�ยม
เขย้ือนภูเข� ที�เป็นก�รเชื�อมโยงระหว่�งคว�มรู้ คว�ม
เคลื�อนไหวท�งสังคม และอำ�น�จเชิงนโยบ�ย ซ่�งแม้จะ 
เป็นแนวท�งที�ถูกต้อง แต่ถ่งเร�จะมีครบส�มเหลี�ยมจริง 
ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�จะผู้ลักดันทุกเรื�องได้สำ�เร็จ 
ฉะนั้นก�รทบทวนว่�สิ�งใดที�ทำ�แล้วสัมฤทธิ�ผู้ล สิ�งใดที�ทำ� 
แล้วไม่สัมฤทธิ�ผู้ล กระบวนก�รใดที�เร�จะต้องเปลี�ยนแปลง 
เครื�องมือใหม่ที�จะต้องถูกพัฒิน� เครื�องมือเก่�ที�อ�จต้อง
เลิกไปบ้�ง เหล่�น้ีเป็นสิ�งที�ควรจะต้องมีก�รทบทวนกัน
อย่�งจริงจัง

  ทั้งนี้ เข�มองว่�เรื�องสุขภ�พในหล�ยประเด็นมีก�ร
ทำ�ได้ดีข่้น เช่น เรื�องของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ขย�ยได้ 
เป็นวงกว้�งม�กข่้น ก�รดูแลผูู้้ป่วยในบ�งกลุ่มโรค อย่�ง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก็พย�ย�มทำ�ได้ดีข่้น ห�กแต่ยังมีอีก
หล�ยประเด็นที�ทำ�ได้ไม่สำ�เร็จ เช่น ฝุ่่นละอองขน�ดเล็ก 
PM 2.5 ก�รบริโภคผู้ักและผู้ลไม้ ซ่�งต่�งเป็นประเด็นที�เร�
ยังไม่รู้ว่�จะแก้ปัญห�อย่�งไร
  “ไม่ใช่จะตัดสินว่�ทั้งหมดเร�ทำ�ได้ดี หรือทำ�ได้ไม่ดี 
แต่คิดว่�ปัญห�หล�ยเรื�องที�เป็นปัญห�สำ�คัญ เวล�จะ 
แก้ไขเข�อ�จไม่ได้ย้อนกลับม�คดิถ่งกลไกของเร� ตวัอย่�ง 
ที�เห็นได้ชัดอย่�งเรื�องของฝุ่่นละออง มีก�รพูดถ่ง พ.ร.บ. 
อ�ก�ศสะอ�ด ซ่�งอ�จจำ�เป็นต้องม ีแต่ถ�มว่�กลไก พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ติฯ ช่วยส่งเสริมให้มีก�รผู้ลักดันอ�ก�ศ 
สะอ�ดในช่วงที�ยังไม่มี พ.ร.บ. อ�ก�ศสะอ�ด ได้ม�กน้อย
เพียงใด ก็ยังคิดว่�มีไม่ม�กนัก” อ.เดชรัต ให้มุมมอง
  นักวิช�ก�รร�ยนี้ยืนยันว่� ขณะนี้ถ่งเวล�ที�เร�ควรจะ
ต้องตั้งโจทย์และทบทวนกัน เพื�อมองต่อไปในอน�คต 
ข้�งหน้�ว่�จะมีก�รปรับปรุง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติฯ 
ใหม่ได้อย่�งไร ร่วมกนัมองว่�ระบบส�ธ�รณสุขไทยต่อไป 
จะเจออะไรบ้�ง ระบบสุขภ�พโดยรวมจะเป็นอย่�งไร กลไก 
ก�รทำ�ง�นในอน�คตควรจะเป็นไปอย่�งไร คว�มเชื�อที�ว่�  
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติฯ เป็นเสมือน Soft Power นั้น 
ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่
  นั�นกเ็พร�ะช่วงตลอดระยะเวล� ๑๕ ปีที�ผู่้�นม�นี ้ได้มีอะไร 
ที�เกิดข่้นไปเยอะม�ก ไม่ว่�จะเป็นซุปเปอร์บอร์ดสุขภ�พ 
แห่งช�ติ เขตสุขภ�พ หรือปัญห�ใหม่ๆ อย่�งโควิด-19 
ซ่�งเร�จะมองภ�พรวมทั้งหมดน้ี และสรุปบทเรียนเอ�ไว้
อย่�งไร กลไกของกฎหม�ยฉบับนี้จะตอบโจทย์หรือช่วย
ในก�รค้นห�คำ�ตอบเหล่�นี้ได้อย่�งไร ทั้งหมดจ่งเป็นส่วน
ที�ทำ�ให้เข�เชื�อว่�จำ�เป็นมีก�รทบทวนกัน 

ขณะนี�ถึงเว่ลา
ทำี่เราควรจะติ้องติั�งโจทย์
และทบทวนกััน เพ่�อมองติ่อไป
ในอนาคติข้างห่น้า
ว่�าจะม่ีการืปีรืับปีรืุง 
พ.รื.บ. สุขภาพแห�งชุาต่ิฯ 
ใหม่�ได้อยู่�างไรื รื�ว่ม่กันม่องว่�า
รืะบบสาธารืณสุขไทำยู่
ต่�อไปีจะเจออะไรืบ้าง
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เปลี�ยนแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ กถ็กูให้นำ้�หนักด้วยเชน่กัน” 

รมช.สธ. กล่�ว

  ด้�น นพ.ปิ่ระท่ปิ่ ธีนกิจัเจัริญ เลข�ธิก�รคณะ

กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ กล่�วว่� หลังจ�กที�คณะ 

กรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ยกร่�งโครงสร้�งและเน้ือห�

ท้ังฉบับเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือก�รจัดเวทีสร้�ง

ก�รรับรู้และก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�และ

ขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ในกลุ่มต่�งๆ ท้ังภ�คี 

ยทุธศ�สตร์ ภ�คีภ�ครฐั ภ�คภี�ควชิ�ก�ร ภ�คประช�สังคม 

ภ�คเอกชน ผูู้้แทนคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อประช�ชน 

(กขป.) ผูู้้แทนสมัชช�สุขภ�พจังหวัด รวมทั้งก�รจัดเวที

สุมัชชาสุุขภาพเฉพาะปิ่ระเด็น เพื�อสร้�งก�รรับรู้ ก�ร

มีส่วนร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ และ

เพื�อสร้�งพันธสัญญ�ในก�รขับเคลื�อนร่วมกัน ซ่�งจะอยู่ใน

ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๕

  นพ.ประทีป กล่�วอกีว่� ภ�ยหลังก�รจัดเวทต่ี�งๆ 

ดังกล่�วทั้งหมด จะมีก�รรวบรวมข้อเสนอก�รปรับแก้ไข

ต่อ (ร่�ง) ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ เสนอต่อคณะกรรมก�รจัด

ทำ�ธรรมนูญฯ และ คสช. เพื�อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และรัฐสภ� เพื�อประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ภ�ยในปี 

๒๕๖๕ ต่อไป

  ในระหว่�งนั้นก็จะมีก�รนำ�ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ที�ผู้่�น

ก�รพิจ�รณ�โดย คสช.แล้ว ไปจัดเวทีทำ�คว�มเข้�ใจเพื�อ

ก�รขับเคลื�อนในระดับพื้นที�ทั้ง ๑๓ เขตสุขภ�พควบคู่กัน

ไปด้วย 

เ กั า ะ ติ ิด  คุ สั ช .

โคุ้งสัุดที่้าย!	
ธรรมน่ญว่าด่้วยัระบับัสุขภาพฯ ฉบัับั ๓

ปูพิรื่มรื่ับฟัังคุวามเห้็น	1	เด่อน
จัดสัมัชชาฯ	‘เฉพิาะปรื่ะเด็น’	เม.ย.น่�

สภ�พภูมิอ�ก�ศ พร้อมกับว�งคุณลักษณะที�พ่งประสงค ์

และเป้�หม�ยของระบบสุขภ�พในระยะดังกล่�ว โดย 

ย่ดโยงกับเป้�หม�ยก�รพัฒิน�ที�ยั�งยืน (SDGs) รวมทั้ง

แผู้นพัฒิน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที� ๑๓ ที�

กำ�ลังจะมีข่้น

  “เนื้อห�ในธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ จะประกอบไปด้วย 

ส�ระที�สำ�คญัต่�งๆ โดยเฉพ�ะเป้�หม�ยของระบบสุขภ�พ 

ที�สอดคล้องกบัแนวโน้มสถ�นก�รณ์ในระยะ ๕ ปี  ทัง้ในส่วน 

ของก�รปรับปรุงโครงสร้�งหรือระบบ ก�รเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรมผูู้้คนให้เท่�ทันเรื�องสุขภ�พ รวมไปถ่งบริบท

ท�งเทคโนโลยี ก�รตัดสินใจบนฐ�นข้อมูล Big Data ที�จะ

เข้�ม�ทำ�ให้ระบบสุขภ�พไทยเป็นไปต�มเป้�หม�ยที�พ่ง

ประสงค์ ตลอดจนปัญห�ที�ย่ดโยงกันในระดับโลก เช่นก�ร

  ก�รประชุมบอร์ดสุขภ�พของประเทศไทย หรือคณะ

กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) นัดที� ๒ ของปี ๒๕๖๕ 

เมื�อวันที� ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ มีประเด็นก�รพิจ�รณ�ที� 

สมัพนัธ์โดยตรงกับโครงสร้�งของระบบสขุภ�พไทย นั�นคอื 

ที�ประชุม คสช. ได้รับทร�บก�รจัดเวทีฟังคว�มคิดเห็นและ

สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นธีรรมนูญว่าด้วยระบบ 

สุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบับท่� ๓ ในช่วงเดือนมีน�คม- 

เมษ�ยน ๒๕๖๕ เพื�อให้ภ�คีทุกภ�คส่วนร่วมพิจ�รณ� 

และให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่�ง) ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ

สุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓

  ก�รประชุม คสช. วันดังกล่�ว มี ดร.สุาธีิติ ปิ่่ติุเติชะ 

รมช.ส�ธ�รณสขุ (สธ.) ทำ�หน้�ที�ประธ�น แทน นายอนุทิน 

ชาญว่รกูล รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ในฐ�นะ 

ประธ�น คสช. ซ่�งติดภ�รกิจสำ�คัญ โดยที�ประชุมต่�งเห็น 

พ้องร่วมกันว่� ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ เปรียบได้กับ “เข็มทิศ 

ด้�นสุขภ�พ” ของประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก�รรับฟัง 

คว�มเหน็ โดยคณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ 

สุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ ซ่�งมี ดร.สุุวิทย์ เมษิินทร่ย์ 

อดีต รมว.ก�รอุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(อว.) เป็นประธ�น พร้อมทำ�ก�รสื�อส�รให้สังคมวงกว้�ง 

ได้รู้จักเครื�องมอืดงักล่�วต�ม พ.ร.บ. สขุภ�พแห่งช�ต ิพ.ศ. 

๒๕๕๐ ที�ใช้เป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

ยุทธศ�สตร์ และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ 

 ดร.ส�ธิต ระบุว่� โครงสร้�งภ�ยในร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที� 

๓ นี้ จะมีก�รประเมินถ่งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ที�อ�จมีผู้ล

ต่อระบบสุขภ�พ ในระยะ ๕ ปี เช่น โรคระบ�ด สังคมสูงวัย 

เทคโนโลยี ก�รขย�ยตัวของเมือง ก�รค้�ระหว่�งประเทศ
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เรื�อง บัณฑ์ิต มั�นคง เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ที่่�

ปักัห้มุด
นโยับัายัสาธารณะ
เปลัี�ยันมห่านคร

  นโยบ�ยส�ธ�รณะนบัเป็นกระบวนก�รสำ�คญัที�หล�ยๆ 

ภ�คส่วน ใช้เป็นเครื�องมือผู้ลักดันสิ�งที�เรียกว่�เป้�หม�ย 

ให้กล�ยเป็นรปูธรรม ซ่�งอ�จออกม�ในรปูแผู้นยทุธศ�สตร์ 

ม�ตรก�ร แนวท�ง มีกลไกคณะทำ�ง�นชุดต่�งๆ เป็น 

ผูู้้ดำ�เนินก�รสร้�งผู้ลลัพธ์ที�เกิดผู้ลประโยชน์ต่อผูู้้คนให้ได้

ม�กที�สุด 

  อย่�งไรก็ต�มนโยบ�ยส�ธ�รณะในบ้�นเร� ส่วนใหญ่

ยังเป็นก�รกำ�หนดเพียงลำ�พังจ�กหน่วยง�นเดียว องค์กร

เดียว หรือคว�มคิดของผูู้้บริห�รบ้�นเมืองเพียงคนเดียว

หรือกลุ่มเดียว จ่งอ�จเรียกได้ว่�ข�ด “ก�รมีส่วนร่วม” ไป 

ในแทบทุกขั้นตอน ก�รที�จะเรียกว่�เป็น “เจ้�ของร่วม” 

หรือ “Owner ship” นั้นยิ�งห่�งไกลออกไปม�ก

  คว�มจรงิในหล�ยเหตกุ�รณ์ที�ผู่้�นม� เร�พบว่�บทบ�ท 

ของภ�คพลเมืองในก�รร่วมแก้ไขปัญห�ของชุมชน ของ 

สังคม กระทั�งของประเทศ มีพลังม�กยิ�งข่้น ถือเป็นพลัง

ของ Active Citizen ที�แสดงออกในหล�ยรูปแบบ เช่น 

ก�รเผู้ยแพร่ข้อมลูข่�วส�รที�ถกูต้อง ก�รสร้�งคว�มเห็นร่วม 

ก�รเสนอม�ตรก�รสร้�งท�งเลือกที�หล�กหล�ย ก�รลงไป 

ปฏิิบตักิ�รในระดบัพ้ืนที�เพื�อเป็นตัวอย่�งเชงิรปูธรรม ต่�งๆ 

เหล่�นี้นับเป็นคว�มแตกต่�งจ�กก�รออกม�เรียกร้อง 

ก�รคัดค้�นต่อต้�น พอสมควร

  ต่อก�รเลือกตั้งผูู้้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครในเดือน

พฤษภ�คมนี้ก็เช่นกัน ภ�คพลเมือง ที�เรียกว่� “เครือข่�ย 

ปลกุกรงุเทพฯ”  ที�เป็นก�รรวมตัวกนัของเครอืข่�ยทัง้สขุภ�พ 

และสังคม ม�กกว่� ๗๐ องค์กร ที�ม�จ�กองค์กรชุมชน 

ภ�คประช�ชน กลุม่เย�วชนคนรุน่ใหม่ กลุม่นิสตินกัศก่ษ� 

เครือข่�ยที�ขับเคลื�อนง�นต่�งๆ ในเมืองหลวง ฯลฯ 

ม�ร่วมกันนำ�เสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อก�รพัฒิน�เปลี�ยน 

แปลงเมอืง หวังให้ทกุคนส�ม�รถใช้ชวีติในกรงุเทพมห�นคร 

แห่งนี้ได้อย่�งมีสุขภ�วะในทุกมิติ ตอบโจทย์คว�มเป็น

เมืองระดับส�กล

  มีก�รว�งขั้นตอนก�รทำ�ง�นไว้ ได้แก่ ๑. ว�งเป้�หม�ย 

เชิงนโยบ�ยให้ไปถ่งมห�นครแห่งสุขภ�วะใน ๖ มิติได้แก่

เมืองน่�อยู่ เมืองปลอดภัย เมืองทันสมัย เมืองเป็นธรรม 

เมืองสร้�งสรรค์ และเมืองมีส่วนร่วม ๒. วิเคร�ะห์ประเด็น

นโยบ�ยส�ธ�รณะภ�ยใต้มิติเมืองหลัก ด้วยข้อมูลและ

ประสบก�รณ์ของแต่ละฝ่่�ย สกัดให้ได้ม�ซ่�งคำ�ถ�มเชิง 

นโยบ�ย ๓. จัดกระบวนก�รกลุ่มย่อย (เวทีย่อย) ของ

แต่ละมิติ เพื�อร่วมกันออกแบบและใช้เป็นคำ�ถ�มสร้�ง

ก�รมีส่วนร่วมกับผูู้้สมัคร ผูู้้ว่� กทม. ๔. แปลงเป้�หม�ย

ข้อเสนอ ไปสู่แนวปฏิิบัติร่วมในแต่ละเรื�อง โดยมีระยะ

เวล�กำ�กับ มีกระบวนก�รและคณะทำ�ง�นร่วมติดต�ม

ประเมินผู้ลเชิงนโยบ�ยในทุกระยะ

  ก�รเลือกตั้งผูู้้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครในรอบ ๙ ปี 

ครัง้นี ้นบัเป็นอกีเส้นท�งหน่�งที�จะพสิจูน์ได้ว่�กระบวนก�ร 

นโยบ�ยส�ธ�รณะน้ัน ส�ม�รถนำ�ม�ปรบัใช้ในก�รทำ�ง�น 

เพื�อห�ฉันท�มติของคนในสังคม เป็นทิศท�งแนวท�งที�

เห็นพ้องต้องกันในแนวท�งนี้ ร่วมกันเป็นเจ้�ของนโยบ�ย 

ในมติต่ิ�งๆ จะร่วมสร้�งและร่วมเปลี�ยนแปลงไปสูม่ห�นคร 

แห่งสุขภ�วะที�แท้จริง 

กำำ�หนดกำ�รเวทีีฟัังเสีียงกำรุงเทีพฯ 
ในมิิติิที้�ง 6 เมิือง
• 7 เมษายน 2565 เมิืองน่�อย่่ (Well – being) 
• 21 เมษายน 2565 เมิืองปลอดภั้ย (Safety)
• 28 เมษายน 2565 เมิืองที้นสีมิ้ย (Smart)
• 5 พฤษภาคม 2565 เมิืองเป็นธรรมิ (Equality)
• 12 พฤษภาคม 2565 เมิืองสีร้�งสีรรค์์ (Creative)
• 16 พฤษภาคม 2565 เมิืองมิีสี่วนร่วมิ 
(Engagement)
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เรื�อง ฝ่รั�งแช่อิ�ม

๑   ปรับปรุงม�ตรฐ�นคุณภ�พอ�ก�ศของประเทศต�ม

ม�ตรฐ�นของ WHO ฉบับปรับปรุง ที�มีเพิ�มคว�มเข้มข้น

ในก�รประเมินคุณภ�พอ�ก�ศ

๒   ติดต�มคุณภ�พอ�ก�ศและระบุส�เหตุของมลพิษ

ท�งอ�ก�ศ

๓ สนับสนุนก�รเปลี�ยนไปใช้พลังง�นสะอ�ดในครัวเรือน

สำ�หรับก�รทำ�อ�ห�ร ก�รทำ�คว�มร้อน และแสงสว่�ง

๔ สร้�งระบบขนส่งส�ธ�รณะที�ปลอดภัยและเข้�ถ่งง่�ย

สร้�งโครงข่�ยถนนให้เป็นมิตรกับคนเดินถนนและก�ร 

ขี�จักรย�น

๕   เพิ�มคว�มเข้มงวดในก�รตรวจสอบก�รปล่อยมลพิษ

จ�กท่อไอเสียรถยนต์หรือย�นพ�หนะ รวมถ่งตรวจสอบ

ก�รดูแลบำ�รุงรักษ�รถยนต์หรือย�นพ�หนะ

๖    ลงทุนในที�อยู่อ�ศัยแบบประหยัดพลังง�นและก�ร

ผู้ลิตไฟฟ้�

๗ ปรับปรุงก�รจัดก�รขยะของภ�คอุตส�หกรรมและ

เทศบ�ล

๘   ลดก�รเผู้�ขยะท�งก�รเกษตร ไฟป่�

๙  รวมเรื�องมลพิษท�งอ�ก�ศเข้�ไปในหลักสูตรของ 

บุคล�กรด้�นสุขภ�พ และสร้�งเครื�องมือหรือช่องท�งให้

บุคล�กรด้�นนี้เข้�ม�มีส่วนร่วม

  กลับม�ที�ประเทศไทยหน่�งในก�รทำ�ง�นที�สำ�คัญหลัง 

จ�กเร�มี พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ได้ ๑๕ ปี 

คือก�รร่วมมือกันกับหล�ยภ�คส่วน เช่น สำ�นักง�นสร้�ง 

เสรมิสุขภ�พ (สสส.) กระทรวงก�รอุดมศ่กษ� วทิย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สม�พันธ์นิสิตนักศ่กษ�แพทย ์

น�น�ช�ต ิประเทศไทย (IFMSA Thailand) กลุม่คนรุน่ใหม่ 

เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดในหล�ยจังหวัด พัฒิน�

ข้อเสนอ นโยบ�ยจ�กส�ธ�รณะ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื�อช่วยประเทศ ช่วยสงัคมไทยในก�รแก้ไขปัญห� ฝุ่น่จิ�ว 

และสร้�งก�รมีส่วนร่วมจ�กหล�ยภ�คส่วนในสังคมให้

ม�กที�สุด เพื�อที�จะช่วยกันลดปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศที�

สำ�คัญนี้๔  

  ไม่เพียงแต่ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19  
ที�ดทู่�จะยดืเย้ือไปอกีน�น แต่ปัญห�มลพิษในอ�ก�ศ หรือ 
ปัญห�อ�ก�ศสกปรกยังตีคู่กันม�และดูท่�ท�งไม่ห�ยไป 
ในเร็ววันเช่นกัน นอกจ�กน้ีผู้ลก�รสำ�รวจจ�ก องค์การ
อนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) 
พบว่� ปิ่ระชากรโลกเกือบ ๙๙% ห่ายใจัด้วยอากาศ์ 
ไม่สุะอาดและเกินค่ามาติรฐานของ WHO และ กว่า 
๖,๐๐๐ เมืองจัาก ๑๑๗ ปิ่ระเทศ์ทั�วโลกทำาการติิดติาม 
คุณภาพอากาศ์ แต่ิปิ่ระชาชนก็ยังคงอาศั์ยและห่ายใจั 
เอาอากาศ์ไม่สุะอาดเข้าไปิ่๑

  นอกจ�กน้ี ยังมีง�นวิจัยที�พบคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
พ้ืนที�ที�มีคุณภ�พอ�ก�ศแย่เกินค่�ม�ตรฐ�นกับคว�ม
เสี�ยงต่อก�รติดเชื้อโควิด-19 โดยพบว่�มลพิษท�งอ�ก�ศ
ในระดับที�สูงข่้นอ�จเพิ�มคว�มเสี�ยงต่อก�รติดเชื้อ 
โควิด-19 ม�กข่้น และพบว่�บุคคลที�อ�ศัยอยู่ในพื้นที�ที�ม ี
ค่� PM 2.5 สูงเกินกว่�เกณฑ์์ม�ตรฐ�นเป็นเวล�น�น
มีโอก�สเสียชีวิตจ�กโควิด-19 ม�กกว่�คนที�อ�ศัยอยู่ใน
พื้นที�ที�มีอ�ก�ศอยู่ในเกณฑ์์ม�ตรฐ�นถ่ง ๑๕%
  ม�กไปกว่�นั้น ยังพบว่� PM 2.5 มีคว�มสัมพันธ์กับ
ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 อย่�งน้อย ๓ ลักษณะ คือ ๑. 
ทำ�ให้เกิดก�รระบ�ดม�กข่้น ๒. ทำ�ให้เกิดก�รติดเชื้อได้
ง่�ยข่้น ๓. ทำ�ให้เมื�อมีก�รติดเชื้อ ผูู้้ป่วยจะมีอ�ก�รป่วยที�
รุนแรงม�กข่้น๒

  ดังนั้นจ่งดูเหมือนว่�ถ้�แก้ไขปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศ
ได้ จะทำ�ให้เร�ปลดล็อคได้อีกหล�ยปัญห� ท�ง WHO จ่ง
มีข้อเสนอแนะสำ�คัญ ๙ ข้อ ให้กับก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ
ในก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศของประเทศตนเอง คือ๓ 

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

ไม่ใช่แคุ่โคุวิด-19
แติ่เรื่ายังคุงห่ายัใจำด่้วยัอากาศสกปรก

ขอขอบคุณภ�พประกอบจ�ก 
https://www.pattayamail.com/thailandnews/pm-2-5-levels

-rise-in-15-areas-in-bangkok-region-265774 

๑ https://www.who.int/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-un-
healthy-air-new-who-data
๒ https://www.thaihealth.or.th/Con-
tent/55275-%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%20PM%20
2.5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0
%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%
E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20COVID-19%20%E0%B
8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0
%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.html
๓ https://www.who.int/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-un-
healthy-air-new-who-data
๔ https://www.bangkokbiznews.com/social/951156
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เรื�อง รัตน� เอิบกิ�งใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุั ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

๑๕ ปี พ.ร.บั.สุขภาพแห่่งชาต์่ 
กัับกั้าวย่างของธรื่รื่มนูญว่าด้วย
รื่ะบบสัุขภาพิแห้่งชาติิ	ฉบับที่่�	๓

 พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ระบุถ่งธรรมนูญ
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ไว้ในม�ตร� ๔๖-๔๘ ว่� 
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสขุภ�พแห่งช�ติ มสีถ�นะเป็นกรอบ 
และแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์และก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ
  ขณะนีอ้ยู่ระหว่�งกระบวนก�รยกร่�งธรรมนูญฯ ฉบบัที� 
๓ เพื�อให้ธรรมนูญฯ มีคว�มสอดคล้องทันสถ�นก�รณ์
ม�กข่้น ซ่�งร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ น้ี ได้ระบุสถ�นะ 
ของธรรมนูญฯ ในท�งปฏิิบัติไว้ว่�เป็น “กรอบทิศ์ทาง 
ของระบบสุุขภาพไทย” ที�แสดงให้เห็นถ่งเป้�หม�ยและ 
ยทุธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พ คว�มเชื�อมโยงระหว่�งยุทธศ�สตร์ 
ช�ติ แผู้นระดับช�ติ และแผู้นปฏิิบัติก�รหรือแผู้นอื�นๆ
ทุกระดับในด้�นสุขภ�พ และยังมีลักษณะเป็นเหมือน
“ข้อติกลงร่วม” หรือ “แนวคิดร่วม” ที�ทุกภ�คส่วน
มีคว�มเข้�ใจและยอมรับในทิศท�งระบบสุขภ�พต�มที�
ระบุไว้ พร้อมทั้งนำ�เอ�แนวคิดและทิศท�งต�มธรรมนูญ
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติไปใช้อ้�งอิงในก�รทำ�ง�น
 นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถใช้เป็นกรอบในก�รติดต�มระบบ
สุขภ�พที�พ่งประสงค์ของไทย วิเคร�ะห์สถ�นะของระบบ
สุขภ�พไทยต�มธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ
อีกด้วย 
  ร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ นี้ ได้ระบุเป้�หม�ยสำ�คัญ
ในระยะ ๕ ปี ของ น้ีคือ “ระบบสุุขภาพท่�เปิ่็นธีรรม” 

  ในว�ระครบรอบ ๑๕ ปี ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ สช.ในฐ�นะหน่วยง�น
หลักที�ทำ�หน้�ที�ในก�รประส�นก�รทำ�ง�นกับภ�คีต�ม
เจตน�รมณ์ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่�ง
มีเครื�องมือสำ�คัญในก�รพัฒิน�นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมี
ส่วนร่วมระบุไว้ม�กม�ยนั้น 
  ธีรรมนูญว่าด้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ จัดเป็น
เครื�องมือสำ�คัญเครื�องมือหน่�ง ที�ขณะน้ีกำ�ลังอยู่ระหว่�ง 
ก�รจดัทำ�ธรรมนญูฯ ฉบับใหม่อยู่ ซ่�งส�นพลงัฉบบันี ้เร�จะ 
ม�ทำ�คว�มรู้จกัและเข้�ใจในร่�งธรรมนญูฯ ฉบบัใหม่น้ีกนั
   

ซึ้ำ�งห่มายถึ้ง ระบบสุุขภาพท่�สุามารถ้แบกรับ ปิ่รับเปิ่ล่�ยน 
ฟื้้�นติัว พลิกโฉม ไม่ทิ�งใครไว้ข้างห่ลัง ยอมรับใน
ความแติกติ่าง และเปิ่็นระบบสุุขภาพท่�ยั�งยืน
  สำ�หรับส�ระของร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ นี้ ประกอบ
ด้วย ๓ ส่วนที�สำ�คัญ ได้แก่
  ส่วนที� ๑ สถ�นก�รณ์และปัจจยัที�มผีู้ลต่อระบบสุขภ�พ 
ในระยะ ๕ ปี ที�มีก�รทบทวนเพื�อให้เห็นปัจจัยที�มีผู้ล 
กระทบต่อระบบสุขภ�พของไทย ปัจจุบันสถ�นก�รณ์ 
สำ�คญัที�คกุค�มสงัคมโลกรวมถ่งประเทศไทย อ�ทิ ก�รแพร่ 
ระบ�ดของโรคโควิด-19 ซ่�งส่งผู้ลต่อก�รเปลี�ยนแปลงอย่�ง 
มนียัสำ�คญัของบริบทท�งสังคม เศรษฐกจิ สภ�พแวดล้อม 
รวมถ่งระบบสุขภ�พ ซ่�งทำ�ให้ปัญห�คว�มเหลื�อมลำ้�และ
ไม่เป็นธรรมด้�นสุขภ�พเด่นชัดม�กข่้น
  ส่วนที� ๒ กรอบแนวคิด ปรัชญ�และเป้�หม�ยร่วมของ
ระบบสุขภ�พในธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ที�แสดงให้เห็นถ่ง
เป้�หม�ย ปรัชญ�แนวคิดหลักของระบบสุขภ�พ สถ�นะ
ของธรรมนูญฯ และคว�มสำ�คัญของระบบสุขภ�พที�เชื�อม
โยงกับมิติของสิ�งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และก�ร
พัฒิน�ที�ยั�งยืน
  ส่วนที� ๓ ม�ตรก�รสำ�คัญสู่เป้�หม�ยระบบสุขภ�พที� 
พ่งประสงค์  คือ “ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม” ที�ระบุถ่งระบบ 
และกระบวนก�รหลักๆ ไว้ คือ ๑. กระบวนก�รนโยบ�ย
ส�ธ�รณะที�ดแีละมีส่วนร่วมภ�คีทกุภ�คส่วน ภ�ยใต้บริบท 
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ด้�นเศรษฐกจิและสังคม ๒. ก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พที�รวมถ่ง 
ปัจจัยสังคมที�กำ�หนดสุขภ�พ (Social Determinants of 
Health : SDH) ด้วยก�รทำ�สภ�พแวดล้อมที�สนับสนุน 
และเอื้อต่อก�รมีสุขภ�พที�ดี มีก�รพัฒิน�ศักยภ�พบุคคล
และชุมชน และ ๓. ก�รจัดก�รระบบบริก�รสุขภ�พ ที�
มีคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�น ปลอดภัย มีประสิทธิภ�พ และ
คว�มเป็นธรรมในก�รเข้�ถ่งบริก�ร 
  ขณะนี้ ก�รเดินท�งของกระบวนก�รยกร่�งธรรมนูญ
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ ม�ถ่งก�รจัดเวที
เพื�อทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รจัดทำ�และส�ระใน ร่�ง 
ธรรมนญูฯ ฉบับที� ๓ และสร้�งก�รมีส่วนร่วมในธรรมนญูฯ 
ฉบับที� ๓ ร่วมกับภ�คีภ�คส่วนต่�งๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั้งภ�คี
ยุทธศ�สตร์ ภ�คีภ�ครัฐ และภ�คีภ�คส่วนที�เกี�ยวข้อง
ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อร่�งธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ให้ข้อมูล
ภ�รกิจของหน่วยง�นในส่วนที�เกี�ยวข้องกับธรรมนูญว่�
ด้วยระบบสุขภ�พแหงช�ติ และให้ข้อคิดเห็นต่อก�รนำ� 
ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในอน�คตโดย

จะมีก�รจัดเวทีสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นธรรมนูญฯ 
ฉบับที� ๓ เพื�อให้ข้อเสนอแนะ สร้�ง commitment และมี
ฉันทมติร่วมกันต่อไป
  ข้อมูลจ�กทุกเวทแีละสมชัช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นฯ นี้ 
จะนำ�ไปใช้ปรับแก้ไข ร่�ง ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ให้เป็น 
ฉบับสมบรูณ์ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมก�รจดัทำ�ธรรมนญูฯ 
และคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เห็นชอบ 
ในเดือนพฤษภ�คม ๒๕๖๕ ก่อนนำ�เข้�พิจ�รณ�ใน
คณะรัฐมนตรี และร�ยง�นต่อรัฐสภ�เพื�อทร�บ ก่อน
ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป และที�สำ�คัญ ในช่วง 
พฤษภ�คม-มิถุน�ยน ๒๕๖๕ นี้ สช. จะร่วมกับภ�คีใน
พ้ืนที�เพื�อจัดเวทีในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและขับเคลื�อน
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติในร�ยเขต ต่อไป 
สช.ต้องขอขอบคุณภ�คีทุกภ�คส่วนที�ให้คว�มสำ�คัญต่อ 
ธรรมนญูว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ต ิโดยหวังว่�ธรรมนญูฯ 
ฉบับใหม่นี้ จะนำ�ไปสู่เป้�หม�ยในระยะ ๕ ปีที�ว�งไว้ได้
จริง นั�นคือ “ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม” 
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เรื�อง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคินR i g h t   t o   H e a l t h

๑๕	ปี	‘ส่ทัธ่การต์ายัต์ามธรรมชาต์่’ 
ในปรื่ะเที่ศไที่ย

  กว่� ๑๕ ปีที� พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้ล
บังคับใช้ กฎหม�ยดังกล่�วได้สร้�งคว�มเปลี�ยนแปลงให้กับ 
เรื�องสทิธกิ�รต�ยของประช�ชนไทยอย่�งม�ก กล่�วคือ ม�ตร� 
๑๒  แห่ง  พ.ร.บ. สขุภ�พแห่งช�ติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญตัริบัรอง
สิทธิของบุคคลในก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน�ไม่ประสงค์ 
จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขที�เป็นไปเพียงเพื�อยืดก�รต�ยในว�ระ
สุดท้�ยของชีวิต หรือเพื�อยุติก�รทรม�นจ�กก�รเจ็บป่วย ซ่�ง 
สทิธดิงักล่�วได้สร้�งคว�มสะเทือนให้กับสงัคม ก่อให้เกิดวิว�ทะ 
ก�รโต้เถียง ก�รตื�นตัว และก�รค้นคว้�ในเรื�องสิทธิก�รต�ย 
ธรรมช�ติในประเทศไทย และเป็นบ่อเกิดที�ทำ�ให้สังคมตื�นตัว 
และให้คว�มสำ�คัญกับเรื�องก�รดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative care) ในประเทศไทย
   พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรองสิทธิของ
บุคคลในก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�ร 
ส�ธ�รณสขุฯ มกี�รออกกฎหม�ยลำ�ดบัรองออกม�เพื�ออธบิ�ย 
สิทธิดังกล่�วออกม�เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รและ 
แนวปฏิบิตัซิ่�งได้แก่ กฎกระทรวงที�ออกต�มคว�มในม�ตร� ๑๒ 
วรรคสอง และประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติที�ว่�ด้วย 
เรื�องแนวท�งก�รปฏิิบัติของสถ�นพย�บ�ล ผูู้้ประกอบวิช�ชีพ 
ด้�นสขุภ�พ และบุคล�กรด้�นสุขภ�พที�จะต้องดำ�เนนิก�รและ 
ปฏิิบัติต�มหนังสือแสดงเจตน�ดังกล่�วเรียบร้อยแล้ว
  แม้ว่�เรื�องสิทธิก�รต�ยต�มธรรมช�ติจะมีม�ย�วน�นใน
ประเทศไทย แต่เรื�องดังกล่�วม�เป็นจุดสนใจของสังคมเมื�อมี
แนวคิดจะนำ�เรื�องดังกล่�วม�บัญญัติไว้ในกฎหม�ยสุขภ�พ
แห่งช�ติ โดยในช่วงมีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กภ�คประช� 
สังคมจ�กทั�วประเทศเพื�อยกร่�งกฎหม�ยสุขภ�พแห่งช�ติ
ภ�คประช�สังคมเสนอว่�ควรมีก�รรับรองสิทธิของประช�ชน
ที�เป็นผูู้้ป่วยระยะสุดท้�ยให้เลือกยอมรับหรือปฏิิเสธก�รรักษ� 
พย�บ�ลต�มที�ต้องก�รได้ โดยในช่วงดงักล่�วมีคว�มสับสนว่� 
เรื�องนี้คือก�รุณยฆ�ต (Euthanasia) หรือไม่
  นั�นทำ�ให้มีก�รพัฒิน�ง�นท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยและ 
องค์คว�มรูท้�งก�รแพทย์เพื�ออธบิ�ยต่อสังคมว่� สทิธกิ�รต�ย 
ต�มธรรมช�ติต�มที�ปร�กฏิในกฎหม�ยสุขภ�พแห่งช�ตินี้
ไม่ใช่เรื�องก�รุณยฆ�ต แต่เป็นสิทธิของบุคคลที�ต้องก�รเลือกที�
จะรับหรือปฏิิเสธก�รรักษ�พย�บ�ลในช่วงที�ตนเองอยู่ในว�ระ
สุดท้�ยของชีวิตซ่�งต่�งจ�กเรื�องก�รุณยฆ�ตที�เป็นเจตน� 

ที�ต้องก�รให้ผูู้้ป่วย (ไม่ว่�จะระยะสุดท้�ยหรือไม่) เสียชีวิต
นอกจ�กน้ันในช่วงเวล�ที�กฎหม�ยน้ีเข้�สู่สภ�นิติบัญญัติ 
แห่งช�ติยังมีคว�มพย�ย�มในก�รถว�ยฎีก�เพื�อยกเลิก
กฎหม�ยดังกล่�ว
  แม้ว่�เมื�อภ�ยหลังกฎหม�ยดังกล่�วจะผู้่�นก�รพิจ�รณ�
ของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติและประก�ศใช้เป็นกฎหม�ย 
แล้วกต็�ม กย็งัมกีลุม่บคุคลผูู้ไ้ม่เห็นด้วยฟ้องศ�ลปกครองสงูสดุ 
เพื�อให้ยกเลิกบทกฎหม�ยม�ตร�นี้ จนต้องมีก�รสู้คดีในศ�ล 
ปกครองสงูสดุกว่� ๔ ปีจนศ�ลปกครองสงูสดุพพิ�กษ�ยกฟ้อง 
และรับรองสิทธิดังกล่�วของประช�ชนว่�เป็นสิทธิผูู้้ป่วยที�
ต้องก�รแสดงเจตน�ขอต�ยต�มธรรมช�ติเท่�นั้น
  หลักจ�กที�กฎหม�ยมีผู้ลใช้บังคับแล้ว สำ�นักง�นคณะ 
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้จัดตั้งโครงก�รเผู้ยแพร่ 
คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเนือ้ห�และหลักก�รของกฎหม�ยดังกล่�ว 
ผู้่�นก�รบรรย�ย ก�รจัดทำ�เอกส�รสื�อสิ�งพิมพ์ รวมทั้งวิดีทัศน์ 
แก่บคุลกรด้�นสขุภ�พในสถ�นพย�บ�ลต่�งๆ รวมทัง้หน่วยง�น 
รัฐและเอกชนที�สนใจในเรื�องดังกล่�วทั�วประเทศ
  ในก�รบรรย�ยและให้คว�มรู้น้ัน สช. ได้เชิญแพทย์ที�มี 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื�องก�รดูแลแบบประคับประคองม�
ให้คว�มรู้ควบคู่กับ ศ์าสุติราจัารย์แสุวง บุญเฉลิมวิภาสุ
ผูู้้ทรงคุณวุฒิิของ สช. ซ่�งช่วงเวล�ดังกล่�วนับเป็นก�รช่วย
เผู้ยแพร่คว�มรู้ในเรื�องก�รดูแลแบบประคับประคองไปใน
สถ�นพย�บ�ลต่�งๆ ด้วย ก่อให้เกิดคว�มตื�นตัวของบุคล�กร
ในสถ�นพย�บ�ลและสังคมในเรื�องก�รดูแลแบบประคับ
ประคองต�มม� ดังนั้นจ่งอ�จกล่�วได้ว่�ม�ตร� ๑๒ แห่ง
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่�งในตัวจักรที�
สำ�คัญในก�รพัฒิน�ระบบก�รดูแลแบบประคับประคองของ
ประเทศไทย
  นอกจ�กนั้นหล�ยปีที�ผู้่�นม� นอกจ�กจะมีก�รผู้ลักดัน 
คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรื�องม�ตร� ๑๒ แห่ง  พ.ร.บ. สขุภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนั้น สช. ก็ยังมีส่วนร่วมในก�รขับเคลื�อน 
ก�รดำ�เนินก�รในเรื�องก�รดแูลแบบประคบัประคองอื�นๆ อกีด้วย 
เช่น ก�รขับเคลื�อนง�นในเรื�องก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๑๒ 
แห่ง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับแผู้นก�รพัฒิน�
ระบบบริก�รสุขภ�พ (service plan) ส�ข�ก�รดูแลแบบ
ประคับประคอง จนทำ�ให้เกิดกระทรวงส�ธ�รณสุขประก�ศ 

แนวท�งก�รปฏิิบัตงิ�นของผูู้้ประกอบวิช�ชพีด้�นส�ธ�รณสุขฯ 
เรื�องหนงัสอืแสดงเจตน�ไมป่ระสงค์จะรบับรกิ�รส�ธ�รณสุขฯ, 
ก�รจัดทำ�ประก�ศคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ เรื�อง นิย�ม
ปฏิิบัติก�ร (Operational definition) ของคำ�ที�เกี�ยวข้องกับ 
เรื�องก�รดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำ�หรับ 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และก�รจัดทำ�ประก�ศคณะกรรมก�ร 
สขุภ�พแห่งช�ต ิ เรื�อง ม�ตรฐ�นก�รว�งแผู้นก�รดูแลล่วงหน้� 
สำ�หรับประเทศไทย (Thai standards for advance care  
planning) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่�งมส่ีวนทำ�ให้เกดิก�รพฒัิน�ม�ตรฐ�น 
ในเรื�องก�รดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทยต�มม�
   สช. หวังเป็นอย่�งยิ�งว่� พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.  
๒๕๕๐ จะเป็นเครื�องมือหน่�งในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะของ
ประช�ชนไทย โดยเฉพ�ะบุคคลที�อยู่ในช่วงว�ระสุดท้�ยของ
ชีวิตให้ส�ม�รถ “ว�งแผู้น” ก�รดูแลตนเองในช่วงที�อยู่ในช่วง
ว�ระสุดท้�ยของชีวิต 
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เรื�อง แคทรีย� ก�ร�มน โ ย บ า ย สั ร้ื่ า ง ไ ด้

‘ความเป็นธรรมด่้านสุขภาพ 
โอกาส แลัะความห่วังอนาคต์ประเทัศไทัยั’
กัับสัมัชชาสัุขภาพิแห้่งชาติิ	คุรื่ั�งที่่�	๑๕-๑๖	

  หลังจ�กที�สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควิด-19 อยู่กับ 
เร�ม�น�นหล�ยปี ปัญห�หล�ยด้�นรมุเร้�ประเทศของเร� 
และสะท้อนภ�พ “คว�มเหลื�อมลำ้�ในสังคม” ที�เป็นปัญห� 
พ้ืนฐ�นแทรกซม่ในทุกมติใิห้เด่นชดัข่น้ม� ที�สำ�คญัยงัเป็น 
ปัจจัยที�ซำ้�เติมกระทบกลุ่มประช�กรที�มีคว�มเฉพ�ะด้�น
สุขภ�พเพิ�มม�กข่้น
  ดังนั้นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕-๑๖ พ.ศ.  
๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ่งกำ�หนดประเด็นหลัก (Theme) “ความ 
เปิ่็นธีรรมด้านสุุขภาพ โอกาสุและความห่วังอนาคติ 
ปิ่ระเทศ์ไทย” เพื�อมุ่งพัฒิน�โยบ�ยส�ธ�รณะให้เกิด
คว�มเป็นธรรมด้�นสุขภ�พกับคนทุกกลุ่มในสังคม
  ความเปิ่็นธีรรมด้านสุุขภาพ (health equity) 
หม�ยคว�มถ่ง ก�รไม่มีคว�มเหลื�อมลำ�้ในสงัคมประช�ชน 
กลุ่มต่�งๆ ส�ม�รถเข้�ถ่ง (access) ระบบสุขภ�พ  
(health systems) และปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภ�พ  
(social determinants of health)  อย่�งมีสิทธิ เสรีภ�พ
และคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกัน ซ่�งถือเป็นก�รพัฒิน� 
พ้ืนฐ�นไปสู่อน�คตของสังคมไทยสู่คนรุ่นต่อไป (next 
generations) ด้วยโอก�สและคว�มหวัง (opportunity 
and hope)
  ปีนี้ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอ�ยุ 
๑๕ ปีพอดี จ่งถือโอก�สนี้ทบทวนและมีก�รปรับกรอบ
และแนวท�งก�รจัดครั้งใหญ่ ดังนี้ ๑. เน้นเปิ่็นปิ่ระเด็น
ระดับปิ่ระเทศ์ และม่ห่น่วยงานห่รือองค์กรระดับชาติิ
เปิ่็นเจั้าภาพห่ลัก ๒. ใช้กระบวนการสุมัชชาสุุขภาพ

เฉพาะปิ่ระเด็น จันได้ข้อเสุนอท่�ม่ความพร้อมทาง 
วิชาการ และม่เครือข่ายห่น่วยงานห่รือองค์กรพร้อม 
ร่วมขับเคลื�อนชัดเจัน ๓. บูรณาการในการพัฒนา
นโยบาย (ขาขึ�น) และขับเคลื�อนเชิงระบบ (ขาเคลื�อน) 
รวมทั�งเชื�อมการขับเคลื�อนร่วมกับสุมัชชาสุุขภาพใน
พื�นท่� และ ๔. จััดกิจักรรมสุมัชชาสุุขภาพแห่่งชาติ ิ
ด้วยวิธี่การท่�ยืดห่ยุ่น ทันสุถ้านการณ์ติ่อเนื�องทั�งปิ่ี
และเปิ่่ดกว้าง
  จ�กกรอบและแนวท�งดังกล่�วนำ�ม�สู่ก�รจัด
กระบวนก�รและกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลักๆ 
ประกอบด้วยคือ ๑. กระบวนก�รท�งวิช�ก�ร หรือก�ร
พัฒิน�ประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะ ประกอบด้วยหล�ย 
ขั้นตอน เช่น กระบวนก�รถกแถลง ก�รให้คว�มเห็น 
ต่อร่�งข้อเสนอเชิงนโยบ�ย กระบวนก�รกล่�วถ้อยแถลง
และก�รจัดสมชัช�สุขภ�วะเฉพ�ะประเด็น และ ๒. กจิกรรม 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะ
  ประเดน็ที�นำ�ม�พฒัิน�นโยบ�ยนัน้มกี�รคดัเลอืกประเดน็ 
ม�จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสถ�นก�รณ์ทั้งนโยบ�ยและ
ยุทธศ�สตร์ระดับช�ติ เช่น SDGs BCG ยุทธศ�สตร์ช�ติ 
๒๐ ปี ร่�งแผู้นพัฒิน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับ
ที� ๑๓ ร่�งธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� 
๓ ร่วมกับประเด็นสำ�คัญของพื้นที�
  ท้ังน้ีตลอดก�รจัดกระบวนก�รเน้นก�รมีส่วนร่วม
และเป่ดรับผูู้้ที�สนใจเข้�ร่วมกระบวนก�รฯ ต�ม พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๔๔ ซ่�งบญัญตัไิว้ว่�

  “ผูู้้ใดประสงค์จะเข้�ร่วมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติใน
ก�รประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสำ�หรับก�รประชุม
คร้ังน้ันต่อเจ้�หน้�ที�ที�คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติกำ�หนด ต�มแบบและหลักเกณฑ์์คณะกรรมก�ร
จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติกำ�หนด
  นอกจ�กผูู้้ลงทะเบียนต�มวรรคหน่�ง คณะกรรมก�ร
จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติจะกำ�หนดให้เชิญบุคคล 
ผูู้้แทนหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรภ�คเอกชนต�มที�เห็น
สมควรม�ร่วมประชุมด้วยก็ได้”
  ผูู้้เข้�ร่วมกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติน้ัน 
ส�ม�รถเข้�ร่วมได้ในหล�กหล�ยช่องท�งและร่วมได้ 
ในทุกกระบวนก�ร ท้ังกระบวนก�รท�งวิช�ก�ร 
และกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ซ่�งมีหล�กหล�ย 
ประเด็นที�น่�สนใจ และเหม�ะกับกลุ่มผูู้้สมัคร
ต�ม ม.๔๔ วรรค ๑ เป็นอย่�งยิ�ง โดยทั้งหมดนี้ 
จะมีก�รประช�สัมพันธ์ ร�ยละเ อียดต่�งๆ  
ต�มช่วงเวล�ต่อไป ส�ม�รถติดต�มคว�มเคลื�อนไหว 
ได้ท�งเว็บไซต์สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
https://www.samatcha.org และอย่�ลืมพบกัน
ในก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติในช่วง
เดือนธันว�คมดังเช่นทุกปีที�ผู้่�นม�นะคะ 
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เรื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒิน

 มนุษย์มีวิวัฒิน�ก�รท�งร่�งก�ยม�กม�ยจนส�ม�รถเอ� 
ชนะสัตว์อื�นที�แม้มีขน�ดใหญ่ แข็งแรง และมีเขี้ยวเล็บแหลม 
คมกว่�ได้ เริ�มจ�กเป็นสัตว์สี�เท้� วิวัฒิน�ก�รเป็นสัตว์สองเท้� 
จนยนืตัวตรง ทำ�ให้มองได้ไกลกว่�ตอนเป็นสัตว์สี�เท้� และข�คู่ 
หน้�กล�ยเป็นแขนที�เป็นอิสระพร้อมกับมอืที�พัฒิน�ให้หวัแม่มอื 
ส�ม�รถจับกับอีกทั้ง ๔ นิ้วที�เหลือได้ (oppossable thumb) จ่ง 
ส�ม�รถใช้มอืจบัอ�วธุ สร้�งเครื�องมอือปุกรณ์ต่�งๆ ได้พร้อมกับ 
ววิฒัิน�ก�รของสมอง จ�กสมองของสัตว์เลือ้ยคล�น กล�ยเป็น 
สมองของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม      และสมองมนุษย์ที�มพีฒัิน�ก�ร 
ท�งปัญญ�และอ�รมณ์จนส�ม�รถสร้�งวัฒินธรรมและ
อ�รยธรรมได้ม�กม�ย
 วิวัฒิน�ก�รสำ�คัญที�โดดเด่นอย่�งม�กของมนุษย์ คือ ก�ร 
พฒัิน�กล่องเสยีง ทำ�ให้เกดิก�รพฒัิน�เป็นภ�ษ�พดู และต่อม� 
พฒัิน�เป็นภ�ษ�เขยีน ที�แม้หล�กหล�ยแต่ทำ�ให้มนษุย์ส�ม�รถ 
สื�อส�รกันได้ เป็นผู้ลให้ส�ม�รถรักษ�เผู่้�พนัธ์ุและสร้�งพฒัิน�ก�ร 
ต่�งๆ ได้อย่�งเหลือเชื�อ
 ก�รพูดต้องเกิดจ�กก�รทำ�ง�นประส�นกันของอวัยวะ 
ต�่งๆ ม�กม�ย นอกจ�กกลอ่งเสยีงแลว้       ตอ้งอ�ศยัลมจ�กปอด 
ผู้่�นลำ�คอ ผู้่�นอวัยวะต่�งๆ ในป�ก ทั้งลิ้น เหงือก ฟัน โดย
ก�รควบคุมก�รทำ�ง�น      ซ่�งจะมีก�รปรับระดับก�รสั�น ตั้งแต่ 
๔๐-๕๐ ครั้งต่อวิน�ที จนอ�จถ่ง ๑,๕๐๐ ครั้งต่อวิน�ที
 จ�กคำ�พูดเป็นคำ�คำ� ผูู้กเป็นประโยค ซ่�งต้องมีกฎเกณฑ์์ที�
ต่อม�เรียกว่�ไวย�กรณ์ จ�กภ�ษ�พูด พัฒิน�เป็นภ�ษ�เขียน
ที�หล�กหล�ย
 ทั�วโลกเวล�นีมี้ภ�ษ� (language) ต่�งๆ ร�ว ๖,๐๐๐ ภ�ษ� 
แยกเป็นภ�ษ�ถิ�น (dialect) ร�ว ๒ หมื�นภ�ษ�ถิ�น โดยภ�ษ� 
ต่�งๆ ล้วนตกอยู่ในสภ�พอนจิจงั เกิดข่น้ ดำ�รงอยู่ เปลี�ยนแปลง 
 และเสื�อมสล�ยไป
 จ�กภ�ษ�เขียนเพื�อก�รสื�อส�รสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิต 
พัฒิน�เป็นภ�ษ�วรรณกรรม ภ�ษ�วิช�ก�รแขนงต่�งๆ ภ�ษ�
วัยรุ่น และภ�ษ�อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 มีเรื�องร�วให้เรียนรู้ได้ม�กม�ยเกี�ยวกับภ�ษ� เช่น เรื�อง
จุดกำ�เนิดของภ�ษ�พูด จ�กก�รศ่กษ�ลักษณะและขน�ดของ 
กะโหลกมนุษย์ เป็นไปได้ว่�ภ�ษ�พูดของมนุษย์อ�จเริ�มตั้งแต่ 
เมื�อร�ว ๓ หมื�นปีก่อนครสิต์ก�ล และร�วหมื�นปีก่อนครสิต์ก�ล 
มนษุย์เริ�มพูดสื�อส�รกนัแล้ว ส่วนภ�ษ�เขียนเริ�มข้่นร�ว ๙,๐๐๐ 
ปีก่อนคริสต์ก�ล จ�กก�รพบ “เบี้ยดินเหนียว” (clay token) ที�
น่�จะใช้แทนสิ�งของต่�งๆ เช่น เบี้ยทรงกลมอ�จหม�ยถ่งแกะ 
เบี้ยทรงกลม ๕ อัน อ�จหม�ยถ่งแกะ ๕ ตัว ต่อม�มีก�รพัฒิน�
อักษรทรงลิ�ม (cuneiform) และอักษรภ�พ (logograph)
 ภ�ษ�มีก�รพัฒิน�ไปม�กม�ย นอกจ�กภ�ษ�ต่�งๆ เช่น 
ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�ฝ่รั�งเศส ภ�ษ�ไทย ฯลฯ แล้ว ยังมีภ�ษ� 
ระหว่�งกลุม่วยั เพศ สผีู้วิ ชนชัน้ คว�มสัมพนัธ์ และสถ�นก�รณ์ 
และยังมีภ�ษ�สแลงเฉพ�ะถิ�น เฉพ�ะวงก�รม�กม�ย เช่น  

ในวงก�รรถยนต์ เรียกล้อว่� shoes ย�งล้อว่� boots นำ้�มันรถ 
ว่� juice ปั�มนำ้�มันว่� bakery !? สแลงท�งก�รแพทย์เรียก 
ย�ปฏิิชีวนะว่� bug-juice  ภ�ษ�สแลงในยุคทศวรรษ ๑๙๕๐ 
และ ๑๙๗๐ เช่น blast คอื สนกุสดุเหวี�ยง bug คอื รำ�ค�ญ fab 
คือ ดีเลิศ funky คือ เท่ แจ๋ว dig ? คือ     เข้�ใจไหม ? ฯลฯ
 ภ�ษ�ตล�ดกับภ�ษ�ในชั้นเ รียนก็มักแตกต่�งกัน 
ประโยคฮิิตประโยคหน่�ง คือ IF IT AIN’T BROKE, DON’T FIX 
IT. (ถ้�มันไม่เสีย ก็อย่�ไปซ่อม) ภ�ษ�อังกฤษม�ตรฐ�น คือ  
IF IT ISN’T BROKEN, DON’T FIX IT. 
 ยังมภี�ษ�ที�แสดงอ�รมณ์ หรือคว�มหม�ยแฝ่ง  (Connotation) 
โดยมีศัพท์ที�มีคว�มหม�ยดีและไม่ดีที�ต้องระวังก�รใช้ให้ถูกที� 
ถูกท�ง เช่น Slim คือ ร่�งเพรียว แต่ skinny คือ ผู้อมแห้ง ; cosy 
คือ กะทัดรัด แต่ cramped คือ คับแคบ ; childlike way คือ 
เหมือนเด็กน้อยน่�รัก แต่ childish way คือ เหมือนเด็กอมมือ ; 
moist คือ ชุ่ม แต่ soggy คือ แฉะ เป็นต้น
 เรื�องร�วม�กม�ยเหล่�นี้ มีอยู่ในหนังสือแปลชื�อ “ภ�ษ� : 
ถอดรหัสมหัศจรรย์ก�รสื�อส�รของมนุษย์” ซ่�งแปลม�จ�ก  
“A Little Book of Language” by David Crystal ผูู้้เขียน
หนังสือเล่มน้ีเป็นผูู้้เชี�ยวช�ญด้�นภ�ษ�ระดับแนวหน้�ของ 
โลก เป็นนักเขียน บรรณ�ธิก�ร ผูู้้บรรย�ย และผูู้้ประก�ศท�ง 
วิทยุและโทรทัศน์ และดำ�รงตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์กิตติมศักดิ� 
ส�ข�วชิ�ภ�ษ�ศ�สตร์ที�มห�วทิย�ลยัแห่งเวลส์ มผีู้ลง�นหนงัสอื 
เกอืบ ๑๐๐ เล่ม หนังสอืเล่มน้ีเขยีนเมื�อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ส่วนผูู้แ้ปล 
จบก�รศ่กษ�ปริญญ�โทและเอก ส�ข�ภ�ษ�และวรรณคดี 
องักฤษ จ�กมห�วิทย�ลยันอ็ตตงิแฮิม ประเทศองักฤษ เคยเป็น 
อ�จ�รย์ภ�ควิช�ภ�ษ�อังกฤษที�ธรรมศ�สตร์ ปัจจุบันทำ�ง�น
อิสระและอ�ศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ
 หนังสือเล่มนี้เขียนอย่�งผูู้้รู้ และเขียนอย่�งครูที�ใจดีและ 
มอี�รมณ์ขัน จง่อ่�นสนุก ผูู้แ้ปลกแ็ปลได้ดมี�ก แปลอย่�งผูู้รู้จ้รงิ 
และรู้ดีทั้งภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ไทย
 แต่แน่นอน ปร�ชญ์ย่อมรู้พลั้งได้ หนังสือเล่มนี้เขียนถ่ง 
เฮิเลน เคลเลอร์ ว่� “เธอเกิดม�หหูนวกและต�บอด” (หน้� ๓๓๓) 
คว�มจริงเธอเกิดม�ต�หูปกติ แต่ป่วยตอนอ�ยุได้ ๑๙ เดือน 
ซ่�งไม่ทร�บว่�เป็นโรคอะไร อ�จเป็นไข้สมองอกัเสบ หรอืไข้อีดำ� 
อแีดง เธอรอดชวีติแต่โรคร้�ยทำ�ให้ทัง้ต�บอดและหหูนวก พ่อแม่ 
พย�ย�มห�ท�งช่วยลูก จนเฮิเลนอ�ยุได้ ๖ ขวบ จ่งได้ครูดีม�
เป็นพี�เลี้ยง คือ แอน ซัลลิแวน วัย ๒๑ ปี ซ่�งก็ต�บอดแต่ยังพอ
มองเห็นร�งๆ แอนได้รับอุปก�ระและเรียนจนจบจ�กโรงเรียน 
สอนคนต�บอด แอนใช้คว�มเพยีรพย�ย�มและอดทนอย่�งสูง 
สอนเฮิเลนจนสื�อส�รได้ ท้ังก�รเขียนและก�รพูด เรียนจบ 
ฮิ�ร์ว�ร์ดได้ และกล�ยเป็นผูู้้มีบทบ�ทสำ�คัญในสังคมอย่�งสูง
ตลอดชีวิตอันยืนย�วถ่ง ๘๘ ปี 
 พวกเราทุกคนล้วนใช้ภาษิา ทำาไมไม่ห่าเวลาอ่านห่นังสืุอ 
เล่มน่� เพื�อให่้รู้จัักภาษิา และใช้ภาษิาให่้ด่ขึ�น 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั

คุวามเป็นมาและ
เป็นไปของภาษามนุษยั์

๔๐ ฉบับ ๑๓๙ : เมษายน ๒๕๖๕
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คุ ล ิป ด ่ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

ความเป็นธรรม
ของระบับัสุขภาพ
เป้าห้มาย
ที่่�ติ้องไปให้้ถึง

  จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
ของโรคโควิด-19 สิ�งที�สะท้อนออกม� 
อย่�งชัดเจนคอืเรื�อง คว�มไม่เท่�เทียม 
-คว�มเหลื�อมลำ้�ในสังคม โดยเฉพ�ะ
กลุ่มคนเล็กคนน้อย-ประช�กรกลุ่ม 
เฉพ�ะ ที�ได้รับผู้ลกระทบเชิงลบรนุแรง 
กว่�คนกลุ่มอื�นๆ 
  ทั้งหมดน้ี จำ�เป็นต้องมีเครื�องมือ
สนับสนุนก�รจัดระบบสุขภ�พของ
ประเทศที�เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของ
ทุกภ�คส่วน
  คลิปดีที�ต้องดูฉบับน้ี จะบอกถ่ง 
เครื�องมือที�ช่วยแก้ปัญห�ของระบบ
สุขภ�พ รวมถ่งเป้�หม�ยที�ต้องไป 
ให้ถ่ง 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย

บัณฑ์ิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั�นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ท่�อยู่ สุำานักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สุช.)

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ

๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติิดติ่อกองบรรณาธีิการ
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