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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
  ระบับัสุขภาพไทยอีก ๕ ปี เป็นอย่างไร
 ‘ธรรมนูญฯ ฉบัับัที� ๓’ มีคำำาตอบั

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพฯ ฉบัับั ๓ 
 เข็มทิศนโยบัายสาธารณะ สร้างสุขภาว่ะสังคำมไทย

๒๒	 เสวนาธรื่รื่มนูญสุขภาพ
 ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพฯ ฉบัับั ๓ ‘เข็มทิศสุขภาพ’ 
 ที�ไม่แข็งตัว่ปรับัปรุงเปลี่ี�ยนแปลี่งได่้ตาม ‘พลี่ว่ัต’

๒๘	 สัมภาษณ์์พิเศษ
 ด่ร.สุว่ิทย์ เมษิินทรีย์ 
 ‘หน่�งโลี่ก หน่�งชะตากรรมร่ว่ม’
 ภายใต้ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพฯ ฉบัับัที� ๓

๓๔	 เกัาะติิด	คุสช.
 ฉลีุ่ย! ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพฯ ฉบัับัที� 3
 ‘คำกก.สุขภาพแห่งชาติ’ เห็นชอบัแลี่้ว่ 

๓๖	 เรื่่�องเล่าจากัพ้�นที่่�
 เช่�อม ‘เส้นทางถนน’ สานเป้าหมาย ‘ลี่ด่อุบััติเหตุ’

๓๘	 แกัะรื่อยโลกั
 คำว่ามเป็นธรรมด่้านสุขภาพ สร้างได่้อย่างไร

๔๐	 ให้้รื่ะบบสุขภาพเล่าเรื่่�อง
 HIA สู่การสร้างสังคำมสมานฉันท์แลี่ะการพัฒนาอย่างยั�งย่น

๔๒ Right to Health
 สิทธิแลี่ะหน้าที�ของทุกภาคำส่ว่นในการขับัเคำลี่่�อน 
 ‘ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพแห่งชาติ’ ตาม พ.ร.บั. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๖	 นโยบายสรื่ัางได้
 คำว่ามคำ่บัหน้าการขับัเคำลี่่�อนกลีุ่่มมติ
 การลี่ด่ผลี่กระทบัจำากส่�อต่อเด่็กเยาว่ชนแลี่ะคำรอบัคำรัว่

๔๘	 เล่าให้้ลึกั
 คำว่ามรักของหมอเฮส์

๕๐	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 ธรรมนูญสุขภาพ

ฉบัับั ๑๔๐  I พฤษิภาคำม ๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

ระบับัสุขภาพไทย อีก ๕ ปี เป็นอย่างไร 
‘ธรรมนูญฯ ฉบัับัที� ๓’ มีคำำาตอบั

  สวััสดีีครัับพี่ี�น้้องภาคีเครืัอข่่ายที่ี�รัักทีุ่กที่่าน้ ... วันที� 
๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ ประเทศไทยได้เริ�มต้นค่อยๆ เปิด 
ประเทศอย่�งเป็นท�งก�รแล้ว ด้วยก�รยกเลิกม�ตรก�ร 
Test and Go สำ�หรับผูู้้เดินท�งเข้�ไทย และกำ�ลังเตรียม
ยกเลิก Thailand Pass สำ�หรับคนไทยในเร็วๆ นี้ ก่อนจะ
เปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่�งช้� ๑ ก.ค. นีต้�มแผู้นประก�ศ
โควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ�น โดยเมื�อวันที� ๙ พ.ค. ที�ผู่้�นม� 
กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ได้ประก�ศลดระดับก�รเตือนภัย 
โควิด-19 ลง จ�กระดับ ๔ เหลือระดับ ๓ เพร�ะว่�แนวโน้ม 
สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดในภ�พรวมดีข้้น โดยขณะนี้มีถ้ง ๕๔ 
จังหวัดที�ก�รติดเชื้อเริ�มเป็นข�ลง แต่นั�นก็ไม่ใช่เหตุผู้ลที�จะ
ทำ�ให้ใคร “ก�ร์ดตก” หรือ “ชะล่�ใจ” นะครับ วัคซีนเข็มหลัก- 
เข็มกระตุน้ ยังเป็นอ�วุธที�มีพล�นุภ�พที�สุดในเวล�นี้
  พี่ี�น้้องภาคีเครัือข่่ายที่ี�รัักทีุ่กที่่าน้ครัับ เมื �อพูดถ้ง 
“อน�คต” แล้ว ผู้มขอใช้พื้นที�แห่งนี้แจ้งข่�วดีให้พวกเร�
ทร�บโดยพร้อมเพรียงกันด้วยว่� ขณะนี้ (รั่าง) ธรัรัมนู้ญ
ว่ัาดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับที่ี� ๓ ซ้�งเปรียบได้กับ
เข็มทิศกำ�หนดอน�คตนโยบ�ย-ยุทธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พ
ของประเทศ ในระยะเวล� ๕ ปีถัดจ�กนี ้ได้ผู่้�นฉัันทมติของ
เวทีสมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็นฯ เมื�อวันที� ๒๕ เม.ย. ที�
ผู่้�นม� และผู้่�นคว�มเห็นชอบจ�กที�ประชุมคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เมื�อวันที� ๙ พ.ค. นี้เป็นที�เรียบร้อย
แล้วนะครับ
     ขั่�น้ติอน้ต่ิอไปคือเสน้อเข้่าสู่การัพิี่จารัณาเห็่น้ชอบข่อง 
คณะรััฐมน้ติรีั (ครัม.) ก่อน้รัายงาน้ต่ิอสภาผูู้้แที่น้รัาษฎรั 
และวุัฒิิสภาเพี่ื�อที่รัาบ และปรัะกาศรัาชกิจจานุ้เบกษา 
ติ่อไป ซึ่่�งจะที่ำาให้่มีผู้ลผูู้กพี่ัน้ทีุ่กห่น้่วัยงาน้ข่องรััฐและ 
อื�น้ๆ ทีี่�เกี�ยวัข้่อง ถืือเป็น้ soft power ทีี่�เน้้น้การัมีส่วัน้ร่ัวัม 
และเห่็น้ชอบข่องทุี่กฝ่่าย
  ที�จริงแล้ว ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ มีคว�มคล้�ย 
คล้งกับ แผู้น้พัี่ฒิน้าเศรัษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ ของ
สภ�พัฒน์ นะครับ แต่แผู้นพัฒน�เศรษฐกิจฯ จะเน้นหนักไป
ที�เรื�องเศรษฐกิจ-สังคม ส่วนธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ
 จะเน้นเรื�อง “รัะบบสุข่ภาพี่แบบองค์รัวัม” ที�ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ทัง้ในขัน้ตอนก�ร
ยกร่�งและขั้นตอนก�รขับเคลื�อน โดยแผู้นสภ�พัฒน์ และ 

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ จะหนุนเสริมซ้�งกันและกัน 
และท้ังคู่จะถูกนำ�ไปใช้เป็นกรอบในก�รจัดทำ�นโยบ�ยของ
หน่วยง�นรัฐ และหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องอื�นๆ
  ฉะน้ั�น้ ถ้ืาอยากรัู้วั่ารัะบบสุข่ภาพี่ข่องไที่ยใน้ ๕ ปี 
ข้่างห่น้้านี้�จะเป็น้อย่างไรั ให้่ดูีได้ีทีี่�เนื้�อห่าข่องธรัรัมนู้ญ 
ว่ัาดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่ฯ ฉบับที่ี� ๓ น้ี�ไดี้เลยครัับ
  สำ�หรับธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ ฉับับที� ๓ ท่�น 
อ�จ�รย์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในฐ�นะประธ�นจัดทำ� 
ธรรมนูญฯ พร้อมคณะ ได้ร่�งข้้นโดยวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ ์
ปัจจุบันและแนวโน้มที�กระทบต่อสุขภ�พในอน�คต ๕-๑๐ ปี 
เช่น สังคมสูงวัย ก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รเกิด
โรคระบ�ดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ ก�รเปลี�ยนแปลงด้�น
เทคโนโลยี ฯลฯ พร้อมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับปัญห�คว�ม
เหลื�อมลำ้�ที�เกิดข้้น
  ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ ฉับับที� ๓ จ้งมุ่งเน้น
ที�เป้�หม�ย “รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เป็น้ธรัรัม ที่ี�ไม่ที่ิ�งใครัไวั้
ข่้างห่ลัง และช่วัยพี่ลิกฟื้้�น้ปรัะเที่ศไที่ย” โดยมีเนื้อห�
สำ�คัญ ได้แก่ ระบบบริก�รสุขภ�พ (รักษ�/ส่งเสริม/ป้องกัน
/ฟ้�นฟู) และปัจจัยสังคมที�กำ�หนดสุขภ�พ ซ้�งเนือ้ห�ทั้งหมด
แบ่งเป็น ๑๒ ส�ระหมวด เช่น เป้�หม�ยของระบบสุขภ�พ
ที�พ้งประสงค์, หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�, ก�รบริก�ร 
ส�ธ�รณสุขและควบคุมคุณภ�พ, ก�รส่งเสริมสุขภ�พและ 
ป้องกันโรค รวมท้ังก�รคุ้มครองผูู้้บริโภคด้�นสุขภ�พ เป็นต้น
  ในส่วนของ สำานั้กงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ 
(สช.) เร็วๆ นี้จะมีก�รเตรียมคว�มพร้อมร่วมกับเครือข่�ย
ประช�สัมพันธ์จังหวัดและนักสื�อส�รในพืน้ที�  เพื�อทำ�คว�ม
เข้�ใจและเผู้ยแพร่ผู้ลักดันให้หน่วยง�นต่�งๆ ในพื้นที�และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น นำ�เนือ้ห�ภ�ยในธรรมนูญฯ ไป
ปรับใช้ ตลอดจนส�นพลังให้เกิดเวทีขับเคลื�อนธรรมนูญฯ 
ระดับเขตและจังหวัด ควบคู่ไปกับก�รจัดทำ�แผู้นสนับสนุน
ก�รขย�ยผู้ลเป็นธรรมนูญตำ�บล ธรรมนูญจังหวัด ธรรมนูญ
เฉัพ�ะกลุ่มคน หรือธรรมนูญเฉัพ�ะประเด็น ฯลฯ เพี่ื�อให่้
ทีุ่กพี่ื�น้ที่ี� ทีุ่กกลุ่มคน้ที่ี�มีลักษณะเฉพี่าะที่ี�อาศัยอยู่ใน้
ปรัะเที่ศไที่ย มีระบบสุขภ�พที�ทุกคนเป็นเจ้�ของ และเป็น
ธรรม โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้�งหลัง รวมทัง้เป็นเครื�องมือในก�ร
พลิกฟ้�นประเทศไทยจ�กวิกฤตโควิด-19 ครับ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

  ต�ม พี่.รั.บ. สุข่ภาพี่แห่่งชาติิ พี่.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๔๖- 
๔๘ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) จัด
ทำ� “ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ” ที�มีสถ�นะ
เป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์
และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ 
  เมื�อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว ให้มีผู้ลผูู้กพัน 
หน่วยง�นของรัฐและหน่วยง�นอื�นที�เกี�ยวข้อง เพื�อดำ�เนินก�ร 
ต�มอำ�น�จหน้�ที�ของตน พร้อมกำ�หนดให้มีก�รทบทวน 
อย่�งน้อยทุก ๕ ปี
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  ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ จ้งไม่ต่�งไปจ�ก 
“พี่ิมพี่์เข่ียวั” ที �ภ�คส่วนต่�งๆ กำ�หนดภ�พอน�คตที�
พ้งประสงค์ของระบบสุขภ�พร่วมกัน
  ดังนั้นทุกหน่วยง�น องค์กร รวมถ้งชุมชน ท้องถิ�น 
ทุกภ�คส่วนของสังคม จ้งส�ม�รถนำ�ธรรมนูญฯ ไป 

ขับเคลื�อนหรือใช้อ้�งอิงประกอบก�รจัดทำ�แผู้น นโยบ�ย 
รวมถ้งกติก�ร่วมของชุมชนได้ อันเป็นเจตจำ�นงและพันธะ 
ของสังคมที�จะขับเคลื�อนระบบสุขภ�พที�กำ�หนดภ�พ 
พ้งประสงค์ไว้ร่วมกัน
  ตลอดระยะเวล� ๑๔ ปีที�ผู่้�นม� ประเทศไทยมีธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ม�แล้ว ๒ ฉับับ คือฉับับที� 
๑ ธรัรัมนู้ญว่ัาด้ีวัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ พี่.ศ. ๒๕๕๒ 
และฉับับที� ๒ ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ 
พี่.ศ. ๒๕๕๙ ซ้�งเป็นฉับับที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอีกไม่น�น 
นับจ�กนี้เร�ก็จะได้ใช้ฉับับที� ๓
  นับตั้งแต่ฉับับแรกเป็นต้นม� ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ 
สุขภ�พแห่งช�ติได้ถูกหน่วยง�น องค์กร นักวิช�ก�ร  
กลุ่มคน ตลอดจนชุมชนต่�งๆ นำ�ไปใช้ประโยชน์ นำ�กรอบ
แนวคิดและส�ระสำ�คัญของธรรมนูญฯ ไปใช้อ้�งอิงใน
หล�กหล�ยรูปแบบ
  ตัวอย่�งของรูปธรรม อ�ทิ ก�รก่อเกิดและขย�ยตัวของ 
“ธรรมนูญสุขภ�พพื้นที�” ซ้�งชุมชนท้องถิ�นได้อ้�งอิงและ
นำ�รูปแบบกระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ม�ปรับประยุกต์
จัดทำ�เป็นกรอบ กติก� ข้อตกลงร่วมในก�รสร้�งระบบ
สุขภ�พของชุมชน-ท้องถิ�นของตนเอง ไปแล้วม�กกว่� 
๙,๐๐๐ แห่งทั�วประเทศ และขย�ยเพิ�มข้้นอย่�งรวดเร็ว
ผู้่�นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ม�กม�ย
  อย่�งที�ได้กล่�วไว้ข้�งต้นว่� พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้มีก�รทบทวนธรรมนูญว่�ด้วย
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ทุกๆ ๕ ปี เพื�อให้เท่�ทันกับสภ�พ
คว�มเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วและรุนแรง
  ก�รประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) หรือ 
บอร์ดสุขภ�พของประเทศ เมื�อวันที� ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ 
จ้งให้คว�มเห็นชอบแต่งตั้งผูู้้ที�จะเข้�ม�กุมบังเหียน ทำ� 
หน้�ที� “สังค�ยน�” เน้ือห�ในธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ 
ฉับับเก่� เพื�อก่อร่�งข้้นรูปธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ
ฉับับใหม่
  นั �นก็คือ ดีรั.สุวัิที่ย์ เมษิน้ที่รัีย์ อดีต รมว.ก�ร
อุดมศ้กษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 
อดีตรัฐมนตรี-รัฐมนตรีช่วยฯ อีกหล�ยกระทรวง ที�จะเข้�ม� 
ทำ�หน้�ที�ประธ�นคณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วย
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓
  พร้อมด้วยองค์ประกอบจ�กภ�คส่วนต่�งๆ คือ ภ�ครัฐ 
ภ�ควิช�ก�ร/วิช�ชีพ และภ�คประช�ชน/ประช�สังคม 
เข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�ร
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  กระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พ 
แห่งช�ติ ฉับับที� ๓ เริ�มต้นจ�กจุดสต�ร์ท ณ วันที� ๑๘ ธ.ค. 
๒๕๖๓ ภ�ยหลัง คสช. แต่งตั ้งคณะกรรมก�รจัดทำ� 
ธรรมนูญฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมก�รฯ ข้้นอีก ๓ คณะ  
ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รและยกร่�งธรรมนูญฯ
คณะอนุกรรมก�รมีส่วนร่วมและรับฟังคว�มเห็นฯ และ
คณะอนุกรรมก�รสื�อส�รสังคมฯ
  นับจ�กนั้นท�งคณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ และ
คณะอนุกรรมก�รฯ ก็ต่�งเดินหน้�กระบวนก�รจัดทำ� เริ�ม
ตั้งแต่สัมภ�ษณ์ผูู้้ทรงคุณวุฒิ จัดเวที Focus Group เวที
รับฟังข้อมูลก่อนก�รยกร่�งจ�กกลุ่มผูู้้มีส่วนได้เสีย ๘ เวที
จนได้กรอบแนวคิดและเป้�หม�ยธรรมนูญว่�ด้วยระบบ
สุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ ในระยะ ๕ ปี ไว้ว่� “รัะบบ
สุข่ภาพี่ที่ี�เป็น้ธรัรัม ไม่ที่ิ�งใครัไวั้ข่้างห่ลัง”
  “บทเรียนของโควิด-19 ทำ�ให้พวกเร�เห็นชัดเจนว่� 
คว�มเหลื�อมลำ�้ยังคงมีอยู่จริง และห�กไม่จัดก�รแล้วก็จะ 
ยิ�งมีช่องว่�งม�กข้้นเรื�อยๆ ขณะเดียวกันสุขภ�พก็ไม่ใช่
เรื�องของปัจเจก แต่เป็นเรื�องของทุกคนและของสังคมโลก
ด้วย หรือที�เร�เรียกว่� one world one destiny มีสุขก็ 
สุขด้วยกัน มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน ดังนั้นธรรมนูญฯ ฉับับนี ้
จ้งมีแนวคิดสำ�คัญที�ก�รมองระบบสุขภ�พแบบองค์รวม 
ให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัยแวดล้อม ก�รพัฒน�ศักยภ�พคน 
และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน เพร�ะระบบสุขภ�พ
ที�ดีและเป็นธรรม จะนำ�ม�ซ้�งคว�มยั�งยืน” ประธ�นคณะ
กรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ อธิบ�ยคว�ม
  เมื�อได้ม�ซ้�งเป้�หม�ยหลักของธรรมนูญฯ ฉับับนี้ ใน
ระหว่�งเดือนมีน�คม – เมษ�ยน ๒๕๖๕ คณะนักวิช�ก�ร
ยกร่�งฯ จ้งเดินหน้�เข้�สู่ช่วงของก�รยกร่�งธรรมนูญฯ
ร่วมกับภ�คีที�เกี�ยวข้องของส�ระร�ยหมวด พร้อมจัดเวที
รับฟังคว�มเห็นจ�กผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื�อนำ�ม�ปรับ
แก้ไขร่�งธรรมนูญฯ พร้อมด้วยเวทีสร้�งก�รรับรู้และก�ร
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�และขับเคลื�อนธรรมนูญฯ 
ฉับับที� ๓ ข้้นใน ๓ กลุม่หลัก
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
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  ทัง้นี ้ ประกอบด้วย กลุ่มภ�คียุทธศ�สตร์และเจ้�ภ�พ 
หลักที�ยกร่�ง ในวันที� ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕, กลุ่มภ�คีภ�ครัฐ 
ในวันที� ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ และกลุ่มภ�คีภ�ควิช�ก�ร
ภ�คประช�สังคม ภ�คเอกชน ผูู้้แทนคณะกรรมก�รเขต 
สุขภ�พเพื�อประช�ชน ผูู้้แทนสมัชช�สุขภ�พจังหวัด ใน 
วันที� ๕ เม.ย. ๒๕๖๕ โดยแต่ละเวทีล้วนได้รับคว�มร่วมมือ 
จ�กภ�คีส่วนต่�งๆ ที�เข้�ม�ร่วมให้คว�มเห็นที�เป็นประโยชน์ 
จำ�นวนม�ก
  ถัดจ�กนั้นเมื�อได้รับคว�มคิดเห็นต่�งๆ ทั้งที�ได้รับผู่้�น 
๓ เวทีใหญ่ดังกล่�ว ตลอดจนข้อเสนอที�เปิดรับผู่้�นช่องท�ง 
อันหล�กหล�ยตลอดกระบวนก�ร ได้ถูกนำ�ม�เขย่�รวม
และปรับแก้เป็นร่�งธรรมนูญฯ ที�มีคว�มสมบูรณ์ในระดับ
หน้�งแล้ว อีกกระบวนก�รสำ�คัญก็เกิดข้้นในวันที� ๒๕ เม.ย. 
๒๕๖๕ บนเวทีสมัชชาสุข่ภาพี่เฉพี่าะปรัะเด็ีน้ธรัรัมนู้ญ 
วั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับที่ี� ๓ ซ้�งนับเป็น
กิจกรรมใหญ่ครั้งสุดท้�ยเพื�อรับฟังคว�มเห็นต่อ (ร่�ง) 

ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓
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  ในเวทีสมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็นฯ ซ้�งจัดข้้น ณ 
กรมประช�สัมพันธ์ นอกจ�กวัตถุประสงค์เพื�อสร้�งก�ร 
รับรู้ รับฟังคว�มเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำ�คัญ 
ของร่�งธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ แล้ว ยังมีเป้�หม�ยสำ�คัญ 
ที�ต้องก�รให้ภ�คส่วนต่�งๆ เกิด “พันธสัญญ�” หรือ 
ข้อตกลงร่วมกันในก�รขับเคลื�อนธรรมนูญระบบสุขภ�พฯ 
ต่อไปภ�ยหลังจ�กที�ธรรมนูญฯ ได้ประก�ศใช้ไปแล้ว
  ดีรั.สาธิติ ปิติุเติชะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) และ 
รองประธ�นกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ซ้�งเป็นประธ�นใน 
พิธีเปิด เน้นยำ�้ว่� สุขภ�พน้ันเป็นเรื�องของทุกคน โดยเฉัพ�ะ 
อย่�งยิ�งบทเรียนจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 ทำ�ให้เร� 
เห็นชัดเจนแล้วว่�เรื�องของสุขภ�พ ไม่ใช่เพียงเรื�องของ
บุคล�กรท�งก�รแพทย์เท่�นั้น แต่ทุกคนในสังคมล้วน 
มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมในก�รเฝ้้�ระวัง ป้องกันและควบคุม 
โรค รวมถ้งก�รดูแลซ้�งกันและกัน
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ดร.ส�ธิต ปิตุเตชะ 
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 จำ�นวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่อ
เนื�อง / เข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�ง
รวดเร็ว

 เด็กประสบปัญห�คุณภ�พ
ก�รเจริญเติบโตและก�รเลี้ยงดู

 คนต่�งวัยเกิดคว�มแตกแยก
คว�มไม่เข้�ใจท�งคว�มคิด

 ปัญห�โรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
มีแนวโน้มเพิ�มสูงข้้นอย่�ง
ต่อเนื�อง

 ก�รเกิดโรคระบ�ดอุบัติใหม่ 
ที�ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้

 ก�รเข้�ถ้งระบบบริก�ร
ส�ธ�รณสุขที�ไม่เป็นธรรมใน 
กลุ่มเปร�ะบ�ง

 ก�รขย�ยเมืองกระจุกตัว / 
รวมศูนย์คว�มเจริญ

 ก�รพัฒน�เมืองส่งผู้ลต่อ
ทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ�งแวดล้อม

 กลุม่เปร�ะบ�งเขตเมือง
ข�ดร�ยได้-อ�ห�ร เข้�ไม่ถง้
ก�รรักษ�

 สังคมเหลื�อมลำ้�ม�กยิ�งข้้น
เพร�ะเทคโนโลยีทุกชนิด
มีต้นทุน

 เกิดคว�มไม่เท่�เทียม
ด้�นโอก�สและคว�มเป็นธรรม
ในสังคม

 คว�มท้�ท�ยจ�กก�รไหลบ่�
ของข้อมูลข่�วส�ร คว�มรอบรู้
-เท่�ทัน

 ไทยจะได้รับผู้ลกระทบจ�ก
ภ�วะโลกร้อนม�กที�สุดแห่งหน้�ง
ในโลก

 คว�มเหลื�อมลำ้�คนจนจะมี
จำ�นวนม�กข้้นและจะจน
ลงไปอีก

 เสี�ยงก�รกล�ยพันธุ์ของ
เชื้อโรค พ�หะนำ�โรค
โรคต�มฤดูก�ลที�รุนแรงข้้น

 ไทยมีภ�ระหนี้ส�ธ�รณะสูง
เกินเพด�น เนื�องจ�กต้องกู้เงิน
เพื�อจัดก�รโควิด-19

 โควิดสะท้อนก�รข�ดแคลน
บุคล�กร อุปกรณ์ ย� วัคซีน 
และเวชภัณฑ์์

 คว�มไม่เท่�เทียมกันของ
สิทธิประโยชน์จ�กหลักประกัน
สุขภ�พที�แตกต่�งกัน

 คว�มผู้ันผู้วนซับซ้อน
ไม่แน่นอนสูง จ�กม�ตรก�ร
สงคร�มก�รค้�และก�รลงทุน

 สถ�นก�รณ์สู้รบรัสเซีย-
ยูเครน ก�รควำ��บ�ตร จะกระทบ
กับประเทศต่�งๆ ทั�วโลก

 คว�มตกลงก�รค้�ที�อ�จ
กระทบภ�คเกษตรทรัพย์สินท�ง
ปัญญ� ก�รเข้�ถ้งย�

I n f o g r a p h i c
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  “ธรรมนูญระบบสุขภ�พฯ เปรียบเสมือนเป็นภ�พอน�คต 
ของระบบสุขภ�พไทย ที�ทุกคนส�ม�รถนำ�ไปใช้อ้�งอิงใน
ก�รทำ�ง�นได้ โดยฉับับที� ๓ นี้ได้ปรับให้มีคว�มสอดคล้อง 
ม�กข้้นกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป ทั้ง
เทคโนโลยี โรคระบ�ดใหญ่ ก�รก้�วสู่สังคมสูงวัย จ้งเห็น
ได้ว่�สุขภ�พนั้นเป็นเรื�องที�กว้�งม�ก และไม่ได้เป็นแค่
เรื�องของ สธ.เท่�นั้น แต่ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุก
ภ�คส่วน หน่วยง�น องค์กร กลไกต่�งๆ ทั้งในส่วนกล�ง
และพื้นที� รวมถ้งคนในชุมชน ที�ล้วนมีบทบ�ทในก�รร่วม 
กำ�หนดสุขภ�พของเร�และของประเทศ ผู้่�นก�รสร้�ง 
ธรรมนูญฯ ในวันนี้ ที�จะถูกนำ�ไปขับเคลื�อนได้จริงต่อไป” 
รมช.สธ. ระบุไว้อย่�งหนักแน่น
  นอกจ�กนี้ ภ�ยในเวทีสมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็นฯ 
ยังมีก�รเสวน� “ธรัรัมนู้ญว่ัาด้ีวัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ: 
ทิี่ศที่างรัะบบสุข่ภาพี่ข่องไที่ย” ซ้�งเป็นก�รเสริมคำ�อธิบ�ย 
ต่อมุมมองของเข็มทิศด้�นสุขภ�พไทยฉับับนี้ ว่�จะมีผู้ล
ต่อผูู้้คนในภ�คส่วนต่�งๆ ได้ม�กน้อยเพียงไร
  บทสรุปบนเวทีสมัชช�สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็นธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที � ๓ คือภ�คีทุก 
ภ�คส่วนได้ร่วมกัน “เห่็น้ชอบ” อย่�งเป็นฉัันทมติ ต่อ 
(ร่�ง) ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ 
ให้ เ ป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 
ยุทธศ�สตร์ และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ
เพื�อให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�ร่วมขับเคลื�อนไปสู่เป้�หม�ย  
“ระบบสุขภ�พที�เป็นธรรม”
  ทั้งนี้ ภ�คีที�เข้�ร่วมกว่�หล�ยร้อยชีวิตในวันนั้นได้เห็น
ร่วมกันว่� ทุกหน่วยง�น องค์กร รวมถ้งชุมชน ท้องถิ�น 

ทุกภ�คส่วนของสังคม ส�ม�รถนำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ
สุขภ�พแห่งช�ติ ม�ใช้เป็นกรอบในก�รดำ�เนินง�นต�ม
บทบ�ทหน้�ที�และอำ�น�จ นำ�ไปขับเคลื�อนหรือใช้อ้�งอิง 
ประกอบก�รจัดทำ�แผู้น นโยบ�ย กติก�ร่วมของชุมชนได้ 
รวมท้ังก�รมีแผู้นสนับสนุนก�รขับเคลื�อนต�มเจตจำ�นง 
และเป้�หม�ยของธรรมนูญฯ รวมท้ังแนวท�งก�รขับเคลื�อน 
ในส�ระร�ยหมวดด้วย
  สำ�หรับม�ตรก�รสำ�คัญซ้�งภ�คีสมัชช�สุขภ�พฯ  
เห็นพ้องต้องกัน เพื�อนำ�ไปสู่เป้�หม�ยของระบบสุขภ�พ
พ้งประสงค์ต�มธรรมนูญฯ ฉับับนี้ ประกอบด้วย ๑. 
กระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะที�ดีและมีส่วนร่วมภ�คี 
ทุกภ�คส่วนภ�ยใต้บริบทด้�นเศรษฐกิจและสังคม ๒. ก�ร 
สร้�งเสริมสุขภ�พอย่�งสมดุลทั้งก�ย จิต ปัญญ� และ
สังคม รวมถ้งปัจจัยสังคมที�กำ�หนดสุขภ�พด้วย ก�รทำ�
สภ�พแวดล้อมสนับสนุนที�เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พที�ดี มีก�ร
พัฒน�ศักยภ�พบุคคลและชุมชน
  ๓. ก�รจัดก�รระบบบริก�รสุขภ�พที�ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�ย จิต ปัญญ� และสังคมอย่�งสมดุลอย่�งมีคุณภ�พ
ม�ตรฐ�น ปลอดภัย และเป็นระบบบริก�รสุขภ�พที�มี
ประสิทธิภ�พ เท่�เทียม และเป็นธรรมกับทุกคนในสังคม
รวมทั้งก�รมีแผู้นสนับสนุนก�รขับเคลื�อนร่วมกันของ 
ทุกภ�คส่วนต�มเจตจำ�นงและเป้�หม�ยของธรรมนูญฯ น้ี
  อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยในเวทีครั้งนี้ ภ�คีสม�ชิกสมัชช� 
สุขภ�พฯ ยังได้ร่วมกันให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะที� 
หล�กหล�ยต่อ (ร่�ง) ธรรมนูญฯ ฉับับนี้ ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รให้มุมมองต่อระบบสุขภ�พที�เป็นธรรมของแต่ละฝ้่�ย 
ก�รสะท้อนถ้งข้อกังวลในประเด็นของกลุ่มเปร�ะบ�ง 
แรงง�นข้�มช�ติ คว�มขัดแย้งในสังคม ค่�รักษ�พย�บ�ล
ภ�คเอกชน ปัญห�สภ�พภูมิอ�ก�ศ พื้นที�ส�ธ�รณะ  
ผู้ลกระทบสุขภ�พจ�กก�รใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อเสนอ 
ต่อก�รส่งเสริมสุขภ�พ ก�รค้นคว้�วิจัย ก�รจัดสรรงบ
ประม�ณ ก�รใช้กลไกขับเคลื�อนในระดับต่�งๆ เป็นต้น
  ในส่วนของคว�มคิดเห็นจ�กสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ 
ทั้งหมดนี้ จะถูกส่งให้คณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ นำ�
ไปประกอบก�รปรับแก้ไขต�มคว�มเหม�ะสม ก่อนนำ�  
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๖
สาเหตุุการตุายที่่�สำาคััญ
อย่างอุบััตุิเหตุุที่างถนน 
โรคัเร้�อรัง มี่แนวโน้มี
สูงขึ้้�น โรคัตุิดตุ่ออุบััตุิใหมี่

มี่แนวโน้มีเพิ่ิ�มีมีากขึ้้�น 
เช่่น โคัวิด-19

ปััญหาสุขึ้ภาพิ่จิิตุ 
การฆ่่าตุัวตุาย 
คัวามีรุนแรงในสังคัมี
เพิ่ิ�มีสูงขึ้้�น

การเขึ้้าสู่สังคัมีผูู้้สูงอายุ
ส่งผู้ลตุ่อภาระคั่าใช่้จิ่าย
ที่างสุขึ้ภาพิ่ที่่�เพิ่ิ�มีขึ้้�น

ที่รัพิ่ยากรธรรมีช่าตุิ
เส้�อมีโที่รมี ปััญหา
มีลพิ่ิษจิากการพิ่ัฒนา
เศรษฐกิจิ

คัวามีเล้�อมีลำ�า
ในการเขึ้้าถ้งบัริการ
สุขึ้ภาพิ่ โดยเฉพิ่าะ
กลุ่มีเปัราะบัาง

กระจิายอำานาจิให้ที่้องถิ�น
กระจ�ยอำ�น�จในก�รจัดก�รระบบ

สุขภ�พให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น ให้ส�ม�รถออกแบบระบบ

และดำ�เนินก�รได้เอง โดยมีกลไก

เชื�อมโยงจ�กระบบของชุมชนท้องถิ�น 

และประเทศ

กระจิายที่รพัิ่ยากร
ให้เปั็นธรรมี
จัดก�รโครงสร้�ง กลไก และ

กระบวนก�รบริห�รจัดก�ร ก�รจัดห�

และกระจ�ยทรัพย�กรที�เป็นธรรมกับ

ทุกคน เพื�อให้เกิดก�ร มีส่วนร่วม

ในทุกระดับอย่�งแท้จริง

ให้ทีุ่กคันเขึ้้ามีามี่ส่วนร่วมี
สร้�งพื้นที�ให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วม

ในระบบสุขภ�พทุกระดับอย่�งกว้�ง

ขว�ง เช่น สภ�สุขภ�พชุมชน กำ�หนด

ให้ทุกคนมีหน้�ที�ดูแลสุขภ�พ

ของตน ครอบครัว ชุมชนให้ชัดเจน

พัิ่ฒนาระบับัปัฐมีภูมิี
ท่ี่�ม่ีคุัณภาพิ่
พัฒน�ระบบบริก�รปฐมภูมิ

ที�มีคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�น เชื�อมโยง

กับระบบหลักประกันสุขภ�พ

ใช่้ HIA ในการ
กำาหนดนโยบัาย
นำ�กระบวนก�รประเมินผู้ลกระทบ

ด้�นสุขภ�พ (HIA) ที�ใช้ข้อมูลหรือ

องค์คว�มรู ้ม�กำ�หนด

นโยบ�ยส�ธ�รณะ โดยให้

ทุกภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วม

โควิด-19 ส่งผู้ลให้ปัญห�สุขภ�พอื�นๆ 
ที�รุนแรงเพิ�มข้้นต�มม� เช่น โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง สุขภ�พจิต ดังนั้นยังจำ�เป็น
ต้องสร้�งระบบสุขภ�พ ที�ส�ม�รถฟ้�นตัว
ได้อย่�งรวดเร็วไปพร้อมๆ กับก�รพัฒน�
ศักยภ�พมนุษย์ในทุกช่วงวัยและทุกระดับ 
สู่คว�มเป็นพลเมืองที�ตื�นรู้ มีส่วนร่วม
รับผู้ิดรับชอบต่อสังคม
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“

(ร่�ง) ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ เสนอต่อ คสช. เพื�อพิจ�รณ�เสนอ 
ครม. ให้คว�มเห็นชอบ ก่อนร�ยง�นต่อสภ�ผูู้้แทนร�ษฎร
และวุฒิสภ�รับทร�บและประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� 
เพื �อให้ทุกหน่วยง�น องค์กร รวมถ้งชุมชน ท้องถิ �น  
ทุกภ�คส่วนของสังคม ร่วมกันนำ�กรอบและเป้�หม�ยนี ้
ไปใช้ขับเคลื�อนหรืออ้�งอิง ต�มบทบ�ทหน้�ที�และอำ�น�จ
ของตนต่อไป 
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พี่รัะเที่พี่เวัที่ี 

(พี่ล อาภากโรั ป.ธ.๙, ดีรั.) 

เจ้�คณะภ�ค ๖ 

พี่ล.ติ.อ.สมศักดีิ� จัน้ที่ะพี่ิงค์ 

น�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนจังหวัดนครสวรรค์

น้พี่.ณรังค์ศักดีิ� อังคะสุวัพี่ลา 

ที�ปร้กษ�คณะกรรมก�รจัดทำ�ธรรมนูญ

ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ 

  ภ�ยในเวที สมัชชาสุข่ภาพี่เฉพี่าะปรัะเดี็น้ 
ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับ
ที่ี� ๓ ซ้�งจัดข้้นเมื�อวันที� ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ได้ม ี
กิจกรรมก�รเสวน� “ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบ 
สุข่ภาพี่แห่่งชาติิ: ทิี่ศที่างรัะบบสุข่ภาพี่ข่องไที่ย” 
ซ้�งเป็นก�รเสริมคำ�อธิบ�ยได้อย่�งดีต่อมุมมอง
ของเข็มทิศด้�นสุขภ�พไทยฉับับนี้ ว่�จะมีผู้ลต่อ
ผูู้้คนในภ�คส่วนต่�งๆ ได้ม�กน้อยเพียงไร

เ ส ว น า ธ รื่ รื่ ม นู ญ สุ ข ภ า พ
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    น้พี่.ณรังค์ศักดีิ� อังคะสุวัพี่ลา ที�ปร้กษ�คณะกรรมก�ร
จัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ เป็น
วิทย�กรท่�นแรกที�เปิดวงอภิปร�ย
    นพ.ณรงค์ศักดิ� เล่�ว่� คว�มจริงแล้วระบบสุขภ�พของ 
ไทยในปัจจุบันน้ีไม่ได้เกิดข้้นม�เอง ห�กแต่หมุดหม�ยสำ�คัญ 
ของก�รปฏิิรูปและพัฒน�ระบบสุขภ�พของไทย คือในช่วง
ปี ๒๕๔๓ ที�มีก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องกับองค์ก�รอน�มัย
โลก (WHO) ที�ประก�ศในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ถ้งยุทธศ�สตร์ของ
ระบบส�ธ�รณสุขมูลฐ�น บนหลักก�รสำ�คัญคือก�รมีส่วน
ร่วมของชุมชน ก�รใช้เทคโนโลยีที�เหม�ะสม ก�รปรับบริก�ร
ส�ธ�รณสุขไปสู่ก�รส่งเสริม ฟ้�นฟู ตลอดจนก�รประส�น
คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน
  นับจ�กก�รปฏิิรูประบบสุขภ�พในครั้งนี้ จ้งมีก�รปรับ 
งบประม�ณด้�นส�ธ�รณสุขคร้ังใหญ่ โดยทุ่มไปที�ระบบบริก�ร 
รอบนอก คือก�รยกระดับโรงพย�บ�ลจังหวัด มีโรงพย�บ�ล 
อำ�เภอ รวมถ้งก�รมีสถ�นีอน�มัยตำ�บลละ ๑ แห่ง และที�สำ�คัญ 
คือก�รเกิดข้้นของระบบอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น 
(อสม.) ในฐ�นะภ�คชุมชนที�เป็นฐ�นสำ�คัญด้�นสุขภ�พ
  “จุดน้ีทำ�ให้เกิดเส�หลักของระบบสุขภ�พไทย ที�ทุกจังหวัด 
เป็นโครงสร้�งส�มเหลี�ยม โดยมีฐ�นคือชุมชน ถัดข้้นม�เป็น 
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล โรงพย�บ�ลชุมชน  
โรงพย�บ�ลจังหวัด และมีส่วนยอดที�เป็นโรงพย�บ�ลศูนย์
ซ้�งโครงสร้�งของระบบสุขภ�พน้ีก็กล�ยเป็นสมบัติลำ้�ค่�
ของประเทศ” นพ.ณรงค์ศักดิ� อธิบ�ย
    นพ.ณรงค์ศักดิ� เล่�ต่อถ้งก�รปฏิิรูปครั้งถัดม�ที�ปรับสู ่
หลักคิดของก�ร “สร้�งนำ�ซ่อม” ด้วยก�รก่อตั้งสำ�นักง�น

  ตัวอย่�งของก�รขับเคลื�อนธรรมนูญระบบสุขภ�พฯ 
ของภ�คีภ�คส่วนต่�งๆ คือก�รเกิดข้้นของธรรมนูญสุขภ�พ 
ระดับพื้นที� หรือแม้แต่ธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์์แห่งช�ติ  
และผูู้้ที�จะให้ภ�พน้ีได้ดีที�สุดคือ พี่รัะเที่พี่เวัทีี่ (พี่ล อาภากโรั 
ป.ธ.๙, ดีรั.) เจ้�คณะภ�ค ๖ 
  พระเทพเวที เล่�ว่� บทบ�ทของพระสงฆ์์ได้เข้�ม�ม ี
ส่วนร่วมในกระบวนก�รนับตั้งแต่ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๒ ที�ได้ 
พัฒน�ต่อจนเกิดธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์์ฯ เนื�องจ�กม ี
คว�มสอดคล้องกับมติมห�เถรสม�คมที�ให้มีก�รปฏิิรูปกิจก�ร 
พระพุทธศ�สน� โดยหน้�งในนั้นคือส�ธ�รณสงเคร�ะห์ หรือ
คว�มมีสุขภ�วะที�ดีของพระสงฆ์์ จ้งเกิดเป็นก�รเชื�อมต่อ
และเติมเต็มกันได้พอดี
  สำ�หรับหลักก�รของธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์์ฯ คือพระ
สงฆ์์จะดูแลสุขภ�พตนเองต�มหลักพระธรรมวินัย จ�กนั้น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ที�ผู้ลักดัน
เรื�องก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ต�มม�ด้วยก�รปฏิิรูประบบ
ก�รเงินก�รคลัง ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  
(สปสช.)
  อย่�งไรก็ต�ม ได้เกิดข้อสังเกตว่�แม้มีก�รลงทุนไปเยอะ
แต่สุขภ�พคนกลับยังไม่ดีข้ ้นต�มจำ�นวนก�รลงทุน นั�นก็
เพร�ะยังมุ่งไปที�เรื�องของก�รรักษ�พย�บ�ล ห�กแต่จะต้อง
เคลื�อนไปถ้งต้นนำ้� คือก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมี
ส่วนร่วม
  จุดนั้นเองจ้งเป็นก�รก่อกำ�เนิดข้้นของ พ.ร.บ. สุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้้นม�เป็นตัวบทกฎหม�ยด้�นสุขภ�พ 
ของประเทศ และเมื�อพบว่�มีองค์ประกอบเน้ือห�อยู่ม�ก จ้งได้ 
มีก�รเสนอให้แยกร�ยละเอียดเอ�ไว้ใน “ธรรมนูญว่�ด้วย
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ” เพื�อให้ส�ม�รถมีก�รทบทวนและ
เปลี�ยนแปลงได้อย่�งเป็นพลวัต แทนที�จะเป็นก�รกำ�หนดไว้
ในตัวกฎหม�ยซ้�งอ�จมีคว�มแข็งตัวเกินไป พร้อมกำ�หนด
ให้มีก�รทบทวนทุก ๕ ปี
   นพ.ณรงค์ศักดิ� สรุปว่� ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๑ เมื�อเขียนข้้น
ม�แล้ว ได้รับเสียงสะท้อนว่�มีเนื้อห�ที�เป็นลักษณะสั�งก�ร 
รวมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยที�อ�จทำ�ให้ธรรมนูญฯ ดูจะกล�ย
เป็นแผู้นปฏิิบัติก�รไป ดังนัน้ในธรรมนูญฯ ฉับับที� ๒ ก็ได้
มีก�รปรับหลักก�รและเขียนอย่�งระมัดระวังม�กข้้น ห�ก
แต่ยังมีคว�มลอยตัวและอ�จนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัติหรือวัดผู้ล
ได้ย�ก เมื�อม�ในฉับับที� ๓ นี้ จ้งตัง้เป้�ให้มีแนวคิดหลักที�
ชัดเจน มีคว�มยั�งยืน และมีส่วนร่วมที�ม�กข้้น ภ�ยใต้คว�ม
ร่วมมือ พันธสัญญ� สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน

สังคมจะเข้�ม�มีส่วนช่วยรักษ�สุขภ�พพระสงฆ์์ และเมื�อ 
พระสงฆ์์มีคว�มสมบูรณ์ด้�นตนเองและมีสังคมเข้�ม� 
ช่วยแล้ว ก็จะลุกข้้นม�เป็นผูู้้นำ�ในด้�นสุขภ�วะ โดยเฉัพ�ะ 
ในด้�นจิตและปัญญ� ซ้�งก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในธรรมนูญฯ 
ฉับับที� ๓ นี ้ ในท�งหน้�งก็เพื�อเป็นก�รรักษ�สิทธิประโยชน์
อันพ้งมีพ้งได้ของพระสงฆ์์ ต่อก�รป้องกัน ควบคุม รักษ� 
และฟ้�นฟูสุขภ�พต�มธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์์ฯ
  พระเทพเวที ให้ข้อมูลต่อว่� หน้�งในรูปธรรมที�เกิดข้้น
ภ�ยหลังก�รมีธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์์ฯ คือก�รมี “พระ 
คิล�นุปัฏิฐ�ก” หรือ พระอ�ส�สมัครส่งเสริมสุขภ�พประจำ�วัด 
(อสว.) ที�เปรียบเสมือนก�รได้บุรุษพย�บ�ลในร่�งของพระสงฆ์์ 
เพื�อทำ�หน้�ที�ส่งเสริมดูแลสุขภ�พสงฆ์์อย่�งถูกต้องต�มหลัก 
พระธรรมวินัย

“จุุดนี้้�ทำำ�ให้้เกิิด
เส�ห้ลัักิของ
ระบบสุขภ�พไทำย 
ทำ้�ทำุกิจุังห้วััดเป็็นี้
โครงสร้�งส�มเห้ลั้�ยม”

“กิ�รเข้�ม�ม้ส่วันี้ร่วัม
ในี้ธรรมนีู้ญฯ 
ฉบับทำ้� ๓ นี้้� 
ในี้ทำ�งห้นี้่�งกิ็เพ่�อ
เป็็นี้กิ�รรักิษ�
สิทำธิป็ระโยชนี้์อันี้พึงม้พึงได้
ของพระสงฆ์์ ต่่อกิ�รป็้องกัินี้ 
ควับคุม รักิษ� แลัะฟื้้�นี้ฟืู้
สุขภ�พต่�มธรรมนูี้ญ
สุขภ�พพระสงฆ์์ฯ”

นพ.ณรื่งคุ์ศัักัดิ์์ � อังคุะสุวพลา พรื่ะเทพเวที (พล อาภากัโรื่ ป.ธ.๙, ดิ์รื่.) 
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  ด้�น พี่ล.ติ.อ.สมศักดิี� จัน้ที่ะพิี่งค์ น�ยกองค์ก�รบริห�ร 
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ภ�พก�รดำ�เนินง�นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) ที�ล้วนมีเป้�หม�ยเดียวกันคือ
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที�ดีให้กับประช�ชน และหน้�งในนั้น 
คือเรื�องของสุขภ�วะ โดยเฉัพ�ะในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 
ที�ผู้่�นม� ท้องถิ�นได้มีบทบ�ทหลักในก�รควบคุมโรคระบ�ด
ด้วยก�รใช้งบประม�ณจัดตั้งศูนย์พักคอยดูแลประช�ชน
ต่�งๆ น�น�
  น�ยก อบจ. ร�ยนีม้องว่� แม้ช่วงโควิด-19 จะสะท้อนถ้ง 
ก�รเกิดข้้นของพลังท�งธรรมช�ติ ด้วยคว�มร่วมไม้ร่วมมือ 
ของผูู้้คนในสังคมและภ�คส่วนต่�งๆ ในระดับพื้นที� ที�ได้ 
เข้�ม�ช่วยกันหนุนเสริมศักยภ�พของก�รป้องกันโรคใน
แต่ละด้�น อย่�งไรก็ต�มธรรมนูญสุขภ�พฯ ก็จะยังคงมี
บทบ�ทในก�รกำ�กับทิศท�งและหนุนเสริมคว�มร่วมมือ

เหล่�นี้ให้เกิดข้้นได้ในระยะย�ว
  “ธรรมนูญสุขภ�พฯ จะยังเป็นเครื�องมือสำ�คัญในก�รเป็น 
หลังพิงให้กับท้องถิ�น นำ�ไปกระตุ้น หนุนเสริมคว�มร่วมมือ 
ของแต่ละพืน้ที�ได้ง่�ยข้้น โดยที�ทุก อบจ. ส�ม�รถหยิบนำ� 
ไปทำ�กระบวนก�ร Soft Power ได้ทัง้หมด โดยที�เร�ไม่ต้อง 
ไปร่�ง ไประดมคว�มรู้เอง เพร�ะเร�ไม่ใช่นักวิช�ก�ร แต่เร� 
เป็นผูู้้ปฏิิบัติ และธรรมนูญสุขภ�พฯ ก็เขียนไว้อย่�งครอบคลุม” 
พล.ต.อ.สมศักดิ� ระบุ
  น�ยก อบจ.นครสวรรค์ ทิ้งท้�ยว่� ธรรมนูญสุขภ�พฯ ได้
มอบโอก�สและเป็นร�กฐ�นของก�รสร้�งคว�มเป็นธรรม
โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งในช่วงจังหวะที� อบจ. กำ�ลังรับถ่�ยโอน 
ภ�รกิจของโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) ซ้�ง
คว�มต้องก�รในแต่ละพื้นที� แต่ละแห่งอ�จไม่เหมือนกัน 
ฉัะนัน้จะต้องมีก�รรับฟังทุกภ�คส่วนต่อไป 

“ธรรมนีู้ญสุขภ�พฯ 
จุะยังเป็็นี้เคร่�องมือ
สำ�คัญในี้กิ�รเป็็นี้
ห้ลัังพิงให้้กิับทำ้องถิ่ิ�นี้ 
นี้ำ�ไป็กิระตุ่้นี้ ห้นีุ้นี้เสริม
ควั�มร่วัมมือของ
แต่่ลัะพ่�นี้ทำ้�ได้ง่�ยข้�นี้”

พล.ต.อ.สมศัักัดิ์์ � จันทะพิงคุ์ 
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ดีรั.สุวัิที่ย์ เมษิน้ที่รัีย์ 

อดีต รมว.ก�รอุดมศ้กษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สั ม ภ า ษ ณ์ พิ เ ศั ษ

ภายใต้ธ้รรมนููญ
ว่่าด้้ว่ยระบบสุุขภาพฯ 

ฉบับที่่� ๓

  เรียกได้ว่�เป็นโค้งสุดท้�ยแล้วจริงๆ สำ�หรับก�รข้้นรูป ธรัรัมนู้ญว่ัาด้ีวัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ 
ฉบับที่ี� ๓ ซ้�งล่�สุดเพิ�งได้รับฉัันทมติจ�กง�นสมัชช�เฉัพ�ะประเด็น เมื�อวันที� ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ 
และได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ไปเมื�อวันที� ๙ พ.ค. ที�ผู้่�นม� 
โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่�งก�รเสนอเข้�สู่ที�ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื�อพิจ�รณ�ต่อไป
  ที�ผู้่�นม� “กองบรัรัณาธิการัน้ิติยสารัสาน้พี่ลัง” ได้เก�ะติดก�รร่�งธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ 
ม�ตัง้แต่ก�รว�งอิฐก้อนแรก นับตั้งแต่แรกเริ�มที�ไอเดียอยู่ในอ�ก�ศ จนกระทั�งส�ม�รถสกัดองค์ 
คว�มรู้ออกม�เป็นระบบระเบียบ ซ้�งแน่นอนว่� มีผูู้้ที�เข้�ม�เกี�ยวข้องในกระบวนก�รอย่�งกว้�งขว�ง 
ทุกระดับ
  ม�กไปกว่�นั้น กองบรรณ�ธิก�รยังเคยได้รับเกียรติจ�ก ดีรั.สุวัิที่ย์ เมษิน้ที่รัีย์ อดีต รมว.ก�ร
อุดมศ้กษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐ�นะ ปรัะธาน้กรัรัมการัจัดีที่ำาธรัรัมนู้ญ 
ว่ัาด้ีวัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับทีี่� ๓ ม�ร่วมพูดคุยกันแล้วคร้ังหน้�ง เมื�อคร้ังที�ท่�นตกป�กรับคำ� 
เข้�ม�กุมบังเหียนเขียนเข็มทิศสุขภ�พเล่มนี้ใหม่ๆ
  อย่�งไรก็ดี ขณะนี้ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ ฉับับที� ๓ มีคว�มคืบหน้�จนใกล้จะสิ้นสุด
กระบวนก�รแล้ว กองบรรณ�ธิก�รจ้งขันอ�ส�สำ�รวจผู้ล้กคิดและหมุดหม�ยที�ต้องเดินไปให้ถ้ง
ในระยะเวล� ๕ ปีนี้ จ�ก “ดร.สุวิทย์” อีกครัง้

‘ห¹่�งโลก 
ห¹่�งชะตากรรมร่วม’
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       ดร.สุวิทย์ เริ�มต้นอธิบ�ยว่� “ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบ 
สุข่ภาพี่แห่่งชาติิ” ถูกกำ�หนดไว้ภ�ยใต้ พี่.รั.บ.สุข่ภาพี่
แห่่งชาติิ พี่.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีสถ�นะเป็นกรอบแนวท�งใน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และก�รดำ�เนินง�นด้�น
สุขภ�พของประเทศ พร้อมกำ�หนดให้ต้องมีก�รทบทวน
อย่�งน้อยทุก ๕ ปี
  สำ�หรับธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� 
ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นฉับับที� ๒ ที�ประก�ศใช้ม�ตั้งแต่
เดือนธันว�คม ๒๕๕๙ ขณะนี้จ้งถ้งรอบของก�รยกร่�ง 
ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ เพื�อให้มีคว�มทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสถ�นก�รณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปของท้ังระดับประเทศ
และระดับโลก

   ดร.สุวิทย์ ฉั�ยภ�พว่� ปัจจุบันพวกเร�อยู่ในโลกที�มี
คว�มผู้ันผู้วน มีคว�มไม่แน่นอน มีภัยคุกค�มร่วมต่�งๆ
ม�กม�ย หรือเรียกได้ว่�เป็น “ห่น่้�งโลก ห่น่้�งชะติากรัรัม
รั่วัม” นั�นหม�ยคว�มว่�ในย�มสุขทุกคนจะสุขด้วยกัน
และในย�มทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน ซ้�งส�ม�รถเห็นได้จ�ก
วิกฤตต่�งๆ อย่�งเช่น โควิด-19 และที�ยิ�งไปกว่�นั้น คือ 
ก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ หรือที� ณ ปัจจุบัน เรียกว่� 
เป็น “Climate Disaster”
  กระแสของวิกฤตต่�งๆ เหล่�น้ีนำ�ไปสู่ก�รเปลี�ยนแปลง 
ภูมิทัศน์ของคว�มเหลื�อมลำ�้ และวิกฤตเหล่�น้ีไม่ว่�จะเป็น 
โควิด-19 หรือก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ล้วน
ส่งผู้ลกระทบต่อทุกคน แต่ “ส่งผู้ลกระทบที�ไม่เท่�กัน
ระหว่�งคนได้โอก�สและคนด้อยโอก�ส”
  ด้วยเหตุนี ้ ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ
ฉบับที่ี� ๓ จ้งเน้นในเรื�องของระบบสุขภ�พที�สะท้อนให้

เห็นถ้ง “คว�มเป็นธรรม” ซ้�งหม�ยถ้งทุกคนต้องได้รับใน
ลักษณะที�ครอบคลุม ทั�วถง้ มีคุณภ�พเท่�ๆ กัน และใน
ขณะเดียวกันต้องมีประสิทธิภ�พด้วย
  สำ�หรับขั้นตอนของกระบวนก�รจัดทำ�ร่�งธรรมนูญฯ 
ฉับับน้ี เริ�มดำ�เนินง�นม�ต้ังแต่ปล�ยปี ๒๕๖๓ จนถ้งปัจจุบัน 
ประธ�นร�ยน้ีอธิบ�ยว่�ได้ย้ดหลักคว�มสอดคล้องกับ 
นโยบ�ย ก�รทำ�ง�นวิช�ก�รและมีหลักฐ�นเชิงประจักษ์คว�ม 
เป็นเจ้�ของ ก�รมีส่วนร่วม และก�รรับรู้เรียนรู้ของสังคมเป็น 
สำ�คัญ ขั้นตอนก่อนก�รยกร่�ง ได้สัมภ�ษณ์ผูู้้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมจัดเวทีรับฟังคว�มเห็นจ�กภ�คีหล�ยภ�คส่วน
  ทั้งนี้ ได้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของธรรมนูญฯ ใน
ระยะ ๕ ปี ไว้ว่� “รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เป็น้ธรัรัม และไม่ 

ที่ิ�งใครัไวั้ข่้างห่ลัง” ซ้�งในระหว่�งกระบวนก�รยกร่�งนั้น 
ก็ได้มีก�รจัดเวทีทำ�คว�มเข้�ใจ สื�อส�ร สร้�งก�รรับรู้และ
ก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�ร รวมถ้งก�รรับฟังคว�มเห็น
จ�กภ�คีที�มีส่วนเกี�ยวข้อง ทั้งภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�รวิช�ชีพ 
ภ�คประช�สังคม ภ�คเอกชน รวมถ้งกลุ่มเฉัพ�ะ ม�
อย่�งต่อเนื�องหล�กหล�ยเวที
      ดร.สุวิทย์ อธิบ�ยถ้งแก่นแท้ของธรรมนูญฯ ฉับับนี้ 
ที�มุ่งตอบโจทย์คว�มมั�นคงของมนุษย์ ซ้�งสะท้อนผู้่�นก�ร 
มีสุขภ�วะที�ดี ที�ไม่ใช่เพียงแค่ “สุขภ�วะส่วนบุคคล”  
(Individual Wellbeing) แต่ครอบคลุม “สุขภ�วะในก�ร
อยู่ร่วมกับผูู้้อื�น” (Collective Wellbeing) เห็นได้จ�ก
วิกฤตโควิด-19 ที�แสดงให้เห็นแล้วว่�เร�มีสุขภ�วะที�ด ี
คนเดียวไม่ได้ แต่เร�ต้องมีสุขภ�วะที�ดีร่วมกับคนทั้งโลก  
รวมถ้งก�รมี “สุขภ�วะที�ดีร่วมกับธรรมช�ติและสิ�งแวดล้อม” 
(Planetary Wellbeing) ด้วย
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  “ดังนั้นในธรรมนูญฯ ฉับับนี้ แนวคิดว่�ด้วย
สุขภ�วะจ้งมีก�รขย�ยออกไป โดยจะไม่ได้เน้น 
เฉัพ�ะสุขภ�พจิตและสุขภ�พใจส่วนบุคคล แต่เน้น 
สุขภ�วะร่วมกันระหว่�งมนุษย์-มนุษย์ และมนุษย์
-ธรรมช�ติ ซ้�งห�กทำ�ได้สำ�เร็จ จะส�ม�รถตอบ 
โจทย์คว�มยั�งยืนและคว�มเท่�เทียมได้อย่�งแท้จริง” 
 ดร.สุวิทย์ เผู้ยถ้งภ�พฝ้ัน
  สำ�หรับธรรมนูญฯ ฉับับนี้ ถือเป็นกรอบแนวคิด
เป็นตัวกำ�หนดทิศท�งในเรื�องของสุขภ�วะและ
ระบบสุขภ�พของประเทศ รวมถ้งนโยบ�ยต่�งๆ 
ที�ต้องสอดรับกับกระแสของโลกที�เปลี�ยนแปลงไป 
ดังน้ันนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของประเทศจะ 
ต้องมองเป็นองค์รวม ที�ตอบโจทย์คว�มยั�งยืนและ 
คว�มเท่�เทียม ซ้�งเฟ้องตัวสำ�คัญ คือ “ระบบ
สุขภ�พ” ที�ทุกภ�คส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื�อน 
ไม่ใช่เพียงแค่พ้�งพ�ภ�ครัฐอย่�งเดียว
  ทั้งนี้ ทุกภ�คส่วนจะต้องม�ช่วยกันพัฒน� 
คิดค้น ออกแบบรูปแบบของโครงสร้�งและเครือข่�ย 
ตลอดจนก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของระบบ
สุขภ�พในองค์รวม ที�ไม่ใช่แค่เพียงมิติท�งด้�น 
ก�รแพทย์ แต่ครอบคลุมไปถ้งสิ�งแวดล้อม สังคมและ 
ปัญญ�มนุษย์ด้วย ดังนั้นหลักก�รของธรรมนูญฯ 
จะเป็นตัวช้ีนำ�ทิศท�งยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยระบบ 
สุขภ�พของประเทศของเร�ที�สอดรับกับประช�คม 
โลก
   ดร.สุวิทย์ ขย�ยคว�มว่� รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เป็น้ 
ธรัรัม ส่วนหน้�งจะต้องสะท้อนผู่้�นคว�มเท่�เทียม 
แต่มนุษย์ทุกคนเกิดม�โดยธรรมช�ติย่อมมีคว�ม
ไม่เท่�เทียมกันอยู่ในตัว ดังนั้นสิ�งที�จะต้องทำ�เพื�อ
ตอบโจทย์คว�มเป็นธรรม คือ “ต้องให้แต้มต่อกับ
คนที�ด้อยโอก�สกว่� หรือคนที�เสียเปรียบกว่�” ทุก
คนควรได้รับก�รเข้�ถ้ง ก�รให้บริก�ร ตลอดจน

ก�รมีส่วนร่วมในระบบสุขภ�พอย่�งเท่�เทียมกัน
  ขณะเดียวกัน ห�กจะไปสู่แนวคิดที�ว่�ไม่ท้ิงใคร 
ไว้ข้�งหลังได้นั้น ต้องยอมรับในคว�มหล�กหล�ย
(Diversity) ไม่ว่�จะเป็นในเรื�องของเชือ้ช�ติ พื้นที�
ข้อจำ�กัด หรือโอก�สของแต่ละคนที�ย่อมแตกต่�ง 
กัน รวมถ้งต้องเปิดพ้ืนที�ให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วม 
ได้อย่�งครอบคลุมและทั �วถ้ง (Inclusion /  
Inclusiveness) ระบบสุขภ�พที�มีคว�มเป็นธรรม
จ้งจะเกิดข้้น
  พร้อมกันน้ียังจะต้องพิจ�รณ�ถ้งประสิทธิภ�พ 
(Efficiency) ในก�รทำ�ให้ระบบเกิดคว�มเป็นธรรมน้ัน 
ต้นทุนจะต้องสมเหตุสมผู้ล สอดรับกับข้อจำ�กัด 
ท�งด้�นงบประม�ณ หรือขีดคว�มส�ม�รถในก�ร 
บริห�รจัดก�รงบประม�ณของประเทศเป็นสำ�คัญ
โดยจะต้องแปลงหลักคิดไปสู่ก�รปฏิิบัติบนข้อ
จำ�กัดและงบประม�ณที�มีอยู่
  นอกจ�กน้ี ระบบสุขภ�พน้ันยังมีคว�มเกี�ยวพัน 
กับก�รพัฒน�อย่�งยั�งยืน จ�กเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ของสหประช�ช�ติทั้ง ๑๗ เป้�หม�ย ห�กมองเป็น
องค์รวมจะส�ม�รถแบ่งได้เป็น ๒x๒ มิติ คือคว�ม 
สัมพันธ์ระหว่�งคนกับสิ�งแวดล้อม (Environmental 
Perspective) ก�รปฏิิสัมพันธ์ระหว่�งคนกับคน
(Humanitarian Perspective) ก�รสร้�งคว�ม
มั�งคั�ง (Wealth Creation) และก�รกระจ�ยคว�ม 
มั�งคั�ง (Wealth Distribution)
  ดร.สุวิทย์ ทิง้ท้�ยว่� หัวใจสำ�คัญที�จะร้อยเรียง
แต่ละมิติเข้�ด้วยกัน คือ “ระบบสุขภ�พที�ดี” ที�
ต้องมีสุขภ�วะที�ดีของปัจเจกบุคคล (Individual 
Wellbeing) ไปพร้อมๆ กับต้องมีสุขภ�วะที�ดีในก�ร 
อยู่ร่วมกับผูู้้อื�น (Collective Wellbeing) และใน
ขณะเดียวกันต้องมีสุขภ�วะที�ดีร่วมกับธรรมช�ติ
และสิ�งแวดล้อม (Planetary Wellbeing) ซ้�งเมื�อ
มองหลอมรวมเป็นระบบสุขภ�พแบบองค์รวม
(Holistic Wellbeing) มันก็คือก�รพัฒน�อย่�ง
ยั�งยืนนั�นเอง 

ห้ัวใจสำาคัุญที่่�จะรื่้อยเรื่ียงแติ่ละมิติิเข้าด้วยกััน
คุือ “ระบบสุขภ�พทำ้�ด”้ ที่่�ติ้องม่สุขภาวะที่่�ด่
ของป็ัจุเจุกิบุคคลั (Individual Wellbeing) 
ไปพรื่้อมๆ	กัับติ้องม่สุขภาวะที่่�ด่ในกัารื่
อยู่ร่วัมกิับผูู้้อื�นี้ (Collective Wellbeing) 
และในขณ์ะเด่ยวกัันติ้องม่สุขภาวะที่่�ด่ร่ื่วมกัับ
ธรรมช�ต่ิแลัะสิ�งแวัดล้ัอม (Planetary 
Wellbeing)
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  ที�ประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ครั้งที� 
๓/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ซ้�งมี ดีรั.สาธิติ  
ปิติุเติชะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองประธ�น 
คสช. เป็นประธ�น มีมติเห็นชอบ (ร่�ง) ธรัรัมนู้ญวั่าดี้วัย 
รัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับที่ี� ๓ และเห็นชอบ มติิ
สมัชชาสุข่ภาพี่เฉพี่าะปรัะเดี็น้ที่ี�เกี�ยวัข่้อง พร้อมทั้ง
ขอให้ทุกหน่วยง�น ทุกภ�คส่วนของสังคม ร่วมกันนำ�ไป
ใช้ขับเคลื�อนหรืออ้�งอิง ต�มบทบ�ทหน้�ที�และอำ�น�จ
ของตนต่อไป
  นั�นหม�ยคว�มว่� ก�รเดินท�งของ (รั่าง) ธรัรัมนู้ญ 
วั่าดี้วัยรัะบบสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ ฉบับที่ี� ๓ ขณะนี ้รุดหน้� 
ม�จนเข้�สู่โค้งสุดท้�ยแล้ว
  “ประชุม คสช. มอบหม�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) นำ�เสนอ (ร่�ง) ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ 
ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื�อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
ก่อนร�ยง�นต่อสภ�ผูู้้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ�เพื�อทร�บ
และประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป” น้พี่.ปรัะที่ีป  
ธน้กิจเจรัิญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
ระบุถง้ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นหลังจ�กนี้
  ในก�รประชุม คสช. “ดร.ส�ธิต” ยังได้กล่�วชื�นชมผูู้้ที�
อยู่ในกระบวนก�รจัดทำ� (ร่�ง) ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ ที�ได้
พัฒน�ธรรมนูญฯ ฉับับที� ๓ ของประเทศไทย บนหลักก�ร
ท�งวิช�ก�ร ก�รมีส่วนร่วม และก�รสื�อส�รสังคม ภ�ยใต้
เป้�หม�ย “รัะบบสุข่ภาพี่ที่ี�เป็น้ธรัรัม และไม่ที่ิ�งใครัไวั้
ข่้างห่ลัง”
  “ต้องขอบคุณทุกฝ่้�ยที�ให้คว�มสำ�คัญกับเวทีสมัชช� 
สุขภ�พเฉัพ�ะประเด็นฯ และกระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ 
ที�ได้ให้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์ และร่วมกันออกแบบระบบ 
สุขภ�พของทุกคนบนผืู้นแผู่้นดินไทย เพร�ะจ�กก�รระบ�ด 
ของโควิด-19 ที�ผู้่�นม� เร�เห็นชัดเจนแล้วว่�สุขภ�พเป็น 
เรื�องของทุกคนจริงๆ ไม่ใช่เฉัพ�ะเรื�องของบุคล�กรท�ง 
ก�รแพทย์ หรือส�ธ�รณสุข เท่�นัน้ แต่ยังมีปัจจัยหล�ย 
อย่�งที�ม�เกี�ยวข้องและกำ�หนดสุขภ�พในทุกระดับ ซ้�งต้อง 
อ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน และปัจจัยแวดล้อม
ต่�งๆ ที�ม�กำ�หนดสุขภ�พ” รมช. สธ. ระบุ
  ขณะที� ดีรั.สุวัิที่ย์ เมษิน้ที่รัีย์ ประธ�นกรรมก�รจัดทำ� 
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓ เล่�ว่� 

ตลอดระยะเวล�ร�ว ๑ ปีเศษของกระบวนก�รร่�งธรรมนูญฯ 
ฉับับที� ๓ ผู้่�นขั้นตอนก�รมีส่วนร่วมและรับฟังคว�มเห็น 
พร้อมสื�อส�รให้สังคมวงกว้�งรู้จักธรรมนูญฯอย่�งต่อเนื�อง 
ไปแล้วหล�ยครั ้งหล�ยเวที รวมถ้งเวทีสมัชช�สุขภ�พ 
เฉัพ�ะประเด็น ครั้งล่�สุดเมื�อวันที� ๒๕ เม.ย. ที�ผู้่�นม� 
ซ้�งเป็นเวทีที�ทุกภ�คส่วนทั�วประเทศให้ฉัันทมติต่อร่�ง 
ธรรมนูญฯ ฉับับน้ี เพื�อนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื�อนร่วมกันต่อไป
  “สุขภ�พไม่ใช่เรื�องของปัจเจก แต่เป็นเรื�องของทุกคน 
และของสังคมโลกด้วย หรือที�เร�เรียกว่� one world  
one destiny มีสุขก็สุขด้วยกัน มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน ดังน้ัน 
ธรรมนูญฯ ฉับับนี้ จ้งมีแนวคิดสำ�คัญที�ก�รมองระบบ
สุขภ�พแบบองค์รวม ให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัยแวดล้อม 
ก�รพัฒน�ศักยภ�พคน และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
เพร�ะระบบสุขภ�พที�ดีและเป็นธรรม จะนำ�ม�ซ้�งคว�ม
ยั�งยืนของคน สังคม และประเทศ” ดร.สุวิทย์ กล่�ว
  วันเดียวกัน ที�ประชุม คสช. ยังได้มีมติรับทร�บ แผู้น้งาน้ 
ห่ลักสำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ (สช.) 
ฉบับที่ี� ๔ ปีงบปรัะมาณ พี่.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ที�ผู้่�น
คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร สช. ที�ได้กำ�หนด 
ทิศท�งและเป้�หม�ยก�รทำ�ง�นของ สช. และภ�คีเครือข่�ย 
ในระยะ ๕ ปี เปลี�ยนไปจ�กเดิมอย่�งม�ก
  ทัง้นี ้สิ�งที� สช. จะทำ�คือ ๑. ทำ�ง�นใหญ่ขับเคลื�อนก�ร
ปฏิิรูประบบสุขภ�พและก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ 
แบบมีส่วนร่วม  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนก�รใช้กลไกและ 
เครื�องมือต่�งๆ ภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ ๓. ทำ�ง�น 
ร่วมกับหน่วยง�นองค์กรภ�คียุทธศ�สตร์ ๔.พัฒน�ก�ร
ทำ�ง�นด้�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์  ๕. เสริมสร้�งขีด
คว�มส�ม�รถภ�คีเครือข่�ย
  สำ�หรับแผู้นง�นหลัก สช. ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖– 
๒๕๗๐) จะมียุทธศ�สตร์สำ�คัญ ๔ ด้�น ประกอบด้วย  
๑. พัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม 
ที�เป็นประเด็นสำ�คัญของประเทศ ๒. ยกระดับคุณภ�พ
กระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะให้มีคว�มยืดหยุ่นและ 
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ ๓. ยกระดับคว�มร่วมมือกับ 
ภ�คียุทธศ�สตร์และเพิ�มขีดคว�มส�ม�รถของภ�คีเครือข่�ย 
เพื�อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพื้นที� ๔. สื�อส�ร
สังคมเชิงรุก 

เ กั า ะ ต์ ดิ์  คุ ส ช .

ฉลุย!	
ธรรมนูญว่่าด้่ว่ยระบับัสุขภาพฯ ฉบัับัที� 3

‘คำกก.สุขภาพแห่งชาติ’ เห็นชอบัแลี่้ว่ 
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เรัื�อง นภ�พร แจ่มทับทิมเ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้� น ที�

เชื�อม	‘เส้นที่างถนน’	
สานเป้าหมาย 
‘ลี่ด่อุบััติเหตุ’

  แม้ภ�พรวมของตัวเลขสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศก�ลปี 
๒๕๖๕ ในจังหวัดสระบุรี มีแนวโน้มที�ลดลงจ�กปีก่อน 
โดยอุบัติเหตุท�งถนนส่วนใหญ่ ยังเกิดข้้นกับรถจักรย�นยนต์ 
บนถนนส�ยรองในชุมชนที�มีลักษณะแคบและคดเคี้ยว
ต�มลำ�นำ้�ป่�สัก ม�กกว่�ถนนเส้นท�งส�ยหลัก 
  แนวท�งก�รรณรงค์เพื�อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศก�ลที�
มีวันหยุดต่อเนื�อง จ้งเกิดข้้นจ�กหล�ยภ�คส่วน หวังลด
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บและเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน รวม
ถ้งสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รแก้ไขปัญห�ในระดับชุมชน 
ตำ�บล และอำ�เภอให้เพิ�มม�กข้้น
  สอดคล้องกับกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ
จังหวัดสระบุรี ในประเด็นก�รแก้ไขปัญห�อุบัติเหตุท�ง
ถนนในชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ 
จ.สระบุรี ที�ร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยระดมคว�มคิดเห็น
เตรียมพร้อมรองรับสถ�นก�รณ์อุบัติเหตุ และร่วมสร้�ง

คว�มปลอดภัยท�งถนนในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ โดย
เน้นก�รบูรณ�ก�รก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คร�ชก�ร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น เอกชน และประช�สังคม  
  ด้วยกลไกก�รดำ�เนินง�นของสมัชช�สุขภ�พจังหวัด
ที�เชื�อมโยงก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยจัดก�รระดับจังหวัด
(Node Flagship), คณะกรรมก�ร กขป.เขตพื้นที� ๔, 
สำ�นักง�นเขตสุขภ�พที� ๔, คณะกรรมก�รศูนย์อำ�นวย 
ก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน จ.สระบุรี (ศปถ.), สำ�นักง�น 
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด (ปภ.), แขวง 
ท�งหลวง ร่วมผู้น้กกำ�ลังขับเคลื�อนแนวท�งก�รปฏิิบัติกับ 
คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) 
แก่งคอยและวังม่วง 
  โดยใช้กลยุทธ ์ “เส้น้ที่างถืน้น้” ขับเคลื�อน-เชื�อมโยง
ทุกภ�คส่วน นำ�ร่องบนถนนหม�ยเลข ๓๒๒๔-๔๐๑๕  
จุดเริ�มต้นจ�กอำ�เภอแก่งคอย สิน้สุดที�อำ�เภอวังม่วง ซ้�ง

เป็นเส้นท�งเลี�ยงเมืองสระบุรี ดำ�เนินก�รสร้�งเส้นท�ง
ถนนปลอดภัย ต�มแผู้นง�นปี ๒๕๖๔-๒๖๖๕ 
 ตั้งเป้�หม�ยก�รแก้ไขปัญห�อุบัติเหตุบนถนนส�ยรอง
ภ�ยในระยะเวล� ๑ ปี  คือ ๑. ลดอัตร�ก�รต�ยจ�ก
อุบัติเหตุปีละ ๑๐ ๒. อุบัติเหตุท�งถนนลดลงร้อยละ ๑๐ 
๓. จุดเสี�ยงได้รับก�รแก้ไขร้อยละ ๘๐ ๔. ประช�ชนสวม
หมวกนิรภัยร้อยละ ๘๐
  น้ายดีุรังค์ฤที่ธิ� ศิรัิวััฒิน้พี่ัน้ธ์ น�ยอำ�เภอแก่งคอย 
และประธ�น พชอ.แก่งคอย กล่�วในก�รประชุมสมัชช� 
สุขภ�พจังหวัดสระบุรี ครั้งที� ๕/๒๕๖๕ ว่�ด้วย “ก�ร 
สร้�งเสริมคว�มปลอดภัยท�งถนนในชุมชน” ว่�ในช่วง 
เทศก�ลสงกร�นต์ปีน้ี ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ 
อุบัติเหตุ โดยเน้นทุกหน่วยง�นบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ
ทุกภ�คส่วนในก�รสร้�งคว�มตระหนักถ้งปัญห�อุบัติเหตุ

และจุดเสี�ยงในพื้นที�ให้กับประช�ชน ผูู้้ใช้รถใช้ถนนใน
ช่วงเทศก�ล รวมถ้งนำ�เสนอข้อมูล คว�มก้�วหน้�ก�ร
ดำ�เนินง�นให้กับภ�คีเครือข่�ยที�เกี�ยวข้อง
  บรรย�ก�ศก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กสม�ชิกกลุ่ม 
เครือข่�ย ผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยง�นภ�คีต่�งๆ  
ทำ�ให้ก�รจัดทำ�ข้อมูลและพัฒน�ร่�งข้อเสนอเชิงนโยบ�ย
ส�ธ�รณะ ว่�ด้วย “ก�รเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยบน
ท้องถนน” จังหวัดสระบุรี  มีเนือ้ห�ครอบคลุมต่อประเด็น
ปัญห� ส�ม�รถแสวงห�ท�งเลือก ท�งออกร่วมกันด้วย
ฉัันทมติ  ส่งผู้ลให้ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยได้ถูกผู้ลักดันไป
สู่ก�รปฏิิบัติ  พร้อมเป็นพื้นที�ต้นแบบก�รแก้ไขอุบัติเหตุ
ท�งถนนอย่�งเป็นรูปธรรม และขย�ยผู้ลลัพธ์ คว�ม
สำ�เร็จไปในเส้นท�งอื�นๆ อีกด้วย  
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เรัื�อง ฝ้รั�งแช่อิ�ม

 ๓.  ภ�คส่วนสุขภ�พควรเป็นผูู้้นำ�ในก�รติดต�ม 
และประเมินคว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ ด้วย
ก�รติดต�มผู้ลลัพธ์ด้�นสุขภ�พ ก�รบริก�รท�ง
สุขภ�พ รวมถ้งทำ�ง�นกับภ�คส่วนนอกสุขภ�พ
ในก�รติดต�มและประเมินผู้ลคุณภ�พชีวิตใน
ชีวิตประจำ�วันของประช�ชนด้วย 
  โดยตัวอย่�งที�เป็นรูปธรรม เช่น ลงทุนและให้ 
คว�มสำ�คัญกับระบบสุขภ�พปฐมภูมิ เช่น ลงทุน 
๑% ของ ผู้ลิตภัณฑ์์มวลรวมของประเทศ หรือ 
Gross Domestic Product (GDP) สำ�หรับระบบ
ปฐมภูมิ๓

  ตัิวัอย่างข้่อเสน้อการัลดีควัามเห่ลื�อมลำ�าและสร้ัาง 
ควัามเป็น้ธรัรัมด้ีาน้สุข่ภาพี่ใน้ภาวัะโควิัดี-19 แน่นอน 
ว่�ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้เปิดแผู้ล

  ประเทศหรือสังคมที�มีคว�มเสมอภ�ค มีคว�มเป็นธรรม 
ประช�ชนมักมีแนวโน้มที�จะมีสุขภ�พที�ดีกว่� และยิ�ง 
ประเทศไหนที�ประช�ชนมีร�ยได้ต่�งกันม�ก มีคว�ม
เหลื�อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจสูง มักมีแนวโน้มที�ประช�ชนใน 
ประเทศน้ันจะมีปัญห�ท�งสุขภ�พจิตและโรคอ้วนที�สูง 
ข้้นด้วย นอกจ�กน้ีปัญห�คว�มเหลื�อมลำ�้หรือไม่เป็นธรรม 
ท�งสังคมและเศรษฐกิจยังส่งผู้ลปัญห�สุขภ�พในหล�ย
ด้�น เช่น คว�มเครียด ก�รสูบบุหรี� ก�รดื�มแอลกอฮอล์ 
ก�รไม่มีที�อยู่ที�ดี สิ�งแวดล้อมไม่ดีและย่อมกระทบสุขภ�พ 
ในอน�คตได้๑   ดังน้ันก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมด้�นสุขภ�พ 
จ้งย่อมเกี�ยวข้องกับก�รแก้ไขปัญห�ท�งสังคมและเศรษฐกิจ 
ด้วย แล้วในต่�งประเทศ หรือ ระดับโลก เข�มีแนวท�ง
ก�รแก้ไขที�น่�สนใจอย่�งไร
  สรั้างกลไกเครัือข่่ายเพี่ื�อศ่กษาวัิธีการัลดีควัาม 
เห่ลื�อมลำ�าที่างสุข่ภาพี่ องค์ก�รอน�มัยโลกภูมิภ�คละติน 
อเมริก� หรือ Pan American Health Organization :  
PAHO) ต้ังคณะกรรมก�รด้�นคว�มเป็นธรรมและลดคว�ม 
เหลื�อมลำ้�ด้�นสุขภ�พ เพื�อผู้ลลัพธ์ท�งสุขภ�พที�ดีข้้นของ
ช�วอเมริก� ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมก�รเป็น 
ผูู้้เชี �ยวช�ญด้�นคว�มเป็นธรรม เพศ ช�ติพันธุ์ สิทธิ
มนุษยชน เพื�อศ้กษ�ตัวอย่�งและแสวงห�แนวท�งก�ร
ลดคว�มเหลื�อมลำ้�ด้�นสุขภ�พ๒

  สร้ัางข้่อเสน้อต่ิอภาคส่วัน้สุข่ภาพี่และน้อกสุข่ภาพี่ 
เพี่ื�อสร้ัางควัามเป็น้ธรัรัมดี้าน้สุข่ภาพี่ องค์ก�รอน�มัย
โลก (World Health Organization) มีข้อเสนอสำ�คัญเพื�อ
สร้�งเป็นธรรมด้�นสุขภ�พ 3 ประก�ร คือ 
 ๑.  ภ�คส่วนสุขภ�พควรสร้�งระบบสุขภ�พที�เข้�ถ้งได้
ง่�ย มีประสิทธิภ�พ มีคุณภ�พ เป็นที�ยอมรับ
 ๒.  ภ�คส่วนสุขภ�พและภ�คส่วนอื�น ควรร่วมมือกัน 
เพื�อแก้ไขก�รเข้�ถ้งพลังง�นและทรัพย�กรอย่�งเท่�
เทียม เพื�อพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ในชีวิตประจำ�
วันของประช�ชน

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

คำว่ามเป็นธรรม
ด่้านสุขภาพ 
สรื่้างได้อย่างไรื่

คว�มไม่ธรรมในทุกมิติที�มี
อยู่เดิมให้เป็นแผู้ลล้กลงไป
ม�กข้้น แต่ในขณะเดียวกัน

ในวิกฤตเร�ก็ยังพอเห็น
โอก�ส ข้อมูลจ�ก SDG Move 

ประเทศไทยระบุว่�แนวท�งก�ร
แพทย์ท�งไกล หรือ Telemedicine
 เข้�ม�ประยุกต์ใช้ในระบบสุขภ�พ

 จะทำ�ให้ลดคว�มเหลื�อมลำ้� หรือ สร้�ง
คว�มเป็นธรรมท�งด้�นสุขภ�พได้ เช่น ทำ�ให้

ประช�ชนในพื้นที�ห่�งไกล ข�ดแคลนบุคล�กร
ท�งด้�นสุขภ�พ เข้�ถ้งก�รบริก�รด้�นสุขภ�พ

ได้ม�กข้้น ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีก�รนำ�ก�รแพทย์
ท�งไกลม�ปรับใช้เพื�อก�รลดจำ�นวนคนไข้

ที�จะม�โรงพย�บ�ล และใช้สำ�หรับคนไข้ที�เป็นผูู้้สูงอ�ยุ
หรือเคลื�อนไหวลำ�บ�ก๔

  ในขณะเดียวกันประเทศไทยเอง เร�ก็กำ�ลังเคลื�อนไหว 
เพื�อสร้ัางพิี่มพ์ี่เขี่ยวัการัสร้ัางรัะบบสุข่ภาพี่ทีี่�เป็น้ธรัรัม 
ด้ีวัยการัจัดีที่ำาธรัรัมนู้ญว่ัาด้ีวัยรัะบบสุข่ภาพี่ฉบับทีี่� ๓ 
ซ้�งค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปีน้ี (พ.ศ.๒๕๖๕) โดยธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พฉับับน้ีมีเป้�หม�ยที�จะส่งเสริมคว�ม 
เป็นธรรมท�งสุขภ�พ ด้วยก�รก�รเข้�ถ้งบริก�รข้ันพ้ืนฐ�น 
ที�ครอบคลุม และระยะต่อไปต้องเกิดก�รพัฒน�ระบบ 
สุขภ�พที �ย ั �งยืน นอกจ�กนี ้ธรรมนูญฯ ฉับับนี ้ย ังถูก 
เขียนให้สอดคล้องเพื�อแก้ไขสถ�นก�รณ์ที�สำ�คัญของท้ัง 
ประเทศและโลก เช ่น โรคระบ�ด โรคอ ุบ ัต ิใหม ่
สังคมสูงวัย ภ�วะโลกร้อน เทคโนโลยี ก�รขย�ยตัวเอง
ของเมือง๕ 

๑  Policy Brief on Health and Reduced Inequalities, World Health Organization Regional Office of Europe, 2019 
  ๒ https://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/commission-of-the-pan-american-health-organisa-

tion-on-equity-and-health-inequalities-in-the-americas 
 ๓ https://www.who.int/health-topics/health-equity#tab=tab_3 

๔ https://www.sdgmove.com/2021/02/25/telemedicine-no-patient-left-behind/ 
๕ https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/node/3274 



ฉบับ ๑๔๐ : พฤษภาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๐ : พฤษภาคม ๒๕๖๕40 41

เรัื�อง น�ตย� พรหมทอง และ สุวิช� ทวีสุข ใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

HIA สู่การสร้างสังคำมสมานฉันท์
และการพัฒนาอย่างยั�งย่น

  การัปรัะชุมวัิชาการัแลกเปลี� ยน้เรัียน้รัู้ การั
ปรัะเมิน้ผู้ลกรัะที่บดี้าน้สุข่ภาพี่ (HIA Forum) ปี 
๒๕๖๕ กำ�หนดจัดระหว่�งวันที� ๘ - ๙ สิงห�คม ๒๕๖๕
 ณ จังหวัดขอนแก่น ภ�ยใต้ Theme “HIA สู่การัสรั้าง
สังคมสมาน้ฉัน้ที่์และการัพี่ัฒิน้าอย่างยั�งยืน้”
  ในก�รจัดง�นครั้งนี ้ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และเครือ
ข่�ยสถ�บันวิช�ก�รประเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พ (HIA 
Consortium) รับหน้�ที�เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดง�น โดยที�
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประเมินผู้ล 
กระทบด้�นสุขภ�พ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รจัดก�ร
ประชุมวิช�ก�รแลกเปลี�ยนเรียนรู้ก�รประเมินผู้ลกระทบ
ด้�นสุขภ�พ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกลไกหลักในก�รดำ�เนิน
ง�น มี ศาสติรัาจารัย์ ดีรั.วังศา เล้าห่ศิรัิวังศ์ คณบดี
คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เป็น
ประธ�น และมีผูู้้แทนจ�กคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ และ
สช. เป็นกลไกเลข�นุก�รร่วมกัน มีอนุกรรมก�รม�จ�ก 
ผูู้้แทนของสถ�บันวิช�ก�รในเครือข่�ย HIA Consortium 
ครอบคลุมทุกภ�คทั�วประเทศ
  ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�ร
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ HIA Forum ครัง้ที� ๓/๒๕๖๕ เมื�อ
วันที� ๕ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ ได้มีก�รพิจ�รณ�ก�รเตรียม
ง�นร�ยละเอียดกำ�หนดก�รและรูปแบบก�รจัดง�นในวัน
ดังกล่�ว โดยภ�พรวมของง�นจะประกอบด้วยกิจกรรม
ต่�งๆ ดังนี้
      ๑. ก�รประชุมในห้องประชุมรวม ซ้�งจะมีกิจกรรมพิธี
เปิดก�รประชุม โดยรองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�น
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ กล่�วเปิดง�น และป�ฐกถ�
พิเศษในหัวข้อ “๑๕ ปี พี่.รั.บ. สุข่ภาพี่แห่่งชาติิ กับการั
ข่ับเคลื�อน้การัปรัะเมิน้ผู้ลกรัะที่บดี้าน้สุข่ภาพี่” จ�ก
นั้นจะเป็นก�รกล่�วป�ฐกถ�พิเศษ โดยรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รอุดมศ้กษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 ในหัวข้อเรื�อง “กรัะที่รัวัง อวั. กับการัสน้ับสนุ้น้การั
สรั้างองค์ควัามรัู้ เพี่ื�อขั่บเคลื�อน้การัปรัะเมิน้ผู้ลกรัะ
ที่บดี้าน้สุข่ภาพี่ ให่้เป็น้เครัื�องมือการัสรั้างสังคมสุข่
ภาวัะที่ี�ยั�งยืน้”
  นอกจ�กนี้ ยังมีเวทีเสวน�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในช่วง
ต่�งๆ ใน ๔ เรื�อง ได้แก่ (๑) เวทีเสวน�แลกเปลี�ยนเรียน
รู้และนำ�เสนอ Best Practice ก�รประเมินผู้ลกระทบด้�น

สุขภ�พในระดับต่�งๆ (๒) เวทีเสวน�แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบก�รณณ์ก�รพัฒน�เครือข่�ยวิช�ก�ร HIA Con-
sortium ๖ ภูมิภ�ค (๓) เวทีเสวน�แลกเปลี�ยนเรียนรู ้ “
โอก�สและคว�มท้�ท�ย: ทิศท�งก�รขับเคลื�อน HIA ของ
หน่วยง�นภ�คียุทธศ�สตร์ ภ�ยใต้หลักเกณฑ์์ HIA ฉับับ
ที� ๓” (๔) เวทีเสวน�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ก�รพัฒน� Re-
search mapping เพื�อพัฒน�ประเด็นวิจัยก�รประเมิน
ผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พ
    ๒. ก�รประชุมในห้องประชุมย่อย ซ้�งจะเป็นก�รนำ�
เสนอผู้ลง�นวิช�ก�รและแลกเลี�ยนเรียนรู ้จำ�นวน ๕ ห้อง
ต�มกลุ่มประเด็น คือ (๑) ก�รประเมินผู้ลกระทบด้�น
สุขภ�พเพื�อประเมินผู้ลกระทบจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ  
(๒) ก�รประเมินผู้ลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�รให้บริก�ร
ส�ธ�รณะสุขและก�รควบคุมโรค (๓) ก�รประเมินผู้ล 
กระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�รพัฒน�เศรษฐกิจ อุตส�หกรรม 
สิ�งแวดล้อม ท่องเที�ยว และสังคม (๔) ก�รประเมินผู้ล 
กระทบด้�นสุขภ�พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
(๕) ก�รประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอื�นๆ ก�รศ้กษ�
ระบบหรือกลไกที�เกี�ยวข้องกับก�รประเมินผู้ลกระทบด้�น
สุขภ�พ ก�รพัฒน�เครื�องมือในก�รประเมินผู้ลกระทบ
ด้�นสุขภ�พ
      ๓. กิจกรรมนิทรรศก�รจ�กองค์กรภ�คีเครือข่�ยที�
เกี�ยวข้อง และนำ�เสนอผู้ลง�นวิช�ก�ร แลกเปลี�ยนเรียน
รู้และถ่�ยทอดทักษะประสบก�รณ์ด้�นก�รประเมินผู้ล 
กระทบด้�นสุขภ�พ ระหว่�งพื้นที�
  โดยคณะอนุกรรมก�รได้กำ�หนด timeline สำ�หรับ
ก�รลงทะเบียนและส่งผู้ลง�นวิช�ก�รเพื�อนำ�เสนอใน
ก�รประชุมฯ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนสำ�หรับผูู้้ที�จะนำ�
เสนอบทคว�มวิช�ก�ร ระหว่�งวันที� ๑ - ๓๐ มิถุน�ยน
 ๒๕๖๕ ต่อไป และจะดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ให้ภ�คี
เครือข่�ยได้ทร�บกำ�หนดก�ร และคว�มเคลื�อนไหวต่�งๆ
 ที�เกี�ยวข้อง รวมถ้งข้อมูลสำ�หรับก�รจัดเตรียมผู้ลง�น
วิช�ก�ร ผู้่�นท�งเว็บไซต์ของง�น โดยเครือข่�ยส�ม�รถ
ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รเตรียมง�นและข้อมูลที�
เกี�ยวข้อง ได้จ�กเว็บไซต์ HIA ของ สช. www.national-
health.or.th  ตั้งแต่ช่วงปล�ยเดือนพฤษภ�คมนี้ เป็นต้น
ไป 
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เรัื�อง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคินR i g h t   t o   H e a l t h

สิที่ธิและห้น้าที่่�ของทีุ่กัภาคุส่วน
ในกัารื่ขับเคุลื�อน	

‘ธรรมนูญว่่าด่้ว่ยระบับัสุขภาพแห่งชาติ’
ติาม	พ.รื่.บ.	สุขภาพแห่้งชาติิ	พ.ศ.	๒๕๕๐

  อ�จเป็นเพร�ะสังคมไทยเคยชินกับก�รที�มีหน่วยง�นรัฐ
หรือผูู้้หน้�งผูู้้ใดม�มอบหรือม�กำ�หนดสิทธิให้แก่ประช�ชนใน
เรื�องต่�งๆ ทำ�ให้หล�ยปีที�ผู้่�นม�มักจะมีคำ�ถ�มจ�กภ�คส่วน 
ต่�งๆ ม�ที� สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่่งชาติิ (สช.) 
เสมอถ้งเน้ือห�ต�มธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ
ว่�จะมีกระบวนก�รในก�รบังคับหรือขับเคลื�อนเพื�อให้เป็นไป
ต�มเนื้อห�ที�ระบุไว้อย่�งไร 
  สำ�หรับประเด็นนี้จะต้องพิจ�รณ�ต�มเจตน�รมณ์ของก�ร
ยกร่�ง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ในตอนต้นว่�
  “กฎหม�ยนี้เป็นก�รเปลี�ยนแนวคิดในก�รบริห�รจัดก�ร
ง�นด้�นสุขภ�พของประเทศ จ�กเดิมที�เป็นหน้�ที�ของรัฐ ม�
เปิดพ้ืนที�ให้ประช�ชนมีส่วนร่วมกับรัฐในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 
และก�รจัดก�รต่�งๆ ในระบบสุขภ�พต�มแนวคิดที�่ว่� สังคม
จะมีสุขภ�พที�ดีหรือไม่ ไม่ใช่หน้�ที�ของใครคนใดคนหน้�ง แต่
เป็นหน้�ที�ของทุกคนในสังคมที�จะต้องร่วมกันสร้�งข้้นม�๑,๒”
  จ�กเจตน�รมณ์ในก�รยกร่�งกฎหม�ยดังกล่�วตั้งแต่ต้น
ทำ�ให้ทุกฝ้่�ยที�มีส่วนร่วมในก�รยกร่�งจะต้องเป็นผูู้้ที�มีส่วน
ร่วมในก�รขับเคลื�อนหรือบังคับก�รให้เป็นไปต�มธรรมนูญว่�
ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติด้วย ห�กพิจ�รณ�ต�มกฎหม�ย
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนกับหน่วยง�นของรัฐในก�ร
ดำ�เนินก�รต่�งๆ มีได้หล�ยระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที�ไปจนถ้ง
ระดับช�ติ
  ในระดับพืน้ที� ได้แก่ ก�รมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นในระดับต่�งๆ หรือหน่วยง�นรัฐในระดับพื้นที�โดยก�ร
ออกข้อบัญญัติท้องถิ�น หรือจัดกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับชุมชน
  ในระดับช�ติ ก็จะมีกระบวนก�รกำ�หนดแนวท�งก�รมี
ส่วนร่วมไว้ในกฎหม�ยระดับ พ.ร.บ. เช่น กระบวนก�รก�รมี
ส่วนร่วม กระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็นต�มกฎหม�ยเฉัพ�ะ
ต่�ง ๆ
  โดยบทคว�มนี้ผูู้้ เขียนขอวิเคร�ะห์กระบวนก�รก�รม ี
ส่วนร่วมต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย เนื�องจ�ก
กระบวนก�รต�มรัฐธรรมนูญนั้นครอบคลุมในทุกด้�นของมิติ
สุขภ�พ ประช�ชนที�มีส่วนได้เสียทุกคนก็มีสิทธิใช้กระบวนก�ร 
ต�มรัฐธรรมนูญดังกล่�วในก�รบังคับรัฐได้ และส่วนร�ชก�ร
มีหน้�ที�ที�จะต้องดำ�เนินก�รเพื�อให้เป็นไปต�มบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ และโดยห�กพิจ�รณ�ต�มรัฐธรรมนูญแห่ง 
ร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ได้กำ�หนดช่องท�งใน 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนกับหน่วยง�นรัฐไว้หล�ยช่องท�ง๓ 

ได้แก่
 

 รัฐธรรมนีู้ญกิำ�ห้นี้ดช่องทำ�ง
กิ�รม้ส่วันี้ร่วัมโดยต่รง
ของป็ระช�ชนี้ 
๑ ม�ตร� ๔๓ บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้�ชื�อกันเพื�อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยง�นรัฐ ให้ดำ�เนินก�รที�จะเป็นประโยชน์ต่อประช�ชน
หรือชุมชน 
๒ ม�ตร� ๑๓๓ ผูู้้มีสิทธิเลือกต้ังจำ�นวนไม่น้อยกว่�  ๑๐,๐๐๐ 
คน ส�ม�รถเข้�ชื�อกันเพื�อเสนอกฎหม�ย
๓ ม�ตร� ๒๕๔ ประช�ชนผูู้้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นมีสิทธิเข้�ชื�อกันเพื�อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื�อ
ถอดถอนสม�ชิกสภ�ท้องถิ�นได้ 
๔ ม�ตร� ๒๕๖ ประช�ชนผูู้้มีสิทธิเลือกตัง้จำ�นวนไม่น้อยกว่� 
๕๐,๐๐๐ คน ส�ม�รถเข้�เชื�อกันเพื�อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ 

 
รัฐธรรมนีู้ญกิำ�ห้นี้ดให้้เป็็นี้ห้น้ี้�ทำ้�
ของรัฐทำ้�จุะต่้องจุัดให้้ป็ระช�ชนี้ม้
ส่วันี้ร่วัมในี้กิ�รต่ัดสินี้ใจุ ดังนี้้�
 ๑ ม�ตร� ๕๗ (๑) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้�นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญ�
ท้องถิ�น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจ�รีตประเพณี
อันดีง�ม จัดให้มีพื้นที�ส�ธ�รณะสำ�หรับก�รทำ�กิจกรรม โดย
ต้องส่งเสริมให้ประช�ชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ�นมีส่วนร่วม
๒ ม�ตร� ๕๗ (๒) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำ�รุงรักษ� ฟ้�นฟู
ทรัพย�กรธรรมช�ติ สิ�งแวดล้อม และคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ โดยต้องให้ประช�ชน และชุมชนท้องถิ�นมีส่วนร่วม
ดำ�เนินก�รและได้รับประโยชน์
๓ ม�ตร� ๖๓ รัฐต้องจัดให้มีม�ตรก�รเพื�อป้องกันและขจัด 
ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังกลไกส่งเสริมให้ประช�ชน 
รวมตัวกันเพื�อมีส่วนร่วมในก�รรณรงค์ ต่อต้�น หรือชี้เบ�ะแส
ก�รทุจริต
๔ ม�ตร� ๖๕ ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ
ต้องมีบทบัญญัติเกี�ยวกับก�รมีส่วนร่วมและก�รรับฟังคว�ม
คิดเห็นของประช�ชนทุกภ�คส่วน
๕ ม�ตร� ๖๘ รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศ�สน� 
ส่งเสริมสนับสนุนก�รศ้กษ�และเผู้ยแพร่หลักธรรม ต้องมี 
ม�ตรก�รป้องกันก�รบ่อนทำ�ล�ย และต้องส่งเสริมให้พุทธศ�สนิกชน 
มีส่วนร่วมดำ�เนินก�รดังกล่�ว
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  ๖ ม�ตร� ๗๔ รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงง�นสัมพันธ์ หรือ  
ระบบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหภ�พลูกจ้�งและน�ยจ้�ง ที�ทุก
ฝ้่�ยมีส่วนร่วม
  ๗ ม�ตร� ๗๘ รัฐต้องให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�
ประเทศด้�นต่�งๆ ก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ ก�รตรวจสอบ
ก�รใช้อำ�น�จรัฐ ก�รต่อต้�นก�รทุจริต รวมทั้งก�รตัดสินใจ
ท�งก�รเมือง และก�รอื�นๆ ที�อ�จมีผู้ลกระทบต่อประช�ชน
  ๘ ม�ตร� ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหม�ยที�จะให้ประช�ชนม ี
ส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็น และได้รับก�รเยียวย�จ�กผู้ลกระ
ทบของก�รทำ�หนังสือสัญญ�ระหว่�งประเทศ
  ๙ ม�ตร� ๒๕๒ ผูู้้บริห�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
รูปแบบพิเศษ จะม�จ�กก�รเลือกต้ังหรือม�จ�กคว�มเห็นชอบ
ของสภ�ท้องถิ�น หรือวิธีอื�นก็ได้แต่ต้องให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
ด้วย
๑๐ ม�ตร� ๒๕๓ ในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ�น ให้เปิดเผู้ยข้อมูลและร�ยง�นผู้ลให้ประช�ชน
ทร�บ และมีกลไกให้ประช�ชนในท้องถิ�นมีส่วนร่วมด้วย
๑๑ ม�ตร� ๒๕๗(๓) ก�รปฏิิรูปประเทศต้องทำ�เพื�อให้
ประช�ชนมีคว�มสุข มีคุณภ�พชีวิตที�ดี และมีส่วนร่วมในก�ร
พัฒน�ประเทศและก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมี
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๒ ม�ตร� ๒๕๙ กฎหม�ยว่�ด้วยข้ันตอนและแผู้นก�รปฏิิรูป
ประเทศ ต้องระบุถ้งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและหน่วย
ง�นที�เกี�ยวข้อง 

รัฐธรรมนีู้ญกิำ�ห้นี้ดให้ร้ัฐม้ห้น้ี้�ทำ้�
โดยต่รงต่้องเป็ิดรับฟื้ังควั�มคิดเห้็นี้
ของป็ระช�ชนี้ ในี้ ๔ เร่�อง คือ 
๑ ม�ตร� ๕๘ ก�รดำ�เนินก�รที�อ�จมีผู้ลกระทบต่อทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ คุณภ�พสิ�งแวดล้อม สุขภ�พอน�มัย ฯลฯ รัฐต้องจัด 
ให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผูู้้มีส่วนได้เสีย ประช�ชน และ
ชุมชนที�เกี�ยวข้องก่อน เพื�อนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
๒ ม�ตร� ๖๕ ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ 
ต้องมีบทบัญญัติเกี�ยวกับก�รมีส่วนร่วมและก�รรับฟังคว�ม
คิดเห็นของประช�ชนทุกภ�คส่วน
๓ ม�ตร� ๗๗ ก่อนก�รออกกฎหม�ยทุกฉับับ รัฐต้องจัด 
รับฟังคว�มคิดเห็นของผูู้้เกี�ยวข้อง วิเคร�ะห์ผู้ลกระทบที�อ�จ
เกิดข้้นจ�กกฎหม�ย รวมทั้งเปิดเผู้ยปลก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
ต่อประช�ชน
๔ ม�ตร� ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหม�ยที�จะให้ประช�ชนมีส่วน
ร่วมแสดงคว�มคิดเห็น และได้รับก�รเยียวย�จ�กผู้ลกระทบ
ของก�รทำ�หนังสือสัญญ�ระหว่�งประเทศ

  เมื�อพิจ�รณ�ช่องท�งต�มรัฐธรรมนูญดังกล่�วพบว่� 
มีคว�มหล�กหล�ยม�ก ครอบคลุมทุกประเด็นต�มธรรมนูญ 
ว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ดังนั้นในจุดนี้จ้งต้องเป็นหน้�ที� 
ของภ�คส่วนต่�งๆ ของสังคมในก�รดำ�เนินก�รกระบวนก�ร
ท�งก�รเมืองในก�รผู้ลักดันประเด็นด้�นสุขภ�พต�มที�ตนเอง
สนใจให้มีผู้ลเป็นรูปธรรม เช่น เป็นกฎหม�ยในระดับท้องถิ�น 
หรือเป็นกฎหม�ยในระดับช�ติ ทั้งนี้เพื�อให้ประเด็นสุขภ�พ
ต�มธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติที�ตนเองสนใจมีผู้ล
ในท�งปฏิิบัติต่อไป 

๑ สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล, หน้�งทศวรรษ
๒ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ สู่กฎหม�ยเพื�อสุขภ�พของไทย, ข้อมูลจ�ก 
https://shorturl.asia/qxHlB
๓ เจตน�รมณ์ในก�รยกร่�งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และต�มนัยของม�ตร� ๕ แห่งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔ ilaw, รัฐธรรมนูญ 2560 ให้เร�มีส่วนร่วมเรื�องอะไรได้บ้�ง, 
https://www.ilaw.or.th/node/4697
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เรัื�อง ฐิติม� สุวัตถิน โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้ิ์

คุวามคุืบห้น้ากัารื่ขับเคุลื�อน
กลีุ่่มมติการลี่ด่ผลี่กระทบั

จำากส่�อต่อเด่็กเยาว่ชนแลี่ะคำรอบัคำรัว่

  เมื �อวันพฤหัสบดีที � ๕ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ คณะ
อนุกรรมก�รขับเคลื�อนและติดต�มมติสมัชช�สุขภ�พ
แห่งช�ติที�เกี�ยวข้องกับสุขภ�พสังคมและสุขภ�วะ ซ้�งมี 
คุณที่ิพี่ย์รััติน้์ น้พี่รัดีารัมณ์ เป็นประธ�น จัดประชุม
อนุกรรมก�รฯ ครั้งที� ๑/๒๕๖๕ มีคว�มก้�วหน้�ก�ร
ขับเคลื�อนกลุ่มมติิการัลดีผู้ลกรัะที่บจากสื�อติ่อเดี็ก
เยาวัชน้และครัอบครััวั ประกอบด้วย 
  มติ ๑.๙ ผู้ลกระทบจ�กสื �อต ่อเด ็กเย�วชนและ 
ครอบครัว 
  มติ ๕.๙ ก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ 
ชั�วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที 
  มติ ๗.๑ ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อบูรณ�ก�ร 
กลไกคุ้มครองเด็ก เย�วชนและครอบครัวจ�กปัจจัยเสี�ยง 
  มติ ๑๑.๒ คว�มรับผู้ิดชอบร่วมท�งสังคมเกี�ยวกับ 
อีสปอร์ตต่อสุขภ�วะเด็ก
  โดยมีก�รบูรณ�ก�รมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติกับมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื�อวันที� ๑๕ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื�อขับเคลื�อนก�รสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้และก�รรู้เท่�
ทันสื�อในเด็กและเย�วชน โดยมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นในพื้นที�
ม�กข้้น

  มีพื้นที�ร่วมดำ�เนินก�รขับเคลื�อนแล้ว จำ�นวน ๕ แห่ง
ได้แก่  ร้อยเอ็ด นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลร�ชธ�นี และ
ภูเก็ต มีก�รประก�ศใหก้ารัสรั้างสังคมแห่่งการัเรัียน้รัู้ 
และการัรัู้เที่่าที่ัน้สื�อใน้เดี็กและเยาวัชน้ เป็นว�ระของ
จังหวัด มีก�รประก�ศเจตน�รมณ์ และมีข้อเสนอเชิง
นโยบ�ย โดยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
ได้ให้ก�รสนับสนุน ทั้งก�รลงพื้นที�เพื�อพบผูู้้บริห�รใน
ระดับจังหวัด ทำ�คว�มเข้�ใจกับภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ
ที�เกี�ยวข้อง และทำ�ให้สังคมรับทร�บว่�ก�รสร้�งสังคม
แห่งก�รเรียนรู้เป็นเรื�องสำ�คัญ
  ในวันที� ๘ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ ที�จะถ้งนี้ จะมีก�ร
แถลงผู้ลง�นของวุฒิสภ�เผู้ยแพร่ผู้ลง�นก�รขับเคลื�อน
นโยบ�ยในเรื�องนี้ โดยจะมีก�รเชิญผูู้้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
ทุกจังหวัดเข้�ร่วมประชุม  สำ�หรับแผู้นก�รทำ�ง�นระยะ
ต่อไปจะมีก�รขย�ยผู้ลไปสู่จังหวัดอื�นๆ เพื�อให้ทุกภ�คี
เครือข่�ยเกิดก�รขับเคลื�อนทำ�ให้เด็กมีก�รใช้สื�ออย่�ง
ปลอดภัยและสร้�งสรรค์อย่�งแท้จริง 

                      ๒๕๖๕
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เรัื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 ในบรรด�มิชชันน�รีอเมริกันที�ม�เผู้ยแผู่้ศ�สน�ใน
ประเทศไทย ผูู้้ที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จักอย่�งกว้�งขว�งที�สุดคือ 
น�ยแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ ซ้�งนอกจ�กบทบ�ทท�งก�ร
แพทย์แล้ว ยังเป็นผูู้้นำ�กิจก�รก�รพิมพ์        และหนังสือพิมพ์ม� 
เผู้ยแผู้่ในประเทศไทย
 มิชชันน�รีอเมริกันที�มีบทบ�ทในท�งก�รแพทย์และ
สังคมไม่น้อยกว่� หรืออ�จจะม�กกว่�น�ยแพทย์บรัดเลย์ คือ
น�ยแพทย์โธมัส เฮว�ร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays) ที�
ช�วบ้�นสมัยนั้นเรียกว่� หมอเฮส์
 หมอเฮส์มีบทบ�ทในวงก�รแพทย์ของประเทศไทยม�กกว่� 
น�ยแพทย์บรัดเลย์ม�ก โดยเป็นผูู้้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลบ�งรัก 
ซ้�งเป็นโรงพย�บ�ลของช�วตะวันตกที�ก่อตั้งข้้นในกรุงเทพฯ 
และพัฒน�ต่อม�เป็นโรงพย�บ�ลเลิดสินในปัจจุบัน นอกจ�ก 
เป็นผูู้้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลบ�งรักแล้ว ยังได้รับคว�มไว้ว�งใจ 
จ�กร�ชสำ�นักไทยสมัยน้ัน โดยก�รชักชวนและได้รับมอบหม�ย 
จ�กสมเด็จฯ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พให้ดูแลโรงพย�บ�ล 
ทุกแห่ง ซ้�งริเริ�มก่อต้ังข้้นในพระนครเวล�น้ัน ได้แก่โรงพย�บ�ล 
วังหลัง คือ ศิริร�ชในปัจจุบัน โรงพย�บ�ลคนเสียจริต ซ้�ง 
ต่อม�คือโรงพย�บ�ลสมเดจ็เจ�้พระย� และ “โรงพย�บ�ลชว่ง”  
อีก 3 แห่ง คือ โรงพย�บ�ลบูรพ� โรงพย�บ�ลเทพศิรินทร์ และ
โรงพย�บ�ลส�มเสนซ้�งต่อม�ได้ยุบเลิกไปแล้ว
 นอกจ�กน้ัน หมอเฮส์ ยังรับหน้�ที�เป็นน�ยแพทย์ที�ปร้กษ� 
ในกรมพย�บ�ล และเป็นอ�จ�รย์คนแรกในโรงเรียนแพทย์ที� 
ต้ังข้้นด้วย ในกองทัพเรือหมอเฮส์ยังได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
ให้เป็นน�ยแพทย์ใหญ่ใน   กรมทห�รเรือ และเป็นแพทย์ที�
ปร้กษ�ของ “กรมรถไฟแผู้่นดิน” ด้วย
 หมอเฮส์ได้รับคว�มไว้ว�งพระร�ชหฤทัยเป็นแพทย์ 
ประจำ�ร�ชสำ�นัก ได้ต�มเสด็จครั้งพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้�เจ้�อยู่หัวเสด็จประพ�สชว� เมื�อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ด้วย เมื�อ 
เกิดกรณีพิพ�ทกับฝ้รั�งเศส เมื�อ ร.ศ.๑๑๒  (พ.ศ. ๒๔๓๕) หมอเฮส์ 
มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วยรักษ�พย�บ�ลทห�รที�ได้รับบ�ดเจ็บ 
จำ�นวนม�ก และรับพระร�ชท�นเครื�องร�ชอิสริยภรณ์มงกุฎสย�ม 
ชั้นที� ๔ และต่อม�ยังมีส่วนริเริ�มให้มีก�รจัดก�รสุข�ภิบ�ล 
ข้้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ เมื�อ พ.ศ.๒๔๔๐
 นอกจ�กง�นด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขแล้ว หมอเฮส์ 
มีบทบ�ทอย่�งม�กในด้�นก�รสร้�งคว�ม “ทันสมัย” ให้แก่
ประเทศสย�ม โดยเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 
ของบริษัทธุรกิจสำ�คัญๆ    เกือบทุกแห่งในเวล�นั้น เช่นเป็น 
ประธ�นบริษัทอู่ต่อเรือกรุงเทพฯ (Bangkok Dock) บริษัท 
เดินรถไฟส�ยแม่กลองจำ�กัด บริษัทเดินรถไฟส�ยป�กนำ�้จำ�กัด 
บริษัทเดินเรือเมล์สย�มจำ�กัด บริษัทบ�งกอกเมนูแฟคเจอริง
(Bangkok Manufacturing Company) บริษัทขนส่ง (มอเตอร์) 
จำ�กัด [Transport Compony (Motor), Ltd.]  บริษัทขนส่งเรือ
ยนต์อเมริกัน (American Motor Boat Company)
 ธุรกิจและอุตส�หกรรมสร้�งร�ยได้ให้แก่ท่�นม�กม�ย

แต่บั้นปล�ยชีวิต โดยที�ไม่มีท�ย�ท หมอเฮส์ได้ทำ�พินัยกรรม
ยกทรัพย์สินทัง้ปวงให้แก่ส�ธ�รณกุศลทั้งหมด ต�มปณิธ�นที�
ท่�นปร�รภกับคนใกล้ชิดว่�
 “ข้่าพี่เจ้าต้ิองการัให้่เงิน้ที่องทีี่�ข้่าพี่เจ้าที่ำามาห่าได้ีจาก 
ปรัะเที่ศน้ี� ให่้คงอยู่ใน้ปรัะเที่ศน้ี�”
 ท่�นแบ่งที�ดินและทรัพย์สินมรดกของท่�นท้ังหมด อุทิศให้ 
แก่โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทย�ลัย        และโรงพย�บ�ลโรคเรื้อน 
แม็คเคนที�เชียงใหม่ ส่วนในกรุงเทพฯ อุทิศให้แก่โรงเรียน 
กุลสตรีวังหลัง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒน�วิทย�ลัย) โรงพย�บ�ล 
เนิสซิงโฮม และห้องสมุดเนียลสัน เฮส์
 ซ่ึ่�งเป็น้ไปติามพี่รัะคริัสต์ิธรัรัมคัมภีร์ับที่ทีี่�ว่ัา “แต่ิท่ี่าน้เมื�อ 
ที่ำางาน้ อย่าให้่มือซ้ึ่ายรู้ัการักรัะที่ำาข่องมือข่วัา เพืี่�อว่ัาที่าน้ 
ข่องท่ี่าน้จะเป็น้ที่าน้ลับ และพี่รัะบิดีาข่องท่ี่าน้ผูู้้ที่อดีพี่รัะเน้ติรั 
เห็่น้ใน้ทีี่�ลี�ลับ จะปรัะที่าน้บำาเห่น็้จแก่ท่ี่าน้” (มัที่ธิวั ๖ : ๓-๔)
 ห่มอเฮส์จ่งเป็บแบบอย่างข่อง “ฝ่รัั�งรัักเมืองไที่ย”  เพี่รัาะ 
ควัามรัักใน้พี่รัะเจ้าติามคติิ “มโน้มอบพี่รัะผูู้้ เสวัยสวัรัรัค์”
 หมอเฮส์ เสียชีวิตในวัย ๗๐ ปี เมื�อวันที� ๒ กุมภ�พันธ์  
พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังเข้�รับก�รผู้่�ตัดบริเวณลำ�คอที�โรงพย�บ�ล
เนิสซิ�งโฮม เป็นก�รผู่้�ตัดเล็ก หลังผู้่�ตัดเพียง ๒-๓ วัน ก็กลับ
บ้�นได้ แต่มีเหตุต้องเข้�รับก�รผู้่�ตัดครั้งที� ๒ ซ้�งก็เป็นก�ร 
ผู่้�ตัดเล็ก ด้วยก�รใช้ย�ช�เฉัพ�ะที� และพักในโรงพย�บ�ลเพียง 
๒-๓ วันก็กลับบ้�นได้ แต่มีโรคแทรกซ้อนคืออ�ก�รหอบหืด 
(Asthma) และเสียชีวิต ศพของท่�นถูกฝ้ังไว้เคียงคู่กับภรรย�
ของท่�นที�สุส�นโปรเตสแตนต์ ถนนเจริญกรุง
 พิธีฝ้ังสรีระของท่�นเริ �มเมื �อช่วงบ่�ยวันอ�ทิตย์ที � ๓ 
กุมภ�พันธ์ ๒๔๖๗ มีแขกร่วมพิธีอย่�งล้นหล�ม ขบวนแห่ศพ
เคลื�อนจ�กบ้�นของท่�นในโรงพย�บ�ลบ�งรัก มีผูู้้คนจำ�นวน
ม�กเดินต�มขบวนแห่ และ ณ ที�สุส�นมีผูู้้คนจำ�นวนม�กกว่�
รออยู่แล้ว ในขบวนแห่ศพมีหมวกแห่งร�ชน�วีและด�บของ 
ผูู้้ว�ยชนม์พร้อมเครื�องร�ชอิสริย�ภรณ์ที�ได้รับพระร�ชท�น
ว�งอยู่บนหมอน บนพ�นรองที�ห�มเคลื�อนไปต�มขบวนแห่ 
หีบศพคลุมด้วยธงช�ติสหรัฐและพวงม�ล�จำ�นวนม�ก
 ในง�นพิธีมีบุคคลสำ�คัญจำ�นวนม�ก โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�ง 
คือสมเด็จฯ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ      ซ้�งทรงกล่�วคำ�ไว้อ�ลัย 
และแสดงค�รวะด้วยก�รว�งพวงม�ล�บนหีบศพก่อนเคลื�อน
ขบวนแห่ อีกพระองค์คือ สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ กรมหลวงสงขล� 
นครินทร์ ซ้�งต่อม�คือสมเด็จพระมหิตล�ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรม   ร�ชชนก ฯลฯ
 หีบศพค่อยๆ ชะลอลงสู่หลุมในเวล�พระอ�ทิตย์อัสดงต�ม 
คว�มประสงค์ของผูู้้ต�ยที�ต้องก�รฝ้ังร่�งในย�มตะวันตกดิน
 สมบัติชิ้นเดียวของหมอเฮส์ที�ส่งกลับไปสหรัฐอเมริก�คือ
ง�ช้�ง ๑๔ กิ�ง ที�หมอเฮส์สะสมไว้ ในจำ�นวนนี้มี ๖ กิ�งที�หุ้มด้วย 
ทองคำ�อันง�มวิจิตร ที�ได้รับพระร�ชท�นจ�กพระปิยมห�ร�ชเจ้� 
ง�ช้�งเหล่�น้ีมอบให้พิพิธภัณฑ์์ช�ร์ลสตัน มลรัฐเซ�ท์แคโรไลน� 
ต�มพินัยกรรมของหมอเฮส์ 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั

คุวามรื่ักัของหมอเฮส์

ฉบับ ๑๔๐ : พฤษภาคม ๒๕๖๕

Thomas 
Heyward Hays
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คุ ล์ ป ดีิ์ ที� ต้ อ ง ดูิ์

ธรรมนูญ
สุขภาพ

  “ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ” ถูกกำ�หนดให้จัดทำ�ข้้นเพื�อเป็น 
กรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์และก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสุขภ�พของประเทศ
  ปัจจุบันประเทศไทยมีธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พฯ ม�แล้ว ๒ ฉับับ 
และกำ�ลังอยู่ในช่วงที�จะเข้�สู่ฉับับที� ๓ ซ้�งอยู่ระหว่�งกระบวนก�รจัดทำ� และ 
เตรียมประก�ศใช้ในเร็ววันนี้
  คลิปดีที�ต้องดูฉับับนี้ จะพ�ไปดูคำ�อธิบ�ยที�ง่�ยที�สุด เพื�อให้เร�เข้�ใจถ้ง 
ธรรมนูญสุขภ�พในระดับต่�งๆ ว่�มีเป้�หม�ยแตกต่�งกันอย่�งไร 

เรัื�อง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
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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

บัณฑิต มั่นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั่นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื่น

ที่อยู่	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	(สช.)

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

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจ้�ของ

ที่ปรึกษ�

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

บรรณ�ธิก�ร

กองบรรณ�ธิก�ร
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