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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
 กระบัวนการการเมืืองภาคประชาชน
	 บัทเรียนจำากการเลืือกตั้ั�งผู้้�ว่าฯ	กทมื.

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 เขีียน	‘นโยบัายฯ	ประชาชน’
	 เขีียน	‘อนาคตั้ขีองตั้ัวเอง’

๒๒	 บทคุวามพิิเศษ
 ถอด่รหััสนโยบัายผู้้�ว่าฯ	‘ชัชชาตั้ิ’
	 สอด่รับัมืตั้ิสมืัชชาสุขีภาพฯ
	 สร�างสุขีภาวะ	‘ตั้อบัโจำทย์’	คนกรุง

๓๒	 เกัาะติิด	คุสช.
 สานพลืังผู้ลืักด่ัน	‘สิทธิิด่�านสุขีภาพ’	
	 กลืุ่มืเด่็กแลืะเยาวชนไร�รัฐไร�สัญชาตั้ิ

๓๔	 เรื่่�องเล่าจากัพิ้�นท่�
 ร่วมืกันส่งตั้่อนโยบัายสาธิารณะท่�ด่่ใหั�แผู้่นด่ิน

๓๖	 แกัะรื่อยโลกั
 นโยบัาย	‘ซ่่อมืเมืือง-แก�ปัญหัานำ�าท่วมื’	
	 ขีองผู้้�ว่าฯ	กทมื.	ป้ายแด่ง	ตั้รงใจำวาระโลืก

๓๘	 ให้้รื่ะบบสุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 ระบับัสุขีภาพเมืืองใหัญ่	กับั	
	 ธิรรมืน้ญว่าด่�วยระบับัสุขีภาพแหั่งชาตั้ิ	ฉบัับัท่�	๓

๔๐ Right to Health
 ความืท�าทายขีองการพัฒนาระบับัการด่้แลื
	 แบับัประคับัประคองในกรุงเทพมืหัานคร

๔๒	 นโยบายสรื่ัางได้
 พ้�นท่�สาธิารณะสร�างได่�	กับั	นโยบัายผู้้�ว่าฯ	กทมื.

๔๔	 เล่าให้้ลึกั
 ความืรักขีองหัมือเฮส์	(จำบั)	

๔๘	 คุลิปด่ท่�ติ้องดู
	 SDGs	กับัช่วิตั้คนเมืือง

ฉบัับั	๑๔๑		I	มืิถุนายน	๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

กระบัวนการการเมืืองภาคประชาชน
บัทเรียนจำากการเลืือกตั้ั�งผู้้�ว่าฯ	กทมื.

  สวัสดีครับพี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�น นับตั้งแต ่
วนัที� ๙ ม.ิย. ที�ผ่่�นม� ประเทศไทยได้ประก�ศ “ปลดล็อค 
กััญชา” ออกจ�กก�รเป็นย�เสพติดเป็นที�เรียบร้อยแล้ว
ต�มนโยบ�ยของพรรคภูมิใจไทย พรรคก�รเมืองใหญ่ใน 
รัฐบ�ลปัจจุบัน ส่่งผลให้้ประชาชนส่ามารถปลูกั และ 
บริโภคพืืชชนิดน้�ได้ในครัวเรือนและเชิงพืาณิิชย์์
ส่่วนกัารผลิตเป็นผลิตภัณิฑ์์สุ่ขภาพืเพืื�อจำำาห้น่าย์ 
ทัั้�งอาห้าร เครื�องส่ำาอางและย์าส่มุนไพืร ยั์งคงต้องขอ 
อนุญาต ท่�มกล�งคว�มกงัวลของนกัวชิ�ก�รและองค์กร 
วิช�ชีท�งก�รแพทย์หล�ยภ�คส่วนที�เรียกร้องให้ภ�ครัฐ
ห�ม�ตรก�รป้องกันผ่ลแทรกซ้อนที�อ�จเป็นอันตร�ยต่อ
สุขภ�พของประช�ชน 
  พี�น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ เชื�อว่�ทุกท่�นคงได ้
เหน็บรรย�ก�ศของกรงุเทพมห�นคร (กทม.) ที�เปลี�ยนแปลง 
ไปในทิศท�งที�มีชีวิตชีว�ม�กข้้น ภ�ยหลัง คุณิชัชชาติ  
ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์ ชนะก�รเลือกต้ังด้วยคะแนนเสียงถล่มทล�ย 
กว่� ๑.๓ ล้�นเสียง และได้รับก�รรับรองอย่�งเป็นท�งก�ร 
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง “ผู่ว่้�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร” คนที� ๑๗ 
เมื�อวันที� ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕
  ส่วนหน้�งเป็นเพร�ะบุคลิกของคุณชัชช�ติที� เป็น  
“นักส�นพลัง” รับฟังและเปิดกว้�ง ว�งตัวให้คนทุกระดับ 
ส�ม�รถเข้�ถ้งได้ รวมถ้งก�รเป็นผู่้นำ�ที�ใช้อำ�น�จอ่อน 
(Soft Power) นั�นคือเลือกที�จะประส�นคว�มร่วมมือแทน
ก�รสั�งก�ร ทั้งหมดนี้ทำ�ให้เกิด “คว�มเชื�อใจ-คว�มไว้ใจ” 
และยังเป็นแรงส่งให้ได้รับคว�มร่วมไม้ร่วมมือจ�กทุก
ภ�คส่วน
  อย่�งไรก็ดี สิ�งที�อย�กจะเชิญชวนทุกท่�นแลกเปลี�ยน 
เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่เรื�องของคุณชัชช�ติ แต่คือ ก�รเกิด
ข้้นของกัระบวนกัารกัารเมืองภาคประชาชนภาย์ใต้
บรรย์ากัาศกัารเลือกัตั�ง ซ้�งถือเป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่ใน
สน�มก�รเลือกตั้งผู่้ว่�ฯ กทม. ที�ผ่่�นม�
  ตัวอย่�งหน้�งคือ “เครือข่าย์ปลุกักัรุงเทั้พืฯ” ซ้�งเป็นก�ร 
รวมตวักนัขององค์กรภ�คเีครอืข่�ยม�กกว่� ๘๔ เครือข่�ย 
เข้�ม�ร่วมคิด ร่วมถกแถลง ร่วมกันวิเคร�ะห์-สังเคร�ะห์

ปัญห�ของ กทม. ผ่่�นก�รรับฟังคว�มคิดเห็น และเปิด 
เวทเีสยีงกรงุเทพฯ กว่� ๗ เวที พดูคยุเพื�อจดัทำ�เป็นข้อเสนอ 
ใน ๗ ประเด็น ได้แก่ เมืองน่�อยู่ เมืองปลอดภัย เมือง 
ทันสมัย เมืองเป็นธรรม เมืองสร้�งสรรค์ เมืองสุขภ�พ
และเมืองมีส่วนร่วม เชิญว่�ที�ผู่้ว่�ฯ กทม. หล�ยคนข้้น 
เวทีดีเบตและฟังเสียงประช�ชนคนกรุงเทพฯ ก่อนที�จะ 
สกัดออกม�เป็น “ข้อเส่นอนโย์บาย์ภาคประชาชน” 
หรือ  “ส่มุดปกัขาว” เพื�อเสนอให้กับผู่้ที�ชนะก�รเลือกตั้ง 
ผู่้ว่�ฯ กทม. ซึ่่�งถือเป็นรูปธิรรมห้น่�งของกัารเมืองภาค
ประชาชน
  พี�น้องทุกท่�นครับ ในช่วงเวล�ที�ก�รเลือกตั้งใหญ ่
ทั�วประเทศกำ�ลังใกล้เข้�ม� เร�ส�ม�รถถอดบทเรียนจ�ก
เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ ที�ร่วมกันสร้�งเวทีเสียงกรุงเทพฯ 
และได้ข้อสรุปนโยบ�ยของคนกรุงเทพฯ เป็นสมุดปกข�ว
เพื�อเปลี�ยนกรุงเทพฯ เสนอผู่้ว่�กรุงเทพฯ คนใหม่ รวมทั้ง 
พันธสัญญ�จะร่วมขับเคลื�อนและติดต�มให้ข้อเสนอ 
ได้รับก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื�อง
  เพืื�อใช้เป็นต้นแบบในกัารขย์าย์ “กัระบวนกัารกัาร 
เมืองภาคประชาชนภาย์ใต้บรรย์ากัาศกัารเลือกัตั�ง 
ให้ญ่” ให้้เกิัดข่�นครอบคลุมทัั้�วประเทั้ศได้ โดย์ใช้กัลไกั 
ส่มัชชาสุ่ขภาพืจัำงห้วัดเป็นฐานในกัารระดมความคิด 
เห็้น และจัำดทั้ำาข้อเส่นอนโย์บาย์ภาคประชาชนเส่นอ 
ต่อพืรรคกัารเมืองและผู้ส่มัครรับเลือกัตั�งในพืื�นทั้้�
  เปลี�ยนเวทีห�เสียงแบบเก่�ที�พรรคก�รเมืองจัดเวที
ให้ประช�ชนม�ฟังผู่้สมัครรับเลือกตั้งเพียงข้�งเดียว เป็น
เวทีก�รเมืองแบบใหม่ที�ผู่้สมัครรับเลือกตั้งและประช�ชน
ในพ้ืนที�ต่�งได้ฟังข้อเสนอหรือคว�มต้องก�รหรือนโยบ�ย
ของกันและกัน สร้�งพันธสัญญ�ร่วมกันในก�รพัฒน�
ประเทศและพัฒน�พื้นที�
  แน่นอนครับว่าห้ลังจำากัน้� ส่ช. จำะร่วมกัับภาค้
เครือข่าย์ส่มัชชาจำังห้วัด และภาค้ทัุ้กัระดับ เพืื�อ 
เตร้ย์มความพืร้อมและส่นับส่นุนให้้เกิัดกัระบวนกัาร 
กัารเมืองภาคประชาชนภาย์ใต้บรรย์ากัาศกัารเลือกัตั�ง 
ทั้้�เข้มแข็ง และม้ส่่วนร่วมอย์่างแทั้้จำริง 

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

“หลัังจากนี้้� สช. 
จะร่่วมกับภาคี้เคีร่ือข่่าย
สมัชชาจังหวัด แลัะภาคี้
ทุุกร่ะดับ เพื่่�อเตร่ียม
คีวามพื่ร่้อมแลัะสนี้ับสนีุ้นี้
ให้เกิดกร่ะบวนี้การ่การ่เมือง
ภาคีปร่ะชาชนี้ภายใต้
บร่ร่ยากาศการ่เลัือกตั�ง 
ทุ้�เข่้มแข่็ง แลัะม้ส่วนี้ร่่วม
อย่างแทุ้จร่ิง”
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

‘นโยบายฯ ประ
ชาชน’

‘อนาคตของตัวเอง’
(การเมืองภาคประชาชนกับก

ารเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ)เขียน 
 ก�รเลือกตั้งผู่้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ผู่้ว่�ฯ กทม.) เมื�อวันที� ๒๒ 
พ.ค. ๒๕๖๕ สำ�เร็จลุล่วงไปพร้อมกับก�รเกิดข้้นของ “ปร�กฏก�รณ์” ที�น่�สนใจ
เป็นจำ�นวนม�ก
 นอกจ�กคะแนนที�ท่วมท้นทุบประวัติศ�สตร์ ม�กกว่� ๑.๓ ล้�นคะแนน
เสียง ที�ส่งผ่ลให้ ชัชชาติ ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์ ผู่้สมัครอิสระหม�ยเลข ๘ ก้�วเข้�สู่
ตำ�แหน่งผู่้ว่�ฯ กทม. คนที� ๑๗ ได้อย่�งไร้ข้อครห�แล้ว ภ�ยใต้ก�รเลือกตั้งครั้ง
นี้ ยังมีอีกหน้�งปร�กฏก�รณ์ที�น่�สนใจ
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กําเนิด 
‘เครือข่าย
ปลุกกรุงเทพฯ’
  ภ�ยหลังประเทศไทยว่�งเว้นจ�กก�รเลือกตั้งผู้่ว่�ฯ
กทม. ม�น�นกว่� ๙ ปี และด้วยสน�มเลือกตั้ง กทม.  
แห่งนี้ คือ “จิ�กซอว์ชิ้นสำ�คัญ” ที�จะช่วยประกอบให้เห็น
ภ�พใหญ่ของก�รเลือกตั้งระดับประเทศ นั�นจ้งทำ�ให้ก�ร 
เลือกตั้งผู่้ว่�ฯ กทม. เมื�อวันที� ๒๒ พ.ค. ถูกจับต�มอง
อย่�งใกล้ชิด
  ด้วยบรรย�ก�ศคว�มตื�นตัวท�งก�รเมือง และด้วย 
“คว�มหวงั” ที�ต้องก�รจะเหน็คว�มเปลี�ยนแปลง ภ�คีองค์กร 

 นั �นคือก�รตื�นตัวของ “ภ�คประช�ชน” ที�ลุก 
ข้้นม�กำ�หนดชะต�ชีวิตของตัวเองผ่่�นก�รจัดทำ� 
“นโย์บาย์ส่าธิารณิะภาคประชาชน” ที�ควบรวม 
เอ�ปัญห�ม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ แบ่งหมวดหมู ่
วิเคร�ะห์สงัเคร�ะห์ จนได้ข้อสรุปออกม�เป็น “แนวท�ง 
ก�รแก้ไขปัญห�” บนฐ�นกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม 
เพื�อเสนอให้ผู่้ชนะก�รเลือกตั้งรับไปพิจ�รณ�เป็น
นโยบ�ยต่อไป
 ใช่แล้ว เร�กำ�ลังจะพูดถ้ง “เครือข่ายปลุก 
กรุงเทพฯ” ต้นแบบก�รส�นพลังครั้งใหญ่ของ
กระบวนก�รก�รเมืองภ�คประช�ชน 
 เมื�อคุณอ่�นเรื�องนี้จบ ... คุณอ�จจะเห็นด้วยว่� 
ถ้�เกิด “เครือข��ยปลุกเมือง” ข้้นทุกจังหวัด ใน
บรรย�ก�ศของก�รเลือกตั้งใหญ่ทั�วประเทศ คงจะดี
ไม่น้อย !!? 
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ม�กกว่� ๘๔ เครือข่�ย อันประกอบด้วย เครือข่�ยภ�ค
ประช�ชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ และสื�อมวลชน ถือฤกษ์์ง�ม
ย�มดี วันที� ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ รวมตัวกันข้้นในน�มของ 
“เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” เพื�อกำ�หนดว�ระและรวบรวม 
คำ�ถ�มสำ�คัญ ที�จะส่งตรงไปถ้งผู่้สมัครผู่้ว่�ฯ กทม. ใน
เวล�นั้น
  ระยะเวล�ร�วๆ ๒ เดือนก่อนที�วันชี้ชะต�เก้�อี้ผู่้ว่�ฯ 
กทม. จะม�ถ้ง ซ้�งเป็นช่วงเวล�เดียวกันกับที�ผู่้สมัครล้วน 
เดินหน้�ห�เสียงและแสดงวิสัยทัศน์อย่�งเข้มข้นท�ง
เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ เลือกที�จะเดินหน้�จัดเวทีระดม 
ข้อเสนอเชงินโยบ�ยจ�กภ�คประช�ชน ภ�ยใต้ชื�อโครงก�ร 
“ฟังเสียงกรุงเทพฯ : Bangkok Active”
  นั�นจ่ำงทั้ำาให้้เราเห็้นภาพืให้ม่ จำากัเดิมท้ั้�นักักัารเมือง 
จำะจัำดเวท้ั้ปราศรัย์ แล้วให้้ประชาชนมารับฟัังนโย์บาย์ 
แต่ในครั�งน้�ประชาชนเลือกัท้ั้�จำะจัำดเวท้ั้เพืื�อส่่งเส่้ย์ง 
แล้วให้้นักักัารเมืองเป็นฝ่่าย์เข้ามารับฟัังแทั้น

    ก�รจัดเวทีของเครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ เดินหน้�
     ตลอด ๖ สัปด�ห์ รวม ๖ เวทีหลัก ที�แบ่งต�ม
    ข้อเสนอสำ�หรับ ๖ ประเด็น ซ้�งประกอบด้วย 
   ๑) เมืองน่�อยู่ วันที� ๗ เม.ย.
   ๒) เมืองปลอดภัย วันที� ๒๑ เม.ย.
   ๓) เมืองทันสมัย วันที� ๓๐ เม.ย.
   ๔) เมืองเป็นธรรม วันที� ๖ พ.ค.
   ๕) เมืองสร้�งสรรค์ วันที� ๑๓ พ.ค. 
   ๖) เมืองมีส่วนร่วม วันที� ๑๖ พ.ค. 

  นอกจ�กเวทีใน ๖ ประเด็นหลักดังกล่�วแล้ว ก็ยังมี
เวทีย่อยที�สำ�คัญๆ อีกหล�กหล�ย เช่น เวที “เมืองสุขภ�พ” 
ที�มุ่งยกระดับข้อเสนอต่อก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ กทม. 
และสร้�งคว�มเข้�ใจเรื�องกระบวนก�รมีส่วนร่วม ผ่่�น
เครื�องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
รวมทั้งก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร
หรือเวที “ป�กท้องของคนกรุงฯ: ชวน (ว่�ที�) ผู่้ว่�ฯ 
ออกแบบอน�คตเมืองด้วยพื้นที�อ�ห�ร” ที�ขับเน้นประเด็น
คว�มมั�นคงท�งอ�ห�รภ�ยในเมือง เป็นต้น
  ก�รเปิดพ้ืนที�สื�อส�รทัง้หล�ยเหล่�น้ี วตัถปุระสงค์หลัก 
ของท�งเครือข่�ยฯ ในด้�นหน้�งก็เพื�อเป็นประโยชน์แก่
“ผู้ส่มัคร” ที�จะได้รับข้อมลู ส�ระสำ�คญั คว�มคิดเหน็ผ่่�น 
“คำ�ถ�ม” ของเครือข่�ยภ�คประช�ชน เครือข่�ยนกัวชิ�ก�ร 
ที�มีคว�มสนใจเรื�องเมือง ที�จะม�ถ่�ยทอดเมืองในคว�ม 
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ต้องก�รหรอืในอุดมคตร่ิวมกัน อนัส�ม�รถให้ผู่ส้มัครปรบัใช้ 
เป็นแนวท�งปฏิบัติ ช่องท�งก�รทำ�ง�นร่วมกันในอน�คต 
หรือพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะให้เป็นจริงม�กข้้น 
  ในอีกด้�นหน้�งก็เพื�อเป็นประโยชน์แก่ “ประชาชนทั้้�ม้ 
ส่ิทั้ธิิเลือกัตั�ง” และกลุ่มคนต่�งๆ ที�ใช้ชีวิตในเมือง ที�จะ 
ได้รับข้อมลู คว�มคดิเหน็ ส�ระสำ�คญัที�ไม่เคยรบัรูม้�ก่อน 
ผ่่�น “คำ�ถ�ม” เดียวกันของเครือข่�ยภ�คประช�ชน  
เครือข่�ยนักวิช�ก�รที�มีคว�มสนใจเรื�องเมือง
  สำ�หรับกระบวนก�รก่อนถ้งเวทีแสดงวิสัยทัศน ์
แต่ละครั้ง ทีมง�นของ “เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ” จะมี 
กระบวนก�รระดมคำ�ถ�มผ่่�นตวัแทนเครอืข่�ยเชงิประเดน็ 
และคัดสรรจนเป็น “คำ�ถ�มเชิงนโยบ�ย” ก่อนส่งคำ�ถ�ม 
ดงักล่�วให้ทมีง�นของผู่ส้มคัรก่อนล่วงหน้� เพื�อเตรยีมตวั 
เข้�ร่วมในแต่ละเวที

  ขณะเดียวกันภ�ยในเวทีรับฟังวิสัยทัศน์แต่ละครั้ง
บรรย�ก�ศของเวที สถ�นที� และภ�คีเครือข่�ย ผู่้เข้�
ร่วมรับฟังในวันนั้นๆ ก็จะเปลี�ยนไปต�มธีม (Theme) 
ลักษ์ณะของเมือง และเชิงประเด็นที�เกี�ยวข้อง เพื�อสร้�ง
บรรย�ก�ศให้สอดคล้องกับภ�พฝัันของเมืองที�ทุกคน
อย�กเห็น
  ท้�ยที�สุดผ่ลผ่ลิตจ�กก�รรวบรวมข้อเสนอแนะของ 
กลุม่เครอืข่�ยปลกุกรงุเทพฯ ผ่่�นก�รระดมข้อเสนอนโยบ�ย 
ในเวทีต่�งๆ ก็ได้ถูกรวบรวมออกม�เป็นรูปธรรมผ่่�นก�ร 
จัดทำ� “ส่มุดปกัขาว” เพื�อส่งมอบให้กับผู่้ว่�ฯ กทม. นำ�ไป 
เป็นข้อมูลสำ�คัญประกอบก�รตัดสินใจในก�รกำ�หนด
นโยบ�ย และขับเคลื�อนนโยบ�ยเพื�อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของประช�ชนและแก้ปัญห�ที�เกิดข้้นใน กทม.
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๕. เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)
มีข้อเสนอเรื�องก�รเพิ�มพ้ืนที�ก�รเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก 
เขตพื้นที� และตอบสนองกับทุกกลุ่มในสังคม ก�รพัฒน�
ระบบก�รจัดก�รศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที�อย่�งครบวงจร
ก�รพัฒน�สุนทรียภ�พของ กทม. ส่งเสริมก�รใช้ศิลปะ
เพื�อสร้�งมูลค่�เพิ�ม ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองและ
ชุมชนเข้�ใจและเข้�ถ้งศิลปวัฒนธรรมม�กข้้น

๖. เมืองมีส่วนร่วม (Engagement)
มีข้อเสนอเรื�องก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�ร
นโยบ�ยส�ธ�รณะ (Policy Process) ของพลเมืองทุก
ช่วงวัยและทุกภ�คส่วน ส่งเสริมให้เกิดสภ�พลเมืองเพื�อ
สร้�งกลไกก�รมีส่วนร่วมสำ�หรับประช�ชนทุกคน รวมถ้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีเข้มแข็ง ส�ม�รถจัดก�รตนเองได้ใน
ทุกมิติ

๑. เมืองน่าอย่่: Well-being 
มีข้อเสนอเรื�องก�รเพิ�มพ้ืนที�สีเขียวและส่งเสริมก�รใช้
ประโยชน์ ก�รบูรณ�ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในพื้นที� กทม. 
แบบองค์รวม ก�รบริห�รจัดก�รฝัุ �น PM2.5 อย่�งมี 
ประสทิธภิ�พ ก�รบริห�รจดัก�รขยะที�เป็นระบบต้ังแต่ต้นนำ�้ 
ไปจนถ้งปล�ยนำ�้ รวมไปถ้งก�รเพิ�มพ้ืนที�ส�ธ�รณะสำ�หรบั 
คนรุ่นใหม่

๒. เมืองปลอดภัย (Safety City) 
มีข้อเสนอเ รื�องก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที�และประช�ชนทุกช่วงวัยส�ม�รถ 
เข้�ถ้งได้ พัฒน�ระบบหรือกลไกในก�รเฝั้�ระวังแหล่ง
อ�ห�รที�ไม่ปลอดภัย ก�รพัฒน�ท�งเท้� ก�รทบทวน
กฎหม�ยและกลไกก�รดูแลเรื�องคว�มปลอดภัยของ
อ�ค�ร ก�รช่วยเหลือและลดภัยพิบัติในชุมชนแออัด ก�ร
ลดอ�ชญ�กรรมและพื้นที�จุดเสี�ยง ตลอดจนก�รลดคว�ม
รุนแรงในครอบครัวและเพศ

‘สมุดปกขาว’ 
ข้อเสนอนโยบาย
ภาคประชาชน

 เนื้อห�คร่�วๆ ในสมุดปกข�วเล่มนี้ 
ได้แบ่งข้อเสนอออกเป็นแต่ละด้�น 
ประกอบด้วย 

๓. เมืองทันสมัย (Smart City)
มีข้อเสนอเรื�องก�รส่งเสริมให้ประช�ชนทุกกลุ่มในสังคม
เข้�ถ้งเทคโนโลยีส�รสนเทศในชีวิตประจำ�วัน ก�รส่งเสริม
ก�รใช้และขับเคลื�อนเมืองด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี 
ก�รส่งเสริม Civic Technology

๔. เมืองเป็นธรรม (Equality) 
ข้อเสนอเรื�องก�รดูแลคุณภ�พชีวิตของกลุ่มเปร�ะบ�ง
พัฒน�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กทุกพ้ืนที�ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น
พัฒน�ที�อยู่อ�ศัยสำ�หรับคนจนเมืองหรือสำ�หรับทุกคน 
พัฒน�ระบบก�รศ้กษ์�ให้เด็กทุกคนอย่�งเท่�เทียม  
ส่งเสริมให้เกิดคว�มเป็นธรรมท�งก�รเมือง เสริมสร้�ง
คว�มเท่�เทียมด้�นเพศ รวมถ้งก�รเพิ�มขีดคว�มส�ม�รถ
ของชุมชนให้ส�ม�รถกำ�กับดูแลและพัฒน�คุณภ�พชีวิต
คนในชุมชนได้

  อ้กัห้น้าทั้้�ของส่มุดปกัขาวฉบับน้� ย์ังจำะม้ฐานะ
เส่มือนกัับกัารเป็น “เช็คลิส่ต์” ให้้กัับภาคประชาชน 
เพืื�อติดตามกัารทั้ำางานของผู้ว่าฯ กัทั้ม. ว่าจำะส่ามารถ
ดำาเนินกัารแกั้ไขปัญห้า และตอบโจำทั้ย์์ความต้องกัาร
ของภาคประชาชนไปได้มากัน้อย์เพื้ย์งใด ภาย์ใต้
ระย์ะเวลา ๔ ปีของกัารทั้ำางาน
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  ณ วันที� ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ วันที� “ชัชชาติ ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์” 
ได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) 
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู่้ว่�ฯ กทม. อย่�งเป็นท�งก�ร เป็นวัน
เดียวกันกับที�เครือข่�ยฯ เข้�ส่งมอบ “สมุดปกข�ว” หรือ
ประก�ศิตคนกรุงให้กับผู่้ว่�ฯ ของตัวเอง
  คณะผู่บ้ริห�รสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
(สช.) ในฐ�นะ ๑ ใน ๘๔ องค์กร ของเครือข่�ยปลุก 
กรุงเทพฯ ได้ชักชวนหน่วยง�นภ�คีด้�นสุขภ�พ อ�ท ิ
สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแห่งช�ต ิ(สปสช.) สำ�นกัง�น 
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) รวมทั้ง 

องค์ก�รกระจ�ยเสียงและแพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่งประเทศ 
ไทย (Thai PBS) เข้�ห�รือถ้งก�รยกระดับก�รทำ�ง�น 
ปฏริปูระบบสุขภ�พปฐมภมูกิบัผู่ว่้�ฯ คนใหม่ พร้อมส่งมอบ 
“สมุดปกข�ว” ให้ถ้งมือในวันนั้น
  แน่นอนว่� ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ ยินดีที�จะรับไว้ พร้อมท้ัง 
ยืนยันคว�มเชื�อของตัวเองที�ว่� ก�รพัฒน� กทม. ให้ดีข้้น 
ได้น้ันทกุคนต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมกัน และยังให้คำ�มั�นด้วย 
ว่� กระบวนก�รจะไม่ได้หยุดอยูเ่พยีงก�รรับเล่มไปเท่�นัน้ 
ห�กในที�สุดแล้ว “สมุดปกข�ว” จะเป็นสิ�งที�มีชีวิต นั�นก ็
เพร�ะปัญห�ของ กทม. ไม่ได้อยู่กับที� และยังจะเปลี�ยน 

แปลงไปเรื�อยๆ โดยที�จะต้องมีก�รพัฒน�ต่อเนื�องไป
  “กัารนำาเอาภาคประชาชนเข้ามาม้ส่่วนร่วมกัับปัญห้า 
นับว่ามาถูกัทั้าง เพืราะทัุ้นทั้างส่ังคมห้รือกัารรวมตัว
ของประชาชนจำะเป็นเรื�องส่ำาคัญต่อกัารพัืฒนาเมือง
ท้ั้�จำะม้พืลังในกัารช่วย์ผลักัดันมากักัว่ารอเอาคำาตอบ
จำากัราชกัารเพื้ย์งอย์่างเด้ย์ว ถ้าประชาชนไม่รู้ส่่กัว่า 
ม้ส่่วนร่วมกัับคำาตอบ กั็จำะเห้มือนกัับส่ั�งให้้ทั้ำา แต่ว่า 
จำะไม่ม้พืลังเห้มือนกัับท้ั้�เขาได้เข้ามาม้ส่่วนร่วม” ผู้ว่าฯ 
ชัชชาติ ระบุ
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ขยาย
ความร่วมมือ 
ส่่การเมือง
ระดับชาติ
  อ�จกล่�วได้ว่�คว�มเห็นจ�กผู่้ว่�ฯ กทม. มีคว�ม
สอดคล้องโดยตรงกับเจตน�รมณ์ตั้งต้นในก�รรวมตัวของ
เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ ที�ได้ประก�ศเอ�ไว้
  “คว�มหม�ยของก�รเลือกตั้งในว�ระน้ี คือโอก�ส
ในก�รสื�อส�รและแสดงออกถ้งพลังของสังคมในก�ร 
มีส่วนร่วมมห�นครและเมืองใหญ่ ที�คนทุกกลุ่มทุกฝั��ย
จะให้คว�มร่วมมือกัน เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ อย�กเห็น
ก�รเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเปลี�ยนจ�กวัฒนธรรมก�รแข่งขัน 
ท�งก�รเมอืง เป็นคว�มร่วมมอืสม�นฉันัท์ของผู่ส้มัครผู่ว่้�ฯ 
ทกุคน เพื�อให้นำ�ไปสูก่�รส่งเสริมก�รเมอืงระดับช�ตอิย่�ง 
สร้�งสรรค์ ไม่ขย�ยคว�มขัดแย้งท�งสังคม”
  “รัฐท้องถิ�นต้องยอมรับคว�มเข้มแข็งของ Active 
Citizen กระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คพลเมือง และ 
ไม่แสดงออกถง้ก�รต่อต้�นเหมือนที�ผ่่�นม�” นี�เป็นเนือ้ห� 
ช่วงหน้�งในก�รประก�ศเจตน�รมณ์อันหนักแน่นของ
กลุ่มภ�คี ๘๔ องค์กร ที�รวมตัวกันในน�มเครือข่�ยปลุก
กรุงเทพฯ
   ผศ.พืิชญ์ พืงษ์์ส่วัส่ดิ� คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย บอกว่� เร�จำ�เป็นต้องมีกลไกก�รวิพ�กษ์์
ในระดับนโยบ�ยที�มุ่งให้อำ�น�จกับประช�ชน ไม่อย่�งนั้น
ก็จะได้นโยบ�ยที�เหมือนกับสินค้�ที�เข้�ไปยืนชี้ แล้วใคร
สัญญ�ว่�จะให้อะไรก็เอ� พอถ้งเวล� ๔ ปีก็เลือกตั้งใหม่ 
เพร�ะฉัะนั้นนโยบ�ยแบบที�ภ�คประช�ชนกำ�ลังทำ�กันอยู่
นอกจ�กม�จ�กตัวเร�ยังส่งเสริมให้ประช�ชนส�ม�รถที�
จะมีอำ�น�จติดต�ม เงื�อนไขเหล่�นี้จะทำ�ให้ประช�ธิปไตย
มีคุณภ�พเพิ�มข้้น
  “สมุดปกข�วถอืเป็นกลไกนโยบ�ยเชงิวพิ�กษ์์ในสงัคม 
ประช�ธิปไตย ที�ไม่ได้ย้ดมั�นกับคำ�สัญญ�ของผู่้สมัคร 
เท่�นัน้ แต่เป็นก�รร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ มองคว�มเป็นไปได้ 
เชิงนโยบ�ย โดยมุ่งให้อำ�น�จกับประช�ชน” นักวิช�ก�ร
รัฐศ�สตร์ร�ยนี้ อธิบ�ย

ฉบับ ๑๔๑ : มิถุนายน ๒๕๖๕18

  สำ�หรับ “สมุดปกข�ว” หรือ “เครือข่�ยปลุกกรุงเทพฯ” 
เป็นตัวอย่�งหน้�งของก�รนำ�ม�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ซ้�งจะช่วยให้กระบวนก�รท�งก�รเมืองของภ�คประช�ชน
ทั�วประเทศเข้มแข็งข้้น โดยเฉัพ�ะในโอก�สที�ประเทศไทย
จะมีก�รเลือกตั้งใหญ่ทั�วประเทศเร็วๆ นี้
  อ�จพดูได้ว่� กระบวนก�รท�งก�รเมืองภ�คประช�ชน 
ที�เกิดข้้นในบรรย�ก�ศก�รเลือกตั้งผู่้ว่�ฯ กทม. จะเป็น
ตัวอย่�งสำ�คัญต่อก�รขย�ยแนวคิดน้ีไปถ้งก�รเลือกตั้ง
ใหญ่ของประเทศ
  พดูให้เห็นภ�พกค็อื ระหว่�งที�ภ�คก�รเมอืงปกติใช้เวท ี
ห�เสียงจัดปร�ศรัยใหญ่เพื�อให้ประช�ชนเข้�ม�รับฟัง 
นโยบ�ยที�ภ�คก�รเมืองนำ�เสนอ ในระหว่�งน้ัน ภ�ค
ประช�ชนส�ม�รถรวมตัวกันเพื�อเปิดเวทีจัดทำ�นโยบ�ย 
คู่ขน�นกันได้ เมื�อได้ข้อสรุปก็อ�จจะเชิญตัวแทนพรรค 
ก�รเมือง หรือตัวแทนผู่้สมัคร เข้�ม�รับฟังหรือให้พันธะ
สัญญ�ร่วมกัน
  ใช่ว่�เรื�องนีจ้ะเกิดข้น้ไม่ได้ เนื�องจ�กทุกวนัน้ีประเทศ 
ไทยมีกลไกส�นพลงัระดับจงัหวดัอยู ่ นั�นคอืเครื�องมือภ�ยใต้ 
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั�นก็คือ “สมัชช� 
สุขภ�พจังหวัด” หรือแม้แต่ “คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พ
เพื�อประช�ชน (กขป.)” กลไกประส�นคว�มร่วมมือใน
ระดับกลุ่มจังหวัด
  นี�ยังรวมกับต้นทุนจ�กภ�คีเครือข่�ยอื�นๆ ที�มีอยู ่
ทั�วทั้งประเทศ
  ฉัะนัน้ห�กเร�ยกปร�กฎก�รณ์ที�เกดิข้น้ใน กทม. ครัง้นี ้
ไปเป็นมิติของก�รเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดข้้นในก�รเลือก
ตั้งใหญ่ทั�วประเทศที�จะม�ถ้ง ทั้งหมดจะพุ่งไปสู่เรื�องของ
ก�รเมืองรูปแบบใหม่ 
  กัารเมืองท้ั้�เป็นกัารส่านพืลังของทุั้กัภาคส่่วน  
เข้ามาร่วมกัันแกั้ไขปัญห้าประเทั้ศอย์่างแทั้้จำริง
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“การนําเอาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
กับปัญหานับว่ามาถู่กทาง เพราะทุนทางสังคม
หรือการรวมตัวของประชาชนจะเป็นเรื่องสําคัญ
ต่อการพัฒนาเมือง ที่จะมีพลังในการช่วยผลักดัน
มากกว่ารอเอาคําตอบจากราชการเพียงอย่างเดียว...”

ชัชช�ติ สิทธิพันธุ์
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ชัชชาติ ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์
ผู่้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร บ ท คุ ว า ม พิิ เ ศ ษ

ถ อ ด ร หัั ส น โ ย บ า ย 

ผู้้�ว่าฯ	‘ชัชชาตั้ิ’
สอดรัับ

มติสมัชชาสุข่ภาพื่ฯ
สรั้างสุขภาวะ 

‘ตั้อบัโจำทย์’	คนกรุง
  ในที�สดุผู่ว่้�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ผู่ว่้�ฯ กทม.) ที�แขง็แกร่งที�สดุในปฐพ ี“ชัชชาติ สิ่ทั้ธิิพัืนธ์ุิ” 
ก็ได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว เมื�อวันที� ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ท่�มกล�ง
บรรย�ก�ศลุ้นระท้กของคนกรุงชนิดที�ห�ยใจไม่ทั�วท้อง 
  ผ่ลก�รเลือกตัง้ที�ชนะแบบถล่มทล�ยด้วยคะแนนท่วมท้นทุบประวตัศิ�สตร์ม�กถ้ง ๑,๓๘๖,๒๑๕ 
คะแนน ทิ้งห่�งลำ�ดับที�สองกว่� ๑ ล้�นคะแนน จ้งไม่ต่�งไปจ�กฉัันทมติของคนกรุงเทพฯ ที�ร่วมกัน
แสดงออกอย่�งพร้อมเพรียงกันว่� ต้องก�รคว�มเปลี�ยนแปลง
  ทว่�อีกมุมหน้�งก็ถือเป็นแรงกดดันหนักหน่วงที�ส่งตรงกลับม�ยังตัวของ “ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ” เอง  
ในฐ�นะที�เป็นตัวแทนของ “คว�มหวัง” ที�โคจรม�ให้เห็นเป็นครั้งแรกในรอบ ๘ ปี
  ฉัะน้ันสำ�หรับ “ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ” แล้ว จ้งไม่มีช่วงเวล�ฮัันนีมูน เฉัลิมฉัลอง หรือทดลองง�น 
แต่อย่�งใด
  ด้วย กทม. เป็นเมืองใหญ่ที�มคีว�มแตกต่�งหล�กหล�ยปัญห�มีคว�มสลับซับซ้อนและลงล้กถ้ง 
โครงสร้�ง ก�รแก้ไขจง้อ�จไม่มสีตูรสำ�เรจ็เพยีงวธิเีดยีว ห�กแต่ต้องอ�ศัย “กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม” 
และ “ส�นพลัง” ทุกฝั��ยเข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกัน เพื�อ “ทั้ำากัรุงเทั้พืฯ ให้้เป็นเมืองน่าอย์ู่ส่ำาห้รับทัุ้กัคน” 
ต�มเป้�หม�ยสูงสุดของ “ผู่้ว่�ฯชัชช�ติ”

CHAD    CHART
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  ภ�พของก�ร “ทำ�ง�น ทำ�ง�น ทำ�ง�น” ตั้งแต่ลงพื้นที�
รับฟังเสียงประช�ชน เดินเท้�-ปั�นจักรย�นสำ�รวจปัญห�
ด้วยบุคลิกที�เป็นมิตรเข้�ถ้งได้ ตลอดจนบรรย�ก�ศก�ร
คล้องแขนทำ�ง�นร่วมกับผู่้สมัครฯ คนอื�นๆ และ สก. จ�ก
พรรคต่�งๆ ตลอดจนก�รประก�ศตัวเป็น “อิสระ” ที�พร้อม 
ทำ�ง�นกบั “ทุกคน-ทกุฝั��ย” ได้ทำ�ให้เกดิภ�พคว�มร่วมไม้ 
ร่วมมือท�งก�รเมืองที�ไม่เคยเห็นม�ก่อน
  นี�จ้งเป็นจุดเริ�มต้นที�ดี
  “เราต้องเอาโจำทั้ย์์ของประชาชนมาเป็นตัวตั�ง” 
ชัชช�ติ ยำ้�หลักก�รสำ�คัญระหว่�งลงพื้นที�ย่�นช่องนนทร ี
เมื�อวันที� ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ก่อนที� กกต.จะรับรองผ่ลเพียง 
๑ วัน
  ห�กพูดถ้ง “โจทย์ของประช�ชน” แล้ว ทุกวันน้ี
ประเทศไทยมี พื.ร.บ. สุ่ขภาพืแห้่งชาติ พื.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นฐ�นในก�รขับเคลื�อนสังคมสุขภ�วะให้เกิดข้้นจริง ซ้�ง
ภ�ยใต้กฎหม�ยฉับับนี้ได้รองรับเครื�องมือที�จะทำ�หน้�ที�  
“สกัด-กลั�นกรอง-ตกผ่ล้ก” โจทย์ของประช�ชน หรือคว�ม
ทุกข์ร่วมของประช�ชน อ�ทิ กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ
ธรรมนูญสุขภ�พ ฯลฯ
  ซ้�งห�กถอดรหัสจ�กนโยบ�ย ๙ ดี ๙ ด้�น ของผู่้ว่�ฯ
ชัชช�ติ โดยโฟกัสไปที� “ด้านสุ่ขภาพืด้” ก็พบว่�มีคว�ม
สอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของ พื.ร.บ. สุ่ขภาพืแห้่งชาต ิ
พื.ศ. ๒๕๕๐ และในเชิงประเด็นย่อยก็มีคว�มสัมพันธ์
กับเครื�องมือภ�ยใต้ พ.ร.บ. นั�นก็คือ 
“สมัชช�สุขภ�พ” ทั้งระดับช�ติ ระดับพื้นที� 
และเฉัพ�ะประเด็น

เพื่่�ม 
‘พื่่�นี้ทุ้�สาธาร่ณะ-
พื่่�นี้ทุ้�ส้เข่ียว’
  ก�รผ่ลักดนัพ้ืนที�ส�ธ�รณะและพ้ืนที�สีเขียว เป็น
ประเด็นหน้�งที�ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติให้คว�มสำ�คญัและเน้นยำ�้อยู่
เสมอผ่่�นก�รสื�อส�รส�ธ�รณะ โดยนโยบ�ยชูโรงสำ�คญั
คอื “ส่วน ๑๕ นาท้ั้ ทัั้�วกัรุง” ซ้�งตัง้เป้�ให้มีพ้ืนที�ส�ธ�รณะ 
ที�ทำ�กจิกรรมได้กระจ�ยตัวอยูท่กุที� และประช�ชนส�ม�รถ 
เข้�ถ้งได้ภ�ยในระยะ ๘๐๐ เมตร หรอืด้วยก�รเดนิภ�ยใน 
๑๐-๑๕ น�ที
  รวมถ้งนโยบ�ย “ส่นับส่นุนกัารแปลงท้ั้�ของประชาชน 
และเอกัชนให้้เป็นพืื�นท้ั้�ส้่เข้ย์ว” ที�ตัง้เป้�เพิ�มพ้ืนที�สเีขยีว 
สำ�หรับเมือง โดยเน้นก�รกระจ�ยตัวเพื�อเพิ�มก�รเข้�ถ้ง 
ของประช�ชน ซ้�งนอกจ�กก�รประยุกต์ใช้พ้ืนที�ของภ�ครัฐ 
แล้ว ยังจะผ่ลักดันให้เกิดก�รเปิดพ้ืนที�ของภ�คเอกชน  
เพื�อใช้ประโยชน์ส�ธ�รณะต่�งๆ ในรูปแบบก�รพฒัน�พ้ืนที� 
ส�ธ�รณะบนที�ดนิเอกชน (POPS)
  ขณะที�ก�ร “ปลูกัต้นไม้ล้านต้น ส่ร้างพืื�นทั้้�ส่้เข้ย์ว 
และกัำาแพืงกัรองฝุ่่นทัั้�วกัรุง” เป็นนโยบ�ยที�มกี�รเดนิหน้� 
อย่�งชัดเจน เพื�อทำ�ให้ กทม. มีต้นไม้เพิ�ม ๑ ล้�นต้น ใน
ระยะเวล� ๔ ปี บนแนวคิดเพื�อ ๑. ลดฝัุ�นและมลพิษ์ ๒. 
ให้เกิดร่มเง�ในก�รใช้ชีวิต ๓. ส่งเสริมคว�มหล�กหล�ย
ของระบบนเิวศน์เมอืง ๔. ให้ชมุชนมีร�ยได้ ๕. ปลกูให้คน 
และต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน โดยผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ ได้ลงมือ  
“ปลกูต้นแรก” ด้วยมือของตัวเอง พร้อมสั�งก�รให้ผู่อ้ำ�นวย
ก�ร ๕๐ เขต กทม. ว�งแผ่นในก�รสนับสนนุนโยบ�ยให้
สำ�เรจ็ตลอด ๔ ปีน้ี
  อีกหน้�งนโยบ�ยสำ�คัญคือก�ร “เพืิ�มเวลา เพืิ�มส่ิ�ง
อำานวย์ความส่ะดวกั เพืิ�มกัารเข้าถ่งส่วนและพืื�นทั้้�
ส่าธิารณิะ” ซ้�งต้องก�รปรับเวล�เปิด-ปิดพ้ืนที�ส�ธ�รณะ
ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและก�รใช้ง�นของ 
ประช�ชน พร้อมปรบัปรงุและเพิ�มเตมิโครงสร้�งพืน้ฐ�น
เช่น ห้องนำ�้ ห้องอ�บนำ�้ ห้องแต่งตัว เครื�องออกกำ�ลงัก�ย
แสงสว่�ง ฯลฯ ให้มีคณุภ�พ
  เมื�อควบรวมนโยบ�ยข้�งต้นเป็นภ�พใหญ่ พบว่�มี
คว�มสอดคล้องกับ มติส่มัชชาสุ่ขภาพืแห่้งชาติ ครั�งท้ั้� 
๑๑ พื.ศ. ๒๕๖๑ “กัารร่วมส่ร้างส่รรค์พืื�นทั้้�ส่าธิารณิะ
ในเขตเมืองเพืื�อสุ่ขภาวะสู่่กัารพัืฒนาอย่์างยั์�งยื์น”  
อันเป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะ ที�ต้องก�รให้มีพื้นที�ส�ธ�รณะ
ที�พลเมืองส�ม�รถเข้�ถ้งได้โดยปร�ศจ�กคว�มเหลื�อมลำ�้
ท�งเศรษ์ฐกิจและสังคมในเขตเมือง
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ยกร่ะดับ
‘หนี้่วยบร่ิการ่’ 
ร่ักษาพื่ยาบาลั’
  อย่�งที�ทร�บกันดีกว่� กทม. เป็นพื้นที�ที�มีคว�มหล�ก 
หล�ย และเกี�ยวโยงกับคว�มรับผ่ิดชอบของหล�ยฝั��ย 
ตัวอย่�งที�ชัดเจนที�สุดก็คือ “โรงพย�บ�ล” ที�ตั้งอยู่ในพื้นที� 
กทม. ซ้�งมีเจ้�ภ�พที�ดูแลหล�กหล�ย
  เช่น โรงพย�บ�ลสังกัด กทม. โรงพย�บ�ลรัฐ สังกัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) โรงพย�บ�ลโรงเรียนแพทย์
สังกัดกระทรวงศ้กษ์�ธิก�ร (ศธ.) หรือโรงพย�บ�ลทห�ร 
สังกัดกระทรวงกล�โหม (กห.) โรงพย�บ�ลตำ�รวจ สังกัด 
สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ (สตช.) และโรงพย�บ�ลเอกชน 
อีกจำ�นวนม�ก
  นี�เป็นเพยีงมิตเิดยีวของคว�มสลับซบัซ้อนใน กทม. และ 
เมื�อเจ�ะเข้�ม�ยงันโยบ�ยด้�นสขุภ�พของผู่ว่้�ฯ ชชัช�ต ิแล้ว 

  และยังสอดคล้องกับ มติส่มัชชาสุ่ขภาพืกัรุงเทั้พื 
มห้านคร ครั�งทั้้� ๒ พื.ศ. ๒๕๖๔ “กัารส่านพืลังพืัฒนา
พืื�นทั้้�ส่าธิารณิะเพืื�อสุ่ขภาวะชุมชน” ที�มุ่งเน้นให้ กทม. 
จัดทำ�แผ่นและกระบวนก�รสำ�รวจข้อมูลพ้ืนที�ส�ธ�รณะ 
เชื�อมโยงแผ่นง�น โครงก�ร หน่วยง�น ชมุชนและเครอืข่�ย 
ที�เกี�ยวข้อง ในก�รพัฒน�พ้ืนที�ส�ธ�รณะ พร้อมกำ�หนด
พื้นที�ชุมชนนำ�ร่อง (Sand Box) อย่�งน้อย ๑ เขต ๑ พื้นที� 

พบว่�มีก�รออกแบบม�ด้วยคว�มเข้�ใจบริบทเมืองกรุง
  เริ�มด้วยนโยบ�ย “ขย์าย์โครงกัารโรงพืย์าบาล ๑๐,๐๐๐  
เต้ย์ง” ที�ตั้งใจจะลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งและ
ค่�รักษ์�พย�บ�ลในสถ�นพย�บ�ล พร้อมยกระดับก�ร 
เข้�ถ้งก�รรักษ์�พย�บ�ลคุณภ�พดีให้กับประช�ชน และ 
“เร่งรัดผลักัดันกัารกั่อส่ร้าง และศ่กัษ์ากัารส่ร้าง
โรงพืย์าบาลแห้่งให้ม่ให้้ครอบคลุม”
  กทม. จะศ้กษ์�ออกแบบคว�มเป็นไปได้ในก�รสร้�ง
โรงพย�บ�ลแห่งใหม่ ในพ้ืนที�ที�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและ
จำ�นวนที�อยู่อ�ศัยสร้�งใหม่เติบโตในอัตร�สูง แต่สถ�น
พย�บ�ลของรัฐยังไม่ครอบคลุม อ�ทิ ฝัั�งกรุงธนเหนือ เพื�อ 
ให้บริก�รส�ธ�รณสุขและรักษ์�พย�บ�ลของรัฐภ�ยใต้ 

เพื�อพัฒน�พื้นที�ส�ธ�รณะต้นแบบให้เป็นรูปธรรม
  “ต่อจ�กนีถ้้�มเีอกชนร�ยไหนที�มพ้ืีนที�ที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
และต้องก�รให้ กทม. ได้พัฒน�ที�ดนิม�ทำ�สวนส�ธ�รณะ 
ก็ส�ม�รถติดต่อกับสำ�นักง�นเขตในพื้นที�ได้ นี�จะเป็นก�ร 
ช่วยกันของหล�ยฝั��ยให้ได้พ้ืนที�สเีขยีวโดยที� กทม.ไม่ต้อง 
ใช้งบประม�ณม�ก วิธีนี้เป็นก�รแบ่งปันอย่�งหน้�งที�จะ 
ทำ�ให้เมืองน่�อยู่เพิ�มม�กข้้น” น�ยชัชช�ติ ระบุ
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การ่จะทุำาให้ปร่ะชาชนี้
สุข่ภาพื่ด้ ต้องทุำางานี้
หลัายมิติ ต้องเร่ิ�มจาก
ส่งเสร่ิมให้การ่ดูแลัสุข่ภาพื่
เป็นี้เร่ื�องง่าย เมื�อม้อาการ่
เจ็บป่วยสามาร่ถเข่้าถึง
สถานี้พื่ยาบาลัได้อย่างสะดวก 
พื่ัฒนี้าร่ะบบสาธาร่ณสุข่
เส้นี้เลัือดฝอยหร่ือปฐมภูมิ
ให้เป็นี้ทุ้�พื่่�ง
ข่องปร่ะชาชนี้

สงักัด กทม. ครอบคลุมประช�ชนส่วนใหญ่ใน ๖ กลุม่เขต
  ขณะเดียวกัน ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ ตั้งใจที�จะ “ย์กัระดับ
ศูนย์์บริกัารส่าธิารณิสุ่ข เพืิ�มกัารรักัษ์า เพืิ�มเวลา เพืิ�ม
ทั้รัพืย์ากัร” โดยมุ่งยกระดับก�รเข้�ถ้งก�รรักษ์�พย�บ�ล
คุณภ�พดีใกล้บ้�นในระดับเส้นเลือดฝัอย มีคลินิกบริก�ร
และก�รรักษ์�โรคตอบโจทย์คว�มต้องก�ร ตรงกับวิถ ี
ชีวิตของประช�ชน เพื�อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง
ระยะไกล ลดเวล�ในก�รเดินท�งและคว�มแออัดใน
สถ�นพย�บ�ลขน�ดใหญ่
  ม�กไปกว่�น้ัน ยังมีนโยบ�ย “ห้มอถ่งบ้าน ผ่าน 
Telemedicine” นโยบ�ย “Mobile Medical Unit รถ 
สุ่ขภาพืเชิงรุกั ตรวจำถ่งชุมชน” หรือแม้กระทั�งนโยบ�ย 
“เพืิ�มจำำานวน Excellent Center และย์กัระดับศูนย์์
เวชศาส่ตร์เขตเมือง” ฯลฯ
  แน่นอนว่�นโยบ�ยเหล่�นี้ไม่ได้เกิดข้้นม�ลอยๆ ห�ก 
แต่ตั้งต้นม�จ�ก “โจทย์ของคนกรุง” ซ้�งสอดคล้องกับ มต ิ
ส่มัชชาสุ่ขภาพืกัรุงเทั้พืมห้านคร ครั�งทั้้� ๒ พื.ศ. 
๒๕๖๔ “ก�รพัฒน�ระบบบริก�รสขุภ�พปฐมภมูใินกรุงเทพ 
มห�นครเพื�อรองรับภ�วะวิกฤติ” รวมไปถ้ง มติส่มัชชา
สุ่ขภาพืแห้่งชาติ ครั�งทั้้� ๘ พื.ศ. ๒๕๕๘ มติ “ระบบ
สุ่ขภาพืเขตเมือง: กัารพืัฒนาระบบบริกัารสุ่ขภาพื
อย์่างม้ส่่วนร่วม” ด้วย

  “ก�รจะทำ�ให้ประช�ชนสุขภ�พดี ต้องทำ�ง�นหล�ย 
มิติต้องเริ�มจ�กส่งเสริมให้ก�รดูแลสุขภ�พเป็นเรื�องง่�ย  
เมื�อมีอ�ก�รเจ็บป�วยส�ม�รถเข้�ถ้งสถ�นพย�บ�ลได้ 
อย่�งสะดวก พัฒน�ระบบส�ธ�รณสุขเส้นเลือดฝัอยหรือ 
ปฐมภมูใิห้เป็นที�พ้�งของประช�ชน เพื�อลดคว�มแออัดใน 
โรงพย�บ�ล ลดต้นทุนด้�นเวล�และค่�ใช้จ่�ยของประช�ชน 
นอกจ�กน้ียังต้องยกระดับก�รบริก�รและบริห�รจัดก�ร
ภ�พรวมให้เชื�อมต่อ ทนัสมัย และครอบคลุม” น�ยชัชช�ติ 
ระบุ
  

จัดร่ะเบ้ยบ
‘หาบเร่่-แผงลัอย’ 
ด้วยการ่ม้ส่วนี้ร่่วม
  นอกเหนือจ�กก�รมีอ ยู่ในฐ�นะมนต์ เสน่ห์ของ
กรุงเทพมห�นครแล้ว “ห�บเร่แผ่งลอย” ในมุมหน้�งคือ
โอก�ส คือร�ยได้ โดยเฉัพ�ะในวิกฤตโควิด-19 ที�พบว่� 
ห�บเร่แผ่งลอยมีส่วนสำ�คญัในระบบนิเวศน์อ�ห�ร ช่วยให้ 
คนกรุงยังชีพและประทังชีวิตได้ในสถ�นก�รณ์อันย�ก
ลำ�บ�ก

ชัชชาติ ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์
ผู่้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร 
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ทัง้ในแง่ของประโยชน์ ไม่ว่�จะเป็นก�รเป็นแหล่งอ�ห�ร 
แหล่งร�ยได้ ตลอดจนเสน่ห์ของ กทม. และในแง่ของปัญห� 
เช่น ก�รจัดระเบียบ ก�รสัญจร พื้นที�ส�ธ�รณะ
  ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที�เกิดข้้นจ�กก�รมีส่วนร่วมของ
ผู่้คนกว่� ๑,๐๐๐ ชีวิต ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑ 
ได้สะท้อนคำ�พูดของ ศ.สุ่ริชัย์ ห้วันแก้ัว ผู่อ้ำ�นวยก�รศูนย์ 
ศก้ษ์�สันตภิ�พและคว�มขัดแย้ง จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั 
ได้เป็นอย่�งดี
     ศ.สุริชัย บอกว่� ปัญห�บ�งอย่�งไม่อ�จตัดสินได้ด้วย
อำ�น�จท�งปกครองหรือกฎหม�ยเพียงอย่�งเดียว เพร�ะ
มีคว�มแข็งกระด้�งและบ�งครั้งก็ขัดแย้งกันเอง จำ�เป็น
ต้องเปิดพ้ืนที�ท�งสังคมที�เอื้อให้เกิดคว�มยืดหยุ่นม�กข้้น
และใช้ง�นวิช�ก�รเข้�ม�ตอบโจทย์ สร้�งโอก�สในก�ร
เปลี�ยนผ่่�นที�จะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�โดยย้ดโยงกับหลัก

เชิงส�กลและร�กเหง้�ของก�รจัดก�ร
  น�ยชัชช�ติ กล่�วว่� ปัญห�เรื�องเศรษ์ฐกิจกำ�ลังเป็น
ปัญห�สำ�คัญที�จะทวีคว�มรุนแรงข้้น โดยเฉัพ�ะคนที�อยู่
ในเมือง ทั้งค่�ครองชีพที�สูงข้้น ทำ�ให้คนต้องประหยัด
กำ�ลังซื้อลดลง ม�ตรก�รช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ลทำ�ได้อย่�ง 
จำ�กดั เนื�องจ�กข้อจำ�กดัด้�นงบประม�ณและหน้ีส�ธ�รณะ 
ฉัะนัน้บทบ�ทของ กทม.เอง ต้องหนัม�มุง่เน้นก�รช่วยเหลือ 
ด้�นป�กท้องของประช�ชนให้ม�กข้้น เพร�ะเมืองคือคน 
ถ้�คนอยู่ไม่ได้ เมืองก็อยู่ไม่ได้
  ท้ังหมดน้ีคือบ�งช่วงบ�งตอนของก�รถอดรหัสนโยบ�ย 
ผู่้ว่�ฯ ‘ชัชช�ติ’ ที�มีคว�มสอดรับมติสมัชช�สุขภ�พฯ
  ส่ะทั้้อนให้้เห้็นได้ว่า นโย์บาย์ทั้้ �ตั �งต้นมาจำากั 
กัระบวนกัารม้ส่่วนร่วม ย่์อมตรงจุำด-ตรงความต้องกัาร 
และส่ามารถ “ตอบโจำทั้ย์์” ของพืื�นทั้้�ได้เป็นอย์่างด้ 

  ห�บเร่-แผ่งลอย คือชีวิต คือเส้นเลือดฝัอย คืออ�ชีพ 
คือป�กท้องของคนทุกระดับ
  ขณะเดียวกัน ก็ไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�ห�บเร่แผ่งลอย
เต็มไปด้วยคว�มระเกะระกะ ไร้ระเบียบ ก่อให้เกิดปัญห�
ทั้งด้�นสุขภ�พและสิ�งแวดล้อม บ่อยครั้งที�คนกรุงรู้ส้ก
รำ�ค�ญเพร�ะถูกรุกลำ้�พื้นที�ส�ธ�รณะ
  อย่�งไรก็ดี ไม่ว่�จะมองห�บเร่แผ่งลอยด้วยเหลี�ยม 
มมุใด กไ็ม่อ�จปฏิเสธก�รมอียูข่องห�บเร่แผ่งลอยในวนัน้ี 
และสืบต่อไปในอน�คตได้
  ผู่้ว่�ฯ ชัชช�ติ ทร�บดี จ้งมีนโยบ�ยที�จะ “ส่่งเส่ริม 
ให้้ผู้ค้าแผงลอย์ม้ความมั�นคงในกัารประกัอบอาช้พื” 
ควบคูไ่ปกบัก�ร “เตร้ย์มโครงส่ร้างพืื�นฐานท้ั้�เห้มาะส่ม 
รองรับพืื�นท้ั้�กัารค้าห้าบเร่แผงลอย์” รวมถ้ง “ข่�นทั้ะเบ้ย์น 
ผู้ค้าแผงลอย์ พืร้อมติดตามกัารดำาเนินกัาร”

  ห�กมองลก้ในเชงิก�รบริห�รจดัก�ร นโยบ�ยของผู่ว่้�ฯ 
กทม. ยงัจะมีก�ร “ส่ร้างกัารม้ส่่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย์ 
ภาคประชาชน และเอกัชนในพืื�นทั้้� ช่วย์ดูแลพืื�นทั้้�
กัารค้า” ซ้�งเป็นหน้�งในแนวท�งกำ�หนดรูปแบบของก�ร
ทำ�พ้ืนที�ค้�ข�ยห�บเร่ในเขตที�อยู่อ�ศัยและใช้ชีวิต บน 
พ้ืนฐ�นของก�รมีส่วนร่วม เพื�อให้ได้ห�บเร่แผ่งลอยที� 
สวยง�ม สอดคล้องกับอัตลักษ์ณ์ของพื้นที� ตลอดจนก�ร  
“ห้าพืื�นท้ั้�ของเอกัชนห้รือห้น่วย์งานราชกัารท้ั้�ส่ามารถ 
จำัดเป็นพืื�นท้ั้�ขาย์ของส่ำาห้รับห้าบเร่ห้รือศูนย์์อาห้าร
(hawker center)”
  สอดรบักบั มติส่มัชชาสุ่ขภาพืกัรุงเทั้พืมห้านคร ครั�งท้ั้� 
๑ พื.ศ. ๒๕๖๓ “กัารจัำดกัารห้าบเร่แผงลอย์และกัารใช้ 
พืื�นทั้้�ส่าธิารณิะร่วมกัันของกัรุงเทั้พืมห้านคร” ที�มี 
เป้�หม�ยเพื�อจัดก�รกบัปัญห�ห�บเร่แผ่งลอย โดยคำ�นง้ถ้ง 

“เราต้้อง
เอาโจทย์์ของ
ประชาชน

มาเป็นต้ัวต้ั�ง” 
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ประชุมหล�ยครั้งตั้งแต่เดือน ส.ค. ๒๕๖๔ – ก.พ. ๒๕๖๕ 
ก่อนเข้�สู่กระบวนก�รรับฟังคว�มเห็นในช่องท�งต่�งๆ
ช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. 2565 และหลังจ�ก คสช. ได้ให้ 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเตมิในวนันีแ้ล้ว  สช. จะร่วมกับหน่วยง�น 
องค์กรภ�คทีี�เกี�ยวข้องจดัเวทสีมชัช�สขุภ�พเฉัพ�ะประเดน็ 
เพื�อห�ฉัันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในเรื�องสิทธิด้�น
สุขภ�พกลุ่มเด็กและเย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ตินี้ ในวันที� ๘ 
มิ.ย. ๒๕๖๕ ต่อไป
  “บุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติ ยังมีข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถ้งสิทธิ
บริก�รส�ธ�รณสุขขั้นพื้นฐ�นของรัฐ โดยเฉัพ�ะกลุ่มเด็ก
และเย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ติ ที�ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ 
ท�งก�รแพทย์เช่นเดียวกับเด็กและเย�วชนสัญช�ติไทย 
ซ้�งจะส่งผ่ลต่อพฒัน�ก�รด้�นร่�งก�ย จติใจ ของเดก็และ 
เย�วชนกลุ ่มเป้�หม�ยแล้ว ยังมีผ่ลต่อคว�มมั�นคง
ด้�นสุขภ�พของประช�ชนคนไทยโดยรวมด้วย นโยบ�ย
ส�ธ�รณะน้ีจ้งมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น 
องค์กรที�เกี�ยวข้องจ�กทุกภ�คส่วนของสังคม เพื�อส่งเสริม
สนับสนุนม�ตรก�รให้เด็กและเย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ติ 
ในประเทศไทย ได้รับก�รคุ้มครองสิทธิด้�นสุขภ�พที�เท่�
เทียมและทั�วถ้ง ต�มหลักก�รของสิทธิมนุษ์ยชน และ
อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศ” นพ.ศุภกิจ กล่�ว
  ท�งด้�น ดร.ส่าธิิต กล่�วว่� สุขภ�พเป็นเรื�องของทุก 
คนในสังคม ซ้�งผู่้ที�ทำ�ง�นในด้�นส�ธ�รณสุขเองก็ต้อง 
อ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ที�ล้วนมีบทบ�ทใน 
ก�รเฝั้�ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถ้งก�รดูแล 
ซ้�งกันและกัน เช่นเดียวกันกับบุคคลที�ไม่มีสัญช�ติไทยที�
อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่�จะเป็นแรงง�นข้�มช�ติ คนไร้รัฐ
ไร้สัญช�ติ ทั้งผู่้ใหญ่ เด็ก เย�วชน รวมถ้งคนที�อยู่ระหว่�ง
พิสูจน์สถ�นะท�งทะเบียนร�ษ์ฎร์
  “โควิดให้บทเรียนที�สำ�คัญกับเร�ว่�โรคติดต่อไม่เลือก
เชื้อช�ติ สัญช�ติ เพศ วัย ดังนั้นก�รดูแลสุขภ�พของ 

ทุกคนบนผ่ืนแผ่่นดินไทย จ้งเป็นม�ตรก�รขั้นพ้ืนฐ�นที� 
จำ�เป็นเพื�อก�รดูแลสุขภ�พคนไทยทุกคน ดังคำ�กล่�วที�ว่�  
no one safe until everyone is safe  มติสมัชช�สุขภ�พฯ 
ท้ังสองประเด็นน้ี ถือเป็นก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คด้�น 
สขุภ�พ ที�เป็นพ้ืนฐ�นสำ�คญัต่อคว�มมั�นคงในระบบสุขภ�พ 
ของประเทศ และมุง่สูสั่งคมไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลงั” ดร.ส�ธิต 
กล่�ว
  ท้ังน้ี เมื�อวนัที� ๘ ม.ิย. ๒๕๖๕ สช. ร่วมกับภ�คีเครอืข่�ย 
จดัประชุมสมัชช�สขุภ�พเฉัพ�ะประเด็น ว่�ด้วยก�รเข้�ถ้ง 
สทิธด้ิ�นสุขภ�พกลุม่แรงง�นข้�มช�ติ และสมัชช�เฉัพ�ะ 
ประเด็น ว่�ด้วยก�รเข้�ถ้งสิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มเด็กและ
เย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ติ ข้้น โดยสม�ชิกสมัชช�ฯ ได้ให้
คว�มเห็นชอบอย่�งเป็นฉัันทมติทั้งสองประเด็น

เ กั า ะ ติิ ด  คุ ส ช .

สานพิลังผลักัดัน	‘สิทุธิด้านี้สุข่ภาพื่’ 
กลัุ่มเด็กแลัะเยาวชนี้ไร่้ร่ัฐไร่้สัญชาติ

  ก�รประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) 
ครั้งที� ๓/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ซ้�งมี ดร.ส่าธิิต 
ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองประธ�น
คสช. เป็นประธ�น ได้ร่วมกันรับทร�บคว�มคืบหน้�ก�ร 
ดำ�เนินง�น และพิจ�รณ�ให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่�ง)  
ข้อเส่นอเชิงนโย์บาย์ส่ิทั้ธิิด้านสุ่ขภาพืกัลุ่มเด็กัและ 
เย์าวชนไร้รัฐไร้ส่ัญชาติ ของคณะกรรมก�รพัฒน�
นโยบ�ยส�ธ�รณะสิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มเด็กและเย�วชน
ไร้รัฐไร้สัญช�ติ
  พร้อมกันน้ัน ที�ประชุม คสช. ยังได้มอบหม�ยให้ 
ส่ำานักังานคณิะกัรรมกัารสุ่ขภาพืแห่้งชาติ (ส่ช.) ประส�น 
คว�มร่วมมือกับกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) กระทรวง 
มห�ดไทย (มท.) กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั�นคง 
ของมนุษ์ย์ (พม.) และหน่วยง�นอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้
เกิดก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะดังกล่�วต่อไป
    นพื.ศุภกัิจำ ศิริลักัษ์ณิ์ ประธ�นกรรมก�รพัฒน� 
นโยบ�ยส�ธ�รณะสิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มเด็กและเย�วชน
ไร้รัฐไร้สัญช�ติ กล่�วว่� ที�ผ่่�นม�ท�งคณะกรรมก�รฯ ได้
ดำ�เนินก�รจัดทำ� (ร่�ง) ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยฯ ดังกล่�ว
ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คีทกุภ�คส่วน ซ้�งมกี�ร

  สำ�หรบั มติส่มัชชาเฉพืาะประเด็นว่าด้วย์กัารเข้าถ่ง 
สิ่ทั้ธิิด้านสุ่ขภาพืกัลุ่มเด็กัและเย์าวชนไร้รัฐไร้สั่ญชาติ 
มุ่งเน้นก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รรับรองก�รเกิด เพื�อ 
รบัรองสทิธใินสญัช�ติของเดก็และเย�วชนไร้รฐัไร้สญัช�ติ 
ในประเทศไทย ให้เป็นไปต�มกรอบเวล�ที�กฎหม�ยกำ�หนด 
ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถ้ง และขั้นตอนที�คำ�น้งถ้งข้อบัญญัติ
ต�ม พ.ร.บ. อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ต
ของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุง พัฒน�บริก�ร
ส�ธ�รณสุข สิทธิประโยชน์ท�งก�รแพทย์ และส่งเสริม
ก�รเข้�ถ้งสิทธิด้�นสุขภ�พ ให้เด็กได้รับก�รคุ้มครองท�ง 
สขุภ�พและสงัคมโดยไม่เลือกปฏบิตั ิ ตลอดจนก�รพฒัน� 
ฐ�นข้อมูล องค์คว�มรู้ เผ่ยแพร่สร้�งคว�มตระหนักรู้ และ
คว�มเข้�ใจในเรื�องดังกล่�ว 
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เรื�อง บัณฑิิต มั�นคง เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ท่�

รื่่วมกัันส่งต่อ
นี้โยบายสาธาร่ณะ
ท่�ด่ให้้แผ่นดิน

ภาพื่ร่วม
นี้โยบายสาธาร่ณะ

ผ่านี้สมัชชาสุข่ภาพื่จังหวัด 
ปี 2565

  ในขณะที�กระแสคว�มตื�นตัว ต่อวิธีคิด ระบบง�นและ 
ก�รปฏบิตัหิน้�ที�ของผู่ว่้�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (กทม.) 
คนใหม่ ที�เข้�ม�พัฒน�มห�นคร เต็มไปด้วยคว�มค้กคัก
มีชีวิตชีว� ถือเป็นก�รจุดกระแสแห่งคว�มเปลี�ยนแปลง 
เมืองใหญ่ไปในท�งที�ดีข้้นอย่�งม�กม�ย อีกสิ�งที�สังคม 
สนใจคือนโยบ�ยท้ัง ๒๑๔ ข้อของผู่ว่้�ฯ กทม. ที�ผู่เ้กี�ยวข้อง 
ต่�งให้คว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื�อนให้บรรลุผ่ล
  หันกลับม�ยังเครือข่�ยภ�คประช�สังคมที�เรียกว่� 
ส่มัชชาสุ่ขภาพืจำังห้วัด ต่�งก็ได้ขับเคลื�อนประเด็นร่วม 
ที�เรียกว่� “นโยบ�ยส�ธ�รณะ” ม�อย่�งย�วน�น หล�ย 
จังหวัดมีม�กเกิน ๑๐ นโยบ�ยส�ธ�รณะไปแล้ว บ�ง 
จังหวัดถูกนำ�ไปปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม เช่น เกิดแผ่น 
ยทุธศ�สตร์ แผ่นคว�มร่วมมือ มกีลไกร่วมในก�รขับเคลื�อน 
มีก�รลงทรัพย�กรในก�รจัดก�รเพื�อให้บรรลุผ่ลลัพธ์เชิง
นโยบ�ยแตกต่�งกันออกไป
  และในปี ๒๕๖๕ พบว่�มีนโยบ�ยส�ธ�รณะที�ขบัเคลื�อน 
ม�กถ้ง ๑๑๒ นโยบ�ย แตกต่�งหล�กหล�ยต�มบริบท 
พ้ืนที�  ทั้งส�ม�รถเชื�อมโยงบูรณ�ก�รและทำ�ง�นร่วมกับ 
หน่วยง�น ท้ังภ�ครัฐ วิช�ก�ร เชื�อมโยงกับเครือข่�ย
กลไกต่�งๆ ในพ้ืนที�ได้ นอกจ�กน้ียังเป็นพลังสำ�คัญ
ในก�รรองรับก�รทำ�ง�นที�เชื�อมโยงกับยุทธศ�สตร์ช�ติ
นโยบ�ยระดับช�ติ และทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศใน
อน�คต
  ในช่วงปล�ยเดือนพฤษ์ภ�คม ๒๕๖๕ เครือข่�ย 
สมัชช�สขุภ�พจงัหวดั ได้รวมตวักนันำ�เสนอคว�มคบืหน้� 
ในก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะในพื้นที� โดยมีก�รจัด 
Workshop บนฐ�นประเด็นร่วม (Issued Based) เพื�อเสริม

พลังคว�มเข้มแข็งให้นโยบ�ยส�ธ�รณะน้ันๆ ส�ม�รถ 
นำ�ไปสู่ก�รขับเคลื�อนได้จริง จำ�นวน ๒ เวที
  ครั้งที� ๑ ว่�ด้วย “ร่วมส่ร้างเส่้นทั้างอาห้ารให้้มั�นคง
และปลอดภัย์” จัดวันที� ๑๙ – ๒๐ พฤษ์ภ�คม ๒๕๖๕ 
มี ๓๒ สมัชช�จังหวัดที�เข้�ร่วม คว�มสำ�คัญของเวทีนี้คือ 
ก�รชี้ชวนให้ทุกจังหวัดที�เคลื�อนประเด็นเกษ์ตรอ�ห�ร ได้
เห็นถ้งระบบนโยบ�ยที�ส่งผ่ลกระทบต่อคว�มไม่มั�นคง
ด้�นอ�ห�ร ก�รทำ�ง�นที�เชื�อมกับหมุดหม�ยต่�งๆ ใน
แผ่นพัฒน�ฯ ฉับับที� ๑๓ และก�รผ่ลักดันให้เกิดระบบ 
ก�รผ่ลติ ก�รส่งต่อ ก�รบรโิภคอ�ห�รที�ปลอดภยั มเีครือข่�ย 
คว�มร่วมมือในทุกๆ ระดับ
  และครั้งที� ๒ จัดในมิติ “ภัย์คุกัคาม ผลกัระทั้บทั้าง
ส่ังคม ส่ิ�งแวดล้อม ต่อระบบสุ่ขภาพื” วันที� ๒๖ – ๒๗ 
พฤษ์ภ�คม ๒๕๖๕  ม ี๓๔ สมชัช�สขุภ�พจงัหวดัเข้�ร่วม
ก�รจัดเวทีดังกล่�วจ้งเป็นก�รชวนให้เห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รทำ�ง�นข้�มภ�คส่วนในสังคม เพื�อลดปัจจัยเสี�ยง 
ท�งสุขภ�พ อ�ศัยพลังของผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
โดยมีระบบสุขภ�พเป็นแกนกล�ง สร้�งผ่ลกระทบที�ดีต่อ
ระบบสุขภ�พ หรืออ�จจะเรียกว่�เป็นก�รตั้งต้นทำ�ให้ 
ทุกนโยบ�ยน้ันคำ�น้งถ้งสุขภ�พ เป็น Health in All  
Policy ได้อย่�งแท้จริง
  แม้ก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะที� เ กิดจ�ก 
กระบวนก�รสมัชช�สขุภ�พ จำะถูกัเร้ย์กัว่าเป็น “นโย์บาย์ 
กัระแส่รอง” ต่างไปจำากันโย์บาย์กัระแส่ห้ลักั เฉกัเช่น
นโย์บาย์ของผู้ว่าราชกัารกัรุงเทั้พืมห้านคร แต่กัาร 
ก่ัอเกิัดและเป้าห้มาย์ของแต่ละนโย์บาย์นั�น ก็ัต่างเป็น 
ทั้ิศทั้างห้รือแนวทั้างท้ั้�คนในส่ังคมเห็้นว่าจำะร่วมกััน
ดำาเนินกัารในทั้ิศนั�นได ้ ซ้�งในหล�ยจังหวัดที�ขับเคลื�อน 
ม�มีท้ังที�เขียนไว้เป็นล�ยลักษ์ณ์อักษ์ร หล�ยจังหวัดได ้
มีข้อเสนอเชิงนโยบ�ยอย่�งเป็นท�งก�ร กระทั�งหล�ย 
จังหวัดยกระดับเป็นนโยบ�ยหรือว�ระร่วมไปแล้ว ก่อให ้
เกิดผ่ลกระทบต่อชุมชน สังคมเป็นวงกว้�ง ถือว่�เป็นก�ร 
ทำ�ง�นที�เป็นประโยชน์อย่�งยิ�งต่อผู่้คนในสังคม 
  จ้งขอแรงและเชิญชวนทุกภ�คส่วน ม�ร่วมกันพัฒน� 
และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะที�ดีในทุกๆ จังหวัด ให้
เต็มแผ่่นดิน และส่งต่อนโยบ�ยส�ธ�รณะที�เอื้อต่อก�รมี
สุขภ�วะที�ดีให้เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของคนรุ่นหลังไป
ด้วยกันครับ 

เกษตร่ อาหาร่ปลัอดภัย

38 จังหวัด 

วิกฤตสุข่ภาพื่ โคีวิด-19

21 จังหวัด 

ร่ะบบสุข่ภาพื่ชุมชนี้ สุข่ภาวะ
ชุมชนี้ ธร่ร่มนีู้ญสุข่ภาพื่

13 จังหวัด 

ผู้สูงอายุ/ร่องร่ับสังคีมสูงวัย

12 จังหวัด 

สิ�งแวดลั้อม อากาศสะอาด

11 จังหวัด 

พื่ร่ะสงฆ์์ แม่ เด็ก 
กลัุ่มเปร่าะบาง 11 จังหวัด 
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 โดยส�ระหลกัของปฏญิญ�เซนไดคอื “ลด ๔ อย่�ง เพิ�ม ๓ 

อย่�ง” โดยก�รลด ๔ อย่�ง คือ ๑) ลดอัตร�ก�รเสียชีวิต 

๒) ลดจำ�นวนผู่้ได้รับผ่ลกระทบ ๓) ลดคว�มสูญเสียด้�น 

เศรษ์ฐกิจ และ ๔) ลดคว�มเสียห�ยต่อส�ธ�รณูปโภค

ส�ธ�รณูปก�ร และบริก�รพื้นฐ�น ในขณะที�ก�รเพิ�ม ๓ 

อย่�ง คอื ๑) เพิ�มแผ่นยทุธศ�สตร์ ลดคว�มเสี�ยงระดบัช�ต ิ

และระดับท้องถิ�น ๒) เพิ�มก�รให้คว�มช่วยเหลือระหว่�ง 

ประเทศ และ ๓) เพิ�มก�รเข้�ถ้งข้อมูลก�รแจ้งเตือนภัย 

ล่วงหน้�และข้อมลูคว�มเสี�ยง และตัง้เป้�หม�ยที�จะบรรลุ 

ปฏิญญ�ใน พ.ศ. ๒๕๗๕
๓

  ปัจจุบนันับได้ว่�ผ่่�นม�คร้�งท�งแล้วของก�รมีปฎิญญ� 

เซนได สำ�นักง�นเพื�อก�รลดคว�มเสี�ยงจ�กภัยพิบัติแห่ง 

สหประช�ช�ติ (United Nations Office for Disaster  

Risk Reduction) บนคว�มร่วมมือกับรัฐบ�ลอินโดนีเซีย

จัดประชุมระดับช�ติ The 7th session of the Global 

Platform for Disaster Risk Reduction (GP2022) โดยมี 

ผู่้แทนทั้งจ�กภ�ครัฐประช�สังคม ภ�คเอกชนเข้�ร่วมถ้ง 

๑๙๓ ประเทศ และมีตัวแทนจ�กภ�ครัฐในระดับต่�งๆ 

กว่� ๕,๐๐๐ คนเข้�ร่วม
๔

  และมเีป้�หม�ยเพื�อศก้ษ์�ว่�โลก 

ของเร�ขับเคลื�อนก�รลดภัยพับัติ ต�มกรอบปฏิญญ� 

เซนไดได้ม�กน้อยเพยีงไร และจัดทำ�ข้อเสนอให้กบัผู่ก้ำ�หนด 

นโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�ที�ยั�งยนื ก�รว�งแผ่นท�งเศรษ์ฐกิจ 

ก�รลดคว�มเสี�ยงจ�กภยัพบิตัทิี�เกี�ยวข้องกบัก�รค้�ระหว่�ง 

ประเทศ คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในก�รลดคว�มเสี�ยง 

จ�กภัยพิบัติ

ลั้มแลั้วต้องลัุกให้ ไว ปร่ับตัวให้ทุันี้ 
ม้ส่วนี้ร่่วมให้มาก : ๑๐ หลัักสำาคีัญ
แก้ไข่ภัยพื่่บัติจากเวทุ้โลัก
  ผ่ลลัพธ์จ�กที�ประชุมส�ม�รถประมวลเป็น ๑๐ ข้อเสนอ 

สำ�คัญเพื�อกระตุ้นให้ระดมสรรพกำ�ลังแก้ไขปัญห�และ

ลดคว�มเสี�ยงจ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ
๕

  คือ

 ๑. นำ�แนวคิดยืดหยุ่นและปรับตัวเพื�อรับมือภัยธรรมช�ติ

ประยุกต์ไปกับก�รลงทุนและก�รตัดสินใจระดับนโยบ�ย 

๒. สร้�งก�รทำ�ง�นและคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนใน

สังคมเพื�อแก้ไขปัญห�ภัยธรรมช�ติ 

๓. ใช้แนวคดิเรื�องก�รมีส่วนร่วมและสิทธมินุษ์ยชนในก�ร 

ว�งแผ่นและดำ�เนินก�รเพื�อลดคว�มเสี�ยงจ�กธรรมช�ติ 

เพร�ะประช�ชนคือผู่้ได้รับผ่ลกระทบโดยตรง

๔. ชั�งนำ้�หนักระหว่�งค่�ใช้จ่�ยเพื�อแก้ไขปัญห�ภัยพิบัติ 

กับงบประม�ณลงทุนเพื�อป้องกันคว�มเสี�ยง และนำ�ม�

เปลี�ยนแปลงระบบที�เกี�ยวข้อง

๕. พฒัน�ระบบเตอืนภยัของชุมชนพ้ืนที�เสี�ยงให้มีคณุภ�พ 

แลกเปลี�ยนข้อมูล มีกลไกก�รบริห�รที�มีประสิทธิภ�พ 

๖. ปรับปรุงแนวท�งก�รฟ้�นฟูผ่ลกระทบจ�กปัญห�โควดิ-19 

ที�ทำ�ให้มีก�รแก้ไขปัญห�สิ�งแวดล้อมที�ม�กข้้น เท่�เทียม

ม�กข้้น

๗. ใช้แนวท�งชุมชนขับเคลื�อนและสนับสนุนกลไกระดับ

ท้องถิ�นเพื�อฟ้�นฟูชุมชนจ�กภัยพิบัติ  

๘. ยกระดับให้ระบบนเิวศเป็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งสังคม 

ที�สำ�คัญ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และ

เศรษ์ฐกิจ

๙. สร้�งแนวท�งก�รจัดก�รภยัพบิตัแิละก�รเปลี�ยนแปลง 

สภ�พอ�ก�ศอย่�งครอบคลุม เพร�ะ ๒ สิ�งน้ีคือหนท�ง

แก้ไขผ่ลกระทบที�จะเกิดกับกลุ่มคนเปร�ะบ�ง และสร้�ง

ศักยภ�พก�รปรับตัว

๑๐. สร้�งคว�มเข้�ใจเรื�องคว�มเสี�ยงจ�กภัยพิบัติ โดย

เฉัพ�ะภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที�จะเกิดข้้นในอน�คต

โคีวิดยังไม่จาง โลักยังร่้อนี้ 
พื่ายุยังแร่ง กรุ่งเทุพื่ฯ นี้ำ�ายังทุ่วม 
  กรุงเทพมห�นครต้อนรับผู่้ว่�ฯ กทม.คนใหม่ป้�ยแดง 

ด้วยฤดูฝัน ซ้�งย่อมหนีไม่พ้นปัญห�นำ้�ท่วม นำ้�รอระบ�ย 

ซ้�งแม้กรุงเทพฯ จะไม่ได้เป็นด่�นหน้�ที�จะปะทะกับพ�ย ุ

รนุแรง แต่เพียงฝันตกหนกัตดิต่อกนักม็กัเกดิปัญห�นำ�้ท่วม 

รถติด อุบัติเหตุกระทบชีวิตช�วกรุงไม่น้อย และเรื�องนี้ 

ก็เป็น ๑ ใน ๓ ภ�รกิจเร่งด่วน คือ นำ้�ท่วม คว�มปลอดภัย 

ท�งถนน และป�กท้อง และยังอยู่ ๒๑๔ นโยบ�ย หมวด

โครงสร้�งดีและสิ�งแวดล้อมดี เช่น ก�รเร่งจัดทำ�คูคลอง

ระบ�ยนำ้� แก้มลิง กทม. และจะเริ�มต้นด้วยก�รแก้ไขและ

ติดตั้งปั�มนำ้�และแก้ไขไม่ให้ไฟฟ้�ดับ
๑

  ในขณะเดียวกันก�รแก้ไขปัญห�นำ้�ท่วม-ภัยพิบัติท�ง

ธรรมช�ติที�รุนแรงก็ได้เป็นปัญห�ระดับโลก เพร�ะแม้ช่วง

ที�หล�ยประเทศประก�ศใช้ม�ตรก�รลดก�รเดินท�งใน 

ช่วงก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 อย่�งรุนแรง โลกก ็

ไม่เยน็ลง อณุหภมูขิองโลกยงัคงสงูข้น้ เกดิคลื�นคว�มร้อน 

สงูข้น้จนทบุสถติเิก่�อย่�งต่อเนื�อง สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน 

ม�กข้้น เกิดพ�ยุไต้ฝัุ�นรุนแรงบ่อยครั้ง
๒

โลักแก้ ไข่ภัยพื่่บัติอย่างไร่ : 
จากปฏิิญญาเซนี้ได ถึง เวทุ้โลัก
เร่ื�องการ่ลัดคีวามเส้�ยงด้านี้ภัยพื่่บัติ
  นับตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โลกมีปฏญิญ�เซนได ที�ว่�ด้วย 

ก�รลดคว�มเสี�ยงด้�นภัยพิบัติที�มีอยู่เดิม และที�จะเกิด 

ข้้นใหม่ สนับสนุนก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติใน 

ทุกรูปแบบ ท้ังนี้ยังกินคว�มรวมถ้งก�รป้องกันภัยพิบัติ 

ท�งชีวภ�พเช่นก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิดที�กระทบ 

กับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนด้วย โดยมีประเทศสม�ชิก 

ขององค์ก�รสหประช�ช�ตใิห้ก�รรบัรองกว่� ๑๘๗ ประเทศ 

รวมทั้งประเทศไทยด้วย

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

นี้โยบายซ่อมเมือง-แก้ปัญหานี้ำ�าทุ่วม
ของผู้ว่าป้ายแดง	ติรื่งใจวารื่ะโลกั

๑  https://www.bbc.com/thai/thailand-61565919
 ๒ World Disasters Report 2020: COME HEAT Or HIGH WATER, IFRC 

และ Concept Note on SEVENTH SESSION OF THE GLOBAL 
PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION (GP2022)

๓ https://www.sdgmove.com/2021/07/24/sdg-vocab
-38-sendai-framework-for-disaster-risk-reduction-2015-2030/ 

 ๔ https://www.thaipbsworld.com/representatives
-of-193-countries-discuss-disaster-risk-mitigation-in-indonesia/

๕ https://globalplatform.undrr.org/news/23-28-may-2022
-summary-report-gp2022

ภ�พ https://www.ifrc.org/press-release/thailand-nearly-1-million-people-hit-floods-amid-covid-surge

เรื�อง ฝัรั�งแช่อิ�ม
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เรื�อง รัตน� เอิบกิ�งใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

ร่ะบบสุข่ภาพื่เมืองใหญ	่กัับ	
ธร่ร่มนีู้ญว่าด้วยร่ะบบสุข่ภาพื่แห่งชาติ 

ฉบับทุ้� 3

  คอลัมน์ให้ระบบสุขภ�พเล่�เรื�องฉับับน้ี  ขอเล่�ถ้ง
เหตุก�รณ์สำ�คัญที�ผู่้คนให้คว�มสนใจและพูดถ้งกันอย่�ง
ม�ก คือก�รเลือกตั้งผู่้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ผู่้ว่�ฯ
กทม.) และสม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) และก�ร
เลือกต้ังน�ยกเมืองพัทย�และสม�ชิกสภ�เมืองพัทย� 
เมื�อวันที� ๒๒ พฤษ์ภ�คม ๒๕๖๕  โดยทั้ง ๒ เมืองที�ว่�นี้
ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษ์ หรือ
เขตปกครองพิเศษ์ ซ้�งประกอบด้วย สภ� ผู่้ว่�ร�ชก�ร
หรือน�ยก ซ้�งปัจจุบัน กทม. และเมืองพัทย� เป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษ์ นบัได้ว่� เป็นเมอืงใหญ่ 
และมีคว�มสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ ของประเทศไทย  
  กล่�วสำ�หรับ กทม. ที�ขณะนี้ คุณิชัชชาติ  ส่ิทั้ธิิพืันธิุ ์
ในฐ�นะผู่้บริห�รเมืองคนใหม่ พร้อมกับสโลแกนที�ว่� 
“ม�ร่วมทำ�ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่�อยู่สำ�หรับทุกคน” 
และพร้อมที�จะลงมือทำ�ทันที ท้ัง ๒๑๔ นโยบ�ย๑   ซ้�งได ้
ผ่่�นก�รกลั�นกรองจ�กก�รลงพ้ืนที�และรับฟังปัญห�จริงๆ 
จ�กทุกพ้ืนที�ของ กทม. โดยแบ่งเป็น ๙ ด้�น ได้แก่
ปลอดภยัด ี(๓๔ เรื�อง) สร้�งสรรค์ด ี(๒๐ เรื�อง) สิ�งแวดล้อมดี 
(๓๔ เรื�อง) เศรษ์ฐกิจดี (๓๐ เรื�อง) เดินท�งดี (๔๒ เรื�อง) 
สุขภ�พดี (๓๔ เรื�อง) โครงสร้�งดี (๓๔ เรื�อง) เรียนดี (๒๙ 
เรื�อง) และบริห�รจัดก�รดี (๓๑ เรื�อง) ซ้�งเป็นนโยบ�ยที�
ชนะใจช�ว กทม. อย่�งท่วมท้น และส่งผ่ลให้คุณชัชช�ติ 
ได้รบัคว�มไว้ว�งใจให้เข้�ม�บริห�รเมืองใหญ่อย่�ง กทม. 
แบบถล่มทล�ย   
  ห�กเชื�อมโยงกับธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พ 
แห่งช�ติ ฉับับที� ๓ (ที�ขณะน้ีได้ยกร่�งและผ่่�นก�ร 
พิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ หรือ คสช. 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่�งก�รนำ�เสนอต่อคณะ 
รฐัมนตรีเพื�อพจิ�รณ�ให้คว�มเหน็ชอบต่อไป) ซ้�งมีสถ�นะ 
เป็น “กัรอบและแนวทั้างกัำาห้นดนโย์บาย์ย์ุทั้ธิศาส่ตร ์
และกัารดำาเนินงานด้านสุ่ขภาพืของไทั้ย์” ระบุเรื�อง 
ของคว�มเป็นเมือง ๒ ไว้ด้วย เนื�องจ�กก�รเปลี�ยนแปลง 
สู่คว�มเป็นเมืองเป็นปัจจัยสำ�คัญหน้�งที�ส่งผ่ลต่อระบบ 
สุขภ�พ ซ้�งก�รเปลี�ยนแปลงสู่คว�มเป็นเมือง แม้ว่�จะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ท�งเศรษ์ฐกิจและสังคมในหล�ย 
มติ ิแต่สำ�หรบัประเทศไทยในปัจจุบัน ก�รเปลี�ยนแปลงสู ่
คว�มเป็นเป็นเมืองมีก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด 
แต่ยังมีก�รกระจุกตัวสูงอีกท้ังลักษ์ณะของคว�มเป็น 
เมืองได้ด้งดูดกลุ่มคนต่�งๆ ทั้งคนจนและคนรวยให้ม�อยู ่

ในพ้ืนที�เดียวกันอย่�งหน�แน่น และเกิดก�รแย่งชิงเพื�อ 
เข้�ถ้งทรพัย�กรที�จำ�กดัด้วยกนั จง้เป็นอีกหน้�งปัจจัยสำ�คญั 
ที�ทำ�ให้เกดิผ่ลกระทบต่อสขุภ�พและคณุภ�พชวีติด้�นอื�นๆ๓ 

ได้แก่ ๑) ก�รเพิ�มข้้นของอุบัติก�รณ์โรคติดต่อและโรค 
ไม่ติดต่อเร้ือรัง ๒) ระบบบริก�รสุขภ�พชุมชนเมืองที� 
ไม่ตอบสนองกบัคว�มต้องก�รที�หล�กหล�ยและบรบิทของ 
สังคมที�ซับซ้อนของวิถีชีวิตคนในชุมชนเมือง ๓) ปัญห� 
ด้�นสิ�งแวดล้อม เช่นขยะ และมลพิษ์ และ ๔) ก�รข�ด
ก�รมีส่วนร่วมและคว�มเป็นเจ้�ของร่วมในก�รบริห�ร
จัดก�รพื้นที�
  ดังนั้น ในก�รพัฒน�คว�มเป็นเมือง จำ�เป็นต้องผ่นวก 
ประเด็นของระบบสุขภ�พชุมชนเมืองเข้�ไปด้วย 
เช่น ก�รเป็นเมืองน่�อยู่ที�คงรักษ์�อัตลักษ์ณ์ของพื้นที�ไว ้
ก�รมี พ้ืนที�ส�ธ�รณะรองรับวิ ถี ชีวิตของคนทุกกลุ่ม 
ซ้�งคว�มท้�ท�ยหลักของก�รเปลี�ยนแปลงสู่คว�มเป็น 
เมอืง คอืก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�รที�หล�กหล�ยของ 
ประช�ชนทุกกลุ่ม ก�รออกแบบระบบสุขภ�พให้ส�ม�รถ 
ใช้ประโยชน์จ�กโอก�สของคว�มเป็นเมือง เช่น ก�รใช ้
ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี ก�รกระจุกตวัของทรัพย�กรด้�น 
ต่�งๆ ที�จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและ 
ทุกภ�คส่วนในพื้นที� รวมทั้งหน่วยง�นองค์กรทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกพื้นที�ด้วย
  ในโอก�สที�ทั้ง กทม. มีผู่้ว่�ร�ชก�รคนใหม่ และเมือง
พัทย� มีน�ยกเมืองพัทย�คนใหม่ จ้งนับเป็นโอก�สอันดี 
ที�จะมีก�รส�นพลังและบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันจ�ก
ทุกภ�คส่วนท้ังในส่วนกล�งและระดับพ้ืนที�อย่�งเป็น 
รปูธรรม เพื�อให้นโยบ�ยด้�นเศรษ์ฐกิจและสงัคม ส�ม�รถ 
แก้ไขปัญห�ป�กท้อง และสร้�งคว�มมั�นคง ปลอดภัย
ของคนเมือง รวมถ้งนโยบ�ยด้�นสุขภ�พชุมชนเมือง โดย
ไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง โดยเฉัพ�ะกลุ่มคนที�อยู่ในสภ�วะ
เปร�ะบ�งของชุมชนเมืองใหญ่ ซ้�งห�กเกิดสัมฤทธิ�ผ่ล 
ได้จริง ก็หวังได้ว่� เป้�หม�ยสำ�คัญของ ร่�ง ธรรมนูญว่� 
ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับบัที� ๓ ในระยะ ๕ ปีต่อจ�กนี ้
คอื “ระบบสขุภ�พที�เป็นธรรม” ก็จะถ้งฝัั�งฝัันด้วยเช่นกนั 

๑  นโยบ�ย ชัชช�ติ สิทธิพันธ์. สืบค้นจ�ก https://www.chadchart.com/policy/. 
๒  ร่�ง ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� 3, ฉับับปรับปรุง 6 พฤษ์ภ�คม 2565.

๓  ร่�ง ส�ระหมวดระบบสุขภ�พชุมชนเมือง ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� 3, 2565.
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เรื�อง พิสิษ์ฐ์ ศรีอัคคโภคินR i g h t   t o   H e a l t h

คุวามท้าทายของกัารื่พิัฒนา
ร่ะบบการ่ดูแลัแบบปร่ะคีับปร่ะคีอง

ในกัรืุ่งเทพิมห้านคุรื่

  กรุงเทพมห�นคร (กทม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ 
ไทยซ้�งเป็นนครโตเดี�ยว (Primate City) เป็นศูนย์รวมของ 
ประเทศไทยในทกุๆ ด้�น ทัง้ท�งด้�นเศรษ์ฐกจิและสงัคม๑ 

เป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมของประเทศทุกรูปแบบทำ�ให้
เมื�อบริบทของเมืองเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผ่ลต่อระบบก�รดูแล
ประช�กรในทุกรูปแบบ 
  ห�กพิจ�รณ�เฉัพ�ะเรื�องก�รดูแลแบบประคับประคอง 
นัน้ในเขตกรงุเทพมปัีญห�และคว�มท้�ท้�ยม�กเนื�องม�จ�ก
  ๑. ก�รพัฒน�เศรษ์ฐกิจและสังคมที�ผ่่�นม�ทำ�ให้เกิด 
ก�รอพยพย้�ยถิ�นฐ�นของประช�กรสู่กรุงเทพม�กข้้น 
ทำ�ให้ปัจจุบันมีประช�กรย้�ยถิ�นฐ�นเข้�ม�อ�ศัยอยู่ใน 
เขตกรุงเทพและปริมณฑิลทั้งเป็นประช�กรอยู่อ�ศัยต�ม 
ปกติและประช�กรแฝังม�กที�สุด ทำ�ให้มีหล�ยครั้งที�ต้อง 
ส่งผู่ป้�วยแบบประคบัประคอง (ที�เป็นประช�กรแฝังที�อ�ศยั 
อยู่ในกรุงเทพ) ที�ต้องก�รกลับไปดูแลต่อและเสียชีวิตที� 
บ้�นในจงัหวัดอื�น โดยขนส่งผู่ป้�วยแบบข้�มจังหวดั ซ้�งทำ�ให้ 
เกิดปัญห�คุณภ�พในก�รดูแลต�มม�
   ๒. มีก�รสร้�งต้กสูงเป็นที�อยู่อ�ศัยเป็นจำ�นวนม�กทั้ง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑิลเพื�อรองรับคว�มต้องก�ร 

ของประช�กร ก�รที�มปีระช�กรเข้�ม�อยู่ร่วมกนัในสถ�นที� 
ใดสถ�นที�หน้�งเป็นจำ�นวนม�กก่อให้เกิดปัญห�ต่�งๆ
ต�มม�ม�กม�ย ได้แก่ ก�รจัดก�รคมน�คม ปัญห� 
สภ�พแวดล้อม ปัญห�สขุลกัษ์ณะและก�รจดัระบบบรกิ�ร 
ท�งก�รแพทย์ต่�งๆซ้�งรวมถ้งเรื�องก�รดูแลแบบประคับ
ประคองด้วย
  จ�กสภ�พก�รอยู่อ�ศัยในสังคมเมืองที�ประช�กร
อ�ศัยอยู่ในต้กสูงเป็นจำ�นวนม�กจ้งควรพัฒน�ระบบ
บริก�รท�งก�รแพทย์ที�เหม�ะสมกับลักษ์ณะเฉัพ�ะ 
เหล่�น้ีด้วย ห�กพิจ�รณ�เฉัพ�ะเรื�องก�รดแูลแบบประคบั 
ประคองจะพบว่�ห�กเกิดกรณีก�รดูแลผู่้สูงอ�ยุ ผู่้ป�วย
เรื้อรังในต้กสูงจะทำ�อย่�งไรหรือในกรณีที�มีก�รเสียชีวิต
ของผู่้ป�วยระยะท้�ยในห้องพักแล้วจะบริห�รจัดก�ร
อย่�งไร คว�มรู้ส้กของผู่้อยู่อ�ศัยข้�งเคียงจะทำ�อย่�งไร 
ดังน้ันจ้งควรมีก�รพัฒน�รูปแบบก�รบริก�รท�งก�ร
แพทย์ทั้งในเรื�องก�รบริก�รท�งก�รแพทย์แบบปกติและ
ก�รดูแลแบบประคับประคองในสังคมเมืองและสังคม 
ต้กสูงเป็นก�รเฉัพ�ะ  
    ๓. เมื�อพิจ�รณ�ในเรื�องก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย ์

พบว่� ในเขตกรุงเทพมีระบบและรูปแบบก�รให้บริก�ร 
ท�งก�รแพทย์ที�มีหล�ยหน่วยง�นเป็นเจ้�ภ�พ คือ มีศูนย ์
บรกิ�รส�ธ�รณสขุและโรงพย�บ�ลสงักดักรงุเทพมห�นคร 
กระจ�ยไปต�มพ้ืนที�ทั�วกรุงเทพ๒  โรงพย�บ�ลสังกัด 
มห�วิทย�ลัย โรงพย�บ�ลสังกัดกองทัพและสำ�นักง�น 
ตำ�รวจแห่งช�ต ิโรงพย�บ�ลสงักดัหน่วยง�นระดับกระทรวง 
โรงพย�บ�ลหรือคลินิกเอกชน ทำ�ให้ก�รบูรณ�ก�รคว�ม 
ร่วมมือเป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก ซ้�งต่�งจ�กในจังหวดัต่�งๆ 
ที�มีโครงสร้�งเครือข่�ยก�รบริห�รจัดก�รที�ชัดเจนกว่�
คือ มีโรงพย�บ�ลในระดับจังหวัด โรงพย�บ�ลในระดับ 
อำ�เภอ และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล
  ซ้�งจ�กก�รว�งระบบก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ใน
เขตกรุงเทพเช่นน้ีทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มแออัดของสถ�น
พย�บ�ล ก�รกระจุกตัวของผู่้ป�วยและสถ�นพย�บ�ลใน 
พื้นที�ใดพื้นที�หน้�ง๓  ซ้�งจะส่งผ่ลต่อคุณภ�พของก�รให้
บริก�รท�งก�รแพทย์ คุณภ�พชีวิตของผู่้ป�วย ญ�ติและ
บุคล�กรท�งก�รแพทย์ต�มม�อย่�งหลีกเลี�ยงไม่ได้
   ๔. ก�รออกใบมรณะบัตรกรณีที�มีก�รต�ยที�บ้�น
เนื�องจ�กในพ้ืนที�กรุงเทพก�รแจ้งต�ยและก�รออกใบ

มรณะบัตรจะเป็นหน้�ที�ของสำ�นักง�นเขตที�จะต้อง
รับแจ้งต�ยจ�กเจ้�บ้�นซ้�งบ่อยครั้งที�เจ้�หน้�ที�เขตไม่
ยินยอมออกใบมรณะบัตรให้ เนื�องจ�กไม่ได้ทร�บร�ย 
ละเอยีดก�รต�ย และให้เจ้�บ้�นไปแจ้งคว�มเพื�อนำ�ใบแจ้ง 
คว�มและก�รยืนยนัศพว่�ผู่ต้�ยเป็นใคร หลักฐ�นก�รดแูล 
แบบประคับประคองและต�ยที�บ้�น ม�แจ้งเพื�อขอออก 
ใบมรณะบัตร ซ้�งเหตุก�รณ์นี้สร้�งปัญห�ให้เจ้�บ้�นม�ก
เพร�ะตำ�รวจที�รับแจ้งคว�มก็ไม่ทร�บว่�ต�ยจ�กอะไร 
ต�ยต�มธรรมช�ติหรือไม่ ในหล�ยกรณีตำ�รวจก็มักจะให้
ไปชันสูตรศพก่อนซ้�งจะสร้�งคว�มยุ่งย�กและเสียค่�ใช้ 
จ่�ยเป็นอย่�งม�ก ดงัน้ันเพื�อทำ�ให้เกดิระบบก�รดูแลที�บ้�น 
อย่�งเป็นรูปธรรมจริงควรมีก�รสร้�งระบบก�รเชื�อมโยง
ข้อมูลระหว่�งโรงพย�บ�ลและสำ�นักง�นเขตเพื�อแจ้ง
เรื�องก�รที�ผู่้ป�วยขอกลับม�ดูแลต่อและต�ยที�บ้�น
  ดังน้ันโดยสรุป กรุงเทพเป็นเขตก�รปกครองพิเศษ์ที� 
มคีว�มท้�ท�ยเรื�องก�รพฒัน�ระบบก�รดูแลแบบประคบั 
ประคองเป็นก�รเฉัพ�ะตัว ดงัน้ันจง้ควรมกี�รพฒัน�ระบบ 
ก�รดูแลแบบประคับประคองในเขตกรุงเทพเพื�อรองรับ
ก�รเปลี�ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยต่อไป 
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๑  ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์, กรุงเทพมห�นคร: เมืองโตเดี�ยวตลอดก�ลของ
ประเทศไทย, https://ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/annualconference/
conferenceiii/Articles/Download/Article02.pdf
๒ โรงพย�บ�ลในสังกัดกรุงเทพมห�นคร ท้ังส้ิน 9 แห่ง ได้แก่ โรง
พย�บ�ลกล�ง โรงพย�บ�ลต�กสิน โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์์
 โรงพย�บ�ลหลวงพ่อทวีศักดิ�ชุตินฺธโรอุทิศ โรงพย�บ�ลเวชก�รุณย์รัศมิ�
 โรงพย�บ�ลล�ดกระบังกรุงเทพมห�นคร โรงพย�บ�ลร�ชพิพัฒน์  โรง
พย�บ�ลสิรินธร โรงพย�บ�ลผู่้สูงอ�ยุบ�งขุนเทียน นอกจ�กน้ันยังมี
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขในเขตกรุงเทพมห�นครท้ังส้ิน 68 แห่ง
๓ เช่น ในบริเวณอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิและถนนพญ�ไทที�มีสถ�น
พย�บ�ลอยู่ในบริเวณน้ันเป็นจำ�นวนม�ก ได้แก่ โรงพย�บ�ลร�ชวิถี
, โรงพย�บ�ลพระมงกุฎ, สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี, โรง
พย�บ�ลสถ�บันโรคไตภูมิร�ชนครินทร์, โรงพย�บ�ลสงฆ์์, โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี, สถ�บันประส�ทวิทย�, โรงพย�บ�ลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�มหิดล, โรงพย�บ�ลเวชศ�สตร์เขตร้อน คณะ
เวชศ�สตร์เขตร้อน มห�วิทย�ลัยมหิดล
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เรื�อง ขนมจีนน โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้

พื่่�นี้ทุ้�สาธาร่ณะสร่้างได้ 
กัับ	นี้โยบายผู้ว่าฯ กทุม.

  เก�ะกระแสก�รเลือกตั้งผู่้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร  
ปี ๒๕๖๕ โดยขณะที�กำ�ลังเขียนคอลัมน์อยู่น้ี “ชัชชาติ  
ส่ิทั้ธิิพืันธิุ์” ผู่้ว่�ฯ กทม. คนที� ๑๗ ได้ลงมือปฏิบัติหน้�ที�- 
ลงพื้นที�ต่�งๆ อย่�งไม่รีรอ และได้กล�ยเป็นคว�มค�ดหวัง 
ของคนกรงุ ที�จะส�ม�รถสร้�งคว�มเปลี�ยนแปลงในมห�นคร 
แห่งนี้ได้
  หน้�งในนโยบ�ยห�เสียง ๒๑๔ ข้อ ของผู่้ว่�ฯ กทม. คือ
ก�รสร้�งสรรค์พื้นที�ส�ธ�รณะอเนกประสงค์ทั�วกรุง รวมถ้ง 
ก�รบริห�รจัดก�รพ้ืนที�ก�รค้�ห�บเร่แผ่งลอยให้เหม�ะสม 
ซ้�งสอดคล้องกับมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๑ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มติ ๑๑.๑ ก�รร่วมสร้�งสรรค์พื้นที�ส�ธ�รณะในเขต 
เมืองเพื�อสุขภ�วะสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั�งยืน และมติสมัชช� 
สขุภ�พกรงุเทพมห�ครในประเดน็ก�รจัดก�รห�บเร่แผ่งลอย 
และก�รใช้พื้นที�ส�ธ�รณะร่วมกันของกรุงเทพมห�นคร
  ภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยสำ�คัญต�มมติสมัชช�สุขภ�พ 
แห่งช�ติคือ “ก�รมีพ้ืนที�ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะที�พลเมือง 
ส�ม�รถเข้�ถ้งได้โดยปร�ศจ�กคว�มเหลื�อมลำ�้ท�งเศรษ์ฐกจิ 
และสงัคมในเขตเมือง เป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะสำ�คัญที�หน่วยง�น 
และทุกภ�คส่วนควรขับเคลื�อนร่วมกันทั้งก�รสนับสนุน 
ให้เกิดคว�มรู ้ คว�มเข้�ใจ กลไกและม�ตรก�ร เพื�อให้ 
ทุกเขตเมืองเกิดแผ่น ก�รสร้�งสรรค์พ้ืนที�ส�ธ�รณะด้วย
กระบวนก�รมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและเกิดผ่ลลัพธ์อย่�ง 
เป็นรูปธรรม”
  ที�ผ่่�นม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) 
ได้สนับสนุนให้เกิดกลไกและก�รทำ�ง�นร่วมกันของภ�คี

เครือข่�ยที�เกี�ยวข้องในกระบวนก�รออกแบบและพัฒน�
พ้ืนที�ส�ธ�รณะ เช่น ร่วมกับเครือข่�ย we!park พัฒน� 
สวนส�นส�ธ�รณะ เขตคลองส�น ริมแม่นำ้�เจ้�พระย�
ให้เป็นพ้ืนที�ตัวอย่�งด้วยกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม ก�ร
สนับสนุนโครงก�รถอดบทเรียน เช่น โครงก�รแนวท�ง
ก�รพัฒน�พื้นที�ส�ธ�รณะสู่คว�มยั�งยืน โดยมห�วิทย�ลัย
ศรีปทุม, โครงก�รถอดบทเรียนกระบวนก�รออกแบบและ
พัฒน�พ้ืนที�ส�ธ�รณะในเขตเมืองระดับท้องถิ�นอย่�งม ี
ส่วนร่วม กรณีศ้กษ์�เทศบ�ลเมืองชัยภูมิ ทำ�ให้เกิดแนวท�ง
ก�รพัฒน�พื้นที�ส�ธ�รณะส่วนท้องถิ�นอย่�งมีส่วนร่วม
  โดยขณะนี้กำ�ลั งอ ยู่ระหว่�งก�รสนับสนุนให้ เกิด 
กระบวนก�รพัฒน�เครือข่�ยและกลไก ที�มุ่งหวังให้เกิด
ผ่ลลัพธ์ระยะย�วคือ ก�รพัฒน�เชิงระบบหรือโครงสร้�งที�
นำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�แผ่นง�น ตัวชี้วัด เครื�องมือของหน่วยง�น
ที�เกี�ยวข้องที�เอื้อให้เกิดก�รพัฒน�และใช้ประโยชน์พ้ืนที�
ส�ธ�รณะ ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมและก�รว�งแผ่น
อย่�งเป็นระบบ
  จังหวะก้�วของก�รพัฒน�พ้ืนที�ส�ธ�รณะที�สอดคล้อง
กับนโยบ�ยดำ�เนินง�นของผู่้ว่�ฯ กทม. คนที� ๑๗ ในครั้งน้ี 
จ้งเป็นเหมือนโอก�ส ช่องท�ง คว�มหวังในก�รบูรณ�ก�ร
ขับเคลื�อนพัฒน�เมืองและพ้ืนที�ส�ธ�รณะให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประช�ชนอย่�งแท้จริง แต่จะเป็นจริงได้ม�กน้อยแค่ 
ไหนนั้น
  นอกจ�กต้องจับต�ดูแล้ว! ยงัต้องจบัมอืร่วมกนัขบัเคลื�อน 
ต่อไป 

ฉบับ ๑๔๑ : มิถุนายน ๒๕๖๕ 43ฉบับ ๑๔๑ : มิถุนายน ๒๕๖๕42



ฉบับ ๑๔๑ : มิถุนายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๑ : มิถุนายน ๒๕๖๕44 45

เรื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 หมอเฮัส์ส่งง�ช้�งอันเป็นสมบัติลำ้�ค่�ให้พิพิธภัณฑิ์
ช�ร์ลสตัน เพร�ะมีคว�มผู่กพันกับชีวิตในวัยเย�ว์
 ช�ร์ลสตันเป็นเมืองท่�ใหญ่ที�สุดของมลรัฐเซ�ท์ 
แคโรไลน� ซ้�งมีบทบ�ทในสงคร�มตั้งแต่คร้ังประก�ศ
อิสรภ�พจ�กอังกฤษ์ ช่วงสงคร�มกล�งเมือง ป้นใหญ ่
นัดแรกก็ยิงถล่มป้อมฟอร์ตซัมเทอร์ในอ่�วช�ร์ลสตัน  
ช�วเมืองที�นั�นต้องพลีชีพไปม�กม�ยพอๆ กับเด็กกำ�พร้�
ที�เพิ�มจำ�นวนข้้นเป็นเง�ต�มตัว ทำ�ให้มีก�รก่อตั้งสถ�น
สงเคร�ะห์เด็กกำ�พร้�ที�เมืองช�ร์ลสตันเป็นแห่งแรกใน
สหรัฐ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๓๓๓ เพื�อ “สงเคร�ะห์ และให้ก�ร
ศ้กษ์�แก่เด็กกำ�พร้�และเด็กที�ผู่้ปกครองมีฐ�นะย�กจน
หรือทุพพลภ�พจนไม่ส�ม�รถเลี้ยงดูลูกของตนได้”
 หมอเฮัส์ในวัย ๒ ขวบ ถูกนำ�ม�ฝั�กเลี้ยงที�สถ�น
เลี้ยงเด็กกำ�พร้�ช�ร์ลสตัน เมื�อวันที� ๙ ตุล�คม ๒๓๙๙ 
พร้อมพี�ส�ว ๒ คน และพี�ช�ยอีกคน ก็เข้�ไปอยู่ที�นั�นก่อน
หน้�แล้ว เพร�ะพ่อของพวกเข�เสียชีวิตจ�กนำ้�ท่วมปอด
เมื�อวันที� ๒๕ พฤษ์ภ�คม ๒๓๙๙ และแม่ก็เสียชีวิตไป
ก่อนหน้�นั้นแล้ว
 พ่อของหมอเฮัส์สืบเชื้อส�ยม�จ�กโธมัส เฮัย์ว�ร์ด  
จูเนียร์ หน้�งในสี�ตัวแทนจ�กเมืองช�ร์ลสตัน        มลรัฐเซ�ท ์
แคโรไลน� เดินท�งไปร่วมลงน�มในคำ�ประก�ศอิสรภ�พ
ที�กรุงฟิล�เดลเฟีย เมื�อวันที� ๔ กรกฎ�คม ๒๓๑๙ แล้ว 
กลบัไปทำ�สงคร�มปฏวิตัอิย่�งกล้�ห�ญจนถกูจบัเป็นเชลย 
แต่ได้รับก�รปล่อยตัวหลังก�รเจรจ�แลกเปลี�ยนเชลยศ้ก
 หนูน้อยเฮัส์วัย ๗ ขวบ ผ่่�นชีวิตย�กลำ�บ�กแสน 
ส�หัสในช่วงสงคร�มกล�งเมืองที�เปิดฉั�กข้้นในเมืองนั้น
แต่มีคว�มทรงจำ�ดีๆ อยู่ที�มีผู่้ใหญ่ใจดีอย่�งศ�สตร�จ�ร
ย์ฟร�นซิส ซิมมอนส์ โฮัลมส์ นักบรรพชีวินวิทย� ซ้�งเป็น
ภัณฑิ�รักษ์์คนแรกของพิพิธภัณฑิ์ช�ร์ลสตันเวล�นั้น ได้ 
ปลีกเวล�ไปสอน เล่�นิท�น เป็นเพื�อนเล่น      ทำ�กิจกรรม 
สันทน�ก�รกับบ้�นเด็กกำ�พร้�เป็นประจำ� จนเป็นขวัญใจ
ของเด็ก
 ง�ช้�งเหล่�นั้นจ้งถูกส่งไป “เพื�อเป็นก�รแสดงคว�ม 
รำ�ลก้ถ้งพระคุณของศ�สตร�จ�รย์โฮัล์มส์       อดีตภณัฑิ�รกัษ์์ 
พิพิธภัณฑิ์ ผู่้อุตส่�ห์ให้ก�รอบรมสอนสั�ง และเล่�เรื�อง 
อันเพลิดเพลินแก่เด็กๆ ที�บ้�นเด็กกำ�พร้�ช�ร์ลสตัน”
 แม้เติบโตม�ในสถ�นเลี้ยงเดก็กำ�พร้� แต่เดก็ช�ยเฮัส์ 
กต็ัง้หน้�เล่�เรยีนจนจบมธัยมจ�กโรงเรยีนรฐับ�ลช�ร์ลสตนั 
เมื�ออ�ยุได้ ๑๖ ปี ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กมลรัฐ เข�ได ้
ทำ�ง�นเป็นเสมียนในร้�นข�ยย�ในเมือง     ซ�ว�นน�ห ์
มลรัฐจอร์เจยี ทำ�ง�นอยู่ ๔ ปีคร้�ง ได้ทุนไปเรียนเภสัชศ�สตร์ 

ที�วิทย�ลัยเภสัชกรรมมลรัฐแมรีแลนด์ จนได้ปริญญ�เมื�อ
อ�ยุได้ ๒๓ ปี ได้เข้�ทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลของกองทัพ 
เรือสหรัฐเป็นเวล� ๔ ปี ได้ทุนไปเรียนจนจบแพทย์จ�ก 
มห�วิทย�ลัยแมรีแลนด์ กลับเข้�ทำ�ง�นในโรงพย�บ�ล 
ระยะสั้นๆ ก็ตัดสินใจสมัครเป็นแพทย์มิชชันน�รีในคณะ
เพรสไบทีเรียน นิก�ยโปรเตสแตนท์ เข�ได้รับมอบหม�ย 
ให้ไปทำ�ง�นในแอฟริก� แต่ก่อนออกเดินท�งนิดเดียว 
เข�ถกูมอบหม�ยให้เดินท�งม�สย�มแทน เข�ออกเดินท�ง 
เมื�อวันที� ๑ กันย�ยน ๒๔๒๙ จ�กนครซ�นฟร�นซิสโกสู่
กรุงเทพมห�นคร ขณะน้ันหมอเฮัส์อ�ยุได้ ๓๒ ปี ถ้ง 
บ�งกอกเมื�อวันที� ๑๔ ตุล�คม ๒๔๒๙ หมอเฮัส์ทำ�หน้�ที�
เผ่ยแผ่่ศ�สน�อยู่ไม่น�นก็ได้ยื�นข้อเสนอขอให้รัฐบ�ล 
จัดต้ังโรงพย�บ�ลโดยขอเสนอตัวทำ�ง�นให้ฟรี แต่มี 
เงื�อนไขขอเผ่ยแผ่่คำ�สอนศ�สน�ในโรงพย�บ�ล สมเด็จฯ 
กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นภุ�พ      ซ้�งขณะนัน้มีพระชนม�ย ุ  ๒๕ 
พรรษ์� กรรมก�รพระองค์หน้�งใน “คอมมิตตีโรงพย�บ�ล” 
เห็นไม่เหม�ะสม และ “คอมมิตตีคนอื�นๆ ก็เห็นด้วย” จ้ง
ให้หมอก�แวน  ตอบหมอเฮัส์ไปว่� “ไม่ส�ม�รถจะรับทุระ
ของหมอเฮัส์ได้”
 แต่ต่อม�สมเด็จฯ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ ได้ทรง 
ชักชวนหมอเฮัส์เข้�รับร�ชก�ร หมอเฮัส์จ้งล�ออกจ�ก
หน้�ที�หมอมิชชันน�รีหลังจ�กทำ�หน้�ที�เพียง ๒ ปี และ 
เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งสูงในวงก�รแพทย์และสังคมไทย
 ก่อนหน้�นั้น  หมอเฮัส์ได้พบรักกับมิชชันน�รีส�วช�ว 
เดนม�ร์ก สัญช�ติอเมริกันน�มเจนนี บี.เนียลสัน (Jennie 
B. Nielson) ซ้�งติดต�มบิด�ม�รด�ไปตั้งถิ�นฐ�นใหม่ใน 
สหรัฐ เมื�ออ�ยุได้ ๑๔-๑๕ ปี ช่วงวัยส�ว      เธอทำ�ง�นเป็นคร ู
ก่อนจะตัดสินใจม�เป็นมิชชันน�รีในคณะเพรสไบทีเรียน
เมื�ออ�ยุได้ ๒๔ ปี โดยเดินท�งม�สย�มเมื�อเดือนตุล�คม 
๒๔๒๗ ก่อนหน้�หมอเฮัส์ร�ว ๒ ปี โดยไปเป็นครูที�
โรงเรียนคริสเตียนที�เพชรบุรี
 ห้ลังทั้ำางานได้ราว ๒ ปี  เธิอล้มป่วย์ด้วย์โรคปอด 
ถ่งขั�นเลือดออกัในปอดต้องเข้ามารักัษ์าตัวในกัรุงเทั้พืฯ 
โดย์ม้แพืทั้ย์์ดูแลรักัษ์าถ่ง ๓ คน คือ ห้มอปีเตอร์ 
กัาแวน และห้มอวิลเล้ย์ม วิลลิศ ซ่ึ่�งทัั้�งคู่ม้ความเห็้นว่า 
คนไข้จำะม้ช้วิตอย์ู่ได้อ้กัเพื้ย์ง ๖ เดือน แต่ห้มอคนทั้้� 
ส่ามคือห้มอเฮส์่เชื�อว่าเธิอม้โอกัาส่ห้าย์ และขออาส่า 
เป็นห้มอประจำำาช้วิตของเธิอด้วย์กัารขอแต่งงาน
เพืื�อจำะได้ม้โอกัาส่อภิบาลดูแลเธิออย์่างใกัล้ชิด
 พธิแีต่งง�นจัดอย่�งเรียบง่�ยที�บ้�นของศ�สตร�จ�รย์ 
เอ.จี. แมคฟ�ร์แลนด์ เมื�อวันที� ๑๕ กันย�ยน ๒๔๓๐ 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั

คีวามร่ักข่องหมอเฮส์ (จบ)	

Jennie 
Neilson Hays
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จ�กน้ันหมอเฮัส์พ�ภรรย�ส�วไปรักษ์�ตัวที�รัฐทีโรล
ประเทศออสเตรีย หมอเฮัส์ดูแลภรรย�เป็นเวล� ๙ เดือน 
จนห�ยและเดินท�งกลับสู่สย�ม
 เจนนี�ยอมทิ้งง�นอ�ชีพครู ม�ทำ�หน้�ที�พย�บ�ลช่วย
หมอเฮัส์รักษ์�คนไข้อย่�งแข็งขัน โดยเป็นพย�บ�ลเพียง
คนเดียวอยู่ ๑๖-๑๗ ปี ก่อนจะมีพย�บ�ลม�ช่วยแบ่งเบ�
ภ�ระ เธอจ้งมีเวล�ปลีกตัวไปทำ�ง�นที�เธอรักในสม�คม
ห้องสมุดสตรีกรุงเทพ (Bangkok Library Association) 
รับหน้�ที�เป็นน�ยกสม�คมหล�ยสมัย และยังใช้เวล�
ตอนเย็นหลังเลิกง�นจ�กโรงพย�บ�ลไปเป็นบรรณ�รักษ์์ 
กติตมิศกัดิ� จ�ก ๔ โมงเย็นถ้ง ๓ ทุ่ม แรกๆ เพียงสปัด�ห์ละ 
ครั้ง ต่อม�เพิ�มเป็นสัปด�ห์ละ ๓ ครั้ง
 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ห้องสมดุกรงุเทพได้รบัพระร�ชท�น 
สิ�งลำ้�ค่�คือวิทย�นิพนธ์ของเจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธสย�ม
มกุฎร�ชกุม�ร เรื�อง The War of the Polish Succession 
(สงคร�มสืบร�ชสมบัติโปแลนด์)

 มิสซิสเฮัส์ ถ้งแก่กรรมจ�กอหิว�ตกโรค เมื�อคืนวันที� 
๒๖ เมษ์�ยน ๒๔๖๓ ยังคว�มโศกเศร้�อย่�งสุดซ้้งแก่
หมอเฮัส์
 เพืื�อเป็นอนุส่รณ์ิแก่ัภรรย์าสุ่ดท้ั้�รักั ห้มอเฮส์่ติดต่อ 
คณิะกัรรมกัารห้้องส่มุดขออุทั้ิศเงินส่ร้างอาคารให้ม่  
โดย์ฝ่ีมือส่ถาปนิกัมาริโอ ตามัญโญ ผู้ส่ร้างพืระทั้้�นั�ง 
อนันตส่มาคมและต่กัไทั้ย์คู่ฟ้ัา คณิะกัรรมกัารห้้องส่มุด 
ตอบรับ ห้้องส่มุดทั้ำาพืิธิ้เปิดอย์่างเป็นทั้างกัารเมื�อ
วันจำันทั้ร์ทั้้� ๒๖ มิถุนาย์น ๒๔๖๕ และเปล้�ย์นชื�อให้ม่
เป็นห้้องส่มุดเน้ย์ลส่ัน เฮส่์ ส่ืบมาจำนทัุ้กัวันน้� เป็น
อนุส่รณิ์ส่ถานแห้่งความรักั (Love Memorial) ของ
ห้มอเฮส่์ ตามคติ “ดวงใจำมอบเม้ย์ขวัญ...” 

The Charleston 
Museum
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คุ ลิ ป ด่ ท่� ต้ิ อ ง ดู

SDGs
กัับช้วิตคีนี้เมือง

  ปัญห�อันสลับซับซ้อนของพ้ืนที�เขตเมือง 
โดยเฉัพ�ะในกรุงเทพมห�นคร (กทม.) มีคว�ม 
สัมพันธ์กับพฤติกรรม-วิถีชีวิตของผู่้อยู่อ�ศัย 
ทั้งสภ�พแวดล้อมที�แออัด ก�รจร�จรติดขัด 
มลพิษ์ ฯลฯ ล้วนแต่มีผ่ลต่อ “สุขภ�วะ-สุขภ�พ” 
แทบทั้งสิ้น ที�สำ�คัญก็คือยังเป็นอุปสรรคต่อ 
เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน (SDGs) เส้นท�งที�
จะเดินไปสู่ก�รสร้�งสังคมสุขภ�วะดี-คุณภ�พ
ชีวิตที�ดี
  SDGs ถูกพูดถ้งบ่อยครั้ง และถูกนำ�ม�เป็น
ฐ�นคิดในก�รจัดทำ�นโยบ�ยต่�งๆ ซ้�งรวมถ้ง 
นโยบ�ยของผู่ว่้�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ผู่ว่้�ฯ 
กทม.) คนใหม่ด้วย
  SDGs คืออะไร ส�ม�รถพัฒน�ชีวิตคนเมือง 
ได้จริงหรือ ? คนเมืองต้องปรับตัวอย่�งไร ? 
  คลิปดีที�ต้องดูฉับับน้ีจ้งนำ� SDGs กับชีวิต
คนเมือง ม�ฝั�กไปรับชมกันเลยครับ 
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