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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
 ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
 No one is safe until everyone is safe

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 Welcome to Thailand
	 เปิด่ประเทิ้ศอย่่างสม่ดุ่ลั
	 ดู่แลัคนทิุ้กกลัุ่ม่	ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง

๒๔	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 ‘สร้าง	กทิ้ม่.	ให้น่าอยู่่สำาหรับัทิุ้กคน’
	 ว้ิสัย่ทิ้ัศน์การพััฒนาเม่ือง	โอบัอุ้ม่คนตััว้เลั็กตััว้น้อย่
	 ‘ไม่่ทิ้อด่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง’

๓๒	 เกัาะติิด	คุสัช.
 คสช.	เห็นชอบั	๒	ม่ตั้	สม่ัชชาสุข้ภาพัเฉพัาะประเด่็น

๓๔ Right to Health
 ไทิ้ย่เปิด่ประเทิ้ศ:	ไม่่ม่ีใครปลัอด่ภัย่
	 จำนกว้่าทิุ้กคนจำะปลัอด่ภัย่

๓๖	 เรื่่�องเล่าในพิ้�นที่่�
 ป้�นนักจำัด่การสุข้ภาพัระด่ับัพั้�นทิ้ี�

๓๘	 แกัะรื่อยโลกั
 เปิด่ประเทิ้ศให้ปลัอด่ภัย่
	 เปิด่ข้้อแนะนำานานาชาตั้เพั้�อคุม่โคว้ิด่ให้อยู่่	
	 ผลัักเศรษฐก้จำให้เด่้น

๔๐	 ให้้รื่ะบบสัุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 สร้างพัลัังภาคี	การประเม่้นผลักระทิ้บัด่้านสุข้ภาพั

๔๒	 นโยบายสัรื่ัางได้
 	รว้ม่คว้าม่ตั่าง	ร่ว้ม่สร้างจำุด่เปลัี�ย่น	
	 สม่ัชชาสุข้ภาพัแห่งชาตั้	ครั�งทิ้ี�	๑๕	พั.ศ.	๒๕๖๕

๔๔	 เล่าให้้ลึกั
 ฝีีปาก	ข้องย่อด่พัลัซุุ่่ม่ย่้งหญ้งแห่งสหภาพัโซุ่เว้ีย่ตั

๔๖	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
	 เสีย่งเด่็กไร้สัญชาตั้ทิ้ี�อย่ากให้ทิุ้กคนได่้ย่้น

ฉบัับั	๑๔๒		I	กรกฎาคม่	๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
No one is safe 
until everyone is safe

  อย�กยำ�้ให้พวกเร� “ยัังคงต้้องยักการ์์ดสููงต่้อไป” ด้วย 
ก�รสวมหน้�ก�กอน�มัย เว้นระยะห่�ง ล้�งมือสมำ��เสมอ
รักษ�คว�มเข้มข้นในก�รป้้องกันโรคในชีวิตป้ระจำ�วัน 
นอกจ�กส�ม�รถป้้องกันโควิด-19 ได้อย่�งดีแล้วยังป้้องกัน 
โรคไข้หวัดใหญ่ที�กำ�ลังระบ�ดในบ�งป้ระเทศได้ด้วย
  ก�รเปิ้ดป้ระเทศรับนักท่องเที�ยวจำ�เป็้นต้องทำ�แต่ต้อง 
ทำ�ควบคู่ไป้กับก�รสร้�งสมดุลระหว่�งเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภ�พ คือโจทย์ใหญ่ที�ท้�ท�ยป้ระเทศไทย และ 
สถ�นก�รณ์โควิด-19 ได้ตอกยำ้�ให้พวกเร�เห็นถึงป้ัญห� 
“ความเหล่ื่�อมลื่ำ�าทางสัูงคม” ซึ�งเป็้นปั้ญห�เชิงโครงสร้�งที� 
จำ�เป็้นต้องส�นพลังทุกภ�คส่วนเข้�ม�ช่วยกัน “ถมช่่องว่าง” 
ให้เต็ม โดยเฉพ�ะในกลุ่มป้ระช�กรเฉพ�ะที�เป้็นกลุ่มคน 
เป้ร�ะบ�ง ซึ�งที�ผ่่�นม�เกือบ ๓ ป้ีได้รับผ่ลกระทบจ�ก 
โรคระบ�ดม�กที�สุด เป้็นกลุ่มเป้ร�ะบ�งของสังคมไทยที� 
จำ�เป็้นต้องได้รับก�รดูแลอย่�งเป็้นระบบ ผ่่�นก�รออกแบบ 
นโยบ�ยส�ธ�รณะบนคว�มเห็นพ้องร่วมกันของทุกฝ่่�ย 
ยึดหลัก “ไม่ท้�งใคร์ไว้ข้้างหลัื่ง” ต�มที�องค์ก�รอน�มัยโลก 
(WHO) ระบุว่� “No one is safe until everyone is safe” 
หรือ “จะไม่มีใคร์ปลื่อดภััยัจนกว่าทุกคนจะปลื่อดภััยั”
  คว�มเหลื�อมลำ้�ท�งสังคม ก�รเข้�ไม่ถึงระบบบริก�ร
สุขภ�พและคว�มเป้็นอยู่ของกลุ่มป้ระช�กรเฉพ�ะ เป้็น 
ป้ระเด็นที�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) 
และภ�คีเครือข่�ยท้ังภ�ครัฐและเอกชนได้ให้คว�มสำ�คัญ 
ม�โดยตลอด ล่�สุดที�ป้ระชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
(คสช.) เมื�อวันที� ๑๑ ก.ค. ที�ผ่่�นม� ได้เห็นชอบ มต ิ
สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็น จำ�นวน ๒ มติ ได้แก่ มติ 
สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นว่�ด้วย “การ์เข้้าถึงสู้ทธิ้ 
ด้านสูุข้ภัาพกลืุ่่มแร์งงานข้้ามช่าต้้” และมติสมัชช� 
สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นว่�ด้วย “การ์เข้้าถึงสู้ทธ้ิด้านสุูข้ภัาพ 
กลืุ่่มเด็กแลื่ะเยัาวช่นไร์้ร์ัฐไร์้สูัญช่าต้้” ซึ�งทั้ง ๒ มตินี้
เป้็นไป้เพื�อยกระดับคุณภ�พชีวิตและเสริมศักยภ�พของ
กลุ่มเป้้�หม�ยที�เป็้นกลุ่มเป้ร�ะบ�งและมีคว�มเสี�ยงท้ัง
ต่อตัวเองและต่อสังคมโดยรวมม�กที�สุด สอดคล้องกับ 

  สูวัสูดีครั์บพี�น้องภัาคีเคร่์อข่้ายัที�รั์กทุกท่าน 
ป้ระเทศไทยยังไม่ส�ม�รถเดินหน้�เข้�สู่ก�ร
ป้ระก�ศให้โรคโควิด-19 เป้็น “โรคป้ระจำ�ถิ�น” 
ตั้งแต่วันที� ๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ต�มแผ่นที�รัฐบ�ลตั้ง
เป้้�หม�ยไว้ เพร�ะมีจำ�นวนผู่้ติดเชื้อในภ�พรวม
ยังคงสูงขึ้นต่อเนื�องตั้งแต่กล�งเดือน มิ.ย. ที� 
ผ่่�นม� ค�ดว่�เฉลี�ยวันละ ๒-๓ หมื�นร�ยและ
อ�จมีที�ติดเชื้อแต่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ได้ร�ยง�น 
อีกนับหมื�นร�ยต่อวัน ส่วนใหญ่จ�กส�ยพันธุ ์
BA.5 ซึ�งระบ�ดในหล�ยป้ระเทศและได้กล�ยเป็้น 
ส�ยพันธุ์หลักไป้แล้ว เพร�ะเป้็นส�ยพันธุ์ที�แพร ่
ระบ�ดติดต่อได้ง่�ยและเร็วกว่�ส�ยพันธุ์อื �น 
ที�ผ่่�นม� แต่้โช่คดีที�ยัังไม่มีข้้อมูลื่ทางว้ช่าการ์ 
ว่าจะเป็นสูายัพันธิุ์ที�ทำาให้เก้ดอาการ์ร์ุนแร์ง 
กว่าสูายัพันธ์ุิอ่�น ในไทยพบว่�ผู้่ติดเช้ือส่วนใหญ่ 
อ�ก�รไม่หนัก ห�ยเองได้ยกเว้นกลุ่มเสี�ยงได้แก ่
ผู่้สูงอ�ยุและผู่้ที�มีโรคเรื้อรังที� เรียกรวมกันว่�
กลุ่ม ๖๐๘ เป้็นกลุ่มที�จำ�เป้็นต้องได้รับวัคซีน
เข็มกระตุ้นให้ครบต�มที�กำ�หนด

หลักสิทธิมนุษยชนส�กล ทำ�ให้ไทยเป็้นที�ยอมรับของน�น� 
ป้ระเทศ รวมทั้งทำ�ให้สังคมไทยมีคว�มป้ลอดภัยม�กขึ้น
  ป้ระเด็นคว�มเหลื�อมลำ้�ท�งสังคมและก�รเข้�ถึง 
ระบบบริก�รสุขภ�พของกลุ่มป้ระช�กรเฉพ�ะน้ี ยังสอดรับ 
กับป้ระเด็นหลักหรือธีมก�รจัดง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
ครั้งที� ๑๕-๑๖ ใน ๒ ป้ีนี้ ที�กำ�หนดไว้ว่� “ความเป็น 
ธิร์ร์มด้านสูุข้ภัาพ โอกาสู แลื่ะความหวังอนาคต้ 
ปร์ะเทศไทยั” และเป็้นไป้ในทิศท�งเดียวกันกับ “เข็้มท้ศ 
สุูข้ภัาพข้องปร์ะเทศ” นั�นคือธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พ 
แห่งช�ติ ฉบับที� ๓ ที�กำ�หนดเป้้�หม�ยสูงสุดคือก�รสร้�ง
“ร์ะบบสูุข้ภัาพที�เป็นธิร์ร์ม แลื่ะไม่ท้�งใคร์ไว้ข้้างหลื่ัง”
  ผ่มเห็นด้วยกับคว�มตอนหนึ�งจ�ก “เร์่�องจากปก” ใน
นิตยส�รส�นพลังฉบับนี้ ที�ได้รวบยอดคว�มคิดเอ�ไว้
อย่�งน่�สนใจว่� ก�รเป้ิดป้ระเทศจึงไม่ต่�งไป้จ�กก�ร
เป้ิดโอก�สให้ทุกคนได้กลับม� “ลื่่มต้าอ้าปาก” อีกครั้ง
ฉะนั้นแล้วโจทย์ตัวใหญ่นับจ�กนี้ อ�จไม่ใช่ก�รเอ�ชนะ
“สูงคร์ามโร์ค” แบบเบ็ดเสร็จ ห�กแต่เป้็นก�รยอมรับ 
เข้�ใจ และอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่�ง “สูมดุลื่” ทั้งมิติท�ง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภ�พ
  พี�น้องภัาคีเคร์่อข้่ายัที�ร์ักทุกท่านคร์ับ มีอีกหนึ�ง 
ป้ระเด็นที�ผ่มอย�กจะแจ้งให้พวกเร�ทร�บ เมื�อวันที� ๘ 
ต.ค. ๒๕๖๔ ที�ผ่่�นม� คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหป้ระช�ช�ติ (United Nations Human Rights Council: 
UNHRC) ได้มีมติที� ๔๘/๑๓ “recognizing that a clean, 
healthy and sustainable environment is a human right” 
ซึ�งสอดคล้องกับ ม�ตร� ๕ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที�ระบุว่� “บุคคลื่มีสู้ทธิ้ในการ์ดำาร์งช่ีว้ต้ 
ในสู้�งแวดลื่้อมแลื่ะสูภัาพแวดลื่้อมที�เอ่�อต้่อสูุข้ภัาพ”
  ระยะเวล�ถัดจ�กนี้ สช.จะป้ระส�นคว�มร่วมมือกับ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน (กสม.) เพื�อ 
ศึกษ�และขับเคลื�อนสิทธิมนุษยชนใหม่น้ีให้เดินหน้�เป้็น 
รูป้ธรรมสู่สังคมสุขภ�วะที�เป็้นมิตรกับสิ�งแวดล้อม จึงอย�ก 
เชิญชวนทุกท่�นเดินหน้�ไป้ด้วยกันครับ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

WELCOME 
TO THAILAND

เปิดประเทศอย่างสมดุล
ดูแล
คนทุกกลุ่ม 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 ช่่นเดียัวกับอีกหลื่ายัปร์ะเทศทั�วโลื่ก 
ข้ณะนี� “ปร์ะเทศไทยั” กำาลื่ังอยัู่ในข้ั�นต้อน 
การ์เต้รี์ยัมความพร์้อมในโค้งสูุดท้ายัก่อน
ที�จะปร์ะกาศ “เปิดปร์ะเทศ” อยั่างเป็น 
ทางการ์ หลัื่งจากสูามาร์ถผ่่านพ้นช่่วงเวลื่า 
แสูนลื่ำาบากมาได้
   สูถานการ์ณ์โคว้ด-19 แพร่์ร์ะบาดรุ์นแร์ง
ต้ลื่อด ๒ ปีที�ผ่่านมา ได้สูร์้างร์้�วแผ่ลื่แลื่ะ 
ความบอบช่ำ�าออกเป็นวงกว้าง ทั�วทุกหัว 
ร์ะแหงต้้องเผ่ช้่ญหน้ากับความยัากลื่ำาบาก 
ตั้�งแต่้การ์ใช้่ชี่ว้ต้ที�ไม่ปกต้้ ความเสีู�ยังที�จะ 
ต้้ดโร์ค ไปจนถึงความเด่อดร์้อน-ปัญหา 
ปากท้อง จากมาต้ร์การ์ปิดเม่อง ผ่ลื่กร์ะทบ 
ทางเศร์ษฐก้จ

เ
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ระบบ
สาธารณสุขไทย
ใน ‘ระยะหลัง
การระบาดใหญ่่’
  นับตั้งแต่วันที� ๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ป้ระเทศไทยได้กำ�หนด 
ให้โรคโควิด-19 เข้�สูร่์ะยัะหลื่ังการ์ร์ะบาดใหญ่ (Post- 
Pandemic) มีผ่ลให้ม�ตรก�รก�รป้้องกันก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคโควิด-19 ผ่่อนคล�ยลง และนับเป้็นขั้นตอนก่อน
ก�รเตรียมตัวที�จะเข้�สู่ระยะของก�รเป้็นโรคป้ระจำ�ถิ�น
 หนึ�งในม�ตรก�รสำ�คัญที�ได้รับก�รผ่่อนคล�ย และถือเป้็น

 ก�รเป้ิดป้ระเทศจึงไม่ต่�งไป้จ�กก�รเป้ิดโอก�ส
ให้ทุกคนได้กลับม� “ลืมต�อ้�ป้�ก” อีกครั้ง ฉะนั้น
แล้วโจทย์ตัวใหญ่นับจ�กนี้ อ�จไม่ใช่ก�รเอ�ชนะ  
“สงคร�มโรค” แบบเบ็ดเสร็จ ห�กแต่เป้็นก�รยอมรับ 
เข้�ใจ และอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่�ง “สมดุล” ทั้งมิติ
ท�งเศรษฐกิจและสุขภ�พ 
 อย่�งไรก็ดี ท่�มกล�งบรรย�ก�ศที�น่�ยินดีในว�ระ 
ที�ไทยกำ�ลังจะเป้ิดป้ระเทศ สิ�งที�เร�ต้องตระหนักอยู ่
เสมอก็คือหลักก�รใหญ่ที� องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 
ระบุเอ�ไว้ 

 No one is safe until 
 everyone is safe

 จะไม่มีใครปลอดภัย
 จนกว่าทุกคนจะปลอดภัย
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สัญญ�ณของกลับเข้�สู่วิถีชีวิตป้กติ นั�นคือก�รอนุโลมให้ 
“ถอดหน้�ก�ก” ในพื้นที�โล่งได้ ซึ�งแม้ว่�จะให้เป้็นไป้ต�ม
คว�มสมัครใจของบุคคล แต่ก็ช่วยให้บรรย�ก�ศโดยรวม
ดีขึ้นเป้็นอย่�งม�ก
  ส่วนของม�ตรก�รเปิ้ดป้ระเทศ ในฐ�นะเมืองท่องเที�ยว 
ระดับโลก ป้ระเทศไทยอ้�แขนกว้�งพร้อมต้อนรับนักเดิน 
ท�งจ�กทั�วทุกมุมโลก โดยขณะน้ีได้ยกเลิกก�รลงทะเบียน 
ในระบบ Thailand Pass และนักท่องเที�ยวก็ไม่จำ�เป้็น
ต้องมีป้ระกันสุขภ�พ คงเหลือไว้เพียงก�รแสดงเอกส�ร 
ก�รฉีดวัคซีนครบโดส หรือผ่ลตรวจ RT-PCR หรือผ่ลตรวจ 
ATK ที�ออกภ�ยใน ๗๒ ชั�วโมงก่อนเดินท�ง
      นพ.เกียัร์ต้้ภัูม้ วงศ์ร์จ้ต้ ป้ลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
(สธ.) อธิบ�ยถึงก�รใช้ชีวิตในระยะหลังก�รระบ�ดใหญ่
(Post-Pandemic) ว่� เร�ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด
(Living with COVID) เหมือนอย่�งโรคอื�นๆ ซึ�งจ�กนี้เร� 
ก็ยังส�ม�รถพบก�รติดเชื้อได้ แต่คว�มรุนแรงของโรค
ลดลง และก�รเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลจะไม่ม�ก
เกินระบบส�ธ�รณสุขที�มีจะรองรับได้
  ในขณะที�ก�รติดเชื้ออ�จพบเพิ�มขึ้นเป้็นระลอกเล็กๆ 
(Small Wave) ซึ�งจะไม่ใช่ก�รระบ�ดใหญ่ และ สธ. เอง
ก็มีก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับท้ังในส่วนของบุคล�กร

ก�รแพทย์ สถ�นพย�บ�ล รวมถึงย�และเวชภัณฑ์์ ควบคู่
ไป้กับก�รเดินหน้�ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่�งต่อเนื�อง
  อย่�งไรก็ดี เลข�ธิก�รสำ�นักง�นหลักป้ระกันสุขภ�พ
แห่งช�ติ (สป้สช.) นพ.จเด็จ ธิร์ร์มธิัช่อาร์ี ได้ออกม�
ยืนยันพร้อมให้คว�มมั�นใจถึงระบบก�รดูแลป้ระช�ชน ที�
จะยังคงได้รับก�รรักษ�พย�บ�ลต�มสิทธิสุขภ�พที�ตนมี
  “ขอชี้แจงว่�ก�รป้รับหลักเกณฑ์์ก�รจ่�ยค่�รักษ� 
โควิด-19 ผู่้ป้่วยจะยังคงได้รับก�รรักษ�โดยไม่เสียค่�ใช้
จ่�ยเหมือนเดิมต�มสิทธิก�รรักษ�ของตน ใครใช้ป้ระกัน
สังคมก็ใช้สิทธิต�มระบบป้ระกันสังคม ถ้�สิทธิบัตรทอง
โรงพย�บ�ลของรัฐทุกแห่งอยู่ในระบบบัตรทองท้ังหมด
รวมทั้งโรงพย�บ�ลเอกชนอีกบ�งส่วน ส�ม�รถเข้�ไป้รับ
บริก�รได้ต�มระบบ” นพ.จเด็จ ระบุ
  ท�งด้�น ดร์.สูาธิ้ต้ ปิตุ้เต้ช่ะ รมช.ส�ธ�รณสุข ได้ 
ออกม�เน้นยำ้�ตอนหนึ�งในง�นป้ระชุมวิช�ก�ร ๘๐ ป้ี  
กรมก�รแพทย์ เมื�อวันที� ๙ ก.ค. ๒๕๖๕ ระบุว่� ในก�รแพร่ 
ระบ�ดของโรคโควิด-19 ที�ผ่่�นม� สธ. และภ�คีเครือข่�ย
ได้ร่วมกันทำ�ง�นอย่�งหนักเพื�อดูแลรักษ�ป้ระช�ชน 
ซึ�งแม้ว่�โควิด-19 กำ�ลังจะกล�ยเป้็นโรคป้ระจำ�ถิ�น แต่
ยังต้องเตรียมพร้อมรองรับก�รดูแลรักษ�และบริก�รท้ัง 
ผู่้ป้่วยโควิด-19 และผู่้ป้่วยโรคอื�นๆ ตลอดเวล�
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ดูแล ‘แรงงาน
ข้ามชาติิ’ ปกป้อง 
‘เด็กไร้สัญ่ชาติิ’
  หลัง “พีค” โควิด-19 ส้ินสุดลง และภ�พรวมของป้ระเทศ 
ทั�วทั้งโลกกำ�ลังเข้�สู่โหมดของก�รฟ้�นฟู ซึ�งแน่นอนว่� 
ป้ระเทศไทยก็เป้็นหนึ�งในนั้น
  ก�รเร่งเครื�องป้ั�มเศรษฐกิจสัมพันธ์โดยตรงกับก�ร
ลงทุน-ก�รจ้�งง�น-แรงง�น ซึ�งก็เป้็นที�ทร�บกันดีว่�ทุก 
วันน้ีป้ระเทศไทยต้องพึ�งพิงแรงง�นข้�มช�ติ โดยมีสัดส่วน 
ของแรงง�นข้�มช�ติม�กที�สุดในอ�เซียน
  ส�เหตุหนึ�งม�จ�กก�รเป้ลี�ยนแป้ลงโครงสร้�งท�ง
ป้ระช�กรของไทย ที�มีสัดส่วนผู่้สูงอ�ยุเพิ�มขึ้น ในขณะที� 
อัตร�ก�รเกิดตำ�� จึงไม่อ�จเลี�ยงก�รนำ�เข้�แรงง�นข้�มช�ติ 
เพื�อรักษ�กำ�ลังแรงง�นและระดับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจได้
  เร�มีจำ�นวนแรงง�นข้�มช�ติ คิดเป้็นถึงสัดส่วน 
ร้อยละ ๑๐ ของแรงง�นทั้งหมดในป้ระเทศ หรืออ�จพูด
ได้ว่� “แรงง�นข้�มช�ติ” เป้็นส่วนหนึ�งในระบบใหญ่ของ
ป้ระเทศไทย
  อย่�งไรก็ดี ทุกวันนี้เรื�องแรงง�นข้�มช�ติกลับถูกมอง 
อย่�งแยกส่วน ม�ตรก�รที�ว่�ด้วยแรงง�นข้�มช�ติมักม ี
ลักษณะเฉพ�ะหน้�ชั�วคร�วและมุ่งเน้นควบคุมก�ร
เคลื�อนย้�ย ม�กกว่�ที�จะบูรณ�ก�รเข้�กับตล�ดแรงง�น 
และนับเป้็นส่วนหนึ�งในระบบป้ระกันสุขภ�พ หรือป้ระกัน
สังคม
  นั�นจึงนำ�ม�สู่คว�มลักลั�น คว�มไม่เป็้นธรรม เมื�อแรงง�น 
ข้�มช�ติส่วนใหญ่เข้�ไม่ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พและบริก�ร
สุขภ�พ ย่อมส่งผ่ลต่อเศรษฐกิจไทย หนำ�ซำ้�เมื�อเกิดก�ร
ระบ�ดใหญ่ของโรคโควิด-19 พบว่� แรงง�นข้�มช�ต ิ
กล�ยม�เป็้นกลุ่มที�ได้รับผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พที�สูง ก่อให้ 
เกิดภ�ระก�รคลังท�งสุขภ�พต�มม�
  จ�กป้ระเด็นป้ัญห�นี้ เมื�อวันที� ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ภ�ค ี
เครือข่�ยและสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พทั�วป้ระเทศ ที�ป้ระกอบ 
ทั้งภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร ภ�คเอกชน และป้ระช�สังคม 
ได้ร่วมกันพิจ�รณ�มติ สูมัช่ช่าสูุข้ภัาพเฉพาะปร์ะเด็น 
ว่าด้วยั การ์เข้้าถึงสู้ทธ้ิด้านสุูข้ภัาพกลุ่ื่มแร์งงานข้้ามช่าต้้ 
ซึ�งมีส�ระสำ�คัญที�จะให้แรงง�นข้�มช�ติได้รับก�รคุ้มครอง 
สิทธิด้�นสุขภ�พ
  จ�กก�รร่วมกันแลกเป้ลี�ยน แสดงคว�มคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ ในที�สุดภ�คีสมัชช�สุขภ�พก็ได้ร่วมกันมี
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มติ “เห็นชอบ” ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยที�ให้มีก�รบูรณ�ก�ร
แรงง�นข้�มช�ติเข้�สู่นโยบ�ยพัฒน�ป้ระเทศ ต�มด้วย 
แนวท�งสำ�คัญอย่�งก�รพัฒน� “หลักป้ระกันสุขภ�พ” ที�มี 
เสถียรภ�พ ครอบคลุมแรงง�นข้�มช�ติทุกกลุ่ม โดยคำ�นึง 
ถึงระยะเวล�ในก�รพำ�นักอยู่ในป้ระเทศไทยและระดับ
ก�รมีส่วนร่วมท�งเศรษฐกิจและสังคม
  นอกจ�กน้ี ยังมีไป้ถึงข้อเสนอก�รพัฒน� “หน่วยบริก�ร 
สุขภ�พป้ฐมภูมิ” ให้ครอบคลุมแรงง�นข้�มช�ติ กระจ�ย 
ตัวต�มพ้ืนที�ต่�งๆ ม�กข้ึน ตลอดจนก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูล 
องค์คว�มรู้ และเผ่ยแพร่สร้�งคว�มตระหนักรู้ เพื�อยก 
ระดับคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พและส่งเสริมก�รเข้�ถึงระบบ 
สุขภ�พในกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ มุ่งให้ได้รับก�รคุ้มครอง
สิทธิด้�นสุขภ�พ และได้รับบริก�รอย่�งเป้็นธรรมโดยไม่
ถูกเลือกป้ฏิิบัติ
  ไม่เพียงเรื�องของแรงง�นข้�มช�ติเท่�นั้น แต่ภ�ค ี
สมัชช�สุขภ�พภ�ยในวันเดียวกัน ยังได้มีก�รให้คว�มเห็น 
ชอบต่อมต้้สูมัช่ช่าสูุข้ภัาพเฉพาะปร์ะเด็นว่าด้วยั การ์
เข้้าถึงสู้ทธ้ิด้านสุูข้ภัาพกลืุ่่มเด็กแลื่ะเยัาวช่นไร้์ร์ัฐไร้์
สูัญช่าต้้ บนหลักคิดของก�รดูแลสุขภ�พทุกคนบนผ่ืน
แผ่่นดินไทย อันจะเป้็นม�ตรก�รขั้นพื้นฐ�นที�จำ�เป้็นเพื�อ
ก�รดูแลสุขภ�พคนไทยทุกคน
  ในป้ระเด็นนี้ นอกจ�กจะเป้็นก�รแก้ไขสถ�นก�รณ ์
ปั้ญห�ของป้ระเทศไทย ที�ปั้จจุบันยังมีกลุ่มเด็กและเย�วชน 
ที�ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎร หรือไม่มีสัญช�ติไทย
จำ�นวนกว่� ๑ แสนคน ทำ�ให้ส่งผ่ลต่อก�รเข้�ถึงสิทธิด้�น
สุขภ�พแล้ว ยังมีคว�มสำ�คัญในแง่ของ “พันธสัญญ� 
ระหว่�งป้ระเทศ” ที�ไทยเข้�ร่วม รวมถึงก�รป้ระก�ศคำ�มั�น
ของป้ระเทศไทยเพื�อ “ยุติภ�วะคว�มไร้รัฐ” ให้ได้ในป้ ี
๒๕๖๗
  สำ�หรับข้อเสนอเชิงนโยบ�ยมีแนวท�งสำ�คัญ เช่น
พัฒน�ม�ตรก�รจดทะเบียนทันทีหลังก�รเกิดเพื�อรับรอง
สิทธิให้เด็กและเย�วชน ป้รับป้รุงกฎหม�ย พัฒน�บริก�ร
ส�ธ�รณสุขและสิทธิป้ระโยชน์ท�งก�รแพทย์ที�จำ�เป้็น
ขั้นพื้นฐ�น พร้อมพัฒน�ระบบข้อมูลส�รสนเทศ และ 
เผ่ยแพร่สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ เพื�อสนับสนุนให้เด็กและ 
เย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ติได้รับก�รคุ้มครองสิทธิด้�นสุขภ�พ 
ที�เท่�เทียมต�มหลักก�รของสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญ� 
ระหว่�งป้ระเทศ

ระบบสุขภาพ 
‘เป็นธรรม’ 
ไม่ท้ิงใคร
ไว้ข้างหลัง
  ที�ผ่่�นม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
(สช.) ได้ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยทุกภ�คส่วน ขยับใหญ่เพื�อ
พัฒน�และออกแบบนโยบ�ยส�ธ�รณะฯ สำ�หรับดูแล 
ทุกคนบนผื่นแผ่่นดินไทยอย่�งเป็้นธรรมโดยไม่ทอดท้ิงใคร 
ไว้ข้�งหลัง
  เมื�อวันที� ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พ 
ทั�วป้ระเทศร่วมกันให้ฉันทมติเห็นชอบต่อ (ร่์าง) ธิร์ร์มนูญ 
ว่าด้วยัร์ะบบสุูข้ภัาพแห่งช่าต้้ ฉบับที� ๓ เพื�อใช้เป็้นกรอบ 
และแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และ
ก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พของป้ระเทศ ในระยะ ๕ ป้ี บน 
เป้้�หม�ยสูงสุดคือก�รสร้�ง “ระบบสุขภ�พที�เป็้นธรรมและ 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” และได้รับคว�มเห็นชอบอีกครั้งโดย
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เมื�อวันที� ๙ พ.ค. 
๒๕๖๕
  “บทเรียนของโควิด-19 ทำ�ให้พวกเร�เห็นชัดเจนว่� 
คว�มเหลื�อมลำ�้ยังคงมีอยู่จริง และห�กไม่จัดก�รแล้วก็จะ 
ยิ�งมีช่องว่�งม�กขึ้นเรื�อยๆ ขณะเดียวกันสุขภ�พก็ไม่ใช่
เรื�องของป้ัจเจก แต่เป้็นเรื�องของทุกคนและของสังคมโลก
ด้วย หรือที�เร�เรียกว่� one world one destiny มีสุขก็
สุขด้วยกัน มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน ดังนั้นธรรมนูญฯ ฉบับนี้  
จึงมีแนวคิดสำ�คัญที�ก�รมองระบบสุขภ�พแบบองค์รวม 
ให้คว�มสำ�คัญกับปั้จจัยแวดล้อม ก�รพัฒน�ศักยภ�พคน 
และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน” ดร์.สุูว้ทย์ั เมษ้นทรี์ย์ั 
ในฐ�นะหัวเรือหลักของก�รจัดทำ�ธรรมนูญฯ ฉบับนี ้
 อธิบ�ยคว�ม
  หลักก�รที� ดร.สุวิทย์ อธิบ�ยนั้น สอดรับกับหลักก�ร
ที�ว่� “No one is safe until everyone is safe” หร์่อ
“ไม่มีใคร์ปลื่อดภััยั จนกว่าทุกคนจะปลื่อดภััยั” ของ
องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) รวมถึงอีกหล�ยๆ องค์กร ได้
ออกม�ร่วมกันส่งเสียงนับตั้งแต่ช่วงระยะแรกๆ ของก�ร
ระบ�ด พร้อมกับที�เรียกร้องให้เกิดก�รกระจ�ยทรัพย�กร
อย่�งทั�วถึง เพื�อให้ทุกคนได้รับโอก�สในก�รต่อสู้กับโรค
ระบ�ดนี้ไป้ด้วยกัน
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ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 
อยู่กับเรา อยู่ในครอบครัว อยู่ในชุมชน 
อยู่ในประเทศ อยู่ในอาหารที�เรากิน 
อยู่ในนำ้าที�เราด่�ม อยู่ในอากาศ
ที�เราหายใจ เรามั�นใจว่านโยบาย
ด้านสุขภาพและสุขภาวะเป็นสิทธิ
ข้ันพ้่นฐานของทุกคน

ช�ญเช�วน์ ไชย�นุกิจ

  เนื้อห�ของธรรมนูญฯ ฉบับที� ๓ ส่วนหนึ�งได้มีว�ง
ม�ตรก�รในก�รนำ�นโยบ�ยท�งก�รเงินก�รคลังม�ใช้
เป้็นเครื�องมือ เพื�อกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุนและกระจ�ย
ทรัพย�กรด้�นสุขภ�พ ที�รวมไป้ถึงกำ�ลังคนด้�นสุขภ�พ
เทคโนโลยีสุขภ�พ ข้อมูลข่�วส�ร ที�มุ่งทิศท�งลดคว�ม 
เหลื�อมลำ�้ พร้อมกับขย�ยขอบเขตของระบบป้ระกันสุขภ�พ 
ถ้วนหน้� ให้เพิ�มป้ระสิทธิผ่ลของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
และป้้องกันโรค
  นอกจ�กนี้ ยังมีก�รสนับสนุนให้ออกแบบระบบ เพื�อ 
ให้หน่วยบริก�รสุขภ�พท้ังภ�ครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม 
จัดก�รดูแลกลุ่มเป้ร�ะบ�งท�งสังคมและสุขภ�พ กลุ่มที� 
มีป้ัญห�หลักป้ระกันและก�รเข้�ถึงระบบบริก�รสุขภ�พ 
อย่�งเป็้นระบบ เพื�อให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รส่งเสริมสุขภ�พ 
และป้้องกันโรคที�จำ�เป้็น และให้มีระบบป้ระกันสุขภ�พที� 
ครอบคลุม โดยมีท�งเลือกในรูป้แบบต่�งๆ และพัฒน�
แหล่งร�ยได้ที� เหม�ะสมสำ�หรับดูแลป้ระช�กรกลุ่ม 
เป้้�หม�ยได้

ฉบับ ๑๔๒ : กรกฎาคม ๒๕๖๕16
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ความเป็นธรรม = 
โอกาส-ความหวัง
-อนาคติ
  ย้อนกลับไป้ช่วงป้ล�ยป้ีที�ผ่่�นม� ก่อนที�ง�นสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะรูดม่�น
ป้ิดฉ�กลงด้วยคว�มสำ�เร็จ มีก�รป้ระก�ศป้ระเด็นหลัก 
(Theme) ของง�นสมัชช�สุขภ�พฯ อีกสองป้ีข้�งหน้�
  “ความเป็นธิร์ร์มด้านสูุข้ภัาพ โอกาสูแลื่ะความ
หวังอนาคต้ปร์ะเทศไทยั” คือร่มใหญ่ของง�น สมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ และครั้งที� ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๖
  ช่าญเช่าวน์ ไช่ยัานุก้จ อดีตป้ลัดกระทรวงยุติธรรม
ในฐ�นะป้ระธ�นคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่ง
ช�ติ (คจ.สช.) ครั้งที� ๑๕-๑๖ ได้อธิบ�ยถึงที�ม�ของ 
ป้ระเด็นหลักน้ีว่� ม�จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นในระหว่�ง 
กระบวนก�รจัดทำ�ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่ง
ช�ติฉบับที� ๓ ซึ�งพบว่�ผู่้คนในสังคมได้ร่วมกันมองเห็น

ถึงโอก�สและคว�มหวังของก�รพัฒน�ป้ระเทศ ภ�ยหลัง
สถ�นก�รณ์โควิด-19 ไป้สู่อน�คตร่วมกัน
  “ต่อจ�กน้ีเร�จะพูดถึงเรื�องโอก�สและคว�มหวังที�มี
ร่วมกัน ในก�รพัฒน�และสร้�งอน�คตของป้ระเทศไทย
คว�มเป้็นธรรมด้�นสุขภ�พอยู่กับเร� อยู่ในครอบครัว อยู่
ในชุมชน อยู่ในป้ระเทศ อยู่ในอ�ห�รที�เร�กิน อยู่ในนำ้�ที� 
เร�ดื�ม อยู่ในอ�ก�ศที�เร�ห�ยใจ เร�มั�นใจว่�นโยบ�ยด้�น 
สุขภ�พและสุขภ�วะเป็้นสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นของทุกคน และจะ 
เชื�อมโยงกับนโยบ�ยอื�นของป้ระเทศในทุกมิติ ไม่ว่�สังคม 
เศรษฐกิจ หรือก�รเมือง” ป้ระธ�น คจ.สช. กล่�วยำ้�ชัดถึง
หลักก�รของกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พฯ ที�จะเดินหน้�
ในเวล� ๒ ป้ีนับจ�กนี้
  ล่�สุดในก�รป้ระชุม คสช. ครั้งที� ๔/๒๕๖๕ เมื�อวันที� 
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ที�ป้ระชุมได้รับทร�บคว�มคืบหน้�และ 
ป้ระเด็นที�อยู่ระหว่�งก�รพัฒน� เพื�อจัดให้เป้็นระเบียบ 
ว�ระสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที� ๑๕-๑๖ จำ�นวน ๓ ป้ระเด็น 
ป้ระกอบด้วย ๑. ก�รขับเคลื�อนแพลตฟอร์มเชื�อมโยงและ
บูรณ�ก�รข้อมูลสถิติก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ�
ของป้ระช�ชน ๒. ก�รขจัดคว�มย�กจนต�มโมเดล BCG:  
ก�รยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน ๓. หลักป้ระกันร�ยได้ 
พื้นฐ�นถ้วนหน้� หรือบำ�น�ญถ้วนหน้�
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     นพ.ป้ระทีป้ ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ บอกว่� ก�รเปิ้ดป้ระเทศควบคู่ไป้กับก�ร 
สร้�งสมดุลระหว่�งเศรษฐกิจ สังคม และสุขภ�พ คือโจทย์ 
ใหญ่ที�เต็มไป้ด้วยคว�มท้�ท�ยของป้ระเทศไทย เพร�ะ
สถ�นก�รณ์โควิด 19 ตอกยำ้�ให้เห็นป้ัญห� “คว�มเหลื�อม
ลำ้�ท�งสังคม” ซึ�งเป้็นป้ัญห�เชิงโครงสร้�งที�จำ�เป้็นต้อง 
ส�นพลังทุกภ�คส่วนเข้�ม�ช่วยกัน “ถมช่องว่�ง” ให้เต็ม
  “โดยเฉพ�ะในกลุ่มป้ระช�กรเฉพ�ะ-กลุ่มคนเป้ร�ะ
บ�ง ซึ�งได้รับผ่ลกระทบจ�กโรคระบ�ดม�กที�สุด จำ�เป้็น 
ต้องได้รับก�รดูแลอย่�งเป้็นระบบ ที�ผ่่�นก�รออกแบบ
นโยบ�ยส�ธ�รณะบนคว�มเห็นพ้องร่วมกันของทุกฝ่่�ย” 
นพ.ป้ระทีป้ กล่�ว
  สำ�หรับแนวท�งก�รจัดสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังที� ๑๕-๑๖ 

“นพ.ป้ระทีป้” ระบุว่� จะมุ่งไป้สู่ก�รสร้�งคว�มเป้็นธรรม
คว�มเท่�เทียม โดยใช้เรื�องของสุขภ�พเป้็นแกนหลักใน
โอก�สของก�รพลิกฟ้�นป้ระเทศไทย จ�กบทบ�ทก�รมี
ส่วนร่วมของป้ระช�ชน
  “จุดเป้ลี�ยนของก�รจัดสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งนี้ จะ 
แตกต่�งจ�กครั้งที�ผ่่�นๆ ม� คือเน้นให้มีกระบวนก�รก�ร
มีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื�อง ไม่จำ�กัดก�รมีส่วนร่วมอยู่ในวัน
ง�นสมัชช�ฯ เท่�นั้น อีกทั้งจะดึงเอ�หน่วยง�นร�ชก�ร
 ภ�คส่วนที�เป้็นกำ�ลังสำ�คัญเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น
พร้อมกับให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือคนรุ่น 
ต่อไป้ที�เป็้นอน�คตของป้ระเทศ เข้�ม�มีส่วนร่วมก�รพัฒน� 
นโยบ�ยเพื�ออน�คตของตัวพวกเข�เอง” นพ.ป้ระทีป้ กล่�ว 
ทิ้งท้�ย 
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ศานนท์ 
หวังสร้างบุญ่

สั 
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 ษ

‘สร้าง กทม.
ให้น่าอยู่

สำาหรับทุกคน’

‘ไม่่ทอดท้�งใคร
ไว้้ข้้างหลััง’

วิสัยทัศน์การพัฒนาเม่อง 
โอบอุ้มคนตัิวเล็กตัิวน้อย
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‘เปิิดเมือง’ 
โดยไม่ทอดท้�งใคร
ไว้้ข้้างหลัง
  รองผู้่ว่�ฯ ศ�นนท์ เริ�มต้นให้ภ�พถึงทิศท�งก�รเดินหน้� 
เป้ิดเมืองของ กทม. ซึ�งจะล้อไป้ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลที�
ผ่่อนคล�ยม�ตรก�รควบคุมโรคม�กขึ้น ควบคู่ไป้กับก�ร
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู่้คนได้กลับออกม�ใช้ชีวิต จับจ่�ย
ใช้สอยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดก�รหมุนเวียนอย่�งเต็มที�
อีกครั้ง โดยระบุว่� ในช่วงป้ล�ยป้ีนี้ท�ง กทม. ยังเตรียมที�
จะร่วมมือกับภ�คส่วนต่�งๆ จัดกิจกรรมเพื�อเชิญชวนนัก
ท่องเที�ยวให้เข้�ม�ภ�ยในป้ระเทศเพิ�มขึ้นอีกด้วย
  อย่�งไรก็ต�มส่วนของสถ�นก�รณ์โควิด-19 เอง เข�ได้ 
ระบุถึงข้อเน้นยำ้�ของผู่้ว่�ฯ กทม. ที�ให้เรียนรู้บทเรียนจ�ก 
ป้ระสบก�รณ์ที�ผ่่�นม� และต้องเตรียมคว�มพร้อมในด้�น 
ส�ธ�รณสุข ไม่ว่�จะเป็้นก�รเปิ้ดศูนย์พักคอย (Community 
Isolation: CI) เพิ�มเติม ก�รสั�งย�-เวชภัณฑ์์เข้�ม�ใช้ หรือ
ก�รเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้ม�กขึ้น รวมถึงร่วมมือกับท�ง
รัฐบ�ลอย่�งใกล้ชิดในเรื�องของก�รเชื�อมฐ�นข้อมูลผู่้ป่้วย
ติดเชื้อ เป้็นต้น
  ฉะนั้นแม้จะอยู่ในช่วงบรรย�ก�ศของก�รเปิ้ดเมือง 
แต่รองผู่้ว่�ฯ กทม. ก็ยืนยันในแง่ของม�ตรก�รโควิดที�จะ
ยังคงเดินหน้�ต่อ และป้ระเด็นสำ�คัญหนึ�งก็คือกลุ่ม “คน
ตัวเล็กตัวน้อย” หรือกลุ่มคนเป้ร�ะบ�งในสังคม ที�อ�จยัง
เข้�ไม่ถึงบริก�รด้�นต่�งๆ

  ทั้งนี้ ด้วยคว�มโชคดีที�มีป้ระสบก�รณ์จ�กโควิด-19  
หล�ยระลอกที�ผ่่�นม� ทำ�ให้ กทม. ส�ม�รถจัดก�รดูแลได้ 
อย่�งต่อเนื�อง ไม่ว่�จะเป้็นก�รระดมฉีดวัคซีนบูสเตอร์ฟร ี
ก�รต้ังโต๊ะจุด Drop-in / Drop-off เพื�อดูแลเรื�องส�ธ�รณสุข 
ก�รดูแลทุกคนผ่่�นศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง
  “ท�งผู่้ว่�ฯ กทม. พูดชัดเจนว่�ก�รดูแลป้ระช�ชนใน
ช่วงหลังโควิดจ�กนี้ แม้เร�จะเดินหน้�กิจกรรมต่�งๆ แล้ว 
แต่ต้องไม่ลืมคนที�ยังเข้�ไม่ถึงก�รดูแลต่�งๆ ท�ง กทม.เอง 
ฐ�นะรัฐท้องถิ�น ห�กส�ม�รถจัดซื้อหรือช่วยเหลืออะไรได ้
เช่น ย� เวชภัณฑ์์ วัคซีน ก็ต้องทำ�อย่�งเต็มที�” ศ�นนท์ ระบุ
  ในฐ�นะผู่้ที�ทำ�ง�นเกี�ยวข้องกับคนตัวเล็กตัวน้อยใน 
สังคมม�อย่�งต่อเนื�อง เข�ยังได้ให้หลักคิดถึงกลุ่มคน
เป้ร�ะบ�ง โดยเฉพ�ะกลุ่มคนไร้บ้�น คนจนเมือง หรือคน 
พิก�ร ซึ�งผู่้คนส่วนใหญ่มักมองว่�พวกเข�เหล่�นี้เป้็น 
กลุ่มเฉพ�ะ ต้องได้รับก�รดูแลแบบพิเศษ หรือแบบที�เป้็น 
สำ�หรับเข�โดยเฉพ�ะ
  ห�กแต่อันที�จริงแล้วรองผู้่ว่�ฯ ศ�นนท์ ระบุว่�วิธีก�รที� 
จะช่วยพวกเข�เหล่�น้ีได้ดีที�สุด คือก�รทำ�ให้ทุกคนเห็นว่� 
กลุ่มคนเป้ร�ะบ�ง ก็เป็้นคนที�มีคุณค่� มีศักดิ�ศรีไม่แตกต่�ง 
กับคนอื�นๆ ทุกคน ซึ�งแม้เรื�องนี้จะฟังดูเป้็นน�มธรรม แต่
เข�ยืนยันว่�นี้เป้็นเบื้องลึกของก�รแก้ไขป้ัญห�ที�ดีที�สุด

นอกจากจะเป็นรองผูู้้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
(กทม.) ที�อายุน้อยที�สุด
ในประวัติิศาสติร์แล้ว ช่�อของ
“ศานนท์ หวั้งสร้างบุุญ” 
ในวัย ๓๓ ปี ยังเป็นบุคคล
ผูู้้หน่�งที�มีบทบาทในการ
ทำางานขับเคล่�อนเร่�องของ 
“ชุุม่ชุน” และการต่ิอสู้เพ่�อ 
“คนตััว้เล็ักตััว้น้อย” 
มาอย่างต่ิอเน่�อง

การเปิดเม่องที�กำาลัง
ใกล้เข้ามาในทุกขณะ ค่อ
ความท้าทายของประเทศไทย
และ กทม. ที�จะต้ิองสร้าง
ความสมดุลระหว่างคุณภาพ
ชีวิติ สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ให้เกิดข้่น โดยไม่ทอดท้ิงใคร
ไว้ข้างหลัง
  
นิติยสารสานพลังฉบับน้ี
เต็ิมใจอย่างยิ�งที�ได้พูดคุยกับ
“รองศานนท์” ถ่ึงวิธีคิด-
ทิศทางและนโยบายในการ 
“สร้างเมืองน่าอยู่
สำาหรับุทุกคน”

SANON 
WANGSRANGBOON
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การดูแลคนให้ดี
คือการดูแล 
‘ศักด้�ศรี’ ข้องคน
  ดังนั้นง�นที� กทม. จะเดินหน้�พัฒน�ต่อเพื�อดูแล 
กลุ่มเป้ร�ะบ�ง รองผู่้ว่�ฯ กทม. ได้ยกตัวอย่�งถึงก�รเป้ิด 
“บ้�นอิ�มใจ” ขึ้นม�ใหม่เพื�อห�บ้�นและง�นให้กับกลุ่มคน
ไร้บ้�น รวมถึงก�รสร้�งโอก�สโดยเป้ิดเวทีแสดงศักยภ�พ
ให้กับกลุ่มคนพิก�ร คนไร้บ้�น หรือคนจนเมือง
  ขณะเดียวกัน กทม. ก็ได้มีนโยบ�ยในก�รจ้�งง�นคน
พิก�ร โดยป้ระก�ศให้พื้นที�ทั้ง ๕๐ เขต ต้องมีก�รจ้�งคน
พิก�ร ๖ คนต่อเขต รวม ๓๐๐ คนทั�ว กทม. ซึ�งจะทำ�หน้�ที� 
เพื�อเป้็นทีมง�นดูแลคนพิก�รด้วยกัน รวมถึงขับเคลื�อน 
เรื�องคนพิก�รภ�ยในเขตน้ันๆ ต�มนโยบ�ยเมืองน่�อยู่ของ 
ผู่้ว่�ฯ กทม.
  ตัวอย่�งเช่น ในนโยบ�ยด้�นโครงสร้�งดี คนพิก�รก็จะ 
เข้�ไป้ดูโครงสร้�งถนน ท�งเท้�ต่�งๆ ภ�ยในเขตตนเอง 
ว่�มีก�รเข้�ถึงเป้็นอย่�งไร หรือนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจด ี
ก็จะม�ดูแลเรื�องอ�ชีพของคนพิก�รภ�ยในเขต หรือใน 
นโยบ�ยด้�นเรียนดี ก็จะดูแลว่�มีโรงเรียนที�คนพิก�ร
ส�ม�รถเข้�ร่วมเรียนได้ครบหรือไม่ ซึ �งสุดท้�ยก็จะมี 
คณะกรรมก�รกล�งที�คอยติดต�มตรวจสอบ และกำ�กับ
ให้นโยบ�ยนำ�ไป้สู่ก�รขับเคลื�อนได้จริง
  ในส่วนของกลุ่มคนไร้บ้�น ท�ง กทม. ก็ได้มีโควต�ก�ร
ทำ�ง�น เช่น พนักง�นกว�ดถนน พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด
ที�เป้ิดรับกลุ่มเป้ร�ะบ�งให้เข้�ม�สมัครง�นได้ รวมถึง 
กิจกรรมอื�นๆ ที�ร่วมมือกับหน่วยง�นภ�คี เช่น กระทรวง 
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั�นคงของมนุษย์ (พม.) สำ�นัก 
ง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เป็้นต้น
  รองผู้่ว่�ฯ ศ�นนท์ ยังให้ภ�พถึงกิจกรรมที�ทำ�คู่ขน�นไป้ 
พร้อมกับก�รยกระดับคุณค่�และศักดิ�ศรีของกลุ่มเป้ร�ะ
บ�ง โดยยกตัวอย่�งถึงกิจกรรมที�คนทั�วไป้เห็น เช่น ก�รจัด
ดนตรีในสวน ก�รจัดฉ�ยหนังกล�งแป้ลง หรือกิจกรรม 
ที�เกี�ยวกับง�นรื�นเริงต่�งๆ ซึ�งห�กมองอย่�งแท้จริงแล้วน้ัน 
มีมิติท�งสังคมที�ซ้อนเร้นเอ�ไว้อยู่ นั�นคือก�รเชิญชวน 
ทุกคนให้เข้�ม�อยู่บนพื้นที�ส�ธ�รณะร่วมกัน
  “ข้อดีของพ้ืนที�ส�ธ�รณะคือไม่แบ่งว่�เป็้นคนกลุ่มไหน 
ไม่ว่�รวยหรือจน ทุกคนล้วนเท่�กัน ไม่เหมือนก�รเข้�ห้�ง 
หรือบ�งสถ�นที� ซึ�งมีก�รกีดกันคนบ�งกลุ่มอยู่ แต่ก�ร 
ชวนให้คนออกม�ในสวน ออกม�ในพ้ืนที�ส�ธ�รณะ นั�นคือ 
ก�รยกระดับศักดิ�ศรีของคนไป้โดยป้ริย�ย ดังนั้นเร�จึง

เองก็มีลักษณะเดียวกัน 
ฉะนั้นเราจ่งติ้องมองไปที�
เส้นเล่อดฝอย เพ่�อทำาอย่างไร
ให้เม่องน่าอยู่ ค่อทำาให้โซ่่
ข้อที�อ่อนแอที�สุด แข็งแรงข่้นมาได้
จ่งขอย่นยันว่าเราให้ความสำาคัญ่
กับคนมาก และคิดว่าติ้องดูแล
ให้คนทุกคนเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง 
ที�เราจะติ้องยกระดับศักดิ�ศรี
ของพวกเข้าข่้นมาด้วย
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ได้เห็นจ�กคนไร้บ้�นที�เข้�ม�ดูหนัง ซึ�งบ�งคนอ�จไม่เคย
ได้ดูหนังเลยด้วยซำ้� เร�ก็ทำ�ให้คนที�ไม่เคยมีโอก�ส ได้มี
โอก�สร่วมกัน ลักษณะเหล่�นี้คือก�รซ่อนมิติของก�รอยู่
ด้วยกันในสังคม” รองผู่้ว่�ฯ กทม. ให้แง่มุม
  เข�อธิบ�ยอีกว่� ในขณะที�ภ�ครัฐเองต้องยกระดับ
บริก�รส�ธ�รณะให้เข้�ถึงทุกคน แต่ในเชิงของสังคมเอง 
ก็ต้องถูกยกระดับต�มไป้ด้วย ดังกิจกรรมตัวอย่�งที�ระบุม� 
ซึ�งสิ�งเหล่�นี้สำ�คัญ ไม่เกี�ยวกับว่�จะเป้็นช่วงสถ�นก�รณ์
โควิดหรือไม่ เพร�ะก�รจะทำ�ให้เมืองเป้็น “เมืองน่�อยู ่
สำ�หรับทุกคน” ภ�ครัฐก็จะต้องพุ่งเป้้�ไป้ที�กลุ่มเป้ร�ะบ�ง
หรือคนที�ไม่เคยถูกมอง และต้องไม่มองเข�เป้็นเฉพ�ะ 
กลุ่มเป้ร�ะบ�ง แต่ต้องมองในฐ�นะมนุษย์ที�มีศักดิ�ศรีท�ง 
สังคมเหมือนกัน

‘เมืองคือคน’ 
การพััฒนาต้้องอยู่บุน 
‘การมีส่ว้นร่ว้ม’
   สำ�หรับ “สมุดป้กข�ว: ข้อเสนอนโยบ�ยภ�คป้ระช�ชน” 
ซึ�งเป็้นข้อเสนอนโยบ�ยของภ�คป้ระช�ชนกว่� ๘๔ องค์กร 
ที�รวมตัวกันในน�ม “เครือข่�ยป้ลุกกรุงเทพฯ” เพื�อระดม
เสียงและสร้�งก�รมีส่วนร่วมนำ�เสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะ
ต่อผู่้ว่�ฯ กทม. ในช่วงที�ผ่่�นม� ศ�นนท์ มองว่�เนื้อห� 
หรือข้อเสนอในหล�ยส่วนนั้น ล้วนสอดคล้องตรงกันกับ
นโยบ�ยทั้ง ๒๑๖ ข้อของผู่้ว่�ฯ กทม. อยู่แล้ว
  ท้ังน้ี เข�เชื�อว่�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเหล่�น้ียืดหยุ่น และ 
ส�ม�รถป้รับไป้ได้ต�มบริบทที�เป้ลี�ยนแป้ลงไป้ เช่น ห�ก 
เจอสถ�นก�รณ์ภัยคุกค�มใหม่ๆ หรือบริบทท�งสังคมโลก 

ที�เป้ลี�ยนไป้ นโยบ�ยเหล่�นี้ก็จะต้องป้รับ โดยเชิญชวน 
เครือข่�ยที�จัดทำ�สมุดป้กข�ว เข้�ม�ร่วมเป็้นทีมง�นเดียวกัน 
ในก�รพัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ยของ กทม. ไป้ด้วยกัน
  “เมือง คือ คน ตัวก�ยภ�พหรือก�รพัฒน�เมือง ไม่ว่� 
จะกี�ยุทธศ�สตร์หรือกี�แผ่น ก็คงไม่มีป้ระโยชน์ถ้�คนใน 
เมืองไม่ได้มีส่วนร่วม และไม่รู้สึกว่�สิ�งนั้นตอบโจทย์เข� 
เร�จะไป้สร้�งคอนโดหรูหร� หรือจะไป้สร้�งป้ระติม�กรรม 
สวยง�ม ถ้�มันไม่ตอบโจทย์ผู้่คน สุดท้�ยก็ไม่มีป้ระโยชน์ 
ฉะน้ันก�รที�จะพัฒน�อะไรต้องเอ�คนเป็้นศูนย์กล�ง” 
รองผู่้ว่�ฯ ศ�นนท์ ให้หลักก�ร
  ขณะเดียวกัน เข�ยำ�้ว่� คนที�เป็้นศูนย์กล�งน้ีก็จะไม่ใช่ 
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง อย่�งนโยบ�ยของผู่้ว่�ฯ กทม. ที�
ชัดเจนว่�ต้องก�รทำ�ให้เมืองน่�อยู่สำ�หรับทุกคน ฉะนั้น
คนที�เป้็นกลุ่มเป้ร�ะบ�งที�สุด ก็คือคนที�จะต้องให้คว�ม
สำ�คัญด้วย เพร�ะคนกลุ่มนี้ก็อ�จทำ�ให้เมืองกล�ยเป้็น
เมืองที�ไม่น่�อยู่ไป้ได้
  หรือห�กเป้รียบเทียบกับโซ่ ก็คือคว�มแข็งแรงจะต้อง 
ไป้ดูในจุดที�อ่อนแอที�สุด เพร�ะต่อให้จุดที�แข็งแรงที�สุดของ 
โซ่จะแข็งแรงเพียงใด ห�กจุดที�อ่อนแอที�สุดข�ด โซ่ท้ังเส้น 
ก็คือ “โซ่ที�ข�ด”
  “เมืองเองก็มีลักษณะเดียวกัน ฉะนั้นเร�จึงต้องมองไป้
ที�เส้นเลือดฝ่อย เพื�อทำ�อย่�งไรให้เมืองน่�อยู่ คือทำ�ให้โซ่
ข้อที�อ่อนแอที�สุด แข็งแรงขึ้นม�ได้ จึงขอยืนยันว่�เร�ให้
คว�มสำ�คัญกับคนม�ก และคิดว่�ต้องดูแลให้คนทุกคน
เท่�เทียมกัน โดยเฉพ�ะกลุ่มคนเป้ร�ะบ�ง ที�เร�จะต้อง
ยกระดับศักดิ�ศรีของพวกเข้�ขึ้นม�ด้วย” ศ�นนท์ อธิบ�ย
  ในด้�นของ “ธรรมนูญสุขภ�พกรุงเทพมห�นคร” หรือ
“สมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร” รองผู่้ว่�ฯ ศ�นนท์ ก็ 
เชื�อว่�จะเป็้นกลไกสำ�คัญในก�รตอบสนองต่อบริบท และ 
สภ�พป้ัญห�ของเมืองที�เป้ลี�ยนแป้ลงอยู่เสมอ พร้อมกับ 
มีคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ที�อ�จทำ�ให้ป้ัญห�ขณะนี้กล�ยเป้็น
ป้ัญห�ที�ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงในวันหน้�
  ดังน้ันเมื�อมีคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ เข้�ม� สิ�งสำ�คัญอย่�งยิ�ง 
จึงเป็้นกลไกที�ทุกคนจะสนองตอบกับมันได้ และหัวใจของ 
สิ�งนั้นก็คือ “การ์มีสู่วนร์่วม” เพร�ะไม่ว่�จะมีผู่้เชี�ยวช�ญ
ที�เก่งก�จแค่ไหน ห�กวันหนึ�งที�คว�มท้�ท�ยเป้ลี�ยน เข�ก็
อ�จจะไม่เก่งอีกต่อไป้
  แต่้ด้วยักลื่ไกการ์มีสู่วนร่์วมอย่ัางสูมัช่ช่าสุูข้ภัาพเอง
ก็จะเป็นกลื่ที�สูำาคัญที�ทำาให้ภัาคสู่วนต้่างๆ ไม่ว่าใคร์  
ก็สูามาร์ถที�จะปร์ับต้ัวแลื่ะสูร์้างนโยับายัที�ต้อบสูนอง
ต้่อปร์ะช่าช่นได้จร์้ง แลื่ะ กทม. เองก็มีความยั้นดีที� 
เช่้ญช่วนให้เข้้ามาร์่วมกันพัฒนา กทม. ให้เป็น “เม่อง 
น่าอยัู่สูำาหร์ับทุกคน” 

ค่อ คน ติัวกายภาพหร่อการพัฒนาเม่อง
ไม่ว่าจะกี�ยุทธศาสติร์หร่อกี�แผู้น 
ก็คงไม่มีประโยชน์ถึ้าคนในเม่อง
ไม่ได้มีส่วนร่วม และไม่รู้ส่กว่า
สิ�งนั้นติอบโจทย์เขา



ฉบับ ๑๔๒ : กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๒ : กรกฎาคม ๒๕๖๕32 33

อื�นๆ ในอน�คต รวมทั้งเพิ�มคุณภ�พชีวิตของกลุ่มแรงง�น
ข้�มช�ติ เพร�ะเป้็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื�อนระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยมีข้อเสนอ เช่น บูรณ�ก�รแรงง�น 
ข้�มช�ติเข้�สู่นโยบ�ยพัฒน�ป้ระเทศ พัฒน�หลักป้ระกัน
สุขภ�พที�มีคุณภ�พครอบคลุมแรงง�นข้�มช�ติทุกกลุ่ม 
พัฒน�ก�รบริก�รสุขภ�พป้ฐมภูมิเชิงรุกและมีอ�ส�สมัคร 
ครอบคลุมแรงง�นข้�มช�ติ ตลอดจนพัฒน�ฐ�นข้อมูล
ให้เป้็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งระบบ เป้็นต้น
  ขณะที�มติฯ “การ์เข้้าถึงสู้ทธิ้ด้านสูุข้ภัาพกลืุ่่มเด็ก 
แลื่ะเยัาวช่นไร์้ร์ัฐไร์้สูัญช่าต้้” มีเป้้�หม�ยเพื �อดูแล 
สุขภ�พของคนทุกคนบนผ่ืนแผ่่นดินไทย และดำ�เนินก�ร
ต�มพันธสัญญ�ระหว่�งป้ระเทศที�ป้ระเทศไทยเข้�ร่วม
โดยเฉพ�ะในกลุ่มเด็กและเย�วชนที�ไม่มีหลักฐ�นท�ง
ทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย จำ�นวนกว่� ๑ แสน
คน ที�เข้�ไม่ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พ โดยมีข้อเสนอ เช่น ให้
มีก�รพัฒน�ม�ตรก�รจดทะเบียนทันทีหลังก�รเกิดเพื�อ
รับรองสิทธิให้เข้�ถึงบริก�รสุขภ�พของเด็กและเย�วชน
ป้รับป้รุงกฎหม�ย พัฒน�บริก�รส�ธ�รณสุขและสิทธิ
ป้ระโยชน์ท�งก�รแพทย์ที�จำ�เป้็นขั้นพื้นฐ�น พัฒน�ระบบ
ข้อมูลส�รสนเทศและจัดก�รฐ�นข้อมูลร่วมกัน เป้็นต้น

  ดร.ส�ธิต ระบุว่� สุขภ�พเป้็นเรื�องของทุกคนในสังคม
ซึ�งผู่้ที�ทำ�ง�นในด้�นส�ธ�รณสุขเองก็ต้องอ�ศัยคว�ม 
ร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ที�ล้วนมีบทบ�ท ในก�รเฝ่้�ระวัง 
ป้้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงก�รดูแลซึ�งกันและกัน 
เช่น เดียวกันกับบุคคลที� ไม่มีสัญช�ติ ไทยที� อ ยู่ ใน
ป้ระเทศไทย ไม่ว่�จะเป้็นแรงง�นข้�มช�ติ คนไร้รัฐไร้
สัญช�ติ ทั้งผู่้ใหญ่ เด็ก เย�วชน รวมถึงคนที�อยู่ระหว่�ง
พิสูจน์สถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎร์
  “จ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 ให้บทเรียนที�สำ�คัญกับ 
เร�ว่�โรคติดต่อไม่เลือกเชื้อช�ติ สัญช�ติ เพศ วัย ดังนั้น
ก�รดูแลสุขภ�พของทุกคนบนผ่ืนแผ่่นดินไทย จึงเป้็น
ม�ตรก�รขั้นพ้ืนฐ�นที�จำ�เป้็นเพื�อก�รดูแลสุขภ�พคนไทย
ทุกคน ดังคำ�กล่�วที�ว่� no one safe until everyone is 
safe ซึ�งมติสมัชช�สุขภ�พฯ ทั้งสองป้ระเด็นนี้ ถือเป้็นก�ร
สร้�งคว�มเสมอภ�คด้�นสุขภ�พ ที�เป้็นพื้นฐ�นสำ�คัญต่อ
คว�มมั�นคงในระบบสุขภ�พของป้ระเทศ และมุ่งสู่สังคม
ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” ดร.ส�ธิต กล่�ว
  ด้�น นพ.ปร์ะทีป ธินก้จเจร์้ญ เลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ กล่�วว่� ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยฯ
ทั้ง ๒ ป้ระเด็นนี้ ได้ผ่่�นกระบวนก�รพัฒน�จ�กข้อมูล 
ท�งวิช�ก�รที�รอบด้�น ก�รจัดรับฟังคว�มคิดเห็นในหล�ย 
เวที ซึ�งดำ�เนินม�อย่�งต่อเนื�องนับตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค. 
๒๕๖๔ จนกระทั�งเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�พร้อมกันของสมัชช�
สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นเมื�อวันที� ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ซึ�งภ�ค ี

เ กั า ะ ติิ ด  คุ สั ช .

คุสัช.	เห้็นชอบ	
๒ มติิสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็็น

  ก�รรับรองมติสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็น จำ�นวน ๒ 
มติ คือส�ระสำ�คัญในก�รป้ระชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พ 
แห่งช�ติ (คสช.) เมื�อวันที� ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ซึ�งมี ดร์.สูาธิ้ต้
ปิตุ้เต้ช่ะ รมช.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะรองป้ระธ�น
คสช. เป้็นป้ระธ�น
  สำ�หรับ ๒ มติ ที�ได้รับคว�มเห็นชอบ ป้ระกอบด้วย
๑. มต้้สูมัช่ช่าสูุข้ภัาพเฉพาะปร์ะเด็นว่าด้วยั การ์เข้้า 
ถึงสู้ทธิ้ด้านสูุข้ภัาพกลืุ่่มแร์งงานข้้ามช่าต้้ แลื่ะ ๒. 
มต้้สูมัช่ช่าสูุข้ภัาพเฉพาะปร์ะเด็นว่าด้วยั การ์เข้้าถึง 
สู้ทธ้ิด้านสุูข้ภัาพกลุ่ื่มเด็กแลื่ะเยัาวช่นไร้์รั์ฐไร้์สัูญช่าต้้
  หลังผ่่�นคว�มเห็นชอบแล้ว ที�ป้ระชุม คสช. มอบหม�ย 
ให้ สูำานักงานคณะกร์ร์มการ์สูุข้ภัาพแห่งช่าต้้ (สูช่.) 
เสนอทั้ง ๒ มติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื�อทร�บ และ
มอบหม�ยให้หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องรับไป้พิจ�รณ�ดำ�เนิน
ก�รต�มภ�ระหน้�ที�ที�เกี�ยวข้องต่อไป้
  สำ�หรับส�ระสำ�คัญของมติฯ “การ์เข้้าถึงสู้ทธิ้ด้าน
สูุข้ภัาพกลืุ่่มแร์งงานข้้ามช่าต้้” มีเป้้�หม�ยส่งเสริมให ้
แรงง�นข้�มช�ติเข้�ถึงระบบบริก�รสุขภ�พม�กขึ้นต�ม 
หลักสิทธิมนุษยชน และเป้็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รป้กป้้อง 
สุขภ�พคนไทยจ�กระบ�ดของโรคโควิค-19 และโรคระบ�ด 

สมัชช�สุขภ�พทั�วป้ระเทศได้ร่วมกันให้ฉันทมติและรับรอง 
ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยของทั้ง ๒ ป้ระเด็นดังกล่�ว โดยหลัง
จ�กนี้ ท�ง สช. ก็จะเสนอเข้� ครม. เพื�อพิจ�รณ�และ
มอบหม�ยให้หน่วยง�นที�เกี�ยวข้องนำ�ไป้ขับเคลื�อนอย่�ง
เป้็นรูป้ธรรมได้ต่อไป้
  ขณะเดียวกันที�ป้ระชุม คสช. ยังได้มีมติเห็นชอบให้ 
แต่งต้ังคณะกรรมก�รสนับสนุนและติดต�มก�รขับเคลื�อน 
ต�มมติสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นว่�ด้วยก�รเข้�ถึง
สิทธิด้�นสุขภ�พกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ และกลุ่มเด็กและ 
เย�วชนไร้รัฐไร้สัญช�ติ โดยมี นายัช่าญเช่าวน์ ไช่ยัานุก้จ 
เป้็นป้ระธ�นกรรมก�ร นพ.ศุภัก้จ ศ้ร์้ลื่ักษณ์ เป้็นรอง
ป้ระธ�นกรรมก�ร เพื�อทำ�หน้�ที�ให้เกิดก�รขับเคลื�อนก�ร 
ดำ�เนินง�นต�ม ๒ มติฯ ดังกล่�ว ให้เป้็นไป้อย่�งมี
ป้ระสิทธิภ�พ เป้็นระบบ สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ และ
ส�ม�รถส�นพลังบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นร่วมกันท้ัง 
ภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�รวิช�ชีพ และภ�คป้ระช�สังคม ในระดับ 
นโยบ�ยและขย�ยลงสู่พื้นที�ป้ฏิิบัติก�ร
  นอกจ�กน้ี ที�ป้ระชุม คสช. ยังได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง 
คณะกรรมก�รสนับสนุนและติดต�มก�รขับเคลื�อน
ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ ซึ�งมี 
นพ.ณร์งค์ศักด้� อังคะสูุวพลื่า เป้็นป้ระธ�น โดยมีหน้�ที�
เพื�อสนับสนุนให้กระบวนก�รขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ฉบับที� 
๓ ดำ�เนินก�รได้อย่�งมีป้ระสิทธิภ�พ และบรรลุเป้้�หม�ย 
“ระบบสุขภ�พที�เป้็นธรรม” ในระยะ ๕ ป้ี 
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เร์่�อง นันทพร เตชะป้ระเสริฐสกุลR i g h t   t o   H e a l t h

ไทยเปิด็ประเทศ: 
ไม่มีใครปลอด็ภัย

จนกว่่าทุกคนจะปลอด็ภัย

  ก�รเป้ลี�ยนแป้ลงโครงสร้�งป้ระช�กรของป้ระเทศไทย๑  
เป้็นส�เหตุหลักของคว�มต้องก�รแรงง�นที�สูงขึ้น ไทยก้�ว
เข้�สู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ป้ี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ�งในป้ี ๒๕๖๔ ที�ผ่่�น
ม� ไทยเป้็นป้ระเทศกำ�ลังพัฒน�ป้ระเทศแรกในโลกที�เป้็น
สังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์ และค�ดว่�ในป้ี พ.ศ. ๒๕๘๓ 
ป้ระเทศไทยจะเป้็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือร�ว ๑/๓ 
ของจำ�นวนป้ระช�กรทั้งป้ระเทศจะเป้็นผู่้สูงอ�ยุ 
  จ�กก�รเป้ลี�ยนแป้ลงโครงสร้�งป้ระช�กรป้ระกอบกับ 
ก�รพัฒน�ป้ระเทศอย่�งรวดเร็วในช่วง ๒ ทศวรรษที�ผ่่�นม� 
จึงเป้็นป้ัจจัยสำ�คัญของก�รนำ�เข้�แรงง�นข้�มช�ติเพื�อ
ตอบสนองก�รพัฒน�เศรษฐกิจและอุตส�หกรรมของไทย
โดยในป้ี ๒๕๖๒ ป้ระเทศไทยมีแรงง�นข้�มช�ติป้ระม�ณ 
๓.๓ ล้�นคน คิดเป้็นร์้อยัลื่ะ ๑๐ ข้องแร์งงานทั�งหมดข้อง 
ปร์ะเทศ๒  และเป้็นกำ�ลังสำ�คัญในภ�คก่อสร้�ง เกษตร 
บริก�ร ป้ระมง ฯลฯ ซึ�งมีก�รศึกษ�ที�ระบุว่� แรงง�นข้�มช�ติ 
มีส่วนสร้�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจให้กับป้ระเทศไทย  
คิดเป็้นร้อยละ ๐.๑๖ ของผ่ลิตภัณฑ์์มวลรวมภ�ยในป้ระเทศ 
(GDP) หรือค้ดเป็นจำานวนเง้นมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้ื่านบาท๓

  จ�กก�รที�แรงง�นข้�มช�ติเข้�ม�ทำ�ง�นในป้ระเทศไทย
จำ�นวนม�ก และอ�ศัยอยู่ในส่วนต่�งๆ ของป้ระเทศแทบจะ 
เป้็นเนื้อเดียวกันกับคนไทย ก�รดูแลเรื�องชีวิตคว�มเป้็นอยู ่
รวมถึงก�รเข้�ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พจึงเป็้นเรื�องสำ�คัญ อย่�งไร 
ก็ดี ที�ผ่่�นม� พบป้ัญห�ก�รเข้�ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พของ
แรงง�นข้�มช�ติ ทั้งในด้�นก�รเข้�ถึงหลักป้ระกันสุขภ�พ 
ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รด้�นสุขภ�พ 

และก�รมีส่วนร่วมด้�นสุขภ�พ ซึ�งป้ัญห�ต่�งๆ ได้ป้ร�กฏิ
อย่�งชัดเจนในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควิด 19
  เอ (นามสูมมต้้) เด็กหนุ่มวัย ๑๙ ป้ี จ�กป้ระเทศ
เมียนม�เข้�ม�ทำ�ง�นในป้ระเทศไทยด้วยคว�มหวังจะมี
อน�คตที�ดี แม้จะถูกดูถูก-ล้อเลียนว่�เป้็น “แรงง�นต่�งด้�ว” 
ไม่ค่อยได้รับคว�มสะดวก ถูกเพ่งเล็งจ�กเจ้�หน้�ที�รัฐ สื�อส�ร 
กับคนไทยไม่เข้�ใจบ้�ง แต่เอก็ส�ม�รถส่งเงินให้พ่อแม่และ 
ส่งน้องเรียนได้ต�มตั้งใจ จนเมื�อต้นป้ี ๒๕๖๓ ที�เกิดก�ร 
ระบ�ดของโรคโควิด 19 กิจก�รของน�ยจ้�งไม่ดีทำ�ให้ค่�แรง 
ที�ได้รับลดลง เอรู้เรื�องโควิด 19 น้อยนิด เพร�ะข้อมูลส่วนใหญ่ 
เป้็นภ�ษ�ไทย เข�พย�ย�มห�ข้อมูลจ�กเพื�อนช�วเมียนม�
ด้วยกัน แต่เพื�อนก็มีข้อมูลไม่ม�ก เอรู้สึกไม่มั�นใจและอย�ก 
กลับบ้�นแต่กลับไม่ได้ เพร�ะมีป้ระก�ศป้ิดช�ยแดนและ
ห้�มเคลื�อนย้�ยแรงง�น
  ต่อม�ในช่วงป้ล�ยเดือน พ.ค. ๒๕๖๓ น�ยจ้�งของเอ 
ติดโควิด เจ้�หน้�ที�ม�รับตัวน�ยจ้�งและครอบครัวไป้รักษ� 
และแจ้งลูกจ้�งทุกคนไป้ตรวจห�เชื้อ แต่เอกับเพื�อนช�ว
เมียนม�และกัมพูช�ซึ�งมีอ�ก�รไข้ ป้วดหัว เจ็บคอ ไอ และ
เจ็บหน้�อกไม่ต่�งกับเพื�อนแรงง�นคนไทย กลับไม่ได้รับ
ก�รตรวจและไม่ถูกพ�ไป้รักษ�เพร�ะไม่ใช่คนไทย และถูก
ให้ออกจ�กบ้�นน�ยจ้�งเพร�ะเพื�อนบ้�นข้�งเคียงเกรงว่�
จะทำ�ให้คนที�พักอ�ศัยอยู่แถวนั้นติดเชื้อไป้ด้วย เข�และ
เพื�อนจึงต้องแยกย้�ยกันไป้ขออ�ศัยอยู่กับเพื�อนของแต่ละ
คน ซึ�งที�พักอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดข้�งเคียง
  เอเป้็นหนึ�งในแรงง�นข้�มช�ติที� เข้�ม�ทำ�ง�นใน

ป้ระเทศไทยซึ�งกำ�ลังป้ระสบป้ัญห�ข�ดแคลนแรงง�นจ�ก
ก�รเป้ลี�ยนแป้ลงโครงสร้�งป้ระช�กรเข้�สู่สังคมสูงวัย 
แม้จะไม่ได้มีสัญช�ติไทย แต่กล่�วได้ว่� เอและผ่องเพื�อน
แรงง�นข้�มช�ติคือ “พลื่เม่องทางเศร์ษฐก้จ” ที�มีส่วน
สำ�คัญในก�รขับเคลื�อนเศรษฐกิจของป้ระเทศไทย
  เหตุก�รณ์ที�เกิดขึ้นกับเอ เป้็นเรื�องร�วที�แรงง�นข้�มช�ต ิ
กลุ่มช�ติพันธ์ุ กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญช�ติ รวมถึงคนไทยพลัดถิ�น 
และผู่้ไม่มีสัญช�ติไทยที�อ�ศัยในป้ระเทศไทยต้องเผ่ชิญใน
สูถานการ์ณ์โคว้ด 19 ซึ�งก�รเข้�ไม่ถึงสู้ทธิ้ด้านสูุข้ภัาพ  
ไม่ว่�จะเป็้นก�รเข้�ไม่ถึงข้อมูลข่�วส�รด้�นสุขภ�พ เข้�ไม่ถึง 
ก�รตรวจห�เชื้อ ก�รรักษ� รวมถึงไม่ได้รับก�รสนับสนุน 
ก�รกักตัวที�เหม�ะสม จนต้องห�ท�งออกด้วยก�รเดินท�งไป้ 
พักอ�ศัยกับเพื�อนทั้งที�ตนเองมีคว�มเสี�ยงเป้็นผู่้ติดเชื้อ 
ไม่เพียงส่งผ่ลกระทบต่อตัวเอเอง แต่ยังเป้็นป้ัจจัยที�เร่งก�ร
ระบ�ดของโรคโควิด 19 ในวงกว้�ง
  สะท้อนให้เห็นว่� “สุูข้ภัาพ” เป็้นเรื�องของทุกคนในสังคม 
เพร�ะโรคระบ�ดไม่เลือกเชื้อช�ติ สัญช�ติ เพศ และวัย
ก�รดูแลสุขภ�พของคนทุกคนบนผ่ืนแผ่่นดินไทยจึงเป้็น
ม�ตรก�รขั้นพ้ืนฐ�นเพื�อก�รดูแลสุขภ�พคนไทยทุกคน
เพร์าะจะไม่มีใคร์ปลื่อดภััยัจนกว่าทุกคนจะปลื่อดภััยั 
(No one is safe until everyone is safe)
  แร์งงานข้้ามช่าต้้ จัดเป้็นกลุ่มบุคคลที�มีคว�มจำ�เพ�ะ 
ในเรื�องสุขภ�พ ซึ�งบทบัญญัติม�ตร� ๖ แห่งพระร�ชบัญญัต ิ
สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดว่�จะต้องได้รับก�ร 
สร้�งเสริมและคุ้มครองด้�นสุขภ�พอย่�งสอดคล้องและ 

เหม�ะสม เพร�ะก�รเข้�ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พเป็้นหัวใจสำ�คัญ 
ของก�รสร้�งคว�มเป้็นธรรมด้�นสุขภ�พ (Health Equity) 
ซึ�งเป็้นพ้ืนฐ�นที�สำ�คัญต่อคว�มมั�นคงของระบบสุขภ�พของ 
ป้ระเทศไทย จ�กปั้ญห�ที�เกิดข้ึน คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 
จึงได้แต่งต้ังให้มี คณะกร์ร์มการ์พัฒนานโยับายัสูาธิาร์ณะ 
สู้ทธ้ิด้านสุูข้ภัาพกลุ่ื่มแร์งงานข้้ามช่าต้้ เพื�อพัฒน�ข้อเสนอ 
เชิงนโยบ�ยเพื�อก�รเข้�ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พของแรงง�น 
ข้�มช�ติ โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนที�เกี�ยวข้อง รวม
ถึงจัดให้มีก�รจัดป้ระชุมสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นว่� 
ด้วย การ์เข้้าถึงสู้ทธิ้ด้านสูุข้ภัาพข้องแร์งงานข้้ามช่าต้้
เมื�อวันที� ๘ มิ.ย.ที�ผ่่�นม� ซึ�งที�ป้ระชุมได้มีฉันทมติร่วมกันว่�
  “แรงง�นข้�มช�ติต้องได้รับก�รคุ้มครองสิทธิด้�นสุขภ�พ
โดยก�รมีหลักป้ระกันสุขภ�พที�เข้�ถึงและได้รับบริก�ร 
อย่�งเป้็นธรรมโดยไม่ถูกเลือกป้ฏิิบัติ ทั้งนี้ ให้มีก�รกำ�หนด 
นโยบ�ยส�ธ�รณะและม�ตรก�รสนับสนุนด้�นต่�งๆ ที�ชัดเจน 
โดยบูรณ�ก�รในแผ่นพัฒน�ป้ระเทศ”
  โดยหลังจ�กน้ี จะมีก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รสนับสนุนและ 
ติดต�มก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะป้ระเด็นฯ 
เพื�อส่งเสริมให้เกิดก�รคุ้มครองสิทธิด้�นสุขภ�พของ 
แรงง�นข้�มช�ติให้ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐ�น บูรณ�ก�ร 
ขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ โดยคำ�นึงถึงสมดุลระหว่�ง 
ก�รขับเคลื�อนเศรษฐกิจ สุขภ�พ และคว�มมั�นคง เสริมสร้�ง 
คว�มมั�นคงระบบสุขภ�พที�เป็้นธรรมและไม่ท้ิงใครไว้ข้�ง 
หลัง เพื�อสร้�งคว�มเป็้นธรรมในสังคมและก�รพัฒน�ป้ระเทศ 
อย่�งยั�งยืนต่อไป้  
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๑  ร�ยง�นก�รศึกษ�ผ่ลกระทบจ�กก�รเป้ลี�ยนแป้ลงโครงสร้�งป้ระช�กร และข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อก�รพัฒน�ป้ระเทศจ�กผ่ลก�รค�ดป้ระม�ณป้ระช�กรของ

ป้ระเทศไทย / สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ.--พิมพ์ครั้งที� 1.--
กรุงเทพมห�นคร: สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2562.

๒  อุษ�วดี สุตะภักดิ� และคณะ. (2562). ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รและระบบ
บริก�รสุขภ�พให้แก่แรงง�นข้�มช�ติในป้ระเทศไทย ภ�ยใต้ชุดโครงก�ร “แผ่นง�น

ส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัยที�มุ่งเป้้�ตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ป้ระเทศ
 ป้ระจำ�ป้ีงบป้ระม�ณ 2560: กลุ่มเรื�องป้ระช�คมอ�เซียน” [ออนไลน์]. สืบค้นจ�ก

 https://elibrary.trf.or.th/downloadFull.asp?proid=RDG6110008 [19 มีน�คม
 2564].

๓  เดอะสแตนด�ร์ด. นักวิช�ก�รชี้ แรงง�นต่�งด้�วสร้�งเศรษฐกิจกว่�แสนล้�นบ�ท
 ทุกฝ่่�ย ‘ต้องยอมเจ็บตัว’ เพื�อแก้ป้ัญห�ระยะย�ว [ออนไลน์]. สืบค้นจ�ก https://
thestandard.co/news-thailand-migrant-labour-tdri-solution/ [14 พ.ค.2563]
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เร์่�อง บุณยวรีย์  หงษ์ทองเ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ท่ี่�

ป้�นนักจัด็การสุขภาพ
ระด็ับพ้�นที�

  จ�กแผ่นก�รถ่�ยโอนโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล
(รพ.สต.) ไป้ยังองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ�งเป้็น 
กระแสในแวดวงบุคล�กรสุขภ�พและข้�ร�ชก�รท้องถิ�น
ที�ท้ังพร้อมรับก�รเป้ลี�ยนแป้ลงและยังตั้งคำ�ถ�มต่อคว�ม
พร้อมของท้องถิ�นที�ต้องรับไม้ต่อกับเรื�องนี้ 
  สูำานักงานคณะกร์ร์มการ์สูุข้ภัาพแห่งช่าต้้ (สูช่.) จึง
ร์่วมกับ สูถาบันพัฒนาสูุข้ภัาพอาเซีียัน มหาว้ทยัาลื่ัยั 
มห้ดลื่ ร่วมกันออกแบบกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะผ่่�น 
เครื�องมือ “ธรรมนูญสุขภ�พระดับพื้นที�” เพื�อเตรียมพัฒน�
ศักยภ�พบุคล�กรที�เกี�ยวข้อง เพื�อเป้็นนักจัดก�รสุขภ�พ
ระดับพื้นที�
  ก�รทำ�ง�นร่วมกันดังกล่�ว ได้มีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและ 
พัฒน�หลักสูตรก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรท้องถิ�น และ
บุคล�กรส�ธ�รณสุข มีเป้้�ที�สำ�คัญคือคว�มต้องก�รใน 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจต่อภ�รกิจ และควรมีหลักสูตรก�รพัฒน� 
ศักยภ�พแกนนำ�เครือข่�ยในระดับท้องถิ�น และเห็นตรงกัน 
ว่�ควรสนับสนุนก�รจัดทำ�ธรรมนูญสุขภ�พพ้ืนที�เป็้นกรอบ 
ทิศท�งระบบสุขภ�พในก�รจัดทำ�แผ่นพัฒน�สุขภ�พระดับ 
พ้ืนที� โดยจะเริ�มต้นจัดกร์ะบวนการ์อบร์มพัฒนาศักยัภัาพ 
นักจัดการ์สูุข้ภัาพร์ะดับพ่�นที� ใน ๓๖ ต้ำาบลื่ ข้องจังหวัด
นคร์ปฐม
  ๒๒ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ จึงได้เดินหน้�สร้�งคว�มร่วมมือ
พัฒน�ศักยภ�พ “นักจัดการ์สูุข้ภัาพร์ะดับพ่�นที� สูู่การ์จัด
ทำาแผ่นพัฒนายัุทธิศาสูต้ร์์ร์ะบบสูุข้ภัาพท้องถ้�น” โดย 
จัดเวทีสร้�งคว�มเข้�ใจกับภ�คส่วนที� เกี�ยวข้องท้ังใน 
ส่วนของคณะกรรมก�รสุขภ�พระดับพื้นที� (กสพ.) ซึ�งมี  
นายัจ้ร์วัฒน์ สูะสูมทร์ัพยั ์ น�ยก อบจ. นครป้ฐม เป้็น 
ป้ระธ�น ร่วมกับบุคล�กรในส่วนท้องถิ�น ผู้่อำ�นวยก�ร รพ.สต. 
ภ�คป้ระช�ชน  เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดนครป้ฐม 
เข้�ร่วมป้รึกษ�ห�รือและว�งแผ่นก�รทำ�ง�นร่วมกัน

  ในเวทีดังกล่�ว นายัจาร์ึก ไช่ยัร์ักษ์ ผ่อ. นโยบ�ย 
ส�ธ�รณะระดับพื้นที� สช. ได้ยำ้�ให้เห็นตรงกันว่�ควรใช ้
เครื�องมือธรรมนูญสุขภ�พ เป็้นกรอบร่วมในก�รกำ�หนดระบบ 
สุขภ�พต�มบริบทของแต่ละตำ�บล ร่วมกันสร้�งข้อตกลงให้ 
เป็้นทิศท�งหรือแนวป้ฏิิบัติ ให้นำ�ไป้สู่สุขภ�วะที�ดีของชุมชน 
สอดคล้องกับ นพ.สูุภััทร์ กต้ัญญููท้ต้า รองน�ยแพทย์  
สสจ. นครป้ฐม ที�เชื�อมโยงให้เห็นก�รพัฒน�ด้�นส�ธ�รณสุข
ที�สอดคล้องกับแผ่นพัฒน�จังหวัด
     ร์ศ.ดร์.นพ.ภัูด้ท เต้ช่าต้้วัฒน์ ผู่้อำ�นวยก�รสถ�บัน
พัฒน�สุขภ�พอ�เซียน บอกว่�เพื�อให้มีบุคล�กรที�สนับสนุน 
ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจ จึงได้ว�งแผ่นจัดพัฒน�ศักยภ�พนักจัดก�ร 
ระบบสุขภ�พพื้นที� จำ�นวน ๓ ครั้ง ครั้งแรกจัดในวันที�  ๒ - ๔ 
สิงห�คม ๒๕๖๕ และปิ้ดท้�ยคร้ังที� ๓ ในวันที� ๑๙ - ๒๑ ตุล�คม 
๒๕๖๕ ตรงกับ หัวหน้�กลุ่มง�นป้้องกันโรคติดต่อกรมส่งเสริม 
ก�รป้กครองท้องถิ�น คุณภััช่จ้รั์ช่ม์ ธัิช่เมฆรั์ต้น์ บอกว่� 
ก�รใช้กรอบของธรรมนูญสุขภ�พที�เกิดจ�กคนในชุมชน เพื�อ 
ส่งเสริม ป้้องกันโรค ส�ม�รถใช้เงินกองทุนหลักป้ระกันสุขภ�พ 
ระดับท้องถิ�น (กป้ท.) ม�เคลื�อนง�นในพื้นที�ได้อีกด้วย
  “นักจัดการ์สูุข้ภัาพร์ะดับพ่�นที�” ต้องเรียนรู้ เข้�ใจและ
ส�ม�รถเชื�อมโยงก�รทำ�ง�นจ�กแผ่นสุขภ�พในระดับ 
ท้องถิ�น ส�ม�รถป้ระส�นกับนโยบ�ยจ�กส่วนกล�ง ที�ถูก 
มอบหม�ยถ่�ยระดับลงม�สู่พื้นที� ซึ�งเป้็นทิศท�งสำ�คัญใน 
อน�คต ที�คนพ้ืนที�จะเป็้นผู้่ออกแบบ กำ�หนดและร่วมวิเคร�ะห์ 
บริบทของตนเอง โดย สช. มห�วิทย�ลัยมหิดล อบจ. 
นครป้ฐม และกรมส่งเสริมก�รป้กครองส่วนท้องถิ�น จะเป้็น
ผู่้สนับสนุนกระบวนก�รให้สมบูรณ์ยิ�งขึ้น
  การ์ทำางานในเร่์�องสุูข้ภัาพจึงไม่ใช่่ต่้างคนต่้างทำา 
แต่้จะเป็นการ์ร์่วมม่อ แบ่งบทบาทเพ่�อช่่วยักันทำางาน 
ให้เก้ดต้่อปร์ะช่าช่นสูุข้ภัาพดี ต้ามว้สูัยัทัศน์จังหวัด
นคร์ปฐมต้่อไป 
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ของโลก และบรรลุ
เป้้�หม�ยนี้จะต้องเดินด้วย 
๒ ยุทธศ�สตร์
    ๑. ลดและควบคุม
ก�รติดเชื้อโดยเฉพ�ะ
กลุ่มเป้ร�ะบ�ง กลุ่มเสี�ยง
ต่�งๆ  ๒. ป้้องกัน ค้นห� ผู่้ป้่วยให้เร็ว รักษ�ให้ทัน 
ลดก�รติดเชื้อ และที�สำ�คัญต้องไม่มีคว�มเหลื�อมลำ้� ในแง่ 
ของก�รตรวจ รักษ� และฉีดวัคซีน ของป้ระเทศร�ยได้รำ��รวย 
ป้�นกล�ง และย�กจนนอกจ�กน้ียังจำ�เป็้นต้องยกระดับระบบ 
ก�รักษ�พย�บ�ลให้พร้อมรับมือ สร้�งก�รมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและก�รคำ�นึงถึงชุมชนเป้็นศูนย์กล�งในก�รออก
ม�ตรก�รหรือนโยบ�ยที�เกี�ยวข้อง๓

  ในขณะที�องค์ก�รอน�มัยโลกป้ระจำ�ป้ระเทศไทย ยำ้� 
๕ ม�ตรก�รที�สำ�คัญในวันที�เร�เป้ิดป้ระเทศและฉีดวัคซีน
แล้ว คือ เว้นระยะ สวมหน้�ก�ก ไอจ�มใส่ข้อพับแขน เป้ิด
หน้�ต่�ง ล้�งมือ ๕ สิ�งนี้จะทำ�ให้ลดก�รแพร่เชื�อโรคที�ไม่ใช่
แค่โควิดแต่รวมถึงหวัด ไข้ ท้องร่วง เพื�อสร้�งคว�มเป้็นนำ้�
หนึ�งใจเดียวกันโดยแสดงให้ผู่้อื�นเห็นว่�เร�ห่วงใยกัน และ
ป้กป้้องคนที�เร�รักให้มีสุขภ�พดี๔

 ASEAN กระติุ�นเศรษฐกิจภูมิภาค
และด็ูแลสุขภาพคนในอุติสาหกรรม
การท่องเที�ยว่ ด็�ว่ยแนว่ทางเร่�อง
สุขอนามัยและคว่ามปลอด็ภัยใน
อุติสาหกรรมการท่องเที�ยว่
  สม�คมป้ระช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อ�เซียน คลอดแนวท�งเรื�องสุขอน�มัยและคว�มป้ลอดภัย 

ของบุคล�กรและชุมชนในอุตส�หกรรมก�รท่องเที�ยว (ASEAN 
Guidelines on Hygiene and Safety for Professionals 
and Communities in the Tourism Industry) ที�สนับสนุน
ให้ช�ติสม�ชิกทั้ง ๑๐ ป้ระเทศ นำ�ไป้ป้รับใช้กับ ๘ ป้ระเภท
กิจก�รด้�นก�รท่องเที�ยว คือ ที�พัก ร้�นอ�ห�ร สิ�งอำ�นวย
คว�มสะดวก ร้�นสป้�และสุขภ�พ ก�รท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 
ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รเดินท�ง สวนสนุกและศูนย์ก�รป้ระชุม 
ที�ให้คว�มสำ�คัญก�รป้้องกันเพื�อดูแลสุขภ�พท้ังนักท่องเที�ยว 
บุคล�กรในอุตส�หกรรมก�รท่องเที�ยว และชุมชนโดยรอบ 
โดยเน้นม�ตรก�รก�รป้้องกันที�สอดคล้องกับนโยบ�ยหรือ 
กฎหม�ยของป้ระเทศน้ันๆ เช่น ก�รสวมผ้่�ปิ้ดจมูก ก�รรักษ� 
คว�มสะอ�ด ก�รกำ�จัดขยะอันตร�ยให้ถูกวิธี มีแผ่นรับมือ
เมื�อเกิดก�รแพร่ระบ�ดในสถ�นป้ระกอบก�ร มีระบบก�ร
ติดต่อกับสถ�นพย�บ�ล สนับสนุนก�รใช้ผ่ลิตภัณฑ์์ที�เป้็น
มิตรกับสิ�งแวดล้อม เช่น หลอดที�ผ่ลิตจ�กไม้ไผ่่ สนับสนุน
ผ่ลิตภัณฑ์์หรือพืชผ่ักจ�กท้องถิ�น สนับสนุนกิจกรรมก�ร
ท่องเที�ยวที�ดำ�เนินก�รโดยกลุ่มผู่้หญิง เย�วชน/คนรุ่นใหม่
และผู่้พิก�ร

 

 EU ติกลงแนว่ทางการประสานงาน
และมาติรการการเด็ินทางเพ้�อลด็
การแพร่ระบาด็ของโคว่ิด็ 
  คณะมนตรียุโรป้ของสหภ�พยุโรป้ (European Council) 
ป้ระก�ศข้อแนะนำ�สำ�หรับก�รม�ตรก�รเดินท�งภ�ยใน
สหภ�พยุโรป้ ที�เกิดจ�กก�รเห็นร่วมกันของกลุ่มป้ระเทศใน 
สหภ�พยุโรป้ โดยใช้ใบป้ระก�ศอิเล็กทรอนิกส์เรื�องโควิด (EU 
Digital Covid Certificate) ที�ระบุก�รฉีดวัคซีนท้ังเข็มพ้ืนฐ�น 
และเข็มกระตุ้น ข้อมูลก�รรักษ�และก�รตรวจค้นห�เชื้อ 
ในก�รเดินท�งบ�งพ้ืนที�อ�จจะต้องมีก�รกรอกแบบฟอร์ม
ก�รเดินท�งเข้�พื้นที� มีก�รเผ่ยแพร่ข้อมูลพื้นที�เสี�ยงและ 
ม�ตรก�รที�เกี�ยวข้องกับพ้ืนที�น้ันๆ และส่งเสริมไม่ให้เดินท�ง 
ไป้พื้นที�เสี�ยงห�กไม่มีคว�มจำ�เป้็น มีกลไกป้ระส�นง�นด้�น
ก�รรับมือภ�วะฉุกเฉินห�กเกิดก�รแพร่ระบ�ดของโควิดที�
พุ่งสูงขึ้นในกลุ่มป้ระเทศสม�ชิกสหภ�พยุโรป้ ซึ�งห�กมีบ�ง
พ้ืนที�เกิดก�รแพร่ระบ�ดสูงข้ึนก็จะมีก�รป้ระชุมอภิป้ร�ย
เพื�อห�ม�ตรก�รกักตัว หรือควบคุม และเผ่ยแพร่ข้อมูลผ่่�น
ระบบใบป้ระก�ศอิเล็กทรอนิกส์๖

  เพร์าะการ์ปิดปร์ะเทศไปต้ลื่อดไม่ใช่่คำาต้อบ แต่้การ์ 
เด้นต้่อเปิดปร์ะเทศให้ปลื่อดภััยัมากที�สูุด ค่อทางออก 
ในร์ะยัะยัาว เพ่�อเด้นหน้าเศร์ษฐก้จแลื่ะรั์กษาสุูข้ภัาพข้อง 
ผู่้คนให้ได้มากที�สูุด โดยัเฉพาะกับคนต้ัวเลื่็ก ต้ัวน้อยั 
คนที�เปร์าะบางที�สูุดในสูังคม 

 หลายประเทศเปิด็บ�านด็ึงกราฟ
เศรษฐกิจและป้องกันสุขภาพ
  เมื�อวันที� ๑ กรกฎ�คมที�ผ่่�นม�นี้เป้็นวันที�รัฐบ�ลไทย 
กำ�หนดให้โรคโควิด-19 เข้�สู่ระยะหลังก�รระบ�ดใหญ่
(Post-Pandemic) ส่งผ่ลให้ม�ตรก�รก�รป้้องกันก�รแพร่
ระบ�ดผ่่อนคล�ยลง เช่น ป้รับระดับให้ทุกจังหวัดเป้็นพื้นที�
เฝ่้�ระวังหรือพื้นที�สีเขียว ก�รสวมหน้�ก�กอน�มัยให้เป้็น
ไป้ต�มคว�มสมัครใจแต่ยังคงให้สวมในพื้นที�แออัด อ�ก�ศ
ไม่ถ่�ยเท ป้รับก�รรักษ�พย�บ�ลให้เป้็นก�รรักษ�ต�มสิทธิ
 สถ�นบันเทิงส�ม�รถเป้ิดให้บริก�รได้โดยป้ฏิิบัติต�มกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวข้อง ยกเลิกระบบก�รลงทะเบียนเข้�ป้ระเทศ
หรือ ไทยแลนด์พ�ส (Thailand Pass) เพื�ออำ�นวยคว�ม
สะดวกให้นักท่องเที�ยวทั้งคนไทยและต่�งช�ติ 
  เป้้�หม�ยสำ�คัญของป้ระเทศในก�รผ่่อนคล�ยม�ตรก�ร
และก�รเป้ิดป้ระเทศก็เพื�อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจที�เสียห�ย 
อย่�งหนัก และดูท่�ท�งว่�เส้นท�งก�รฟ้�นฟูเศรษฐกิจป้ระเทศ 
และทั�วโลกยังอีกย�วไกล ท้ังน้ีเพียงแค่วันแรกของก�รยกเลิก 
ระบบไทยแลนด์พ�สก็มีนักท่องเที�ยวเดินท�งเข้�ป้ระเทศ
กว่� ๔๐,๐๐๐ คน๑

  นับต้ังแต่ต้นป้ีที�ผ่่�นม�หล�ยป้ระเทศเริ�มทยอยเป้ิด
ป้ระเทศเพื�อดึงกร�ฟเศรษฐกิจให้พุ่งสูงขึ้น แต่ก็ม�พร้อม
กับม�ตรก�รป้้องกัน เช่น นิวซีแลนด์ที�เป้ิดป้ระเทศแบบแบ่ง
ระยะ เช่น แรงง�นที�มีคุณสมบัติเข้�เกณฑ์์จะเข้�ป้ระเทศได้
ในเดือนกุมภ�พันธ์ นักศึกษ�เข้�ป้ระเทศได้ในช่วงเมษ�ยน
นักท่องเที�ยวต่�งช�ติเดินท�งเข้�ได้ในเดือนกรกฎ�คมและ
ยังคงต้องกักตัว สิงคโป้ร์ ม�เลเซีย ก็เป้ิดรับนักท่องเที�ยวที�
ฉีดวัคซีนครบเพื�อเข้�ป้ระเทศแบบไม่ต้องกักตัว๒ 

WHO ยำ�าอย่ามองข�ามแติ่ก็ติ�อง
อยู่และคุมให� ได็� ระบุ ๒ ยุทธศาสติร์
สำาคัญ คือ คุมให�อยู่ รักษาให� ไว่ 
  แม้ม�ตรก�รก�รรับมือโควิดจะดูผ่่อนคล�ยลง แต่ท�ง 
องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ยังยำ�้ว่�โควิดเป็้นเรื�องที�มองข้�ม 
ไม่ได้ จนถึงเดือนกุมภ�พันธ์ที�ผ่่�นม� กว่� ๖ ล้�นชีวิตต้อง 
จ�กไป้เพร�ะโรคน้ี และเป้้�หม�ยร่วมกันของปี้น้ีคือก�รทำ�ให้ 
ก�รระบ�ดของโควิดไม่เป็้นภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

“เปิด็ประเทศให�ปลอด็ภัย” :  
เปิด็ข�อแนะนำานานาชาติิเพื�อคุมโคว่ิด็ให�อยู่ 
ผลักเศรษฐกิจให�เด็ิน

๑ https://www.bbc.com/thai/
thailand-62005878, https://
www.bangkokbiznews.com/

business/1013289, ร�ยง�นคว�มคืบ
หน้�ป้ระจำ�สัป้ด�ห์ในป้ระเทศไทยโดยองค์ก�ร

อน�มัยโลก ฉบับที� 241 (สถ�นก�รณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด19) ในป้ระเทศไทย 

ลงวันที� 29 มิถุน�ยน พ.ศ.2565
๒ https://www.salika.co/2022/02/11/no-lockdown-

for-economic-rising/ 
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เร์่�อง ฝ่รั�งแช่อิ�ม
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๓ Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan to End the Global Covid-19 Emergency In 2022 (World Health Organization (WHO) 2022)
๔ ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ป้ระจำ�สัป้ด�ห์ในป้ระเทศไทยโดยองค์ก�รอน�มัยโลก ฉบับที� 241 (สถ�นก�รณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019(โควิด19) ในป้ระเทศไทย ลงวันที� 29 มิถุน�ยน พ.ศ.2565
๕ https://asean.org/asean-guidelines-on-hygiene-and-safety-for-professionals-and-communities/ , http://aadcp2.org/asean-guidelines-on-hygiene-and-safety-for-professionals-and-the-commu-
nities-in-the-tourism-industry/  
๖ https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid19-travel-measures-eu-january-2022/
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เร์่�อง สุวิช� ทวีสุขใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุั ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

สร�างพลังภาคี 
การประเมินผลกระทบด็�านสุขภาพ

  สูำานักงานคณะกร์ร์มการ์สูุข้ภัาพแห่งช่าต้้ (สูช่.) 
ร์่วมกับ ศูนยั์การ์จัดการ์ความร์ู ้ด้านการ์ปร์ะเม้น 
ผ่ลื่กร์ะทบด้านสูุข้ภัาพ ภัาคเหน่อต้อนบน นำ�โดย 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏิเชียงใหม่ 
ได้จัดหลักสูตรก�รป้ระเมินผ่ลกระทบต่อสุขภ�พ (HIA) 
ระหว่�งวันที� ๑๖-๑๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม 
เชียงใหม่แกรนด์วิว มีกลุ่มเป้้�หม�ยในก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

ได้แก่ องค์ป้กครองส่วนท้องถิ�น โรงพย�บ�ลส่งเสริม 
สุขภ�พตำ�บล ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ ส�ธ�รณสุขจังหวัด  
  ในวันง�นมีก�รบรรย�ย “ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�น
สุขภ�พในกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วน
ร่วม โอก�ส คว�มท้�ท�ย และทิศท�งป้ี ๒๕๖๕-๒๕๖๖”  
โดย สุทธิพงษ์  วสุโสภ�พล รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ซึ�งได้กล่�วถึงแนวท�ง

ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พในองค์กรป้กครอง
ส่วนท้องถิ�นที�มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ�งในระยะถัดไป้
ส�ม�รถนำ�ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พไป้ใช้เพื�อ
ดูแลสุขภ�วะของป้ระช�ชนในระดับท้องถิ�น ในลักษณะ
ต่�งๆ เช่น  ก�รจัดทำ�แผ่น ก�รจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ�น 

หรือเพื�อให้ได้ข้อมูลป้ระกอบก�รตัดสินใจ และสนับสนุน
ก�รดำ�เนินง�นต�มกฎหม�ยที�เกี�ยวข้องอีกด้วย
  หลักสูตรก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�คบรรย�ย มีก�รให ้
คว�มรู ้ แนวคิด ป้ัจจัยกำ�หนดสุขภ�พ กระบวนก�ร
นโยบ�ยส�ธ�รณะ และกฎหม�ยที�เกี�ยวข้องกับก�รด้�น
ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พ พร้อมทั้งยกตัวอย่�ง
เครื�องมือ เทคนิควิธีก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พ

ในรูป้แบบต่�งๆ ให้กับผู่้เข้�ร่วมป้ระชุมได้เรียนรู้กันอย่�ง
เข้มข้น
  จ�กน้ันผู้่เข้�ร่วมอบรมได้กลับไป้ฝ่ึกป้ฏิิบัติก�รใน
พ้ืนที� โดยเฉพ�ะในองค์กรป้กครองส่วนท้องถิ�น ที�นำ�
ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พไป้ป้ระยุกต์ใช้ในก�ร

แก้ไของชุมชนในกรณีต่�งๆ และจะนำ�เสนอสรุป้บทเรียน 
ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบด้�นสุขภ�พในวันที� ๘ กรกฎ�คม 
๒๕๖๕ ณ ห้องป้ระชุมอนิทนิล สำ�นกัวชิ�ก�ร มห�วิทย�ลยั 
เชียงใหม่น้ี ซึ�งในแต่ละพ้ืนที�จะมีก�รแลกเป้ลี�ยนเรียนรู้  
บทเรียน ป้ระสบก�รณ์ก�รนำ�ก�รป้ระเมินผ่ลกระทบ
ด้�นสุขภ�พไป้ใช้ในก�รจัดก�รแก้ไขปั้ญห�ของแต่ละ 
พื้นที� 
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เร์่�อง วริฎฐ�  แก้วเกตุ สำ�นักพัฒน�และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับช�ติ น โ ย บ า ย สั ร้ื่ า ง ไ ด้

 รว่มคว่ามติ่าง ร่ว่มสร�างจุด็เปลี�ยน 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ ครั�งที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

  ในช่วง ๒ ป้ีที�ผ่่�นม� ภ�คีเครือข่�ยและป้ระช�ชนทุก
กลุ่มวัยที�สนใจได้ทำ�คว�มรู้จักและเข้�ม�ร่วมในสมัชช� 
สขุภ�พแห่งช�ติแบบผ่สมผ่ส�น หรอืเรยีกว่� “สมัชช�ไฮบรดิ 
(Hybrid Assembly) ที�ก้�วข้�มข้อจำ�กัดในก�รรวมคน
จำ�นวนม�กภ�ยใต้สถ�นก�รณ์โควิด-19  สูำานักงานคณะ
กร์ร์มการ์สูุข้ภัาพแห่งช่าต้้ (สูช่.) และภ�คีเครือข่�ยได ้
เรียนรู้และป้รับตัว ป้รับวิธีก�รทำ�ง�นในรูป้แบบใหม่ นำ�
เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้สนับสนุนอย่�งเต็มป้ระสิทธิภ�พ เชื�อม
ก�รป้ระชุมต่�งๆ ที�จัดขึ้นในพื้นที�ส่วนกล�ง และต่�งจังหวัด 
ทั�วทกุภ�ค แม้ว่�จะมีเทคโนโลยีที�ดทีนัสมยัเพยีงใดก็ต�มแต่ 
หวัใจสำ�คญัของสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิคอื “ชวีติส�ธ�รณะ” 
อันหม�ยถึง ก�รรวมผู่้คน กลุ่ม องค์กร หน่วยง�นจ�กทุก 
ภ�คส่วน ม�ร่วมกันพฒัน�และขบัเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ 
เพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งเชื�อมโยงทั้งระดับนโยบ�ย
และระดับพื้นที�  
  “สมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต”ิ จึงไม่ใช่กจิกรรมอเีว้นท์(EVENT) 
ป้ระจำ�ป้ี  แต่เป้็นกระบวนก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�และ
ขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะอย่�งเป้็นระบบ และเป้็นกลไก
ที�มีกฎหม�ยรองรับ คือ พระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ�งผ่่�นก�รทำ�ม�แล้ว ๑๔ ป้ี   ป้ัจจุบันคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร 
จดัสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิ หรอืที�เรยีกว่� “คจ.สช.” ทำ�หน้�ที� 
จดัสมัชช�ฯ ๒ ปี้ คอื ครัง้ที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ และครัง้ที� ๑๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายัช่าญเช่าวน์ ไช่ยัานุก้จ เป้็น
ป้ระธ�น  และม ีนพ.ปร์ะทีป ธินก้จเจร์้ญ เลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ เป้็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร
    คจ.สช. ได้กำ�หนดป้ระเด็นหลัก หรือธีม (Theme) ของ ๒ ป้ ี
คือ “ความเป็นธิร์ร์มด้านสูุข้ภัาพ โอกาสูแลื่ะความหวัง 
อนาคต้ปร์ะเทศไทยั” ซึ�งหม�ยคว�มถึง ก�รไม่มีคว�ม 
เหลื�อมลำ�้ในสงัคม ป้ระช�ชนกลุม่ต่�งๆ ส�ม�รถเข้�ถึงระบบ 
สขุภ�พอย่�งมสีทิธ ิเสรีภ�พ และคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกนั 
โดยไม่ถูกกีดกั้นโดยป้ัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภ�พใดๆ   ซึ�งถือ 
เป้็นก�รพัฒน�พ้ืนฐ�นเพื�อไป้สู่อน�คตของสังคมไทยสู่ 
คนรุ่นต่อไป้ (next generations) ด้วยโอก�สและคว�มหวัง 
  สำ�หรับกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะฯ  
ที�จะเป็้นระเบยีบว�ระของสมชัช�สขุภ�พแห่งช�ต ิน้ัน  เริ�มข้ึน 
ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษ�ยน-พฤษภ�คม ๒๕๖๕  คจ.สช. ได้
เป้ิดรับป้ระเด็นเพื�อพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะฯ ที�
สอดคล้องกับธีมสมัชช�ฯ ขณะนี้ มี ๓ ป้ระเด็นที�อยู่ระหว่�ง
ก�รพัฒน� ดังนี้
  ป้ระเด็นที� ๑ : ก�รขับเคลื�อนแพลตฟอร์มเชื�อมโยงและ
บูรณ�ก�รข้อมูลสถิติก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รเล่นกีฬ� 
ของป้ระช�ชน (Calories Credit Challenge : CCC) ภ�ยใต ้
แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
  ป้ระเด็นที� ๒ : ก�รขจัดคว�มย�กจนต�มโมเดล BCG : 
ก�รยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน  

  ป้ระเด็นที� ๓ : หลักป้ระกันร�ยได้พื้นฐ�นถ้วนหน้� หรือ
บำ�น�ญถ้วนหน้� 
  ทั้งนี้ ชื�อป้ระเด็นดังกล่�วจะมีก�รป้รับเป้ลี�ยนชื�อเรื�อง
ใหม่ในช่วงเป้ิดเวทีรับฟังคว�มเห็นกลุ่มของผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสยี รวมไป้ถึงก�รรับฟังคว�มเห็นของป้ระช�ชน กลุม่ 
องค์กรต่�งๆ ในสังคม และพิจ�รณ�กลั�นกรองเอกส�ร 
ข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะให้สมบูรณ์ชัดเจนยิ�งขึ้น ซึ�งจะ
จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎ�คม-ตุล�คม ๒๕๖๕  นอกจ�กนี ้
คจ.สช. ยังเดินหน้�เป้ิดรับป้ระเด็นที�เสนอม�จ�กภ�คี
เครือข่�ยทุกภ�คส่วนไป้จนถึงเดือนกันย�ยนนี้ ผ่่�นช่อง
ท�งเว็บไซต์ www. samatcha.org  
  กิจกรรมสร้�งกระแสสังคมช่วยเพิ�มสีสันของสมัชช�ฯ 
ในป้ีนี้มีก�รจัดป้ระกวดออกแบบอัตลักษณ์ (key visual) 
ของสมัชช�สขุภ�พแห่งช�ติ ครัง้ที� ๑๕  เปิ้ดกว้�งให้เย�วชน 
และป้ระช�ชนทั�วไป้ไม่จำ�กัดอ�ยุ อ�ชีพ และก�รศึกษ� 
ได้สมัครเข้�ร่วมกจิกรรม เปิ้ดรบัผ่ลง�น ตัง้แต่เดือนมิถนุ�ยน 
และจะป้ระก�ศผ่ลในวันที� ๑๕ กรกฎ�คม ๒๕๖๕ มีเงิน
ร�งวัลรวม ๗๕,๐๐๐ บ�ท  ในส่วนของกิจกรรมแสดงพลัง
ของเครือข่�ยคนรุ่นต่อไป้ (Next Generations) ทั้งส่วน
กล�ง และพื้นที�ภูมิภ�ค ที�จะร่วมเป้็นส่วนหนึ�งของสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติฯ ม�ภ�ยใต้แนวคิด “ร่วมสร้�งอน�คตที�
ดีกว่�ไป้ด้วยกัน...Future Better Together”
  อีกกิจกรรมสำ�คัญที�พล�ดไม่ได้ คือ เครือข่�ยสมัชช�
สุขภ�พจังหวัด และเขตสุขภ�พเพื�อป้ระช�ชนทั้ง ๑๓ เขต 
พ้ืนที�ทั�วป้ระเทศ พร้อมเป้ิดบ้�นเป้ิดเมืองจัดกิจกรรม
แลกเป้ลี�ยนเรียนรู้ (Side Event) ก�รขับเคลื�อนนโยบ�ย

ส�ธ�รณะในระดับพ้ืนที�อย่�งหล�กหล�ย ตั้งแต่เดือน
กันย�ยนจนไป้ถึงช่วงก่อนวันป้ระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่ง
ช�ติ ครั้งที� ๑๕ กล�งเดือนธันว�คม ๒๕๖๕ 

ถาม : ห�กภ�คีเครอืข่�ย และป้ระช�ชนที�สนใจ ต้องก�ร 
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  
ครั้งที� ๑๕ ต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง? 
ต้อบ :  ๑) เข้�ร่วมในกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอนโยบ�ย 
ส�ธ�รณะฯ ผ่่�นเวทีรับฟังคว�มเห็นต่�งๆ ซึ�งจะจัด
หล�ยครั้ง จนได้ร่�งเอกส�รที�สมบูรณ์ ซึ�งป้ระช�ชน
ทุกคน ทุกกลุ่ม องค์กร เครือข่�ยส�ม�รถสมัครเข้�ร่วม
แสดงคว�มเห็นได้อย่�งเป้ิดกว้�ง  โดยจะจัดทั้งแบบ 
onsite และ online 
๒)  สมัครเข้�ร่วมกิจกรรมขับเคลื�อนสังคมต่�งๆที�เป้็น 
ส่วนหนึ�งของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติฯ  ซึ�งจะป้ระก�ศ 
ข่�วป้ระช�สัมพันธ์เป้ิดรับสมัครผู่้เข้�ร่วมกิจกรรม 
ล่วงหน้� ทยอยมีกิจกรรมที�จัดขึ้นทุกเดือน
 ๓) ในเดือนพฤศจิก�ยน ๒๕๖๕ จะเป้ิดรับลงทะเบียน
เข้�ร่วมก�รป้ระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ 
แบบไฮบริด (Hybrid  Assembly) ที�รองรับผู่้เข้�ร่วมได้
จำ�นวนม�ก  ทั้งป้ระช�ชนทั�วไป้ และกลุ่ม องค์กรเครือ
ข่�ยต่�งๆ ส�ม�รถสมัครลงทะเบียนเข้�ร่วมได้เช่นกัน 
  ทกุกจิกรรม ท่�นส�ม�รถติดต�มข่�วป้ระช�สมัพนัธ์ 
ได้ท�งเพจ เฟสบุ๊ค “สช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ” และเว็บไซต์ www.samatcha.org   
แล้วพบกันนะคะ  
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เร์่�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 ลุดมิล� ป้ัฟลีเซนโค เป้็นพลซุ่มยิงหญิงแห่งสหภ�พ
โซเวียต มีผ่ลง�นเด็ดชีพศัตรูสูงถึง ๓๐๙ ศพ ในระหว่�ง
ก�รทำ�หน้�ที�ป้กป้้องป้ิตุภูมิ คือ เมืองโอเดสส� และเมือง 
เซวัสโตป้อล ที�ถูกกองทัพน�ซีรุกร�น ช่วง   พ.ศ.๒๔๘๔- 
๒๔๘๕ 
 ช่วงน้ัน เป็้นช่วงที�กองทัพน�ซขีองเยอรมนีกำ�ลงัรุง่โรจน์ 
ส�ม�รถทำ� “สงคร�มส�ยฟ้�แลบ” บุกยึดโป้แลนด์และ
หล�ยป้ระเทศได้ในเวล�อันรวดเร็ว กองทัพของอังกฤษ
และฝ่รั�งเศสก็ถูกตีจนถอยร่นแทบจะพ่�ยแพ้ยับเยิน และ
ไป้จนมุมที�ดันเคิร์ก เคร�ะห์ดีที�ฮิตเลอร์
ต้องก�รบุกยึดป้�รีสเสียก่อน 

จึงสั�งถอนกำ�ลังไป้โหมบุกป้�รีส กอง
กำ�ลังอังกฤษฝ่รั�งเศสร�ว ๔ แสนที�ดันเคิร์ก จึงมีโอก�ส
หนียะย่�ยพ่�ยจะแจ๋นข้�มช่องแคบไป้อังกฤษได้ร�ว 
ร้อยละ ๙๐ และกรุงป้�รีสของฝ่รั�งเศสก็ต้องอยู่ภ�ยใต้ 
ก�รยึดครองของเยอรมันในเวล�อนัรวดเร็ว “แนวม�ยิโนด์” 
ที� “แข็งแกร่ง” ของฝ่รั�งเศส ถูกเยอรมันทำ�ล�ยโดยง่�ยด�ย
 แล้วเยอรมันก็ฉีก “สัญญ�ไม่รุกร�น” ที�ทำ�กับ
สหภ�พโซเวียต หวังบุกยึดเหมือนที�ทำ�กับหล�ยป้ระเทศ
รวมทั้งฝ่รั�งเศส กองทัพโซเวียตเป้็นรองทุกด้�น ยกเว้นคือ
จิตใจรักและหวงแหนม�ตุภูมิ ทำ�ให้ส�ม�รถต้�นเยอรมัน
ไว้ได้ แม้จะพ่�ยแพ้ในหล�ยยุทธภูมิ กองกำ�ลังส่วนหนึ�งที�
ทำ�หน้�ที�ป้กป้้องม�ตุภูมิคือพลซุ่มยิง ที�ลอบสังห�รศัตรู 
ทีละคนๆ ทำ�ให้เยอรมันไม่ส�ม�รถ “พิชิต” รัสเซียได้
และกลับต้อง “จมป้ลัก” อยู่ที�นั�นอย่�งย�วน�น จนอ่อน
กำ�ลังและพ่�ยแพ้ไป้ในที�สุด
 ลุดมิล� มีรักครั้งแรก และเป้็น “แม่วัยรุ่น” ตั้งแต่อ�ยุ
เพียง ๑๕ ป้ี ต่อม�ส�มีก็ห�ยส�บสูญไป้ เธอกับพี�ส�วได ้
รบัให้เข้�เป็้นคนง�นในโรงง�นผ่ลิตอ�วุธตัง้แต่ยงัเป็้นวยัรุน่ 
พี�ส�วอ�ย ุ๑๘ ปี้ มใีบสุทธจิ�กโรงเรียนแล้ว  แต่ลดุมลิ�อ�ย ุ
เพียง ๑๖ ป้ี
 นอกจ�กได้ฝึ่กทักษะอ�ชพีแล้วลดุมิล� ยงัได้เข้�ร่วม 
กจิกรรมของโรงง�น เธอเป็้นโรคแพ้คว�มสูง จึงไม่ส�ม�รถ 
เอ�ดีท�งก�รบินได้ แต่เธอกับพบ “ที�ท�ง” ของเธอใน

สน�มฝ่ึกยิงป้้นกับครูฝ่ึกเก่งๆ จนกล�ยเป้็นยอด วีรสตรี
ของสหภ�พโซเวียตในเวล�ต่อม�
 รัสเซียเตรียมพร้อมป้กป้้องม�ตุภูมิม�อย่�งย�วน�น
ท้ังด้�นก�รทห�รและพลเรือน มีก�รก่อตั้งสม�คมเพื�อ 
ส่งเสริมก�รป้้องกันช�ติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ มีก�รฝ่ึก 
คนหนุ่มส�วให้พร้อมเป้็นทห�รกว่� ๑๔ ล้�นคน ท้ัง
นักบิน พลร่ม ทห�รร�บ พลป้้นกล พลขับ และพลฝ่ึกสุนัข
ทห�ร
 เมื�อกองทัพน�ซีบุกรัสเซีย ลุดมิล�ในวัย ๒๐ เศษ เริ�ม
ชีวิตเป้็นพลทห�ร เป้็นพลซุ่มยิง ต้องฝ่่�ฟันท้ังอันตร�ย
และ “อคติท�งเพศ” ในกองทัพ ที�น�ยทห�รหล�ยคน 
“รับไม่ได้” ว่�ผู่้หญิงจะม�เป้็นพลซุ่มยิง แต่ฝ่ีมือ ทักษะ 
จิตใจ และวินัยอันเยี�ยมยอด ทำ�ให้เธอส�ม�รถ “ทำ�แต้ม” 
สงัห�รทห�รน�ซีได้จนโดดเด่น แต่ได้รับก�รเลื�อนยศอย่�ง 
เชื�องช้� ยอดที�เป้็นท�งก�รที�กองทัพนับได้คือ ๓๐๙ ศพ
โดยยอดจริงน่�จะไม่ตำ��กว่� ๕๐๐ แต่เธอต้องบ�ดเจ็บ
ป้�งต�ยถึง ๔ ครั้ง จน “มีอ�ก�รเครียดหลังก�รสู้รบและ
บ�ดเจ็บส�หัส”
 ที�ส�หัสยิ�งกว่� คือ บ�ดแผ่ลท�งใจที�เธอต้องฝ่ังศพ 
และส�มีคนที� ๒ ที�พบรักและแต่งง�นกันในสน�มรบ  
เข�เป้็นน�ยทห�รที�ต�มห�จนพบร่�งของเธอที�บ�ดเจ็บ
ป้�งต�ยและพ�ไป้รับก�รรักษ�จนรอดชีวิต แต่เป้็นเข� 
ที�โดนระเบิดบ�ดเจ็บส�หัส หมอสน�มตัดแขนให้แต่ช่วย
เข�ไม่ได้
 ช่วงเดอืนกันย�ยน ๒๔๘๕ สหรัฐจดัป้ระชุมนักศึกษ�
น�น�ช�ติที�กรุงวอชิงตันดีซี ป้ระธ�น�ธิบดีรูสเวลต์ต้อง 
ก�รตัวแทนนักศึกษ�จ�กโซเวียต ๒-๓ คนไป้ร่วมด้วย
“โดยเจ�ะจงให้เป้็นผู้่ที�เคยร่วมต่อสู้กับพวกฟ�สซิสต์
เยอรมัน” สต�ลิน เลือกลุดมิล�เป้็น ๑ ใน ๓ ตัวแทน
นักศึกษ�จ�กโซเวียตไป้ร่วมป้ระชุม อีก ๒ คน คือ  
นิโคไล     คร�ซัฟเชนโค เป้็นหัวหน้�คณะ เข�เป้็นเลข�นุก�ร 
คณะกรรมก�รโฆษณ�ชวนเชื� อ ในสหพันธ์ยุ วชน
คอมมิวนิสต์ป้ระจำ�กรุงมอสโก อ�ยุ ๒๖ ป้ี เป้็นกลุ่ม 
ใต้ดิน เคยถูกเยอรมันจับได้แต่หนีรอดม�ได้ อีกคนคือ
ร้อยโทวล�ดิมีร์ ป้เชลินด์เซฟ วัย ๒๓ ป้ี สม�ชิกสหพันธ์
ยุวชนคอมมิวนิสต์เจ้�ของฉ�ย� “วีรบุรุษ แห่งสหภ�พ
โซเวียต” มียอดสังห�ร ๑๕๔ ศพ ลุดมิล� เวล�น้ัน  
ยศร้อยตรี อ�ยุ ๒๔ ป้ี ฆ่�ม�แล้ว ๓๐๙ ศพ 
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คุ ลิ ป ด่ ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

เสียงเด็็ก
ไร�สัญชาติิ
ที�อยากให�
ทุกคนได็�ยิน

  เด็กไร้รัฐไร้สัญช�ติ คือเด็กที�มีชีวิตอยู่โดย 
ไร้ตวัตนในแผ่่นดินที�อยู่ และไม่ถูกยอมรบัว่�เป็้น 
พลเมืองของรัฐใดในโลก สำ�หรับในป้ระเทศไทย
เด็กที�ไม่มีสัญช�ติไทยหรือสัญช�ติใดเลยจะ 
ถูกจัดเป้็นเด็กไร้สัญช�ติ และห�กไม่มีเอกส�ร 
แสดงตนของรฐัไทย หรือรฐัใดอกี ก็จะกล�ยเป็้น 
เด็กไร้รฐัไร้สญัช�ตทิี�ไร้เอกส�ร และมกัสนันษิฐ�น 
ว่�เป้็นคนที�เข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย 
  สถ�นะที�ไร้รัฐไร้สัญช�ตินี้ ทำ�ให้เด็กคน 
ดังกล่�วไม่มีตัวตนในท�งกฎหม�ย แม้เด็กๆ 
เหล่�นี้จะมีชีวิตเฉกเช่นเด็กทั�วไป้ แต่ก็เป้็นชีวิต 
ที�ไร้ตวัตน เด็กไร้สัญช�ตมิกัเป็้นผู่ที้�ถกูลมื เพร�ะ 
ในท�งกฎหม�ยก็เสมือนกับไม่มีใครมองเห็น
และได้ยินพวกเข� 
  คลิป้ดีที�ต้องดูฉบับน้ี จึงอย�กแนะนำ�คลิป้  
“เสียงเด็กไร้สัญช�ติที�อย�กให้ทุกคนได้ยิน”  
ไป้รับชมกันเลยครับ 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ป้ระทีป้ ธนกิจเจริญ

นพ.ป้รีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป้ จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย

บัณฑ์ิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั�นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมป้ระสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ที�อยัู่ สูำานักงานคณะกร์ร์มการ์สูุข้ภัาพแห่งช่าต้้ (สูช่.)

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

ต้้ดต้่อกองบร์ร์ณาธิ้การ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป้ จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจ้าข้อง

ที�ปร์ึกษา

บร์ร์ณาธิ้การ์บร์้หาร์

บร์ร์ณาธิ้การ์

กองบร์ร์ณาธิ้การ์
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