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สารบััญ I เรื่่�องเด่่นประจำำ�ฉบัับ

๔

ฉบัับ ๑๔๔ I กัันยายน ๒๕๖๕
คุุยกัับเลขา
จาก รพ.สต.ถ่่ายโอน สู่่�กระบวนการสมััชชา
ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิและเกิิดธรรมนููญ รพ.สต.ของประชาชน”

๖

เรื่่�องจากปก
ระบบสุุขภาพท้้องถิ่่�น ‘ใกล้้บ้้าน-ใกล้้ใจ’ ‘ภาพฝััน – อำำ�นาจ – ประชาชน’

๑๘ สััมภาษณ์์พิิเศษ
ต้้องเอา ‘อำำ�นาจ’ ไปไว้้ใกล้้กัับ ‘ปััญหา’
และการ ‘ถ่่ายโอนภารกิิจ’ ยัังไม่่ใช่่ปลายทางความสำำ�เร็็จ
๒๘ สััมภาษณ์์พิิเศษ
Welcome to ‘พััทยา’ เมืืองที่่�น่่าอยู่่� - น่่าลงทุุน ของคนทั้้�งโลก
๓๘ เกาะติิด คสช.
ผ่่านแผนงบประมาณ ‘สช.’ ปีี ๒๕๖๖ ‘คสช.’ มอบทิิศทางการทำำ�งาน
	มุ่่�งเคลื่่�อน ‘ประเด็็นสำำ�คััญของประเทศ’
๔๐ เรื่่�องเล่่าจากพื้้�นที่่�
สู่่�ทศวรรษ บนเส้้นทางสุุขภาวะที่่�ดีีของคนลำำ�ปาง
๔๒ แกะรอยโลก
สุุขภาพในมืือท้้องถิ่่�นหลายรููปแบบ
การร่่วมกัันดููแลสุุขภาพจากต่่างประเทศ
๔๔ ให้้ระบบสุุขภาพเล่่าเรื่่�อง
ทิิศทางการขัับเคลื่่�อน HIA ในระดัับท้้องถิ่่�น
๔๖ Right to Health
พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐
หลัักการการกระจายอำำ�นาจด้้านสุุขภาพของประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชัน้ ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐
แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th
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๔๘ นโยบายสรััางได้้
ขัับเคลื่่�อนมติิ ‘กิิจกรรมทางกาย’
เชื่่�อมร้้อยบทบาท ‘องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น’
๕๐ เล่่าให้้ลึึก
ฝีีปาก ของยอดพลซุ่่�มยิิงหญิิงแห่่งสภาพโซเวีียต (๓)
๕๒ คลิิปดีีที่่�ต้้องดูู
เตรีียมความพร้้อมถ่่ายโอน ‘รพ.สต.’
	สู่่�อ้้อมกอด ‘องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด’
ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

จาก รพ.สต.ถ่่ายโอน
สู่่�กระบวนการสมััชชาระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ
และเกิิดธรรมนููญ รพ.สต.ของประชาชน”
		สวััสดีีครัับพี่่�น้้องภาคีีเครืือข่่ายที่่�รัักทุุกท่่าน ขณะนี้้�
ระบบบริิ ก ารสุุ ข ภาพของประเทศไทยกำำ� ลัั ง เดิิ น มาถึึ ง จุุ ด
เปลี่่�ยนครั้้�งสำำ�คััญ นั่่�นคืือการถ่่ายโอนภารกิิจโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.) ไปยัังองค์์การบริิหารส่่วน
จัังหวััด (อบจ.)
		การถ่่ายโอนภารกิิจในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นโอกาสดีีในการพััฒนา
ระบบบริิการสุุขภาพของไทยสู่่�การเป็็น “ระบบสุุขภาพใกล้้
บ้้านใกล้้ใจ” ที่่�จะมุ่่�งตอบโจทย์์คนในพื้้�นที่่�อย่่างเต็็มรููปแบบ
บนความยืืดหยุ่่�น และสอดคล้้องตามบริิบทความแตกต่่าง
		ในอดีีต ประเทศไทยเคยมีีการถ่่ายโอนภารกิิจฯ รพ.สต.
ไปยัังองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (เน้้นองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บล หรืือ อบต.และเทศบาล) มาแล้้ว ซึ่่�งหากนัับตั้้�งแต่่มีี
พ.ร.บ.กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ.๒๕๔๒ จนถึึงปััจจุุบัันเป็็น
เวลากว่่า ๒๓ ปีี เราสามารถถ่่ายโอนภารกิิจฯ ไปได้้ราว ๘๔
รพ.สต.เท่่านั้้�น ทว่่า การถ่่ายโอนภารกิิจฯ รอบนี้้� มีีการยืืนยััน
ตััวเลข รพ.สต. มากถึึง ๓,๒๖๔ แห่่ง (จากทั้้�งหมด ๙,๘๓๖
แห่่งทั่่�วประเทศ) ที่่�จะถ่่ายโอนไปอยู่่�กัับ อบจ.
พี่่น้� อ้ งภาคีีเครืือข่่ายที่รั�่ กั ทุุกท่่านครัับ เป้้าหมายสำำ�คัญ
ั
ของการถ่่ายโอน รพ.สต. ให้้ อบจ. คืือประชาชนจะต้้อง
ได้้รัับประโยชน์์มากขึ้้�น ปััจจััยเสี่่�ยงลดลง และสามารถ
เข้้าถึึงบริิการได้้มากขึ้้�น ตลอดจนมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�น้้อยลง
มากไปกว่่านั้้�น  การถ่่ายโอนฯ ต้้องทำำ�ให้้ระบบบริิการ
สุุขภาพเข้้มแข็็งมากขึ้้�น ทั้้�งงานบริิการ  งานวิิชาการ 
งานบริิหาร ที่่�จะได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� และนำำ�ไปสู่่�ภาพรวมของประเทศที่่มั่่� น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน
และปลอดภััยทั้้�งในด้้านสาธารณสุุข เศรษฐกิิจ และสัังคม
		อย่่างที่่�กล่่าวไปในข้้างต้้น การถ่่ายโอน รพ.สต. ยัังเป็็น
โอกาสของการพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ โดยเฉพาะระบบ
สุุขภาพปฐมภููมิใิ กล้้บ้า้ นใกล้้ใจ เพราะ รพ.สต.จะเป็็นด่่านแรก
ในการดููแล ส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรคของประชาชนใน
พื้้�นที่่�แบบองค์์รวมทั้้�งแบบตั้้�งรัับและเชิิงรุุก
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		ขณะที่่� อบจ. เป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขนาดใหญ่่
ที่่มี� ศัี กั ยภาพสููง สามารถเชื่่อ� มโยงระบบบริิการปฐมภููมิใิ นพื้้�นที่่�
เข้้ากัับระบบบริิการระดัับสููงขึ้้�นไปให้้เป็็นเครืือข่่ายบริิการ
สุุขภาพขนาดใหญ่่ทั่่�วประเทศได้้ และมีีความพร้้อมขยาย
การบริิการ เพิ่่ม� เติิมบุุคลากรสาธารณสุุขใหม่่ๆ ที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับ
การพััฒนาดููแลสุุขภาพในทุุกมิิติิที่่�สอดรัับกัับความต้้องการ
ของประชาชนในพื้้�นที่่� โดยมีีกระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) เป็็น
ฝ่่ายสนัับสนุุน และประชาชนในพื้้�นที่่�มีีส่่วนร่่วมเป็็นเจ้้าของ
		สำำ�หรัับบทบาทของ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สช.) ถืือว่่าการพััฒนายกระดัับศัักยภาพของ
ระบบบริิการปฐมภููมิขิ องประเทศ เป็็นยุุทธศาสตร์์สำ�ำ คััญและ
เป็็นมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิรวมทั้้�งถููกบรรจุุให้้เป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญอยู่่�ในธรรมนููญว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�
๓ ที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อ
ประกาศใช้้ และเมื่่�อเดืือนสิิงหาคมที่่�ผ่่านมา สช.ได้้ร่่วมกัับ
ภาคีีเครืือข่่ายรวม ๑๕ องค์์กรยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิ ได้้จััด
งานตระเตรีียมความพร้้อมให้้กับั บุุคลากรของกองสาธารณสุุข
ของ อบจ. ทั่่�วประเทศ และมีีการลงนามความร่่วมมืือที่่�
จะสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรของ รพ.สต.
ถ่่ายโอนทั่่�วประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
		นอกจากนี้้� สช. ยัังจะทำำ�งานแบบสานพลัังภาคีีเครืือข่่าย
เปิิดพื้้�นที่่�กลางให้้ทุุกฝ่่ายในพื้้�นที่่�เข้้ามาร่่วมกัันเตรีียมความ
พร้้อมเพื่่�อยกระดัับระบบสุุขภาพปฐมภููมิิผ่่านกระบวนการ
ถ่่ายโอน รพ.สต.ให้้เป็็นระบบสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�
อย่่างไร้้รอยต่่อ โดยมีีแผนจะสนัับสนุุนให้้เกิิดเวทีีสมััชชาระบบ
สุุขภาพปฐมภููมิิแบบมีีส่่วนร่่วมในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�มีี รพ.สต.ถ่่าย
โอนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ� “ธรรมนููญสุุขภาพ รพ.สต.ของ
ประชาชน” หรืือการเขีียนกติิกาสุุขภาพที่่� รพ.สต. และ ชาว
บ้้านรวมทั้้�งหน่่วยงานสนัับสนุุนในพื้้�นที่่� เห็็นพ้้องร่่วมกัันที่่�จะ
พััฒนาและสร้้างสุุขภาวะดีีแบบร่่วมด้้วยช่่วยกัันครัับ
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ระบบสุขภาพท้องถิ่น

‘ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ’
‘ภาพฝััน–อำำ�นาจ–ประชาชน’
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		ที่่�จริิงแล้้ว ประเด็็นนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่หรืือ
เรื่่�องที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นในช่่วง ๑ ปีีที่่�ผ่่านมา หาก
แต่่แนวคิิดของการถ่่ายโอนภารกิิจการจััดทำำ�
บริิการสุุขภาพให้้ อ งค์์ ก รปกครองท้้ อ งถิ่่� น
(อปท.) เป็็นหลัักการสำำ�คััญที่่�ดำำ�รงอยู่่�มา
นานกว่่า ๒ ทศวรรษ ตาม พ.ร.บ.กำำ�หนด
แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้
แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น พ
� .ศ.๒๕๔๒
หรืือ “พ.ร.บ.กระจายอำำ�นาจฯ” ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้มีกี ารถ่่ายโอน รพ.สต. ไปอยู่่�ภายใต้้สังั กััด
ท้้องถิ่่�นที่่�มีีความพร้้อม
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๖๐ พรรษา นวมิินทราชิินีี และโรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุขภาพตำำ�บล  ให้้แก่่องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด ซึ่่�งมีี
ผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็็นต้้นมา
		พบว่่ามีีกลไกใหม่่เกิิดขึ้้�นจำำ�นวนมาก หนึ่่�งในนั้้�นคืือ
การจััดตั้้�ง คณะกรรมการสุุขภาพระดัับพื้้�นที่่� (กสพ.)
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�และมีีอำ�ำ นาจกำำ�หนดนโยบายกำำ�กัับดููแลและ
พััฒนางานด้้านสาธารณสุุขของ อบจ. ที่่�รัับการถ่่ายโอน
		ขณะเดีียวกััน ยัังให้้มีีสำำ�นััก/กองสาธารณสุุข หรืือ
หน่่วยงานตามโครงสร้้างที่่เ� รีียกชื่่อ� อย่่างอื่่น� ที่่ผู้้�� บริิหาร อบจ.
มอบหมายให้้รัับผิิดชอบภารกิิจด้้านสาธารณสุุข จััดทำำ�
“แผนพััฒนาสุุขภาพระดัับพื้้�นที่่�” ที่่�แสดงถึึงทิิศทางการ
พััฒนางานทางด้้านสุุขภาพและการจััดบริิการสาธารณสุุข
ที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาด้้านสุุขภาพและความต้้องการของ
ประชาชน
		กระนั้้�นแม้้ว่่าจะมีี “หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอน” ที่่�มีีสภาพ
เป็็นกฎหมาย พร้้อมกัับ “คู่่�มืือแนวทางการถ่่ายโอน”
ที่่�เป็็นรายละเอีียดอยู่่�แนบท้้ายอีีก ๑๓๘ หน้้า แต่่ต้้อง
ยอมรัับว่่าประเด็็นของการถ่่ายโอนภารกิิจ รพ.สต. ให้้แก่่
อบจ. ถืือเป็็นหนึ่่ง� ในเรื่่อ� งที่่มี� กี ารหารืือ พููดคุุย และถกเถีียง
กัันอย่่างเข้้มข้้น ตลอดเกืือบ ๑ ปีีที่่�ผ่่านมา ทั้้�งในแวดวง
ภาควิิชาการ สาธารณสุุข ไปจนถึึงการเมืืองการปกครอง
		ไม่่ว่า่ จะเป็็นประเด็็นของการบริิหารจััดการ งบประมาณ
ทรััพยากรต่่างๆ ไปจนถึึงบุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องอีีกหลายหมื่่น�
ชีีวิิต ทั้้�งหมดล้้วนเป็็นหััวข้้อที่่�ถููกหารืือและตั้้�งคำำ�ถาม ด้้วย
ข้้อสงสััยและข้้อกัังวลต่่างๆ นานา ภายใต้้เสีียงสะท้้อนที่่�
ออกมาทั้้�งใน “ข้้อดีี” ของการถ่่ายโอน ไปจนถึึง “ข้้อเสีีย” ที่่�
สร้้างความแคลงใจ อัันก่่อให้้กลายเป็็นความเคลื่่�อนไหว
ในวงการ ที่่�ปรากฏให้้เห็็นทั้้�งการ “สนัับสนุุน” ไปจนถึึง
เสีียงเรีียกร้้องที่่�ให้้มีีการ “ยัับยั้้�ง” ก็็มีีด้้วยเช่่นกััน

		อย่่างไรก็็ดีี ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปีีเต็็มจวบจนปััจจุุบััน
การถ่่ายโอน รพ.สต. ไปยัังท้้องถิ่่�น กลัับสามารถเกิิดขึ้้�นไป
ได้้เพีียงไม่่กี่่�แห่่งเท่่านั้้�น
		แตกต่่างโดยสิ้้�นเชิิงกัับการถ่่ายโอนภารกิิจฯ ที่่�กำำ�ลััง
เคลื่่�อนตััวอยู่่�ในขณะนี้้� ซึ่่�งจะมีี รพ.สต. มากถึึง ๓,๒๖๔
แห่่ง (จากทั้้�งหมด ๙,๘๓๖ แห่่งทั่่�วประเทศ) ที่่�ย้้ายไปอยู่่�
กัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.)
		นัับตั้้�งแต่่ที่่�ค ณะกรรมการการกระจายอำำ�น าจให้้
แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  (ก.ก.ถ.) ตาม พ.ร.บ.
กระจายอำำ�นาจฯ ได้้ประกาศหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอน
การถ่่ายโอนภารกิิจสถานีีอนามััยเฉลิิมพระเกีียรติิ
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สช. ชัักชวน
ภาคีีวางจัังหวะ
พััฒนา
‘บริิการปฐมภููมิิ’
		ในการประชุุมคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)
ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๕ เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ มีี.ค. ๒๕๖๕ หลัังจาก
ที่่� ไ ด้้ มีี ก ารรัั บ ฟัั ง ข้้ อ เสนอเกี่่�ย วกัั บ ประเด็็ น ของการถ่่ า ย
โอนฯ จากคณะกรรมการเขตสุุขภาพเพื่่�อประชาชน (กขป.)

ที่่ป� ระชุุมจึึงได้้มีมี ติิมอบหมายให้้สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านสุุขภาพ
อื่่�นๆ ติิดตามและให้้การสนัับสนุุนเตรีียมความพร้้อมด้้าน
การพััฒนาระบบบริิการและกำำ�ลัังคนให้้กัับ รพ.สต. ที่่�จะ
ถ่่ายโอน และหน่่วยงานของ อบจ. ที่่�จะรัับการถ่่ายโอน
		เนื่่อ� งด้้วยบทบาทของ “สช.” ในฐานะองค์์กรที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่�
ประสานกัั บ หน่่ ว ยงานด้้ า นนโยบายและยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่�
ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องสุุขภาพ ตามเจตนารมณ์์ พ.ร.บ.
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐ อีีกทั้้�งยัังได้้มีีมติิสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๒ เมื่่�อปีี พ.ศ.๒๕๕๒ ในเรื่่�อง
“การพััฒนาระบบบริิการปฐมภููมิเิ พื่่�อการเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพของประชาชน” ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายให้้
เกิิดการพััฒนาหน่่วยบริิการปฐมภููมิิอย่่างมีีส่่วนร่่วมจาก
ทุุกภาคส่่วน ให้้มีีความพร้้อม มีีคุุณภาพ มีีศัักยภาพ และ
สามารถตอบสนองต่่อปััญหาสุุขภาพที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ของประชาชนในพื้้�นที่่�
		ตลอดช่่วงต้้นปีี ๒๕๖๕ บทบาทของ สช. จึึงรัับหน้้าที่่�
ในการเดิิ น หน้้ า ประสานหน่่ ว ยงานภาคีี ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อ ง เพื่่�อสนัับสนุุนระบบบริิการปฐมภููมิิกัับการ
ถ่่ายโอน รพ.สต. ซึ่่�งหน่่วยงานภาคีีเหล่่านี้้�ก็็ได้้เห็็นพ้้อง
แนวทางการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน ประกอบด้้วย ๑. จััดทำำ�
บัันทึึกความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานสำำ�หรัับยกระดัับ
การทำำ�งานด้้านสุุขภาพของ อบจ.
๒. พััฒนาหลัักสููตรให้้กัับผู้้�บริิหารและผู้้�อำำ�นวยการ
กองสาธารณสุุข อบจ. ตลอดจนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งระยะสั้้�น
ระยะกลาง และระยะยาว ๓. จััดกระบวนการสมััชชา
สุุขภาพพื้้�นที่่�เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�แผน
พััฒนาสุุขภาพระดัับพื้้�นที่่� ๔. พััฒนาจัังหวััดนำำ�ร่่องที่่�รัับ
การถ่่ายโอน เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่ต้� น้ แบบการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็น
ระบบ และสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับบุุคลากรและประชาชน
ในพื้้�นที่่�
๕. เตรีียมความพร้้อมด้้านวิิชาการ เช่่น คู่่�มืือ งานวิิจััย
๖. จััดทำำ�คู่่�มืือการถ่่ายโอนฉบัับปฏิิบััติิการระดัับพื้้�นที่่�เป็็น
แนวทางให้้กัับ อบจ. สถานีีอนามััยเฉลิิมพระเกีียรติิ ๖๐
พรรษานวมิินทราชิินีี และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
๗. จััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ให้้กัับ อบจ. อย่่างต่่อเนื่่�อง
		ในที่่�สุุดการประชุุม คสช. ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๕ เมื่่�อวัันที่่� ๙
พ.ค. ๒๕๖๕ ที่่�มีี ดร.สาธิิต ปิิตุุเตชะ รมช.สาธารณสุุข
ในฐานะรองประธาน คสช. เป็็นประธาน ก็็ได้้มีีมติิเห็็น
ชอบการสนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ประชาชนในระบบบริิการปฐมภููมิิในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการถ่่ายโอน
รพ.สต. ให้้แก่่ อบจ. และเห็็นควรให้้มีีการพััฒนาพื้้�นที่่�
นำำ�ร่่องและการพััฒนาศัักยภาพกองสาธารณสุุข อบจ. ไป
ในคราวเดีียวกััน
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๑๕ ภาคีีร่่วมใจ
ยกระดัับ
‘ท้้องถิ่่�น’
ดููแลสุุขภาพ
ประชาชน
		วัันที่่� ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ถืือเป็็นฤกษ์์งามยามดีี เมื่่อ� สช.
และหน่่วยงานภาคีียุุทธศาสตร์์รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๕ หน่่วยงาน
ร่่วมกัันจรดปากกาลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
เรื่่�อง การพััฒ นาระบบบริิการสุุขภาพขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น� โดยประชาชนในพื้้�นที่่มี� ส่ี วนร่
่ ว่ ม

		สำำ�หรัับภาคีีทั้้�ง ๑๕ หน่่วยงาน ประกอบด้้วย กรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น, สถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ,
สถาบัันพระบรมราชชนก, สถาบัันพระปกเกล้้า, สถาบัันรัับรอง
คุุณภาพสถานพยาบาล (องค์์การมหาชน), สถาบัันวิิจัยั ระบบ
สาธารณสุุข, สมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่ง ประเทศไทย,
สมาคมองค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลแห่่ ง ประเทศไทย,
สมาคมองค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัั ง หวัั ด แห่่ ง ประเทศไทย,
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ, สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (โดย Thai Health
ACADEMY), สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี, สำำ�นััก
งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ, สำำ�นัักงานปลััด
กระทรวงสาธารณสุุข และสถาบัันอาเซีียน มหาวิิทยาลััย
มหิิดล
		ภายใต้้ความร่่วมมืือนี้้� หน่่วยงานทั้้�ง ๑๕ ตั้้�งมั่่�นที่่�จะ
ร่่วมมืือกัันยกระดัับศัักยภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพของ อปท. ทั้้�งด้้านการป้้องกััน บำำ�บััดโรค
ส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยของประชาชน การรัักษาพยาบาล

“สธ.พร้้อมที่่�จะอยู่่�เคีียงข้้าง
กัับ อบจ. ในการสนัับสนุุน
การจััดการระบบสุุขภาพของท้้องถิ่่�น
เพื่่�อให้้เกิิดการดููแลประชาชนในพื้้�นที่่�
ตั้้�งแต่่เกิิดจนถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิติ
อย่่างมีีคุุณภาพ”
นพ.ประพนธ์์ ตั้้�งศรีีเกีียรติิกุุล
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การฟื้้น� ฟููสมรรถภาพด้้านการแพทย์์ การแพทย์์ฉุกุ เฉิิน และ
การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ให้้ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิเข้้มแข็็ง
ประชาชนมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
		บนเป้้าหมายหลัักคืือ “ให้้เกิิดการพััฒนานโยบาย
ด้้ า นสุุ ข ภาพที่่ � ดีี เกิิดกระบวนการมีีส่ ่วนร่่วมของ
ประชาชนและทุุกภาคส่่วน” เพื่่�อให้้ประชาชน สัังคม
และภาคส่่วนต่่างๆ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนา
นโยบายสาธารณะที่่� ดีี อัั น เกิิ ด จากการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ทุุกภาคส่่วน และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกระ
จายภารกิิจงานด้้านสุุขภาพที่่�จำำ�เป็็นบางประการให้้แก่่
อปท. และประชาชนในท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิง
นพ.ประพนธ์์ ตั้้�งศรีีเกีียรติิกุุล ผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีี
ประจำำ�สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี และที่่ป� รึึกษา รมว.สาธารณสุุข
(สธ.) ในฐานะประธานในพิิธีลี งนามดัังกล่่าว ระบุุว่า่ รพ.สต.
รวม ๓,๒๖๔ แห่่ง ที่่�มีีความพร้้อมในการถ่่ายโอนรอบแรก
โดยจะไปอยู่่�กับั อบจ. ใน ๔๙ จัังหวััด นัับว่่าเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ที่่�สำำ�คััญสำำ�ภารกิิจการถ่่ายโอน รพ.สต.
		 “สธ.พร้้อมที่่จ� ะอยู่่�เคีียงข้้างกัับ อบจ. ในการสนัับสนุุน
การจััดการระบบสุุขภาพของท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้เกิิดการดููแล
ประชาชนในพื้้�นที่่� ตั้้�งแต่่เกิิดจนถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
อย่่างมีีคุุณภาพ” ประธานในพิิธีีร่่วมให้้คำำ�ยืืนยััน

ภารกิิจสุุขภาพ
ในมืือ ‘อบจ.’
ตอบโจทย์์
ประชาชน
		ไม่่เพีียงการลงนามความร่่วมมืือเท่่านั้้�น แต่่ในขณะ
เดีียวกััน สช. และภาคีีเครืือข่่าย ก็็ได้้ร่่วมกัันจััดอบรม
หลัักสููตร  “การจััดการระบบสุุขภาพท้้องถิ่่�นแบบมีี
ส่่วนร่่วม” เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรกองสาธารณสุุข
อบจ. ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ แนวคิิด ทฤษฎีี ระบบ
สุุขภาพแบบองค์์รวม และการจััดทำำ�แผนพััฒนาสุุขภาพ
ระดัับพื้้�นที่่�แบบมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อรองรัับการถ่่ายโอน สอน.
และ รพ.สต. ในช่่วงระหว่่างวัันที่่� ๑๙-๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕
		การอบรมที่่�จััดขึ้้�นตลอดระยะเวลา ๓ วััน ได้้เกิิด
กระบวนการถ่่ายทอดแนวคิิด รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนเติิมเต็็ม
ในเรื่่อ� งของระบบสุุขภาพท้้องถิ่่น� ให้้บุคุ ลากรภายใน อบจ.
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และผู้้�ที่่�มีีส่่วนรัับผิิดชอบภารกิิจถ่่ายโอน รพ.สต. จากทั้้�ง
๗๖ จัังหวััดทั่่�วประเทศที่่�เข้้าร่่วมอบรมในครั้้�งนี้้� สามารถ
เข้้าใจและนำำ�ไปปรัับใช้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
		หนึ่่ง� ในนั้้�นคืือความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ “แผนพััฒนาสุุขภาพ
ระดัับพื้้�นที่่”� ซึ่่ง� กระบวนการอบรมนี้้�ก็ไ็ ด้้แบ่่งการแลกเปลี่่ย� น
เป็็น ๘ กลุ่่�มตามภารกิิจงาน ที่่�ประกอบด้้วย ๑. การพััฒนา
งานสาธารณสุุขมููลฐาน ๒. การควบคุุมและป้้องกัันโรค
ติิดต่่อ ๓. การพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ
๔. การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการแพทย์์แผนไทยและการ
แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ๕. การฟื้้�นฟููสมรรถภาพด้้านการ
แพทย์์ ๖. การบริิหารจััดการและพััฒนาการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
และระบบการส่่งต่่อผู้้�ป่่วย ๗. คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ๘. ชุุมชน
เข้้มแข็็งจััดการสุุขภาพแบบบููรณาการ
ตวงรััตน์์ โล่่ห์์สุุนทร นายก อบจ.ลำำ�ปาง ระบุุว่่า
สิ่่�งสำำ�คััญคืือการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน ที่่�
ครอบคลุุมทั้้�งมิิติิสุุขภาพและสัังคมให้้ดีีขึ้้�นอย่่างองค์์รวม
และถืือเป็็นหน้้าที่่�ของ อบจ. ในฐานะหน่่วยงานท้้องถิ่่�นที่่�
จะต้้องตอบสนองให้้กัับประชาชนได้้อย่่างดีี
		โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นมาจากการ
เลืือกตั้้�งของประชาชน การทำำ�งานจึึงต้้องผููกโยงกัับความ
ต้้องการของประชาชนเป็็นหลััก การตอบโจทย์์ประชาชน
จึึงเป็็นเรื่่�องหลัักและสำำ�คััญที่่�สุุด ในขณะที่่�ส่่วนกลางหรืือ
ส่่วนภููมิิภาค บางครั้้�งการตอบสนองความต้้องการของ
ประชาชน อาจจะขึ้้�นอยู่่�กัับระเบีียบและขั้้�นตอนต่่างๆ
		“ท้้องถิ่่�นจะมีีความยืืดหยุ่่�นมากกว่่า และตอบสนอง
ความต้้องการของประชาชนมากกว่่า เพราะเมื่่อ� เกิิดปััญหา
กัับประชาชน ท้้องถิ่่�นจะอยู่่�นิ่่�งไม่่ได้้ หากประชาชน
เดืือดร้้อน ก็็ต้้องตอบสนองได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงมั่่�นใจว่่า
หากถ่่ายโอนภารกิิจ รพ.สต. มาอยู่่�กัับ อบจ.แล้้ว ก็็จะ
นำำ�ไปสู่่�คุุณภาพการให้้บริิการกัับประชาชนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น”
นายก อบจ. ลำำ�ปาง เน้้นย้ำำ��
		ขณะที่่� ชััยรััตน์์ แก้้วเพีียงเพ็็ญ หััวหน้้าสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่น�
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ระบุุว่่า มท.ได้้
มีีคำ�ำ แนะนำำ�การพััฒนาระบบการบริิหารบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่น�
ให้้มีีการกำำ�หนดภารกิิจบุุคลากรให้้ชััดเจน เพื่่�อรองรัับการ
ขัับเคลื่่�อนด้้านสาธารณสุุข และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ของ รพ.สต.ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงให้้ อบจ. มีี
บทบาทในการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งบุุคลากรใน รพ.สต. ให้้
สอดคล้้องกัับการดููแลประชาชนตามบริิบทของพื้้�นที่่�ที่่�
แตกต่่างกััน
		“ที่่�สำำ�คััญคืือต้้องจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ระหว่่าง อปท. และ สธ. เพื่่�อขอรัับการสนัับสนุุนบุุคลากร
ในกรณีีที่่�มีีไม่่พอกัับการให้้บริิการประชาชน ซึ่่�งเชื่่�อมั่่�น
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ว่่า สธ.ไม่่ได้้ทอดทิ้้�งหลัังจากมีีการถ่่ายโอน รพ.สต.ไปแล้้ว
แต่่จะช่่วยประคัับประคองให้้ท้อ้ งถิ่่น� ทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข
เพื่่�อประชาชนให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากที่่สุ� ดุ ” ผู้้�แทนจาก มท.
อธิิบาย
		ทางด้้าน นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ เลขาธิิการคณะ
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ ตอกย้ำำ��ว่่า เป้้าหมายสำำ�คััญ
ของการถ่่ายโอน รพ.สต. ให้้ อบจ. คืือประชาชนจะต้้อง
ได้้รัับประโยชน์์มากขึ้้�น ปััจจััยเสี่่�ยงลดลง และสามารถ
เข้้าถึึงบริิการได้้มากขึ้้�น แต่่มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�น้้อยลง
		นอกจากนี้้� การถ่่ายโอนฯ ต้้องทำำ�ให้้ระบบบริิการ
เข้้มแข็็งมากขึ้้�น ทั้้�งงานบริิการ งานวิิชาการ งานบริิหาร
ที่่�ต้้องมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ภาพรวมของคนไทยทั้้�ง
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ประเทศให้้มีีความปลอดภััยด้้านสุุขภาพ เศรษฐกิิจ สัังคม
ให้้มีีความยั่่�งยืืน และมั่่�นคง
		อาจารย์์ประทีีป ยัังมองด้้วยว่่า นัับจากนี้้�ไปการถ่่ายโอน
รพ.สต. จะเป็็นโอกาสของการพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ
โดยเฉพาะระบบสุุขภาพท้้องถิ่่�น “ใกล้้บ้้านใกล้้ใจ” ซึ่่�ง
รพ.สต. จะเป็็นด่่านแรกในการดููแล ส่่งเสริิมสุุขภาพของ
ประชาชนในพื้้�นที่่�แบบองค์์รวม และ อบจ.จะช่่วยสร้้าง
การเชื่่อ� มโยงระบบใหญ่่ พร้้อมทั้้�งขยายการบริิการ เพิ่่�มเติิม
บุุคลากรสาธารณสุุขที่่�จำำ�เป็็น สำำ�หรัับการพััฒนาสุุขภาพ
ในทุุกมิิติิที่่�สอดรัับกัับความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่�
โดยมีี สธ. เป็็นฝ่่ายสนัับสนุุน
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บจากนี้้�ไป
“นััการถ่่
ายโอน

รพ.สต. จะเป็็น
โอกาสของการ
พััฒนาระบบบริิการ
สุุขภาพ โดยเฉพาะ
ระบบสุุขภาพ
ท้้องถิ่่�น “ใกล้้บ้้าน
ใกล้้ใจ” ซึ่่�ง รพ.สต.
จะเป็็นด่่านแรก
ในการดููแล ส่่งเสริิม
สุุขภาพของ
ประชาชนในพื้้�นที่่�
แบบองค์์รวม

“
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สัั ม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ

ต้้องเอา ‘อำำ�นาจ’
ไปไว้้ใกล้้กัับ
‘ปััญหา’

และการ ‘ถ่่ายโอนภารกิิจ’

ยัังไม่่ใช่่ปลายทาง
ความสำำ�เร็็จ

		หนึ่่ง� ในไฮไลท์์สำ�ำ คััญจากการอบรมหลัักสููตร “การจััดการระบบสุุขภาพท้้องถิ่่น� แบบมีีส่ว่ นร่่วม” ที่่�
จััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) และภาคีีเครืือข่่าย เมื่่�อวัันที่่� ๑๙ ส.ค.
๒๕๖๕ คืือการบรรยายหััวข้้อ “อดีีต ปััจจุุบััน อนาคต การกระจายอำำ�นาจด้้านการจััดการระบบ
สุุขภาพ” โดย ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตัันไชย เลขาธิิการสถาบัันพระปกเกล้้า
		กองบรรณาธิิการ “นิิตยสารสานพลััง” ขอใช้้พื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ถ่่ายทอดแนวคิิดอัันทรงคุุณค่่าของ
อ.วุุฒิิสาร โดยละเอีียด
ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร
ตัันไชย
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‘อดีีต’ ถึึง ‘ปััจจุุบััน’
ภาพการถ่่ายโอน
ระบบบริิการ
ศ.วุุฒิิสาร เริ่่�มต้้นด้้วยการย้้อนกลัับไปในอดีีต ที่่�การกระจายอำำ�นาจด้้านสาธารณสุุขติิดขััด
และมีีอุุปสรรค อัันเนื่่�องมาจากการรวมอำำ�นาจงานด้้านบริิการสุุขภาพมาไว้้ที่่� “กระทรวง
สาธารณสุุข” ทั้้�งกำำ�ลัังคน งานบริิการ และงบประมาณ
		อย่่างไรก็็ตาม จากเส้้นทางที่่�เดิินมาไกลถึึงในปััจจุุบัันได้้ทำำ�ให้้ โจทย์์ เงื่่�อนไข รวมถึึง
แนวทางของการกระจายอำำ�นาจนั้้�นมีีความชััดเจนมากขึ้้�น จนจำำ�นวน รพ.สต. ในยุุคแรกเมื่่�อกว่่า
๒๐ ปีีก่่อนที่่�ถ่่ายโอนไปได้้เพีียงหลัักร้้อยแห่่ง ปััจจุุบัันกำำ�ลัังมีีมากถึึงกว่่า ๓,๐๐๐ แห่่งจาก
ทั่่�วประเทศ ที่่�พร้้อมจะไปอยู่่�กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ในระดัับใหญ่่ คืือ “อบจ.”
อย่่างเต็็มตััว
		สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััดเจนในการเปลี่่�ยนแปลงจากอดีีตมาสู่่�ปััจจุุบััน ศ.วุุฒิิสาร อธิิบายว่่า
คืือ “โครงสร้้างการบริิหาร” ที่่�เกิิดการ “ซื้้�อบริิการสุุขภาพ” จากหน่่วยงานที่่�มีีพัันธกิิจร่่วมกัันคืือ
กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) ในฐานะผู้้�ให้้บริิการ กัับสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
(สปสช.) ในฐานะผู้้�ซื้้�อบริิการให้้กัับประชาชน ผ่่านการบริิการสุุขภาพมููลฐานที่่�มีี รพ.สต. ทำำ�
หน้้าที่่�
		ขณะเดีียวกัันก็็ผนวกกัับความเข้้มแข็็งของ อปท. ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากอดีีตที่่�ผ่่านมา โดยมีี
ความชััดเจนในบทบาทหน้้าที่่� และมีีความชำำ�นาญในการทำำ�งานเพื่่�อดููแลประชาชน ซึ่่�งทั้้�งหมด
มาจากความไว้้วางใจของประชาชนผ่่านการเลืือกตั้้�ง
		นอกจากนี้้� อปท. ที่่�เป็็นหน่่วยงานท้้องถิ่่�นหลายแห่่ง ก็็ได้้นำำ� “บริิการสุุขภาพ” มาบริิหาร
จััดการมากขึ้้�นเพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับคนในชุุมชน ทำำ�ให้้การกระจายอำำ�นาจด้้วยการ
ถ่่ายโอน รพ.สต. ให้้กัับท้้องถิ่่�นในวัันนี้้� มีีความรุุดหน้้าและเกิิดบรรยากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงจาก
อดีีต
		กระนั้้�นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการกระจายอำำ�นาจอย่่างทุุกวัันนี้้� ก็็เพราะระบบสุุขภาพ
ที่่�มีีการพััฒนาในระดัับพื้้�นที่่� ด้้วยการทำำ�ให้้ “ภาคประชาชน” มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เกิิดการ
จััดการสุุขภาพตามที่่�ต้้องการ ส่่งผลให้้ภาพรวมเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
ที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติิในสัังคมเพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีี

ต้้องเอา ‘อำำ�นาจ’
ไปไว้้ใกล้้กัับ ‘ปััญหา’

ข้้อดีีคืือของ อปท.
คืือการตอบสนองต่่อปััญหา
ได้้อย่่างรวดเร็็ว
จุุดนี้้�คืือข้้อได้้เปรีียบ
ที่่�เหนืือกว่่า
หน่่วยงานภาครััฐโดยตรง
ที่่� อปท.จะมีีอำำ�นาจตััดสิินใจ
กำำ�หนดวิิธีีแก้้ปััญหาต่่างๆ
ให้้กัับชุุมชนได้้เอง

ศ.วุุฒิิสาร ตอกย้ำำ��ว่่า หลัักการกระจายอำำ�นาจที่่�สำำ�คััญ คืือการนำำ� “อำำ�นาจ” ของการแก้้
ปััญหาไปไว้้ใกล้้กัับ “ปััญหา” ให้้มากที่่�สุุด หมายความว่่า อปท. หรืือท้้องถิ่่�น คืือหน่่วยงานที่่�
ใกล้้ชิิดกัับประชาชน รู้้�ปััญหาของชุุมชน รู้้�ความต้้องการของคนในพื้้�นที่่�
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		ดัังนั้้�นการให้้อำำ�นาจการตััดสิินใจแก้้ปััญหา และเลืือกวิิธีีแก้้ปััญหาอย่่างอิิสระ เพื่่�อให้้เกิิด
การตอบสนองต่่อการแก้้ปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงเป็็นหััวใจของการกระจายอำำ�นาจ ที่่�ตอบ
โจทย์์ได้้ตรงกัับความต้้องการของคนในพื้้�นที่่�
		ทั้้�งนี้้� อปท. ยัังจะแตกต่่างกัับหน่่วยงานภาครััฐ เนื่่�องด้้วย อปท. มาจากการ “เลืือกตั้้�ง” จึึงมีี
ความรัับผิิดชอบทางกฎหมายที่่�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ดููแลประชาชน ไม่่ว่่าจะทำำ�อะไร กิิจกรรมใดก็็ตาม
ต้้องคำำ�นึึงถึึงคนในพื้้�นที่่� เพราะจะมีีผลต่่อคะแนนเสีียง ความนิิยม ซึ่่�งถืือเป็็นเรื่่�องปกติิที่่�การ
ทำำ�งานของ อปท. จะต้้องหวัังคะแนนเสีียงจากประชาชน
		“แต่่ข้้อดีีคืือของ อปท. คืือการตอบสนองต่่อปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว จุุดนี้้�คืือข้้อได้้เปรีียบที่่�
เหนืือกว่่าหน่่วยงานภาครััฐโดยตรง ที่่� อปท.จะมีีอำำ�นาจตััดสิินใจ กำำ�หนดวิิธีีแก้้ปััญหาต่่างๆ ให้้
กัับชุุมชนได้้เอง” ศ.วุุฒิิสาร ย้ำำ��
		ด้้วยวิิธีีแก้้ปััญหาที่่�ท้้องถิ่่�นกำำ�หนดทิิศทางได้้เอง จึึงนำำ�ไปสู่่�การจััด “ระบบบริิการสุุขภาพ”
ในพื้้�นที่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพได้้ เพราะท้้องถิ่่�นจะรู้้�ถึึงปััญหา ความต้้องการของประชาชน ดัังนั้้�น
แนวทางการกระจายอำำ�นาจ จึึงมีีหลัักการทำำ�งานที่่�เรีียกว่่าตาม “ภููมิิสัังคม” คืือแต่่ละพื้้�นที่่�อาจ
มีีปััญหา มีีความต้้องการการส่่งเสริิมสุุขภาวะในมิิติิที่่�แตกต่่างกัันออกไป แต่่ภาพรวมที่่�เป็็นผล
สำำ�เร็็จปลายทางตรงกััน นั่่�นคืือการทำำ�ให้้ประชาชนทุุกพื้้�นที่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
		เลขาธิิการสถาบัันพระปกเกล้้า ยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่า “ความเป็็นอิิสระ” จะเป็็นหััวใจสำำ�คััญอย่่างมาก
แม้้ อปท. เป็็นหน่่วยบริิหาร แต่่ขณะเดีียวกัันผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นก็็ต้้องให้้อิิสระกัับ รพ.สต. ในการ
จััดการได้้ด้้วย เพราะ รพ.สต. ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งหน่่วยที่่�ทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับประชาชน
		ที่่�สำำ�คััญ รพ.สต. จะเป็็นพื้้�นที่่�กลางในการรวมเอาพลัังของคนในชุุมชน เข้้ามาทำำ�งานร่่วมกััน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในเรื่่�องของการสร้้างคุุณภาพชีีวิิต สุุขภาวะที่่�ดีีให้้กัับชุุมชน มากกว่่า
แค่่เรื่่�องสุุขภาพที่่�มุ่่�งรัักษาหรืือซ่่อมแซม
		กระนั้้�นเอง อบจ. ก็็จะต้้องมีีหน้้าที่่�ในการให้้ทุุกภาคส่่วนของสัังคม ทุุกคนในชุุมชน เข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมให้้ได้้ โดยค้้นหาให้้พบว่่ามีีคนกลุ่่�มใดบ้้างที่่�ยััง “ตกขบวน” ไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับ
การจััดการด้้านสุุขภาวะ เพราะที่่�ผ่่านมาเราจะเห็็นภาพว่่ายัังมีีคนตกขบวน ขาดการมีีส่่วนร่่วม
กัับเรื่่�องต่่างๆ ในสัังคมที่่�ส่่งผลต่่อชีีวิิตของพวกเขา และจุุดนี้้�เองคืือสิ่่�งที่่� อบจ. จะต้้องตระหนััก
เสมอ

การ ‘ถ่่ายโอน’
ยัังไม่่ใช่่ปลายทาง
ความสำำ�เร็็จ
		“ผมย้ำำ��เสมอว่่าการถ่่ายโอน รพ.สต. ให้้ อบจ. ยัังไม่่ใช่่ผลสำำ�เร็็จของการกกระจายอำำ�นาจที่่�
เกิิดขึ้้�น หากแต่่เป็็นขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ให้้กัับท้้องถิ่่�น เพื่่�อก้้าวมาเป็็นเจ้้าของการ
บริิการสุุขภาพแทนภาครััฐ” ประโยคตอนหนึ่่�งที่่� ศ.วุุฒิิสาร ให้้มุุมมอง
		นั่่�นเพราะเขามองว่่าความสำำ�เร็็จที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นนั้้�น คืือการทำำ�ให้้ท้อ้ งถิ่่น� ตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่่ง� ในประเด็็นนี้้�ก็็คือื การ “แก้้ปัญ
ั หา” และ “ตอบโจทย์์”
เรื่่�องสุุขภาวะของผู้้�คนในชุุมชน ซึ่่�งจะขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถในการพััฒนาระบบบริิหารจััดการ
ระหว่่างท้้องถิ่่�นและ รพ.สต. ที่่�จะถ่่ายโอนไปอยู่่�ด้้วยกััน
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		 ศ.วุุฒิิสาร อธิิบายว่่า ไม่่จำำ�เป็็นที่่� รพ.สต. จะต้้องมาแข่่งขัันกัันเอง แต่่ รพ.สต. จะต้้อง
แข่่งกัับตััวเอง ต้้องวางเป้้าหมายว่่ามีีสิ่่�งใดที่่�อยากทำำ�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สิ่่�งใดที่่�คนในพื้้�นที่่�ต้้องการ
ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมและนำำ�เป้้าหมายนั้้�นไปวางในระบบ ซึ่่�ง รพ.สต. จะสามารถสร้้างความ
ท้้าทายในการทำำ�งานให้้เกิิดขึ้้�นได้้ อัันจะมีีประโยชน์์กัับคนในชุุมชน มากกว่่าการแข่่งขัันการให้้
บริิการระหว่่างกัันเอง
		“ฉะนั้้�นความสำำ�เร็็จของการถ่่ายโอน จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับเรากำำ�ลัังพััฒนาไปมากน้้อยแค่่ไหน และ
ตอบโจทย์์ประชาชนได้้แค่่ไหน” เลขาธิิการสถาบัันพระปกเกล้้า ระบุุ
ศ.วุุฒิิสาร ยัังระบุุถึึงอีีกหนึ่่�งหน่่วยที่่�พร้้อมสนัับสนุุนการทำำ�งาน นั่่�นคืือ คณะกรรมการ
สุุขภาพระดัับพื้้�นที่่� (กสพ.) ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดทิิศทางของการจััดระบบบริิการสุุขภาพใน
พื้้�นที่่� บนการมองภาพรวมสถานะสุุขภาพของผู้้�คนในพื้้�นที่่�
		ทั้้�งนี้้� กสพ. จะมีีส่่วนสำำ�คััญในการบริิหารความสััมพัันธ์์เชิิงยืืดหยุ่่�น ระหว่่างนโยบายจาก สธ.
ไปสู่่�ท้้องถิ่่�น และยัังเป็็นอีีกช่่องทางที่่�จะช่่วยสร้้างประโยชน์์ในการพััฒนาองค์์ความรู้้�บุุคลากร
ของ รพ.สต. ได้้มาก หรืือประสานแนวคิิดการทำำ�งานเพื่่�อให้้ระบบบริิการสุุขภาพมีีการพััฒนา
ระหว่่างท้้องถิ่่�นและภาคประชาชนร่่วมกัันได้้
		“กสพ.จะมีีบทบาทอย่่างมากในการร่่วมจััดการ ออกแบบระบบบริิการสุุขภาพพื้้�นที่่� ที่่�ต้้อง
เป็็นโครงสร้้างที่่�ยอมรัับจากทุุกฝ่่าย และมีีศักั ยภาพอิิสระพอสมควรในการบริิหารความสััมพัันธ์์
หรืือบริิหารความร่่วมมืือในทุุกภาคส่่วนของชุุมชน” ศ.วุุฒิิสาร ให้้หลัักการ

ยกระดัับ ‘รพ.สต.’
สู่่� ‘ศููนย์์สุุขภาวะชุุมชน’
ศ.วุุฒิิสาร ยัังกล่่าวต่่อถึึงหลัักคิิดที่่�ว่่า รพ.สต. ในอนาคต จะถููกพััฒนาไปมากกว่่าการให้้
บริิการสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน ที่่�เน้้นการส่่งเสริิม ฟื้้�นฟูู หรืือดููแลรัักษาสุุขภาพเพีียงอย่่างเดีียว
แต่่จะเป็็นการทำำ�งานที่่�มุ่่�งไปสู่่�เรื่่�องของ “สุุขภาวะ” ซึ่่�งมีีหลากหลายมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ ที่่�อยู่่�อาศััย สิ่่�งแวดล้้อม อาหาร ฯลฯ และทั้้�งหมดล้้วนเป็็นมิิติิที่่�เชื่่�อมโยงมาสู่่�ด้้าน
สุุขภาพของคนในชุุมชนทั้้�งสิ้้�น
		“ผมเชื่่�อว่่า รพ.สต. กำำ�ลัังเดิินไปสู่่�จุุดนั้้�น คืือการขยัับตััวเองไปสู่่�ศููนย์์กลางการทำำ�งานด้้าน
สุุขภาวะอย่่างองค์์รวม เพื่่�อให้้คุุณภาพชีีวิิตของคนดีีขึ้้�นอย่่างมีีส่่วนร่่วม และเข้้าใจแนวทาง
กระบวนการการนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จร่่วมกััน เพราะการเสริิมสร้้างสุุขภาวะเป็็นกระบวนการ
หมายความว่่าต้้องเป็็นกิิจกรรมที่่�เอื้้�อให้้ประชาชนเกิิดความสามารถ และมีีความรู้้�สึึกในการมีี
ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของพวกเขาเอง” ศ.วุุฒิิสาร ให้้หลัักการ
		เขาย้ำำ��ว่่านี่่�จึึงไม่่ใช่่การให้้บริิการสุุขภาพแบบ “ตรงไปตรงมา” แต่่เป็็นการเสริิมพลัังการ
เรีียนรู้้�ให้้ประชาชน และประชาชนก็็มีีความสามารถในการออกแบบ ควบคุุมกิิจกรรมที่่�พวก
เขาร่่วมเป็็นเจ้้าของได้้เอง ฉะนั้้�นศาสตราจารย์์รายนี้้� จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าในระยะ ๕ ปีีข้้างหน้้า รพ.สต.
จะพััฒนาตััวเองไปสู่่�จุุดที่่�เป็็นมากกว่่าบริิการสุุขภาพ แต่่จะเป็็น “ศููนย์์กลางสุุขภาวะชุุมชน”
		“ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสุุขภาวะที่่�ดีี ๘๐% เป็็นหน้้าที่่�ของท้้องถิ่่�น ไม่่ว่่าการศึึกษาดีี อาหารดีี ที่่�
อยู่่�อาศััยดีี ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สุุขภาวะดีีอย่่างเกื้้�อกููลกััน ด้้วยปััจจััยเหล่่านี้้�เป็็นโจทย์์ที่่�ท้้องถิ่่�น
และ รพ.สต. ต้้องร่่วมกัันคิิด และให้้ประชาชนได้้คิิดด้้วย จึึงเชื่่�อว่่าหลัังการถ่่ายโอนใน ๓-๕ ปีี
เราจะเห็็นการขยัับบทบาท รพ.สต. ที่่�เปลี่่�ยนเป็็น Community Well-being Center หรืือ
ศููนย์์สร้้างสุุขภาวะของชุุมชน ที่่�จะมีีมิิติิการทำำ�งานที่่�กว้้างขึ้้�นสำำ�หรัับคนทุุกช่่วงวััยในชุุมชน”
คำำ�อธิิบายเสริิมจาก ศ.วุุฒิิสาร
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“ผมย้ำำ��เสมอว่่า
การถ่่ายโอน
รพ.สต. ให้้ อบจ.
ยัังไม่่ใช่่ผลสำำ�เร็็จ
ของการกระจาย
อำำ�นาจที่่�เกิิดขึ้้�น
หากแต่่เป็็นขั้้�นตอน
ที่่�กำำ�หนดบทบาท
หน้้าที่่�ให้้กัับท้้องถิ่่�น
เพื่่�อก้้าวมาเป็็น
เจ้้าของการบริิการ
สุุขภาพแทนภาครััฐ”
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ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดสุุขภาวะที่่�ดีี 
๘๐% เป็็นหน้้าที่่�
ของท้้องถิ่่�น
ไม่่ว่่าการศึึกษาดีี 
อาหารดีี
ที่่�อยู่่�อาศััยดีี 
ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้สุุขภาวะดีี
อย่่างเกื้้�อกููลกััน
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		เลขาธิิการสถาบัันพระปกเกล้้า ยัังเชื่่�อด้้วยว่่าเมื่่�อ รพ.สต. มาอยู่่�กัับ อบจ. แล้้ว จะมีีโอกาส
ในการพััฒนาความคิิด มีีไอเดีียใหม่่ๆ ที่่�อยากทำำ�งานเพื่่�อชุุมชนมากกว่่าเดิิม เพราะเมื่่�อสัังกััด
สธ. อาจมีีความติิดขััด ไม่่สามารถขยายขอบเขตการทำำ�งานได้้แม้้รู้้�ถึึงปััญหา หากแต่่กำำ�แพงนี้้�
จะถููกทลายลง เมื่่�อถ่่ายโอนมาอยู่่�กัับท้้องถิ่่�นที่่�มีีภารกิิจด้้านสุุขภาพ ที่่�เชื่่�อมโยงทุุกมิิติิในการ
ดููแลประชาชนมากกว่่าเดิิม การทำำ�งานก็็จะกว้้างมากขึ้้�น ตรงกัับความต้้องการของประชาชน
มากขึ้้�น และสิ่่�งนี้้�คืือการพััฒนาอย่่างแท้้จริิง

‘๓ แผนที่่�’
สู่่�การเสริิมสร้้าง
สุุขภาวะองค์์รวม
		เพื่่�อให้้เป็็นอีีกหนึ่่�งแนวทางในการสร้้างเครื่่อ� งมืือเสริิมสุุขภาวะในท้้องถิ่่น� ศ.วุุฒิสิ าร จึึงได้้ให้้
หลัักคิิดของการทำำ� “แผนที่่� ๓ ด้้าน” ซึ่่ง� จะมีีส่ว่ นสำำ�คััญอย่่างมากต่่อการวางระบบบริิการ เพื่่�อให้้
ครอบคลุุมการทำำ�งานด้้านสุุขภาวะ
		ทั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย ๑. แผนที่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมาย ที่่รู้้�จำ
� �ำ นวนกลุ่่�มคนที่่ถู� กู ละเลย ทั้้�งกลุ่่�มเปราะบาง
กลุ่่�มคนจน ผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง เด็็ก และผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งจะช่่วยกำำ�หนดแนวทางการเสริิมสร้้าง
สุุขภาวะให้้ตรงกัับเป้้าหมายของพื้้�นที่่�
๒. แผนที่่ปั� ญ
ั หา เพื่่อ� ให้้รู้้�ถึงึ สถานการณ์์ ระดัับของปััญหาทางสุุขภาพที่่ต้� อ้ งแก้้ไข ความเสี่่ย� ง
ของการเกิิดโรคที่่�สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิต ปััญหาเรื่่�องรายได้้ ความยากจน ที่่�อยู่่�
อาศััย สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยทุุกมิิติิมีีส่่วนเชื่่�อมโยงมาหาสุุขภาพของคนในชุุมชนทั้้�งสิ้้�น
๓. แผนที่่�ทุุน  คืือทุุนทางสัังคมที่่�จะช่่วยกัันแก้้ไขปััญหา ต้้องรู้้�ว่่าในพื้้�นที่่�มีีพลัังจากภาค
ประชาชน เครืือข่่ายชุุมชน ผู้้�นำำ�ศาสนา มููลนิิธิิ และที่่�สำำ�คััญคืืออาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน (อสม.) ที่่�จะเข้้ามาช่่วยเสริิมและเข้้ามามีีส่่วนร่่วมให้้งานสำำ�เร็็จได้้
		“หากเรานำำ� ๓ แผนที่่�มาบรรจบเข้้าด้้วยกััน จะเห็็นถึึงความชััดเจนของพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้นำำ�ไปสู่่�
แนวทางการจััดการที่่�ถููกต้้อง ตรงจุุด และยัังเป็็นการเกื้้�อกููลการทำำ�งานที่่�จะยกระดัับคนในพื้้�นที่่�”
ศ.วุุฒิิสาร อธิิบาย
		เขาระบุุอีกี ว่่า ในช่่วงแรกของการถ่่ายโอนอาจจะต้้องปรัับตััวสััก ๑-๒ ปีี แต่่หากมีีการเปิิดใจ
เปิิดความคิิด ให้้มองเห็็นการขยัับขยายนอกเหนืือจากงานสุุขภาพ นำำ�ไปสู่่�การดููแลสุุขภาวะใน
แต่่ละมิิติิ งาน รพ.สต. จะกลายเป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างมากในการสร้้างสุุขภาวะในท้้องถิ่่น� ให้้เกิิดขึ้้�น
ได้้จริิง
		“ผมเรีียนด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ว่่างานสุุขภาวะอาจจะทำำ�ให้้งาน รพ.สต. ล้้น หรืืองานหนััก
มากขึ้้�น แต่่จะเป็็นงานที่่�มีีความหมาย และหากทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ สิ่่�งที่่�ตามมาจะเกิิดความมั่่�นใจ รู้้�ถึึง
ศัักยภาพ เห็็นพลัังของการพััฒนาอย่่างองค์์รวม ซึ่่�งจะเป็็นจุุดต่่อยอดให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์งาน
ใหม่่ๆ วิิธีีการใหม่่ๆ เพื่่�อให้้คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนดีีขึ้้�นไป” เลขาธิิการสถาบัันพระปกเกล้้า
ทิ้้�งท้้าย
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สัั ม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ

เมืองที่น่าอยู่ น่าลงทุน
ของคนทั้งโลก

		บนโต๊๊ะทำำ�งานขนาดประมาณ ๒ ตารางเมตรของ ปรเมศวร์์ งานพิิเชษฐ์์ นายกเมืืองพััทยา
เต็็มไปด้้วยแฟ้้มเอกสารกองพะเนิินซึ่่ง� นั่่�นเป็็นเพีียงแค่่ส่ว่ นเดีียวหลัังจากที่่�เขา-“นายกฯ เบีียร์์”
ได้้สะสางไปแล้้วตลอดทั้้�งวัันแล้้ว
		แต่่ละวัันของ “ปรเมศวร์์” หมดไปกัับการลงพื้้�นที่่� ตรวจเยี่่�ยมความเป็็นอยู่่�ของ “คนพััทยา”
ซึ่่ง� ในที่่�นี้้�หมายความรวมถึึงคนพื้้�นเมืือง คนต่่างถิ่่น� ประชากรแฝง ชาวต่่างชาติิที่่ตั� ดั สิินใจปัักหลััก
ใช้้ชีีวิิตเกษีียณ ฯลฯ “นายกฯ เบีียร์์” บอกกัับเราว่่า คนพััทยาทุุกคนต้้องได้้รัับการดููแลอย่่าง
เสมอหน้้า-เท่่าเทีียม
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		ระยะเวลาเพีียง ๓ เดืือน ที่่� “ปรเมศวร์์” เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่ง นายกเมืืองพััทยา เขาเดิินหน้้าทำำ�งาน
แบบ “สานพลััง” ประสานความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนเพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนเมืืองไปสู่่�การเป็็น
“เมืืองสุุขภาวะ”
		ในฐานะที่่�เป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.) ป้้ายแดงใหม่่ถอดด้้าม นายกฯ
ปรเมศวร์์ เชื่่�อว่่า นี่่�เป็็นโอกาสอัันดีีที่่�จะได้้เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการออกแบบ-รัับทราบ-เข้้าใจ
ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นสุุขภาพของประเทศ และในฐานะที่่เ� ป็็นนายกเมืืองพััทยา เสมืือนหนึ่่ง� เป็็น “ข้้อต่่อ”
ที่่�จะถัักทอนโยบายระดัับชาติิเข้้ากัับการบริิหารงานท้้องถิ่่�น
		“ผมทำำ�งานตามเสีียงประชาชน” ปรเมศวร์์ ย้ำำ��
		กองบรรณาธิิการ “นิิตยสารสานพลััง” มีีโอกาสได้้พููดคุุยลงลึึกในหลายแง่่มุุมกัับ “ปรเมศวร์์
งานพิิเชษฐ์์” ผู้้�บริิหารหนุ่่�ม-คนรุ่่�นใหม่่ กัับการพััฒนาเมืืองที่่�จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมาย “เมืืองที่่�น่่าอยู่่�
และน่่าลงทุุนสำำ�หรัับคนทั้้�งโลก”

ความหลากหลาย
คืือความพิิเศษ
		ปรเมศวร์์ เปิิดการสนทนาด้้วยการบอกเล่่าถึึงบริิบทของพััทยา สู่่�การพััฒนาสุุขภาวะของคน
ในพื้้�นที่่� ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นหััวใจของเมืืองว่่า
		บนพื้้�นที่่�ประมาณ ๕๐ ตารางกิิโลเมตร พััทยามีีประชากรที่่�อยู่่�อาศััย เข้้ามาทำำ�มาหากิิน และ
มาท่่องเที่่ย� ว รวมแล้้วอาจมากกว่่า ๕ แสนคน ขณะที่่ป� ระชากรที่่เ� ป็็นคนพััทยาจริิงๆ มีีทะเบีียนบ้้าน
มีีอยู่่�ประมาณราว ๑.๑ แสนคน ที่่แ� ห่่งนี้้�จึึงเต็็มไปด้้วยความหลากหลาย สะท้้อนผ่่านการตั้้�งชมรม
-สมาคมฯ ที่่�มีีทั้้�งสมาคมชาวอีีสาน สมาคมชาวใต้้ รวมไปถึึงสมาคมชาวต่่างชาติิจากประเทศ
อื่่�นๆ
		นอกจากนี้้� พััทยาจึึงเป็็นเมืืองสำำ�หรัับคนทุุกถิ่่�นฐาน รวมไปถึึงกลุ่่�ม “นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ”
ที่่�มาพำำ�นัักอาศััยระยะยาว หรืือกลุ่่�ม Expat ตลอดจนกลุ่่�มชาวต่่างชาติิที่่�ตััดสิินใจเข้้ามาใช้้ชีีวิิต
เกษีียณที่่�ประเทศไทย
“พััทยาต้้อนรัับคนทุุกกลุ่่�ม ทุุกเพศ ที่่�มาจากหลายชาติิ หลายศาสนา ต่่างวิิถีีชีีวิิต
วััฒนธรรม ที่่�มาเพราะท่่องเที่่�ยว หรืือมาอยู่่�อาศััย มาทำำ�งาน ความต่่างที่่�เกิิดขึ้้�นถืือเป็็น
ความพิิเศษของเมืืองพััทยาที่่�แตกต่่างจากที่่�อื่่�นๆ”
		แต่่ความหลากหลายของพััทยา มีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย ซึ่่ง� ถืือเป็็นเรื่่อ� งปกติิของเมืืองใหญ่่ทั่่ว� โลก
ข้้อดีีคืือ ความหลากหลายนำำ�มาซึ่่�งการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจที่่�ดีี มีีการจัับจ่่ายใช้้เงิิน การลงทุุน
ทางธุุรกิิจที่่�มาพร้้อมกัับการสร้้างงาน
		ขณะที่่�ข้้อเสีีย เมื่่�อคนจำำ�นวนมากที่่�อยู่่�อาศััยร่่วมกัันในพื้้�นที่่�ประมาณ ๕๐ ตารางกิิโลเมตรก็็
จะมีีปััญหาเรื่่�องโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบสาธารณููปโภค ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดปััญหาสุุขภาวะของ
ผู้้�คน ทั้้�งในเรื่่�องสุุขภาพ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และหนีีไม่่พ้้นคืือความแออััด
		“ความแออััดทำำ�ให้้ส่ง่ ผลต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เมืืองพััทยาจะต้้องวางระบบจััดการให้้มากกว่่าปกติิ
โดยเฉพาะกัับต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในระบบนิิเวศน์์เดีียวกััน เพื่่�อพััฒนาเมืือง
พััทยาร่่วมกัันให้้สอดคล้้องกัับการท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ และควบคู่่�ไปกัับการสร้้างสุุขภาวะ
ที่่�ดีีให้้กัับกลุ่่�มคนทุุกกลุ่่�มของพััทยา” ปรเมศวร์์ ระบุุ
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สร้้างความเป็็นเจ้้าของ
ร่่วมกััน
		นายกเมืืองพััทยา ยอมรัับว่่า ด้้วยกลุ่่�มคนที่่�หลากหลายสถานะ วััฒนธรรม และสัังคมที่่�มา
อยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมเดีียวกััน การสร้้าง “ความสมดุุลในการพััฒนาเมืือง” อาจจะเป็็นไปได้้ยาก
แต่่ก็็สามารถที่่�จะทำำ�ให้้สำำ�เร็็จได้้ หากสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายด้้วยการยึึดโยง
เป้้าหมายเข้้าด้้วยกััน
		เมืืองพััทยาจึึงเริ่่ม� ดำำ�เนิินการฟัังเสีียงของทุุกคนทุุกกลุ่่�มในพััทยา เพื่่�อให้้เกิิดพื้้�นที่่ใ� นการแสดง
ความคิิดเห็็นในการร่่วมพััฒนาเมืืองให้้มีีคุุณภาพ ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคน
เช่่นกััน แนวคิิดของ “ปรเมศวร์์” คืือต้้องสร้้างจิิตสาธารณะร่่วมกััน เริ่่�มจากคนพััทยาต้้องรัักถิ่่�น
ที่่�อยู่่� ที่่�ประกอบอาชีีพ เพราะเมื่่�อไม่่ว่่าจะเป็็นใคร กลุ่่�มไหน สถานะใดก็็ตาม เมื่่�อรัักในถิ่่�นที่่�อยู่่�
ของตััวเอง ก็็จะเป็็นการง่่ายในการร่่วมมืือร่่วมใจดููแลบ้้านเมืืองให้้น่่าอยู่่� และมีีกติิการ่่วมกััน
		การมีีส่่วนร่่วมในฐานะเจ้้าของพััทยาร่่วมกัันของประชาชน ภาคธุุรกิิจต่่างๆ ถููกสะท้้อนให้้
เห็็นภาพผ่่านการจััดระเบีียบถนนบัันเทิิงยามค่ำำ��คืืนระดัับโลก “วอร์์คกิ้้�ง สตรีีท” ที่่�ผ่่านการ
ระดมความเห็็นของกลุ่่�มธุุรกิิจ ที่่�ต้้องการจััดระเบีียบ ปรัับปรุุงถนนชื่่�อดัังแห่่งนี้้�ให้้เป็็นระเบีียบ
มีีความปลอดภััย และทำำ�ให้้เป็็นพื้้�นที่่�น่่าท่่องเที่่�ยวมากยิ่่�งขึ้้�น
		นายกฯ เบีียร์์ ยกตััวอย่่างว่่า ถนนวอร์์คกิ้้�ง สตรีีท เมืืองพััทยาต้้องการจััดระเบีียบสายไฟฟ้้า
ก็็ดำำ�เนิินการนำำ�ลงดิิน แต่่เรายัังต้้องการให้้มีีการกำำ�หนดเวลาปิิดถนนที่่�ชััดเจน ซึ่่�งได้้คุุยกัับกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการ รัับฟัังเสีียงจากทุุกคนที่่�ทั้้�งเห็็นด้้วย และไม่่เห็็นด้้วย
		แต่่สุุดท้้ายก็็เป็็นฉัันทมติิร่่วมกัันของผู้้�ประกอบการ ที่่�จะปิิดถนนตั้้�งแต่่เวลา 19.00-05.00 น.
ของอีีกวัันสำำ�หรัับท่่องเที่่�ยวยามค่ำำ��คืืน และยัังมีีกติิการ่่วมกัันไม่่วางป้้ายโฆษณาบนถนน ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้เป็็นระเบีียบ นัักท่่องเที่่�ยวเดิินเที่่�ยวได้้สะดวกขึ้้�น และเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิิน รถพยาบาลกู้้�ชีีพ
รถดัับเพลิิงก็็สามารถเข้้าไปถึึงพื้้�นที่่�ได้้อย่่างรวดเร็็ว
		หรืือภาพลัักษณ์์อนาคตของพััทยา อาจไม่่มุ่่�งพััฒนาให้้เกิิดความเจริิญอย่่างเดีียว หากแต่่
สิ่่�งใดที่่�ดีี สวยงาม และทรงคุุณค่่าที่่�ควรอนุุรัักษ์์เอาไว้้อย่่างที่่�คนพััทยาต้้องการ เมืืองพััทยาก็็
พร้้อมจะใช้้กลไกความร่่วมมืือของภาคประชาชน ในการกำำ�หนดกติิการ่่วมกััน
		ปรเมศวร์์ ยกตััวอย่่างในอนาคต ที่่อ� าจใช้้กลไกเครื่่อ� งมืือธรรมนููญของเมืืองพััทยา ที่่เ� ป็็นกติิกา
ร่่วมกัันของทุุกภาคส่่วน ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่�อทำำ� “โอลด์์ทาวน์์ นาเกลืือ” ที่่�ถนนนาเกลืือ
ย่่านพััทยาเหนืือ ในการร่่วมอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�เมืืองเก่่า เช่่น การทาสีีอาคาร การต่่อเติิมอาคาร
ที่่�ต้้องกำำ�หนดแนวทางร่่วมกัันจากคนในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้ภาพความสวยงามของอาคาร สถานที่่�
ถนนหนทางแห่่งนี้้�ยัังคงอยู่่�แบบเดิิม ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น
		“ในอนาคต จะมีีการแสวงความร่่วมมืือ ระดมความเห็็นของคนพััทยา เพื่่�อพััฒนาให้้เกิิด
โอลด์์ทาวนาเกลืือร่่วมกััน ให้้ประชาชนได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดการต่่อเติิม รีีโนเวทอาคารในพื้้�นที่่�จาก
ข้้อตกลงร่่วมกััน แต่่ทั้้�งหมดก็็ต้้องมาจากความเข้้มแข็็งของชุุมชนที่่�ต้้องเห็็นในทิิศทางเดีียวกััน
เมืืองพััทยาขณะนี้้�ก็็ได้้เพิ่่�มพื้้�นที่่�สวนสาธารณะ สร้้างที่่�จอดรถให้้รองรัับ เพื่่�อกระตุ้้�นการทำำ�
กิิจกรรมต่่างๆ ในพื้้�นที่่�นี้้�ให้้ด้้วย” นายกเมืืองพััทยา กล่่าว
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เปิิดนโยบาย
‘สร้้างเมืืองพััทยา’
		นายกเมืืองพััทยา ให้้ภาพตััวอย่่างการจััดการปััญหาขยะของพื้้�นที่่� ที่่�มีีนโยบาย “สะอาด
ก่่อนสว่่าง” โดยประสานความร่่วมมืือจากภาคเอกชนเข้้ามาจััดการคััดแยกขยะอย่่างเป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม มีีการวางถัังขยะแยกประเภทไว้้ตามจุุดต่่างๆ อย่่างครอบคลุุม รณรงค์์ให้้ชุุมชน
ต่่างๆ เขตพื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยว ได้้ร่่วมกัันคััดแยกขยะ ขณะที่่�เมื่่�อรถเก็็บขยะมาเก็็บขยะก่่อนรุ่่�งสาง
ก็็จะไม่่มีีการ “เทรวม” อีีกต่่อไป แต่่จะคััดแยกรถขยะเพื่่�อจััดเก็็บขยะตามประเภท เพื่่�อนำำ�ไป
ทำำ�ลายและรีีไซเคิิลได้้อย่่างถููกต้้อง
		นอกจากนี้้� หน้้าที่่ข� องเมืืองพััทยา ยัังต้้องจััดการกัับปััญหาน้ำำ�� ท่่วม ที่่�ได้้ทุ่่�มงบประมาณ และ
วางแผนการไหลบ่่าของน้ำำ��หากเกิิดฝนตกหนัักอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�ง “ปรเมศวร์์” เล่่าว่่า การ
แก้้ปััญหาน้ำำ��ท่่วมของพื้้�นที่่�ค่่อนข้้างรุุดหน้้า และเชื่่�อว่่าขณะนี้้�หากฝนตกหนัักติิดต่่อกััน ๓-๔
ชั่่�วโมง พััทยายัังมีีศัักยภาพที่่�จะระบายน้ำำ��ออกจากพื้้�นที่่�ได้้
		ไม่่ใช่่เพีียงการพััฒนาด้้านการท่่องเที่่�ยวเท่่านั้้�น หากแต่่ว่่าเรื่่�องการศึึกษาของเด็็ก-เยาวชน
เมืืองพััทยา ก็็ต้้องให้้ความสำำ�คััญ ซึ่่�งเมืืองพััทยาได้้สร้้างโรงเรีียนต้้นแบบ ๑๑ แห่่ง ที่่�เป็็น
ตััวอย่่างให้้กัับโรงเรีียนอื่่�นๆ ทั่่�วประเทศ ด้้วยการเปิิดทางเลืือกการเรีียนให้้กัับนัักเรีียนชั้้�น
ม.ปลาย ที่่�ไม่่ได้้มีีแค่่สายวิิทย์์ สายศิิลป์์ แต่่ยัังมีีทางเลืือกอื่่�นๆ เพื่่�อตอบรัับกัับความสนใจใน
ปััจจุุบัันของคนรุ่่�นใหม่่ที่่�สอดรัับกัับอาชีีพในปััจจุุบััน เช่่น การเรีียนด้้านสาธารณสุุข การเรีียน
ด้้านวิิศวกรรม เทคโนโลยีี หรืือทััศนศิิลป์์ เป็็นต้้น ทั้้�งหมดก็็เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กัับเด็็กใน
การรัับความรู้้�ที่่�ทัันสมััย
		ขณะเดีียวกััน ในด้้านจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องของเมืืองพััทยา จากวัันนี้้�ที่่�มีี
อยู่่�ราว ๑.๑ หมื่่�นคน หรืือ ๑๐% ของประชากรเมืืองพััทยา ก็็จะได้้รัับการดููแลในรููปแบบ Smart
Senior ที่่จ� ะเป็็นโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ มีีกิจิ กรรมต่่างๆ ให้้เหมาะกัับวััย เพื่่�อให้้ผู้้�สูงู อายุุมีสัี งั คม รู้้�สึกึ ว่่า
ยัังมีีคุุณค่่า ที่่�สำำ�คััญคืือเพิ่่�มความกระฉัับกระเฉงจากกิิจกรรมต่่างๆ ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรงอย่่าง
เหมาะสม ไม่่เป็็นภาระต่่อลููกหลานและสัังคม ด้้วยแนวคิิดที่่�ว่่า สัังคมที่่�ดีีต้้องมีีรากฐานที่่�มั่่�นคง
ความสุุขของคนในครอบครััว จะสร้้างชุุมชนที่่�มีีความสุุขได้้อย่่างดีี
		“เราเน้้นอย่่างมากในการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับคนพััทยา และไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
การส่่งเสริิมสุุขภาพของคนพััทยาจะต้้องถึึงทุุกบ้้าน ผ่่านการบริิการจััดการด้้านการแพทย์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ
ในหน่่วยบริิการสาธารณสุุข ที่่�ก็็ต้้องครอบคลุุมตั้้�งแต่่ระบบบริิการปฐมภููมิิ ไปจนถึึงการรัักษา
ในโรงพยาบาลเอกชน การเพิ่่�มสวนสาธารณะ การจััดการพื้้�นที่่�ให้้เหมาะสมกัับผู้้�พิิการได้้ใช้้ชีวิี ติ
อย่่างปกติิที่่�สุุด เพราะทุุกคนต้้องได้้รัับการดููแลอย่่างเท่่าเทีียมกััน” นายกเมืืองพััทยา กล่่าว

เก็็บเกี่่�ยวผลประโยชน์์สู่่�
‘คนพััทยา’
		ปรเมศวร์์ ย้ำำ�� อีีกว่่า อย่่างไรก็็ตาม ภาพรวมของปััญหาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสุุขภาวะของคนในพื้้�นที่่�
คืือเรื่่�องเศรษฐกิิจ ปากท้้องของประชาชน
		กระนั้้�น พื้้�นที่่�ของพััทยา เป็็นอีีกจุุดหนึ่่�งที่่�จะช่่วยสร้้างรายได้้ เพื่่�อเพิ่่�มเติิมคุุณภาพชีีวิิตของ
คนในพื้้�นที่่ไ� ด้้เช่่นกััน ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ที่่เ� กิิดขึ้้�นจากภาคเอกชน ที่่เ� ข้้ามาใช้้พัทั ยาเป็็นพื้้�นที่่ก� ลาง
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เราเน้้นอย่่างมาก
ในการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ให้้กัับคนพััทยา และไม่่ทิ้้�งใคร
ไว้้ข้้างหลััง การส่่งเสริิมสุุขภาพ
ของคนพััทยาจะต้้องถึึงทุุกบ้้าน
ผ่่านการบริิการจััดการ
ด้้านการแพย์์ที่่�มีีคุุณภาพ
ในหน่่วยบริิการสาธารณสุุข
ที่่�ก็็ต้้องครอบคลุุมตั้้�งแต่่
ระบบบริิการปฐมภููมิิ
ไปจนถึึงการรัักษา
ในโรงพยาบาลเอกชน
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		ปรเมศวร์์ บอกว่่ายินิ ดีีต้อ้ นรัับทุุกกิิจกรรมที่่�จะเข้้ามาร่่วมทำำ�ให้้พัทั ยาเป็็นเมืืองที่่�น่าท่
่ อ่ งเที่่�ยว
แต่่ขณะเดีียวกััน คนในพื้้�นที่่�ก็็ต้้องได้้รัับประโยชน์์ด้้วย ซึ่่�งเป็็นความต้้องการของคนพััทยาที่่�
ทำำ�มาค้้าขาย
		รููปแบบคืือ เมื่่�อมีีนัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางเข้้ามานัับหมื่่�นคนในกิิจกรรมต่่างๆ เมืืองพััทยาก็็จะ
ขอพื้้�นที่่�ค้้าขายให้้กัับคนพััทยาได้้เข้้าไปขายของโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เป็็นการแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้
คนในพื้้�นที่่� ชุุมชน ได้้มีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยว และจากกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในพััทยาของพวกเรา
เองด้้วย
		“อย่่างในงาน โอลิิมปิิกส์์ เดย์์ ที่่�เลืือกพััทยาจััดแข่่งขัันกีีฬา คอนเสิิร์์ต เราก็็ขอบููธขายของ
ให้้กัับชุุมชน ประชาชน เพื่่�อให้้ได้้เข้้ามามีีสิิทธิ์์�จัับฉลากค้้าขายกัับพื้้�นที่่�ที่่�จััดเตรีียมเอาไว้้ให้้ ซึ่่�ง
ก็็มาจากความต้้องการของประชาชนที่่�อยากให้้มีีพื้้�นที่่�ขายของได้้บ้้างด้้วย” นายกเมืืองพััทยา
ยกตััวอย่่าง
		อย่่างไรก็็ตาม พััทยามีีหลากหลายกิิจกรรมเกิิดขึ้้�นเพื่่�อกระตุ้้�นการท่่องเที่่ย� ว และมีีนักั ท่่องเที่่ย� ว
เข้้ามาเป็็นจำำ�นวนมาก แน่่นอนการค้้าขายของกลุ่่�มหาบเร่่แผงลอย ที่่�กระจายขายของให้้กัับ
นัักท่่องเที่่�ยวก็็เพิ่่�มมากขึ้้�นเช่่นกััน นั่่�นนำำ�มาสู่่�ความพยายามที่่�จะจััดระเบีียบ เพื่่�อให้้เกิิดความ
เรีียบร้้อยและไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งระหว่่างคนที่่�ใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะ กัับคนที่่�ต้้องทำำ�มาค้้าขาย
		แนวคิิดในการจััดระเบีียบ มีีทั้้�งการขึ้้�นทะเบีียนหาบเร่่แผงลอย และกำำ�หนดจุุดขายที่่เ� ห็็นพ้้อง
ตรงกัันจากทุุกคน เพื่่�อให้้คนในพื้้�นที่่ส� ามารถมีีรายได้้จากการท่่องเที่่ย� วได้้ทุกุ คน ไม่่เหลื่่อ� มล้ำำ�� กััน
จึึงต้้องเกิิดการจััดการอย่่างมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในพััทยา

‘สมััชชาสุุขภาพเมืืองพััทยา’
สร้้างกติิกาอยู่่�ร่่วมกััน
		เรื่่�อง “การจััดระเบีียบหาบเร่่แผงลอย” ในพััทยา ยัังถููกหยิิบยกขึ้้�นมาเป็็น ๑ ใน ๓ ประเด็็น
สำำ�คััญของคนพััทยา ที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�การแสวงหาฉัันทมติิ และจััดทำำ�นโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ
แบบมีีส่่วนร่่วม ผ่่านเครื่่�องมืือ-กระบวนการภายใต้้ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่่�
เรีียกว่่า “กระบวนการสมััชชาสุุภาพ”
ปรเมศวร์์ ขยายความว่่า เมืืองพััทยาตั้้�งใจจะจััด “สมััชชาสุุขภาพเมืืองพััทยา” ขึ้้น� เป็็น
ครั้้ง� แรกของพััทยา ในช่่วงต้้นเดืือน ธ.ค.๒๕๖๕ ซึ่่ง� นอกจากประเด็็นหาบเร่่แผงลอยแล้้ว
ยัังจะมีีการร่่อนตะแกรงความคิิดกัับทุุกภาคีีในเมืืองพััทยา ที่่�ประกอบไปด้้วย ผู้้�นำำ�  ๔๒
ชุุมชน ประธานอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) กลุ่่�มธุุรกิิจสถานบัันเทิิง
-ท่่องเที่่ย� ว ผู้้�นำำ�ศาสนา ผู้้�นำำ�สถานศึึกษาทุุกระดัับ ภาคส่่วนราชการทุุกหน่่วยในพื้้�นที่่� เพื่่�อ
มาหาข้้อสรุุปให้้เป็็นนโยบายของทุุกคนในการพััฒนาเมืืองพััทยาร่่วมกััน
		ทั้้�งใน “ประเด็็นธรรมนููญสุุขภาพเมืืองพััทยา” และ “ประเด็็นการท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม” ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�รวมเป็็น ๓ ประเด็็น ที่่�จะมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาเมืืองพััทยาให้้น่่าท่่องเที่่�ยว
และน่่าอยู่่�อาศััยจากการมีีส่ว่ นร่่วมของคนพััทยาทุุกคน ในงานสมััชชาสุุขภาพเมืืองพััทยา ครั้้�งที่่� ๑
“ถืือเป็็นโชคดีีของเรา ที่่�ผมมีีโอกาสเข้้าไปเป็็นกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ หรืือ คสช.
ที่่�มีีบุุคลากรที่่�เป็็นคลัังสมองด้้านสาธารณสุุขของประเทศ ทำำ�ให้้ได้้เห็็นแนวคิิด  ไอเดีีย
ต่่างๆ ในการจััดการ การพััฒนาเชิิงนโยบาย เพื่่�อนำำ�มาต่่อยอดกัับการพััฒนาด้้านสุุขภาวะ
และคุุณภาพชีีวิิตของคนในพื้้�นที่่� โดยเฉพาะกัับการสร้้างพััทยาให้้เป็็นเมืือง Wellness
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City หรืือเป็็นเมืืองสุุขภาวะดีี เป็็นที่่�พัักของคนรัักษ์์สุุขภาพจากทั่่�วโลก เหมาะสำำ�หรัับ
การลงทุุน สำ�ำ หรัับการอยู่่�อาศััย และเหมาะสำำ�หรัับคนพััทยาเองด้้วยเช่่นกันั ” ปรเมศวร์์ ย้ำำ��
		ปรเมศวร์์ บอกด้้วยว่่า การพััฒนาเมืืองพััทยา นายกฯ เองจะไม่่ทำำ�งานคนเดีียว หากแต่่จะ
ร่่วมแผ้้วถางทางกัับประชาชนทุุกกลุ่่�ม ทุุกภาคีีเครืือข่่าย ด้้วยการเปิิดรัับฟัังเสีียงความเห็็น การ
แสดงออกทางความคิิดในการต้้องการพััฒนาเมืืองพััทยา ซึ่่�งหากเป็็นประเด็็นใดที่่�ผ่่านการพููด
คุุยอย่่างมีีส่่วนร่่วมและเป็็นประโยชน์์ เมืืองพััทยาก็็พร้้อมจะสนัับสนุุนการทำำ�งานของทุุกภาคีี
เครืือข่่ายอย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งภาคประชาชน ภาคธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พื้้�นที่่�กลางของเมืืองพััทยา
ที่่�สามารถทำำ�ให้้ทุุกคนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นได้้ร่่วมกััน
		“พััทยาพร้้อมเป็็นพื้้�นที่่ก� ลาง เข้้ามาได้้เลย ถ้้าไม่่ผิดิ ระเบีียบ ไม่่ผิดิ กฎหมาย เรายิินดีีต้อ้ นรัับเลย
เพราะจะได้้มาพััฒนาร่่วมกัันในทุุกกิิจกรรมของเมืืองพััทยา” ปรเมศวร์์ ทิ้้�งท้้าย

พััทยาพร้้อมเป็็น
พื้้�นที่่�กลาง
เข้้ามาได้้เลย
ถ้้าไม่่ผิิดระเบีียบ
ไม่่ผิิดกฎหมาย
เรายิินดีีต้้อนรัับเลย
เพราะจะได้้มา
พััฒนาร่่วมกััน
ในทุุกกิิจกรรม
ของเมืืองพััทยา
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เ ก า ะ ติิ ด ค ส ช .

ผ่่านแผนงบประมาณ ‘สช.’ ปีี ๒๕๖๖
‘คสช.’ มอบทิิศทางการทำำ�งาน
มุ่่�งเคลื่่�อน ‘ประเด็็นสำำ�คััญของประเทศ’

แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการเงิินและงบประมาณ ปีี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) ได้้ผ่า่ นการรัับทราบและให้้ข้อ้ เสนอ
แนะเพิ่่�มเติิมในการประชุุมคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
(คสช.) ครั้้�งที่่� ๕/๒๕๖๕ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ ซึ่่�งมีี
นายอนุุทิิน  ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีี และ รมว.
สาธารณสุุข (สธ.) ในฐานะประธาน คสช. เป็็นประธานการ
ประชุุม
		สำำ�หรัับแผนการดำำ�เนิินงานในปีีหน้้าของ สช. จะอยู่่�
ภายใต้้วงเงิินงบประมาณ ๑๘๖.๐๘ ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นแผน
ดำำ�เนิินงานปีีแรกและมีีเนื้้�อหางานสอดคล้้องกัับแผนงาน
หลัักของ สช. ฉบัับที่่� ๔ ปีีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
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		ทั้้�งนี้้� นายอนุุทิิน  ชาญวีีรกููล  ประธาน คสช. ได้้ให้้
นโยบายการทำำ�งานของ สช. ปีีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่่�งจะ
มีี ทั้้� งการขัั บ เคลื่่� อ นนโยบายสาธารณะในประเด็็ น ปัั ญ หา
สำำ�คััญของประเทศ ร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์ทั้้�งในระดัับชาติิ
และระดัับพื้้�นที่่� เน้้นการขัับเคลื่่�อนธรรมนููญว่่าด้้วยระบบ
สุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๓ ที่่� คสช. ได้้พิิจารณาไปแล้้ว และ
กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาเห็็นชอบเพื่่�อประกาศใช้้ของ
คณะรััฐมนตรีี (ครม.)
		ประธาน คสช. ระบุุด้้วยว่่า การดำำ�เนิินงานตาม พ.ร.บ.
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐ หลัังจากนี้้� จะมีีความท้้าทาย
ไม่่ว่า่ จะเป็็นประเด็็นของความเหลื่่อ� มล้ำำ�� สัังคมสููงวััย เทคโนโลยีี
บทบาทของคนรุ่่�นใหม่่ ความเข้้มแข็็งของชุุมชน รวมไปถึึง
การปรัับตััวของระบบสุุขภาพที่่อ� าจไม่่เท่่าทันั การเปลี่่ย� นแปลง
ของสัังคม
		“ดัังนั้้�น สช. จะต้้องมีีบทบาทในการสนัับสนุุนหรืือขัับเคลื่่อ� น
ให้้เกิิดความมั่่�นคงด้้านสุุขภาพ ด้้วยการพััฒนาระบบรัับมืือ
ปรัับตััว ต่่อวิิกฤติิปััญหาด้้านสุุขภาพและสุุขภาวะ การสร้้าง
ความรอบรู้้� การลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� และสร้้างความเป็็นธรรม
ด้้านสัังคมและสุุขภาพ” นายอนุุทิิน กล่่าว
นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ เลขาธิิการคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่่งชาติิ กล่่าวว่่า เป้้าหมายการทำำ�งานของ สช.
ในปีี ๒๕๖๖ ได้้พิจิ ารณาถึึงสถานการณ์์สำ�ำ คััญที่่มี� ผี ลต่่อแผน
การดำำ�เนิินงาน ไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบสุุขภาพหลัังวิิกฤติิการระบาด
โรคโควิิด-19 สภาพเศรษฐกิิจของประเทศตกต่ำำ�� ความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและรููปแบบการทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไป
รวมทั้้�งได้้รับั เอานโยบายของคณะกรรมการบริิหารสำำ�นัักงานฯ
(คบ.) ที่่�ให้้ สช. ทบทวนปรัับลดงานที่่�สำำ�คััญน้้อย และเพิ่่�ม
งานสำำ�คััญของประเทศมากขึ้้�น
		ขณะเดีียวกัันยัังจะพััฒนาระบบบริิหารจััดการภายในและ
กำำ�ลัังคนของ สช. เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรสมรรถนะสููง
ที่่�ใช้้ไอทีี ข้้อมููล และวิิชาการในการขัับเคลื่่�อนงานภายใต้้
แผนการดำำ�เนิิน ๓ แผนงาน ๑๘ โครงการ และอีีก ๑
โครงการพิิเศษที่่�ทำำ�ร่่วมกัับสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาสร้้าง
สุุขภาวะในกรุุงเทพมหานคร (กทม.)
		ภายในที่่�ประชุุม คสช. ครั้้�งนี้้� ยัังได้้มีีมติิเห็็นชอบแนวทาง
การทบทวนและจััดทำ�ธรร
ำ มนููญสุุขภาพพระสงฆ์์แห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� ๒ เพื่่อ� ทบทวนและปรัับปรุุงธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์
แห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้้เป็็นกรอบแนวทางปฏิิบััติิในการ
ดููแลสุุขภาวะของพระสงฆ์์ ที่่�คณะสงฆ์์และหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๖๑ ถึึงปััจจุุบััน โดย
ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างเสนอแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานวิิชาการทบทวน

ธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์แห่่ง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงนามโดย
สมเด็็จพระมหา ธีีราจารย์์ ประธานฝ่่ายสงฆ์์
		หลัังประชุุม นพ.ณรงค์์ศัักดิ์์� อัังคะสุุวพลา ประธาน
กรรมการขัับเคลื่่�อนธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์แห่่งชาติิ พ.ศ.
๒๕๖๐ (ฝ่่ายฆราวาส) ระบุุว่า่ การได้้มาและขัับเคลื่่อ� นธรรมนููญ
สุุขภาพพระสงฆ์์ฯ ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนถึึงปััจจุุบัันเกิิดจากความ
ร่่วมมืือของหน่่วยงานและองค์์กรภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องมากกว่่า
๑๐ หน่่วยงาน ขัับเคลื่่�อนบนหลัักการธรรมนำำ�โลก
		อย่่างไรก็็ตามพบว่่า การมีีส่ว่ นร่่วมของพระสงฆ์์กับั ชุุมชน
สัังคม และการมีีส่่วนร่่วมของพระสงฆ์์ในแต่่ละระดัับยัังมีี
ข้้อจำำ�กััด เช่่นเดีียวกัับการบููรณาการกลไกหรืือนโยบายภายนอก
รวมถึึงการถอดบทเรีียนพื้้�นที่่�ตััวแบบที่่�น่่าสนใจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การเรีียนรู้้�และขยายผลอย่่างเป็็นระบบ ก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััดอยู่่�
		ขณะเดีียวกััน จากการประเมิินผลการขัับเคลื่่อ� นธรรมนููญ
สุุขภาพพระสงฆ์์ฯ โดย มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราช
วิิทยาลััย ในปีี ๒๕๖๓ ยัังมีีข้อ้ ค้้นพบอื่่น� ๆ เช่่น พระสัังฆาธิิการ
ยัังไม่่เข้้าใจและขาดความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ส่่งผลต่่อการจััด
ระบบและกลไกในการส่่งเสริิม ป้้องกััน รัักษา และฟื้้น� ฟููสุขุ ภาพ
พระสงฆ์์ในวััด ขาดการรวบรวมและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลกลาง
เกี่่�ยวกัับสภาวการณ์์พระสงฆ์์ ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การวางแผนสร้้าง
เสริิมสุุขภาวะพระสงฆ์์อย่่างเป็็นระบบ
		ในขณะที่่�บทเรีียนจากการรัับมืือวิิกฤตการระบาดของ
โควิิด-19 ก็็ได้้ทำ�ำ ให้้เห็็นศัักยภาพของวััดในการเป็็นศููนย์์กลาง
การพััฒนาและช่่วยเหลืือประชาชน รวมทั้้�งให้้ความรู้้�ความ
เข้้าใจในการดููแลสุุขภาพของประชาชนได้้เป็็นอย่่างดีี
		นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุม คสช. ยัังได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ
(ชุุดใหม่่) โดยมีี นพ.วิิชัยั โชควิิวัฒ
ั น เป็็นประธานกรรมการ
ทดแทนคณะกรรมการชุุดเดิิมที่่�มีีกำำ�หนดครบวาระวัันที่่� ๑๔
ก.ย. ๒๕๖๕ ซึ่่ง� จะมีีหน้้าที่่ใ� ห้้คำ�ำ ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อ
หน่่วยงานองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์
ชาติิ แผนพััฒนาภููมิิปััญญาไทย วิิถีีไท และธรรมนููญว่่าด้้วย
ระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ
		คณะกรรมการฯ ชุุดนี้้�ยัังจะมีีหน้้าที่่�พััฒนานโยบายและ
แผนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้านสุุขภาพ
รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น คุุ ณ ค่่ า และการพัั ฒ นา
ภููมิิปััญญาไทย ตลอดจนสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการคััดเลืือก
และรัับรอง “หมอไทยดีีเด่่นแห่่งชาติิ” เป็็นต้้น
		สำำ�หรัับการประชุุม คสช. ครั้้�งนี้้� ยัังได้้มีี นายปรเมศวร์์
งามพิิเชษฐ์์ นายกเมืืองพััทยา และ ดร.ทวิิดา กมลเวชช
รองผู้้�ว่่าราชการ กทม. เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นครั้้�งแรก ร่่วมกัับ
กรรมการจากภาคส่่วนต่่างๆ รวมกว่่า ๔๐ คน
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เ รื่�่ อ ง เ ล่่ า จ า ก พื้้� น ที่่�

เรื่่�อง ชญาดา เธีียรวิิบููลย์์

สู่่�ทศวรรษ
บนเส้้นทางสุุขภาวะที่่�ดีีของคนลำำ�ปาง
		นัับตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๖ จนถึึงวัันนี้้� เป็็นเวลาร่่วม ๑
ทศวรรษ ที่่�เกิิดการรวมตััวกัันของภาคีีเครืือข่่ายจากจุุด
เริ่่�มต้้นเพีียงไม่่กี่่�เครืือข่่าย จนกลายมาเป็็นการรวมตััวกััน
ของทั้้�ง ภาครััฐ ภาควิิชาการ ท้้องที่่� ท้้องถิ่่น� อย่่างกลมเกลีียว
ในการขัับเคลื่่�อนประเด็็นนโยบายสาธารณะของจัังหวััด
ลำำ�ปาง เข้้ามาสนัับสนุุนและหนุุนเสริิมให้้เกิิดพลัังทางปััญญา
และพลัังร่่วมของคนในชุุมชนให้้เกิิดพื้้�นที่่�รููปธรรมครอบ
คลุุมทุุกพื้้�นที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		สมััชชาสุุขภาพจัังหวััดลำำ�ปางได้้วางเป้้าหมายร่่วมกััน
คืือ “ร่่วมสร้้างสุุขภาวะที่่ดี� ขี องประชาชน จัังหวััดลำ�ป
ำ าง”
เน้้นให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนานโยบายสาธารณะเพื่่�อ
สุุ ข ภาวะอย่่ า งมีี ส่่ ว นร่่ว ม โดยกำำ� หนดให้้ก ระบวนการ
สมัั ช ชาสุุ ข ภาพเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ที่่� สำำ� คัั ญ ในการสร้้ า งการ
มีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วนในสัังคม จากความมุ่่�งมั่่น� เชื่่อ� มั่่น�
ต่่อกระบวนการสมััชชาสุุขภาพ จนเกิิดผลเป็็นรููปธรรม
		ทำำ�ให้้ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๗ สมััชชาสุุขภาพจัังหวััดลำำ�ปาง
ได้้รัับรางวััลสมััชชาอวอร์์ด ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดแรงบัันดาลใจใน
การขัับเคลื่่�อนสุุขภาพเพื่่�อให้้จัังหวััดลำำ�ปาง เป็็นนครแห่่ง
ความสุุข อยู่่�ดีี มีีสุุข สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า
		ในปีี ๒๕๖๕ มีีการขัับเคลื่่อ� นประเด็็นนโยบายสาธารณะ
จำำ�นวน ๔ ประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์จัังหวััดและ
หน่่วยงานภาคีียุุทธศาสตร์์ที่่�รัับผิิดชอบ ดัังนี้้� ๑. ประเด็็น
การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ๒.
ประเด็็นเด็็ก เยาวชน ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการจัังหวััดลำำ�ปาง ๓.
ประเด็็นความมั่่�นคงทางอาหาร และ ๔. ประเด็็นชุุมชน
เป็็นฐานจััดการโรคอุุบััติิใหม่่/อุุบััติิซ้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม
		การขัับเคลื่่�อนงานดัังกล่่าว ได้้ก่่อให้้เกิิดพื้้�นที่่�รููปธรรม
และพื้้�นที่่�ต้้นแบบมากถึึง ๑๐๓ พื้้�นที่่� ๖๘ ภาคีี ๑๔๓
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เครืือข่่าย มีีพื้้�นที่่�ประกาศใช้้ธรรมนููญสุุขภาพระดัับอำำ�เภอ
ตำำ�บล และชุุมชน รวม ๓๒ ฉบัับ ใน ๑๓ อำำ�เภอ และการ
ศึึกษา CHIA ๒ พื้้�นที่่�
		การจััดเวทีีสมััชชาสุุขภาพปีีนี้้� จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งที่่� ๙ พ.ศ.
๒๕๖๕ เมื่่�อวัันที่่� ๒๔ สิิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิิต ศููนย์์ศึึกษาลำำ�ปาง ได้้มีีการประกาศข้้อเสนอ
เชิิงนโยบายใน ๓ กลุ่่�มประเด็็นสำำ�คััญ ทั้้�งในระดัับจัังหวััด
และระดัับปฎิิบััติิการ มอบต่่อ ดร.ตวงรััตน์์ โล่่ห์์สุุนทร
นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดลำำ�ปางและภาคีียุทุ ธศาสตร์์
จัังหวััดลำำ�ปาง เพื่่�อนำำ�ไปเชื่่�อมกัับแผนงานโครงการตาม
ภารกิิจในระดัับยุุทธศาสตร์์จัังหวััดลำำ�ปางและหน่่วยงาน
ภาคีีพื้้�นที่่�ปฎิิบััติิการให้้เกิิดการบููรณาการ ให้้เป็็นแผน
ปฎิิบััติิการเดีียวกััน เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน และ
สามารถขยายหรืือเปิิดพื้้�นที่่�ใหม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�น อัันจะเกิิด
ประโยชน์์ต่อ่ การทำำ�งานและร่่วมทุุนการขัับเคลื่่อ� นนโยบาย
สาธารณะให้้บรรลุุเป้้าหมายร่่วมกััน และเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดให้้ชาวจัังหวััดลำำ�ปางอย่่างแท้้จริิง
		สมััชชาสุุขภาพจัังหวััดลำำ�ปาง นัับเป็็นอีีกจัังหวััดที่่�มีี
โครงสร้้างและกลไกในการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นระบบ ทั้้�งมีี
การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสมััชชาสุุขภาพจัังหวััดลำำ�ปาง
โดยผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด ปััจจุุบัันมีีการปรัับเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
คณะกรรมการเครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพจัังหวััดลำำ�ปาง (คค.
สจ.ลำำ�ปาง) โดยมีี ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ พญ.สยมพร
ศิิริินาวิิน เป็็นประธาน มีี น.ส.ศิิริิพร ปััญญาเสน เป็็นฝ่่าย
เลขานุุการกิิจ ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการกลไกให้้เข้้ม
แข็็ง สามารถเป็็นพื้้�นที่่ก� ลางเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือทุุกภาคีี
เครืือข่่ายเพื่่�อให้้ลำำ�ปางเป็็นเมืืองแห่่งคุุณภาพชีีวิิตดีีและ
ผู้้�คนมีีความสุุข
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แกะ รอยโลก

เรื่่�อง ฝรั่่�งแช่่อิ่่�ม

สุุขภาพในมืือท้้องถิ่่�น : หลายรููปแบบ
การร่่วมกัันดููแลสุุขภาพจากต่่างประเทศ
		หลัังจากมีีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำำ�นาจ
ให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เรื่่�อง “หลัักเกณฑ์์และ
ขั้้�นตอนการถ่่ายโอนภารกิิจสถานีีอนามััยเฉลิิมพระเกีียรติิ
๖๐ พรรษา นวมิินทราชิินีีและโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำำ�บล (รพ.สต.) ให้้แก่่องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.)”
(๑๙ ตุุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ถืือเป็็น “ครั้้�งแรก” ที่่�มีีการถ่่าย
โอนกิิจการสถานีีอนามััยฯ และ รพ.สต. ให้้กัับองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.) ซึ่่�งนัับเป็็นท้้องถิ่่�นขนาดใหญ่่
และต่่างจากในอดีีตที่่�มีีการถ่่ายโอนในระดัับเทศบาลและ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล (อบต.) ทำำ�ให้้เกิิดการตื่่น� ตััวของ
สัังคมไทยในการเรีียนรู้้�กระแสการมอบอำำ�นาจให้้ท้้องถิ่่�น
ดููแลระบบสุุขภาพที่่�เหมาะกัับพื้้�นที่่� แกะรอยโลกฉบัับนี้้�
จึึงพาสำำ�รวจโมเดลการกระจายอำำ�นาจด้้านบริิการสุุขภาพ
จากหลายประเทศทั่่�วโลก

กระจายอำำ�นาจ
ที่่�ยัังอยู่่�เพีียง
ในกฎหมายใหญ่่

		หากพููดถึึงการกระจายอำำ�นาจด้้านการบริิการสุุขภาพ
จะพบว่่ากลุ่่�มประเทศรายได้้น้้อยมีีการกระจายอำำ�นาจ
ด้้านสุุขภาพพุ่่�งเป้้าไปที่่�การพััฒนาระบบบริิการปฐมภููมิิ
และมัักมีีองค์์กรระหว่่างประเทศเป็็นตััวกระตุ้้�นให้้เกิิด
การกระจายอำำ�นาจ และการกระจายอำำ�นาจในด้้านระบบ
สุุ ข ภาพก็็ จ ะสอดคล้้องกัับระบบการเมืืองการปกครอง
และบริิบทของประเทศนั้้�นๆ
		หลายประเทศในทวีีปเอเชีีย เช่่น ประเทศอิินเดีีย
เนปาล บัังคลาเทศ ก็็ขานรัับหลัักการการกระจายอำำ�นาจ
ด้้านบริิการสุุขภาพที่่อ� ยู่่�บนความสอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญ
และกรอบนโยบายของประเทศตนเอง แต่่พบว่่าการกระจาย
อำำ�นาจยัังไม่่ไปถึึงระดัับท้้องถิ่่น� อย่่างสมบููรณ์์ เพราะติิดขััด
ในหลายประการ เช่่น ขาดคณะกรรมการหรืือโครงสร้้าง
การบริิหารงานเพื่่�อดููแลเรื่่อ� งนี้้� ขาดหน่่วยงานระดัับท้้องถิ่่น�
ที่่�จะเข้้ามาดููแล รวมถึึงหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�อาจจะยััง
ไม่่เดิินหน้้าในเรื่่�องนี้้�อย่่างเต็็มที่่�
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		ทั้้�งนี้้�ภายหลัั ง การระบาดของไวรัั ส หยุุ ด โลกอย่่ า ง
Covid-19 กระแสเรีียกร้้องการกระจายอำำ�นาจการจััดการ
บริิการสุุขภาพก็็ดัังขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง เช่่นในประเทศอิินเดีียที่่�
ระบบบริิการสุุขภาพค่่อนข้้างรวมศููนย์์ มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่ค่� อ่ นข้้าง
สููง และในช่่วงการแพร่่ระบาดของ Covid-19 พบผู้้�ป่่วย
ตกค้้างจำำ�นวนมากโดยเฉพาะพื้้�นที่่�ชนบทที่่�แต่่เดิิมก็็พบ
ปััญหาการเข้้าไม่่ถึึงสถานพยาบาลอยู่่�แล้้ว และมีีการ
ทำำ� การศึึ ก ษาและมีี ข้้ อ เสนอให้้ อิิ น เดีี ย กระจายอำำ� นาจ
และการบริิการสุุขภาพซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�จะสร้้างการบริิการ
สุุขภาพที่่ยื� ดื หยุ่่�น และยั่่ง� ยืืนโดยเฉพาะในช่่วงวิิกฤตสุุขภาพ
โดยมีีข้้อเสนอใน ๔ ประเด็็นสำำ�คััญคืือ
๑. สร้้างเครืือข่่ายของโรงพยาบาลและคลิินิิกให้้ครอบ
คลุุมทั่่�วถึึง ๒. การจััดสรรภาระหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ด้้าน
สาธารณสุุขในพื้้�นที่่ใ� ห้้เหมาะสม ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องลงทุุนในการ
พััฒนาทัักษะและอุุปกรณ์์ที่่จำ� �ำ เป็็น ๓. ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
เช่่น ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อควบคุุมคุุณภาพของการบริิการหรืือ
การรัักษา ๔. เชื่่�อมต่่อกัับชุุมชน โดยพบว่่าหากสถาน
พยาบาลที่่� มีี ภ ารกิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารกัั บ ชุุ ม ชนโดยรอบจะมีี

เชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ชุุ ม ชนมากกว่่ า โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ ที่่� มีี
เป้้าหมายเพื่่�อรัักษาผู้้�ป่่วยของตนเองเท่่านั้้�น

กระจายอำำ�นาจหน้้าที่่�
แต่่งบประมาณ
ดููแลจากส่่วนกลาง
		ตััวอย่่างของประเทศบอตสวานาจากภููมิภิ าคแอฟริิกาใต้้
มีีการกระจายอำำ�นาจด้้านระบบบริิการปฐมภููมิิในระดัับ
อำำ�เภอ โดยการบริิหารจััดการมาจากคณะทำำ�งานสุุขภาพ
ระดัับเขตและกลไกสภาเมืือง ในขณะที่่�งบประมาณมา
จากการจััดสรรโดยรััฐบาลกลาง
		ในขณะที่่ป� ระเทศชิิลีี จากทวีีปอเมริิกาใต้้มีกี ารกระจาย
อำำ�นาจด้้านการบริิการสุุขภาพใน ๒ ระดัับ คืือ ระดัับ
ภููมิิภาคและระดัับเทศบาล โดยฝ่่ายเลขาด้้านสุุขภาพ
ระดัับภููมิิภาค และหน่่วยงานบริิหารด้้านสุุขภาพในระดัับ

ท้้องถิ่่�น มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�โดยสมบููรณ์์ในทุุกหน้้างานด้้าน
การบริิหารงานด้้านสุุขภาพ และด้้วยข้้อตกลงระหว่่าง
ผู้้�อำำ�นวยการด้้านบริิการสุุขภาพ เทศบาลเป็็นเจ้้าของ
ระบบบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิซึ่่�งรวมถึึงระบบโครงสร้้าง
อุุปกรณ์์ และบุุคลาการ แต่่ค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งค่่าบริิการ เงิิน
เดืือนบุุคลากรจะจ่่ายโดยกองทุุนสุุขภาพระดัับชาติิ

ให้้ทั้้�งอำำ�นาจ หน้้าที่่�
และงบประมาณ

		ในกลุ่่�มประเทศกลุ่่�มรายได้้ สูู ง อย่่ า งสหรัั ฐ อเมริิ ก า
อัังกฤษ อิิตาลีี และสเปน พบว่่าการกระจายอำำ�นาจด้้าน
บริิการสุุขภาพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกระจายอำำ�นาจด้้าน
การคลัังด้้วย โดยให้้อิิสระแก่่หน่่วยงานระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับท้้องถิ่่�นในการบริิหารจััดการทั้้�งระบบ
		นอกจากนี้้�ในประเทศออสเตรเลีียที่่�อาจเรีียกได้้ว่่าให้้
ทั้้�งอำำ�นาจและการบริิหารงบประมาณกัับท้้องถิ่่�นอย่่าง
สมบููรณ์์ โดยมีีกระทรวงสาธารณสุุขออสเตรเลีีย ที่่�ทำำ�
หน้้าที่่�คลอดนโยบายและทิิศทางการบริิการระบบสุุขภาพ
ของประเทศ เช่่น แผนพััฒนานโยบายด้้านสุุขภาพของ
ประเทศ การวิิจััยด้้านการแพทย์์การสาธารณสุุข การ
ควบคุุมบััญชีียา การจััดสรรงบประมาณให้้กองทุุนหลััก
ประกัันสุุขภาพและท้้องถิ่่�น ในขณะที่่�หน่่วยงานท้้องถิ่่�น
จะรัับนโยบายส่่วนกลางบางอย่่างมาปรัับใช้้ และดููแล

ด้้า นการบริิ ห ารงานบริิ ก ารสุุ ข ภาพในระดัั บ พื้้�นที่่� อ ย่่า ง
เบ็็ดเสร็็จที่่�เหมาะสมกัับท้้องถิ่่�นโดยไม่่ต้้องรอคำำ�สั่่�งจาก
ส่่วนกลาง
เรีียบเรีียงข้้อมููลจาก
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6752685/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8884288/
https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/health-system-overview
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ใ ห้้ ร ะ บ บ สุุ ข ภ า พ เ ล่่ า เ รื่�่ อ ง

ทิิศทางการขัับเคลื่่�อน HIA
ในระดัับท้้องถิ่่�น
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		เมื่่�อวัันที่่� ๘-๙ สิิงหาคม ๒๕๖๕ ที่่�ผ่่านมามีีการจััด
ประชุุมวิิชาการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านการประเมิินผล
กระทบด้้านสุุขภาพ โดยมีีวััตุุประสงค์์เพื่่�อ ๑. เพื่่�อให้้เกิิด
การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� จากการปฏิิบััติิการ HIA และงาน
วิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงบทเรีียนการดำำ�เนิินงาน
ในระดัับต่่างๆ ๒. เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการใช้้ HIA ให้้สามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับงานทั้้�งในเชิิงนโยบายและ
ปฏิิบััติิการในระดัับต่่างๆ ๓. เพื่่�อพััฒนา
ฐานข้้อมููลเครืือข่่าย HIA ซึ่่�งจะเป็็น
ประโยชน์์ในการประสานงาน และเชื่่�อมโยง
การทำำ�งานร่่วมกัันต่่อไปในอนาคต
		ในวัันดัังกล่่าวมีีช่่วงเสวนาในระดัับนโยบาย
เรื่่�อง “โอกาสและความท้้าทาย: ทิิศทางการ
ขัับเคลื่่�อน HIA ของหน่่วยงานภาคีียุุทธศาสตร์์และ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ HIA
ฉบัับที่่� ๓” ดำำ�เนิินรายการโดย นายสุุทธิิพงษ์์ วสุโุ สภาพล
รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
เป็็นการเสวนาของผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�
HIA ไปใช้้ในระดัับท้้องถิ่่�น จำำ�นวน ๓ ท่่าน คืือ
		(๑) นายกิิต ติิพงษ์์ เกิิดฤทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการกอง
สาธารณสุุขท้้องถิ่่น� กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� (สถ.)
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลอปท. มองว่่า HIA สามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในระดัับท้้องถิ่่�น มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วม
ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน เพื่่�อดููแลสุุขภาวะ
องค์์รวมของชุุมชน
(๒) นายสมชาย ตู้้�แก้้ว  ผู้้�อำำ�นวยการกองประเมิิน
ผลกระทบต่่อสุุขภาพ กรมอนามััย มีีบทบาทในการ ทำำ�งาน
HIA ในอปท. โดยนำำ�รููปแบบการประเมิินมาตรฐาน EHA
มาใช้้ยกระดัับมาตรฐานอปท. และคุ้้�มครองสิิทธิิของ
ประชาชนหนึ่่�งในนั้้�นคืือ EHA ๘๐๐๐ ที่่�กล่่าวถึึงการ
ประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพโดยเฉพาะ เป็็นมาตรฐาน
แบบสมััครใจซึ่่�งอปท.สามารถนำำ�ไปใช้้เพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิ
ด้้านสุุขภาพของประชาชน
(๓) คุุณวิิเชษฐ์์ จิินานุุรัักษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการกอง
สาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลตำำ�บลเชีียงรากน้้อย
นำำ�เสนอกรณีีตััวอย่่างที่่�มีีการนำำ� HIA ไปใช้้ในระดัับ

ท้้องถิ่่�น ได้้นำำ�เสนอรููปธรรมความสำำ�เร็็จ
ในการนำำ� HIA ไปใช้้แก้้ไขปััญหาของชุุมชน
โดยเฉพาะกรณีีการทิ้้�งน้ำำ��เสีียสิ่่�งปฏิิกููลที่่�ปล่่อย
ทิ้้�งในชุุมชน เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือในการจััดการ
แก้้ไขปััญหากัับทุุกภาคส่่วน
		ในช่่วงสุุดท้้ายของการเสวนาท่่านรองสุุทธิิพงษ์์ ได้้
กล่่าวสรุุปการนำำ� HIA ไปใช้้ในระดัับท้้องถิ่่�นที่่�คำำ�นึึงถึึง
“ระดัับท้้องถิ่่�น” เป็็นสำำ�คััญ HIA ยัังเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีเสน่่ห์์
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ใน ๒ ลัักษณะคืือ การนำำ�ไปใช้้เพื่่�อให้้
ได้้ข้้อมููลสำำ�หรัับการพิิจารณาอนุุมััติิ/อนุุญาต หรืือจะนำำ�
ไปใช้้ในมุุมสร้้างสรรค์์สร้้างความสมานฉัันท์์ของชุุมชน
พร้้อมทั้้�งยัังยกระดัับการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ
เพื่่�อพััฒนานโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วมได้้อีีกด้้วย
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เรื่่�อง พิิสิิษฐ์์ ศรีีอััคคโภคิิน

Right to Health

๑ บุุญศรีี มีีวงศ์์อุุโฆษ, ‘กฎหมายรััฐธรรมนููญ’ ,โครงการตำำ�ราและเอกสารประกอบการ
สอน คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2553

พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐
หลัักการการกระจายอำำ�นาจ
ด้้านสุุขภาพของประเทศ

		ตามเจตนารมณ์์ของ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.
๒๕๕๐ รัับรองหลัักการในเรื่่�อง (๑) สิิทธิิด้้านสุุขภาพของ
บุุคคลตามแนวคิิดสิิทธิิมนุุษยชน และ (๒) หลัักการ
จัั ด การปัั ญ หาสุุ ข ภาพที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ บริิ บ ทของสัั ง คม
โดยหลัั ก การทั้้�งสองนี้้�เป็็ น ส่่ ว นสำำ� คัั ญ ในการกระจาย
อำำ�นาจการจััดการด้้านสุุขภาพของประเทศ
		สิิทธิิด้้านสุุขภาพตามที่่�ได้้รัับรองไว้้ใน พ.ร.บ. สุุขภาพ
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ สอดคล้้องกัับแนวคิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�มีีหลัักการว่่า มนุุษย์์มีีความเป็็นอิิสระหรืือมีีเจตจำำ�นงใน
ตนเอง การพััฒนาตนเองหรืือพััฒนาบุุคลิิกภาพของบุุคคล
นั้้�นย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจของผู้้�นั้้�นในอัันที่่�จะกำำ�หนด
ตนเองและในการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่เ� อื้้�อต่่อการพััฒนา
ตนเอง ๑
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		มนุุษย์์ทุุกคนจึึงกำำ�หนดแนวทางในการพััฒนาตนเอง
ได้้ตามความต้้องการของตนเอง การที่่�บุุคคลมีีสิิทธิิและ
เสรีีภาพในชีีวิิตร่่างกายจะทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�นกำำ�หนดแนวทางใน
การพััฒนาตนเองได้้
		แนวคิิ ด นี้้�ส่่ ง ผลให้้ บุุ ค คลมีี สิิ ท ธิิ ร่่ ว มกลุ่่�มกัั น ในการ
สร้้างสุุขภาวะของสัังคมตามที่่�กลุ่่�มตนต้้องการ การมีี
สัั ง คมสุุ ข ภาวะที่่� ส มบูู ร ณ์์ นั้้� นเรีี ย กร้้ อ งให้้ บุุ ค คลที่่� อ ยู่่�ใน
สัังคมมีีเจตจำำ�นงร่่วมกัันในการพััฒนาสุุขภาพซึ่่�งแม้้ว่่า
แต่่ละพื้้�นที่่�จะมีีบริิบทและความสลัับซัับซ้้อนของปััญหา
สุุขภาพที่่�แตกต่่างกัันออกไปตามปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพที่่�
แตกต่่างกััน แต่่สาระสำำ�คััญของการพััฒนาสุุขภาพจะ
ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับปััจจััยทั้้�งทางการแพทย์์และสัังคม
ควบคู่่�กัันไปด้้วยไม่่อาจทิ้้�งสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งได้้นั่่�นเอง

		ตามเจตนารมณ์์ของ พ.ร.บ. สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้้กำำ�หนดหลัักการในการจััดการปััญหาสุุขภาพ
ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของสัังคมในปััจจุุบัันว่่า การแก้้ไข
ปัั ญ หาด้้ า นสุุ ข ภาพของประชาชนไม่่ อ าจมุ่่�งเน้้ น ที่่� ก าร
รัักษาพยาบาลเพีียงด้้านเดีียว เพราะโรคและปััจจััยที่่คุ� กุ คาม
สุุขภาพมีีการเปลี่่�ยนแปลงและมีีความยุ่่�งยากสลัับซัับ
ซ้้อนมากขึ้้�นตามการพััฒนาการของสัังคม จำำ�เป็็นต้้อง
ดำำ�เนิินการให้้ประชาชนมีีความรู้้�เท่่าทััน มีีส่่วนร่่วม และ
มีีระบบเสริิมสร้้างสุุขภาพและระวัังป้้องกัันอย่่างสมบููรณ์์
รวมทั้้�งมีี อ งค์์ ก รและกลไกเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การดำำ� เนิิ น งาน
ด้้ า นสุุ ข ภาพอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและมีี ส่่ ว นร่่ ว มจากทุุ ก ฝ่่ า ย
อัันจะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ รวมทั้้�ง
สามารถดููแลแก้้ไขปััญหาด้้านสุุขภาพของประชาชนได้้

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทั่่�วถึึง
		ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่า่ หลัักการทั้้�งสองดัังกล่่าวนัับเป็็นรากฐาน
ของการกระจายอำำ�นาจในด้้านสุุขภาพที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นใน
ปััจจุุบัันที่่�จะมีีการโอนโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
(รพ.สต) หลายพัันแห่่งจากกระทรวงสาธารณสุุขไปสัังกััด
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ซึ่่�งการที่่�การกระจาย
อำำ�นาจนี้้�จะประสบความสำำ�เร็็จได้้ไม่่ใช่่เพีียงเฉพาะโอน
หน่่วยงานไปสัังกััด อปท. แต่่ประชาชนและบุุคลากร
ด้้านสุุขภาพในพื้้�นที่่�จะต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�อง
สิิทธิิด้้านสุุขภาพและเข้้าใจเจตนารมณ์์และแนวทางใน
การจััดการปััญหาสุุขภาพ(ที่่�ไม่่ได้้มุ่่�งแค่่เรื่่�องการรัักษา
พยาบาลเท่่านั้้�น)
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น โ ย บ า ย ส ร้้ า ง ไ ด้้

เรื่่�อง ฐิิติิมา สุุวััตถิิ

ขัับเคลื่่�อนมติิ ‘กิิจกรรมทางกาย’
เชื่่�อมร้้อยบทบาท ‘องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น’
		โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) ยัังคงเป็็นปััญหาสุุขภาพ
อัันดัับหนึ่่�งของประเทศ มีีผู้้�เสีียชีีวิิตด้้วยกลุ่่�มโรคดัังกล่่าว
เพิ่่� ม ขึ้้�นทุุ ก ปีี จากข้้อมููล Health Data Center ของ
กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) ระหว่่างปีี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔
และข้้อมููลจากผลการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชน
ไทยโดยการตรวจร่่างกาย
พบว่่าการป่่วยด้้วยโรค
ความดัันโลหิิตสููง และโรค
เบาหวานมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
		สาเหตุุส่่วนใหญ่่ของโรค NCDs
เป็็นผลมาจากการมีีพฤติิกรรม
สุุขภาพที่่�ไม่่่�เหมาะสม เช่่น การ
ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
การมีีกิิจกรรมทางกาย
ไม่่่�เพีียงพอ มีีภาวะ
น้ำำ��หนัักเกิิน และอ้้วน
ลงพุุง เป็็นต้้น
		การส่่งเสริิมให้้
คนไทยทุุกช่่วงวััย
มีีกิิจกรรมทางกาย
จึึงถููกผลัักดัันให้้เป็็น
มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่ง
ชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๐ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีีหน่่วยงาน
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกััน
ขัับเคลื่่�อน ไม่่ว่่าจะเป็็น
สถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (สจรส.ม.อ.), ศููนย์์วิิจััย
กิิจกรรมทางกายเพื่่�อสุุขภาพ สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ, กองกิิจกรรมทางกาย
เพื่่�อสุุขภาพ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข,

48

ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕

กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� , สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, สมาพัันธ์์ชมรมวิ่่�งเพื่่�อสุุขภาพไทย
ชมรมจัักรยานเพื่่�อสุุขภาพแห่่งประเทศไทย, การ
ไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค, และ
กระทรวงการท่่ อ งเที่่� ย ว
และกีีฬา เป็็นต้้น
ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน
๒๕๖๕ ที่่�ผ่่านมา
สถาบัั น การจัั ด การ
ระบบสุุ ข ภาพฯ ร่่ ว มกัั บ
สมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่ง
ประเทศไทย ผู้้�แทนองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� และองค์์กรวิิชาชีีพ
สถาปนิิกและผัังเมืือง หารืือ
การส่่งเสริิมกิิจกรรมทาง
กายในระดัับพื้้�นที่่� โดย
มีีคู่่�มือื การออกแบบการ
ใช้้ พื้้� นที่่� ส าธารณะ
เ พื่่� อ สุุ ข ภ า ว ะ ข อ ง
ชุุ ม ชนเป็็ น แนวทาง
ในการดำำ�เนิินงานซึ่่�ง
จะมีี ก ารจัั ด ประชุุ ม
เชิิงปฏิิบััติิการอบรม
การใช้้ คู่่�มืื อ นี้้�ให้้ กัั บ
องค์์ ก รปกครองส่่ ว น
ท้้องถิ่่�นที่่�สนใจต่่อไป
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เ ล่่ า ใ ห้้ ลึึ ก

ฝีีปาก 
ของยอดพล
ซุ่่�มยิิงหญิิงแห่่ง
สหภาพโซเวีียต
(๓)

เรื่่�อง นายแพทย์์วิิชััย โชควิิวััฒน

ระหว่่างไปร่่วมประชุุมนานาชาติิที่่�กรุุงวอชิิงตัันดีีซีี
สถานทููตโซเวีียตจััดงานเลี้้�ยงต้้อนรัับอย่่างเป็็นทางการ
ลุุดมิิลาได้้กล่่าวสุุนทรพจน์์ ซึ่่�ง “ผ่่านการเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการพรรคคอมมิิวนิิสต์์แล้้ว” หลัังกล่่าวจบมีีเสีียง
ปรบมืือเปาะแปะ แต่่หลัังจากทููตเปิิดโอกาสให้้สื่่�อมวลชน
ซัักถาม บรรยากาศก็็คึึกคัักขึ้้�น
	ลุุดมิิลา บัันทึึกว่่า “พฤติิกรรมของสื่่�อทำำ�ให้้เราตะลึึง
เราคาดว่่าพวกเขาจะถามเรื่่�องที่่�เราแถลงให้้กระจ่่าง ....
แต่่สถานการณ์์กลัับไม่่เป็็นไปตามนั้้�น” แต่่ “พยายามขุุดคุ้้�ย
เรื่่�องที่่�ไม่่เคยมีีใครรู้้� คำำ�ถามส่่วนใหญ่่พุ่่�งตรงมาที่่�ฉั ัน
ขณะที่่�ฉัันมองกลุ่่�มคนที่่�พึ่่�งตื่่�นเต้้นในห้้องประชุุม และ
ตะโกนคำำ�ถามงี่่�เง่่าในความคิิดฉััน” สถานการณ์์ตอนนั้้�น
ทำำ�ให้้ลุุดมิิลามีีความรู้้�สึึกเหมืือนกำำ�ลัังเผชิิญหน้้ากัับข้้าศึึก
ในสนามรบ ที่่�ทหารฝ่่ายเยอรมัันและโรมาเนีียที่่�ตกอยู่่�
ภายใต้้ยึึดครองของเยอรมัันแล้้ว บุุกแผ่่นดิินถิ่่�นเกิิดของ
เธอในรััสเซีีย ที่่�เมืืองโอเดสสา และเซวััสโตปอล ที่่�เธอทำำ�
หน้้าที่่พ� ลซุ่่�มยิิง เสี่่ย� งเป็็นเสี่่ย� งตายกัับกองทััพฝ่่ายตรงข้้าม
โดยไม่่มีีเกราะกำำ�บััง มีีเพีียงปืืนยาวอาวุุธคู่่�กายที่่�ต้้องหยุุด
ศััตรููให้้ได้้มากที่่�สุุด และเอาชีีวิิตรอดกลัับไปยัังที่่�ตั้้�งให้้ได้้
เธอบัันทึึกว่่า “ข้้าศึึกต้้องการทำำ�ให้้พวกเรากลััวและ
ตกตะลึึง จะได้้ขับั ไล่่เราออกจากที่่มั่่� น� แล้้วตามบดขยี้้� และ
ที่่�นี้้�ก็กำ็ �ำ ลัังเกิิดสถานการณ์์คล้้ายคลึึงกัันอยู่่� พวกเขาอยาก
ทำำ�ให้้เราตกตะลึึง บีีบบัังคัับให้้เราเผลอหลุุดปากพููดบาง
อย่่างที่่�ล่่อแหลมออกมา เพื่่�อให้้คนพููดตกเป็็นเป้้า เพราะ
จะได้้หััวเราะเยาะ”
“และนี่่�คืือการโต้้ตอบบางส่่วนจากการประชุุม........”
คำำ�ถาม :	คุุณลุุดมิิลาครัับ ที่่�แนวหน้้ามีีน้ำำ��อุ่่�นให้้อาบหรืือ
เปล่่าครัับ
คำำ�ตอบ : มีีสิิคะ อาบได้้วัันละหลายๆ หน ถ้้าหลบอยู่่�ใน
คููรบแล้้วโดนถล่่มด้้วยปืืนใหญ่่มัันก็็จะอุ่่�น
		นั่่�นแหละคืือการอาบ แต่่อาบฝุ่่�นนะคะ
คำำ�ถาม : มีีเครื่่�องป้้องกัันร่่างกายไหมครัับ
คำำ�ตอบ : มีีแค่่ปืืนยาวค่่ะ
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คำำ�ถาม : ผู้้�หญิิงทาลิิปสติิกเวลารบได้้หรืือเปล่่า
คำำ�ตอบ : ได้้ค่่ะ แต่่คงไม่่มีีเวลาหรอก ต้้องคว้้าปืืนกล
หรืือปืืนเล็็กยาว ปืืนพกหรืือลููกระเบิิดให้้ทัันก่่อน
คำำ�ถาม : คุุณชอบสวมชุุดชั้้�นในสีีอะไรครัับ
คำำ�ตอบ : ถามคำำ�ถามอย่่างนี้้�ในรััสเซีีย คุุณคงโดนตบปาก
ไปแล้้วนะคะ คำำ�ถามแบบนี้้�ตามปกติิเขาเอาไว้้ถามภรรยา
หรืือชู้้�เท่่านั้้�น แล้้วคุุณกัับฉัันก็็ไม่่ได้้มีีความสััมพัันธ์์กััน
แบบนั้้�น ให้้ฉัันตบหน้้าคุุณแทนดีีกว่่า เข้้ามาใกล้้ๆ หน่่อย
สิิคะ
คำำ�ถาม (จากนัักข่่าวสตรีี) : นี่่�คืือเครื่่�องแบบงานพิิธีีหรืือ
เครื่่�องแบบปกติิของคุุณคะ
คำำ�ตอบ : ตอนนี้้�เรายัังไม่่มีเี วลาสำำ�หรัับงานพิิธีอี ะไรหรอกค่่ะ
คำำ�ถาม (จากนัักข่่าวสตรีีคนเดิิม) : แต่่เครื่่อ� งแบบนี้้�ทำำ�ให้้
คุุณดููอ้้วนนะคะ หรืือว่่าคุุณไม่่สนใจ
คำำ�ตอบ : ฉัันภููมิิใจที่่�ได้้ส่่วมเครื่่�องแบบอัันเก่่าแก่่ของ
กองทััพแดงค่่ะ มัันได้้มาด้้วยการหลั่่�งเลืือดของเพื่่�อน
ทหารผู้้�เสีียชีีวิิตในการรบกัับพวกฟาสซิิสต์์ มีีเหรีียญ
ตราเลนิินที่่�ได้้มาจากความกล้้าหาญ
อยากให้้คุุณเจอการทิ้้�งระเบิิดจััง จริิงๆ นะคะ คุุณจะ
ลืืมเรื่่�องเครื่่�องแบบอะไรนั่่�นไปเลย
คำำ�ถาม : บริิษััทบุุหรี่่�ฟิิลิิป มอร์์ลิิส กำำ�ลัังจะเสนอผลงาน
มููลค่่าครึ่่�งล้้านแลกกัับการพิิมพ์์รููปของคุุณบนซองบุุหรี่่�
คุุณจะตกลงไหมครัับ
คำำ�ตอบ : ไม่่ค่่ะ ไปตายซะเถอะ

อ่่าน
ฝีีปาก ของยอดพลซุ่่�มยิิงหญิิง
แห่่งสหภาพโซเวีียต (๑ และ ๒)
ได้้ ใน นิิตยสารสานพลััง
ฉบัับ ๑๔๒-๑๔๓
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เตรีียมความ
พร้้อมถ่่ายโอน
‘รพ.สต.’
สู่่�อ้้อมกอด
‘องค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััด’
		ความพร้้ อ มขององค์์ ก ารบริิ ห าร
ส่่วนจัังหวััด (อบจ.) ทั่่�วประเทศ ใน
การรัับถ่่ายโอนภารกิิจโรงพยาบาลส่่ง
เสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.) เป็็นสิ่่�ง
ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องตระเตรีียมเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
รอยต่่อ ทั้้�งกัับผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�รัับ
บริิการ
		ล่่าสุดุ เมื่่อ� วัันที่่� ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕
สำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สช.) พร้้อมด้้วยหน่่วยงาน
ภาคีีเครืือข่่าย รวม ๑๕ องค์์กร ได้้ร่ว่ ม
กัันจััดการอบรมหลัักสููตร “การจััดการ
ระบบสุุขภาพท้้องถิ่่�นแบบมีีส่่วนร่่วม”
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพกองสาธารณสุุข
อบจ. รองรัับการถ่่ายโอนฯ โดยตรง
		ภายในงานเดีียวกัันนี้้� องค์์กรภาคีี
เครืือข่่าย ๑๕ หน่่วยงาน ยัังได้้ร่ว่ ม
กัั น ลงนามในบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความ
ร่่วมมืือ (MOU) “การพััฒนาระบบ
บริิการสุุขภาพขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้อ้ งถิ่่น 
� โดยประชาชนในพื้้�นที่่�
มีีส่่วนร่่วม” เพื่่�อร่่วมมืือกัันยกระดัับ
ศัักยภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพของ อปท. ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
การยกระดัับ “ระบบสุุขภาพท้้องถิ่่�น”
และระบบสุุขภาพปฐมภููมิิให้้เข้้มแข็็ง
ต่่อไป
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เรื่่�อง สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด
ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
แคทรียา การาม
นภินทร ศิริไทย
บัณฑิต มั่นคง
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน
ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
ชูชาติ ตรีรัถยานนท์
พรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์
ชนัญชิดา จันทร์หมื่น
ที่อยู่สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ ๑๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
อีเมล nationalhealth@nationalhealth.or.th
เว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th
ติดต่อกองบรรณาธิการ
บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด
๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้าน The Connect
๗/๑ ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม. ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕

53

HealthStation

healthstation.in.th

