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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
 จำาก รพ.สต.ถ่่ายโอน ส่่กระบัวนการสมััชชา
 ระบับัสุขภาพปฐมัภ่มัิและเกิด่ธรรมัน่ญ รพ.สต.ของประชาชน”

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 ระบับัสุขภาพท้้องถ่ิ�น ‘ใกล้บั้าน-ใกล้ใจำ’ ‘ภาพฝััน – อำานาจำ – ประชาชน’

๑๘	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 ต้องเอา ‘อำานาจำ’ ไปไว้ใกล้กับั ‘ปัญหา’
 และการ ‘ถ่่ายโอนภารกิจำ’ ยังไมั่ใช่ปลายท้างความัสำาเร็จำ

๒๘	 สััมภาษณ์์พิิเศษ
 Welcome to ‘พัท้ยา’ เมัืองท้่�น่าอย่่ - น่าลงทุ้น ของคนท้ั�งโลก

๓๘	 เกัาะติิด	คุสัช.
 ผ่่านแผ่นงบัประมัาณ ‘สช.’ ปี ๒๕๖๖ ‘คสช.’ มัอบัท้ิศท้างการท้ำางาน
 มัุ่งเคลื�อน ‘ประเด่็นสำาคัญของประเท้ศ’

๔๐	 เรื่่�องเล่าจากัพิ้�นที่่�
 ส่่ท้ศวรรษ บันเส้นท้างสุขภาวะท้่�ด่่ของคนลำาปาง

๔๒	 แกัะรื่อยโลกั
 สุขภาพในมัือท้้องถ่ิ�นหลายร่ปแบับั
 การร่วมักันด่่แลสุขภาพจำากต่างประเท้ศ

๔๔	 ให้้รื่ะบบสัุขภาพิเล่าเรื่่�อง
 ท้ิศท้างการขับัเคลื�อน HIA ในระด่ับัท้้องถ่ิ�น

๔๖ Right to Health
 พ.ร.บั. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
 หลักการการกระจำายอำานาจำด่้านสุขภาพของประเท้ศ

๔๘	 นโยบายสัรื่ัางได้
 ขับัเคลื�อนมัติ ‘กิจำกรรมัท้างกาย’
 เชื�อมัร้อยบัท้บัาท้ ‘องค์กรปกครองส่วนท้้องถ่ิ�น’

๕๐	 เล่าให้้ลึกั
 ฝัีปาก ของยอด่พลซุุ่่มัยิงหญิงแห่งสภาพโซุ่เวียต (๓)

๕๒	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 เตรียมัความัพร้อมัถ่่ายโอน ‘รพ.สต.’
 ส่่อ้อมักอด่ ‘องค์การบัริหารส่วนจำังหวัด่’

ฉบัับั ๑๔๔  I กันยายน ๒๕๖๕
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

จำาก รพ.สต.ถ่่ายโอน 
ส่่กระบัวนการสมััชชาระบับัสุขภาพปฐมัภ่มัิ
และเกิด่ธรรมัน่ญ รพ.สต.ของประชาชน”

  สวััสดีีครัับพี่ี�น้้องภาคีเครัือข่่ายที่ี�รัักทีุ่กที่่าน้ ขณะนี ้
ระบบบริก�รสุขภ�พของประเทศไทยกำ�ลังเดินม�ถึงจุด 
เปลี�ยนครั้งสำ�คัญ นั�นคือก�รถ่�ยโอนภ�รกิจโรงพย�บ�ล 
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) ไปยังองค์ก�รบริห�รส่วน 
จังหวัด (อบจ.) 
  ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจในคร้ังน้ี ถือเป็นโอก�สดีในก�รพัฒน� 
ระบบบริก�รสุขภ�พของไทยสู่ก�รเป็น “รัะบบสุข่ภาพี่ใกล้้
บ้าน้ใกล้้ใจ” ที�จะมุ่งตอบโจทย์คนในพื้นที�อย่�งเต็มรูปแบบ 
บนคว�มยืดหยุ่น และสอดคล้องต�มบริบทคว�มแตกต่�ง
  ในอดีต ประเทศไทยเคยมีก�รถ่�ยโอนภ�รกิจฯ รพ.สต. 
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (เน้นองค์ก�รบริห�รส่วน 
ตำ�บล หรือ อบต.และเทศบ�ล)  ม�แล้ว ซึ�งห�กนับตั้งแต่มี  
พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันเป็น 
เวล�กว่� ๒๓ ปี เร�ส�ม�รถถ่�ยโอนภ�รกิจฯ ไปได้ร�ว ๘๔ 
รพ.สต.เท่�นั้น ทว่� ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจฯ รอบนี้ มีก�รยืนยัน
ตัวเลข รพ.สต. ม�กถึง ๓,๒๖๔ แห่ง (จ�กทั้งหมด ๙,๘๓๖ 
แห่งทั�วประเทศ) ที�จะถ่�ยโอนไปอยู่กับ อบจ.
	 	พีี่�น้้องภาคีเครืัอข่่ายทีี่�รัักทุี่กท่ี่าน้ครัับ	เป้้าหมายสำาคัญ 
ข่องการัถ่่ายโอน้	รัพี่.สต.	ให้	อบจ.	คือป้รัะชาชน้จะต้อง 
ไดี้รัับป้รัะโยชน้์มากข่้�น้	ป้ัจจัยเสี�ยงล้ดีล้ง	แล้ะสามารัถ่
เข่้าถ่้งบรัิการัไดี้มากข่้�น้	ตล้อดีจน้มีค่าใช้จ่ายที่ี�น้้อยล้ง
	 	มากไป้กว่ัานั้�น้	 การัถ่่ายโอน้ฯ	 ต้องที่ำาให้รัะบบบริัการั 
สุข่ภาพี่เข่้มแข่็งมากข่้�น้	 ที่ั�งงาน้บรัิการั	 งาน้วัิชาการั	
งาน้บรัิหารั	ที่ี�จะไดี้รัับการัสน้ับสนุ้น้ให้มีป้รัะสิที่ธิิภาพี่ 
มากข้่�น้ และนำ�ไปสู่ภ�พรวมของประเทศที�มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน 
และปลอดภัยทั้งในด้�นส�ธ�รณสุข เศรษฐกิจ และสังคม 
  อย่�งที�กล่�วไปในข้�งต้น ก�รถ่�ยโอน รพ.สต. ยังเป็น 
โอก�สของก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พ โดยเฉพ�ะระบบ 
สุขภ�พปฐมภูมิใกล้บ้�นใกล้ใจ เพร�ะ รพ.สต.จะเป็นด่�นแรก 
ในก�รดูแล ส่งเสริมสุขภ�พ ป้องกันโรคของประช�ชนใน
พื้นที�แบบองค์รวมทั้งแบบตั้งรับและเชิงรุก

  ขณะที� อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นขน�ดใหญ ่
ที�มีศักยภ�พสูง ส�ม�รถเชื�อมโยงระบบบริก�รปฐมภูมิในพ้ืนที� 
เข้�กับระบบบริก�รระดับสูงขึ้นไปให้เป็นเครือข่�ยบริก�ร
สุขภ�พขน�ดใหญ่ทั�วประเทศได้ และมีคว�มพร้อมขย�ย 
ก�รบริก�ร เพิ�มเติมบุคล�กรส�ธ�รณสุขใหม่ๆ ที�จำ�เป็นสำ�หรับ 
ก�รพัฒน�ดูแลสุขภ�พในทุกมิติที�สอดรับกับคว�มต้องก�ร
ของประช�ชนในพื้นที� โดยมีกระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) เป็น 
ฝ่่�ยสนับสนุน และประช�ชนในพื้นที�มีส่วนร่วมเป็นเจ้�ของ
  สำ�หรับบทบ�ทของ สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่
แห่งชาติ	 (สช.) ถือว่�ก�รพัฒน�ยกระดับศักยภ�พของ 
ระบบบริก�รปฐมภูมิของประเทศ เป็นยุทธศ�สตร์สำ�คัญและ 
เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติรวมทั้งถูกบรรจุให้เป็นเรื�อง
สำ�คัญอยู่ในธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� 
๓ ที�กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีเพื�อ
ประก�ศใช้ และเมื�อเดือนสิงห�คมที�ผ่�นม� สช.ได้ร่วมกับ 
ภ�คีเครือข่�ยรวม ๑๕ องค์กรยุทธศ�สตร์ระดับช�ติ ได้จัด 
ง�นตระเตรียมคว�มพร้อมให้กับบุคล�กรของกองส�ธ�รณสุข 
ของ อบจ. ทั�วประเทศ และมีก�รลงน�มคว�มร่วมมือที�
จะสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรของ รพ.สต. 
ถ่�ยโอนทั�วประเทศอย่�งต่อเนื�องด้วย
  นอกจ�กนี้ สช. ยังจะทำ�ง�นแบบส�นพลังภ�คีเครือข่�ย
เปิดพ้ืนที�กล�งให้ทุกฝ่่�ยในพ้ืนที�เข้�ม�ร่วมกันเตรียมคว�ม
พร้อมเพื�อยกระดับระบบสุขภ�พปฐมภูมิผ่�นกระบวนก�ร
ถ่�ยโอน รพ.สต.ให้เป็นระบบสุขภ�พของประช�ชนในพื้นที� 
อย่�งไร้รอยต่อ โดยมีแผนจะสนับสนุนให้เกิดเวทีสมัชช�ระบบ 
สุขภ�พปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมในทุกพื้นที�ที�มี รพ.สต.ถ่�ย 
โอนเพื�อนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ� “ธิรัรัมนู้ญสุข่ภาพี่	รัพี่.สต.ข่อง
ป้รัะชาชน้” หรือก�รเขียนกติก�สุขภ�พที� รพ.สต. และ ช�ว 
บ้�นรวมท้ังหน่วยง�นสนับสนุนในพ้ืนที� เห็นพ้องร่วมกันที�จะ 
พัฒน�และสร้�งสุขภ�วะดีแบบร่วมด้วยช่วยกันครับ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

ระบบสุขภาพท้องถิ่น

‘ภาพฝััน–อำำานาจ–ประชาชน’
‘ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ’   ที�จริงแล้ว ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื�องใหม่หรือ 

เรื�องที�เพิ�งเกิดขึ้นในช่วง ๑ ปีที�ผ่�นม� ห�ก 
แต่แนวคิดของก�รถ่�ยโอนภ�รกิจก�รจัดทำ�
บริก�รสุขภ�พให้องค์กรปกครองท้องถิ�น 
(อปท.) เป็นหลักก�รสำ�คัญที�ดำ�รงอยู่ม�
น�นกว่� ๒ ทศวรรษ ต�ม	 พี่.รั.บ.กำาหน้ดี
แผน้แล้ะข่ั�น้ตอน้การักรัะจายอำาน้าจให้ 
แก่องค์กรัป้กครัองส่วัน้ท้ี่องถิ่�น้	พี่.ศ.๒๕๔๒ 
หรือ “พ.ร.บ.กระจ�ยอำ�น�จฯ” ซึ�งกำ�หนด 
ให้มีก�รถ่�ยโอน รพ.สต. ไปอยู่ภ�ยใต้สังกัด 
ท้องถิ�นที�มีคว�มพร้อม
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  อย่�งไรก็ดี ตลอดระยะเวล� ๒๓ ปีเต็มจวบจนปัจจุบัน 
ก�รถ่�ยโอน รพ.สต. ไปยังท้องถิ�น กลับส�ม�รถเกิดขึ้นไป
ได้เพียงไม่กี�แห่งเท่�นั้น
  แตกต่�งโดยสิ้นเชิงกับก�รถ่�ยโอนภ�รกิจฯ ที�กำ�ลัง 
เคลื�อนตัวอยู่ในขณะนี้ ซึ�งจะมี รพ.สต. ม�กถึง ๓,๒๖๔ 
แห่ง (จ�กทั้งหมด ๙,๘๓๖ แห่งทั�วประเทศ) ที�ย้�ยไปอยู่
กับองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.)
  นับตั้งแต่ที�คณะกรัรัมการัการักรัะจายอำาน้าจให้ 
แก่องค์กรัป้กครัองส่วัน้ที่้องถ่ิ�น้	 (ก.ก.ถ่.) ต�ม พ.ร.บ. 
กระจ�ยอำ�น�จฯ ได้ประก�ศหล้ักเกณฑ์์แล้ะข่ั�น้ตอน้
การัถ่่ายโอน้ภารักิจสถ่านี้อน้ามัยเฉลิ้มพี่รัะเกียรัติ 

๖๐	 พี่รัรัษา	 น้วัมิน้ที่รัาชิน้ี	 แล้ะโรังพี่ยาบาล้ส่งเสรัิม 
สุข่ภาพี่ตำาบล้	 ให้แก่องค์การับรัิหารัส่วัน้จังหวััดี ซึ�งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที� ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นม�
  พบว่�มีกลไกใหม่เกิดขึ้นจำ�นวนม�ก หนึ�งในนั้นคือ
ก�รจัดตั้ง	 คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�	 (กสพี่.) 
เพื�อทำ�หน้�ที�และมีอำ�น�จกำ�หนดนโยบ�ยกำ�กับดูแลและ
พัฒน�ง�นด้�นส�ธ�รณสุขของ อบจ. ที�รับก�รถ่�ยโอน
  ขณะเดียวกัน ยังให้มีสำ�นัก/กองส�ธ�รณสุข หรือ 
หน่วยง�นต�มโครงสร้�งที�เรียกชื�ออย่�งอื�น ที�ผู้บริห�ร อบจ. 
มอบหม�ยให้รับผิดชอบภ�รกิจด้�นส�ธ�รณสุข จัดทำ�
“แผน้พี่ัฒน้าสุข่ภาพี่รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�” ที�แสดงถึงทิศท�งก�ร 
พัฒน�ง�นท�งด้�นสุขภ�พและก�รจัดบริก�รส�ธ�รณสุข 
ที�สอดคล้องกับปัญห�ด้�นสุขภ�พและคว�มต้องก�รของ
ประช�ชน
  กระนั้นแม้ว่�จะมี “หลักเกณฑ์์และขั้นตอน” ที�มีสภ�พ 
เป็นกฎหม�ย พร้อมกับ “คู่มือแนวท�งก�รถ่�ยโอน” 
ที�เป็นร�ยละเอียดอยู่แนบท้�ยอีก ๑๓๘ หน้� แต่ต้อง 
ยอมรับว่�ประเด็นของก�รถ่�ยโอนภ�รกิจ รพ.สต. ให้แก่ 
อบจ. ถือเป็นหนึ�งในเรื�องที�มีก�รห�รือ พูดคุย และถกเถียง 
กันอย่�งเข้มข้น ตลอดเกือบ ๑ ปีที�ผ่�นม� ทั้งในแวดวง
ภ�ควิช�ก�ร ส�ธ�รณสุข ไปจนถึงก�รเมืองก�รปกครอง
  ไม่ว่�จะเป็นประเด็นของก�รบริห�รจัดก�ร งบประม�ณ 
ทรัพย�กรต่�งๆ ไปจนถึงบุคล�กรที�เกี�ยวข้องอีกหล�ยหมื�น 
ชีวิต ทั้งหมดล้วนเป็นหัวข้อที�ถูกห�รือและตั้งคำ�ถ�ม ด้วย 
ข้อสงสัยและข้อกังวลต่�งๆ น�น� ภ�ยใต้เสียงสะท้อนที�
ออกม�ทั้งใน “ข้อดี” ของก�รถ่�ยโอน ไปจนถึง “ข้อเสีย” ที�
สร้�งคว�มแคลงใจ อันก่อให้กล�ยเป็นคว�มเคลื�อนไหว
ในวงก�ร ที�ปร�กฏให้เห็นทั้งก�ร “สนับสนุน” ไปจนถึง
เสียงเรียกร้องที�ให้มีก�ร “ยับยั้ง” ก็มีด้วยเช่นกัน

สช. ชักชวน
ภาคีีวางจังหวะ
พัฒนา 
‘บริการปฐมภูมิ’ 
  ในก�รประชุมคณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติ	(คสช.) 
ครั้งที� ๒/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ หลังจ�ก
ที�ได้มีก�รรับฟังข้อเสนอเกี�ยวกับประเด็นของก�รถ่�ย 
โอนฯ จ�กคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อประช�ชน (กขป.) 

ที�ประชุมจึงได้มีมติมอบหม�ยให้สำานั้กงาน้คณะกรัรัมการั 
สุข่ภาพี่แห่งชาติ	 (สช.) ร่วมกับหน่วยง�นด้�นสุขภ�พ 
อื�นๆ ติดต�มและให้ก�รสนับสนุนเตรียมคว�มพร้อมด้�น
ก�รพัฒน�ระบบบริก�รและกำ�ลังคนให้กับ รพ.สต. ที�จะ
ถ่�ยโอน และหน่วยง�นของ อบจ. ที�จะรับก�รถ่�ยโอน
  เนื�องด้วยบทบ�ทของ “สช.” ในฐ�นะองค์กรที�ทำ�หน้�ที� 
ประส�นกับหน่วยง�นด้�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที� 
ดำ�เนินง�นเกี�ยวกับเรื�องสุขภ�พ ต�มเจตน�รมณ์ พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ อีกทั้งยังได้มีมติสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๒ เมื�อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ในเรื�อง  
“การัพัี่ฒน้ารัะบบบริัการัป้ฐมภูมิเพืี่�อการัเข้่าถ้่งบริัการั 
สุข่ภาพี่ที่ี�มีคุณภาพี่ข่องป้รัะชาชน้” ที�มีจุดมุ่งหม�ยให้
เกิดก�รพัฒน�หน่วยบริก�รปฐมภูมิอย่�งมีส่วนร่วมจ�ก
ทุกภ�คส่วน ให้มีคว�มพร้อม มีคุณภ�พ มีศักยภ�พ และ
ส�ม�รถตอบสนองต่อปัญห�สุขภ�พที�เปลี�ยนแปลงไป
ของประช�ชนในพื้นที�
  ตลอดช่วงต้นปี ๒๕๖๕ บทบ�ทของ สช. จึงรับหน้�ที�
ในก�รเดินหน้�ประส�นหน่วยง�นภ�คียุทธศ�สตร์ที�
เกี �ยวข้อง เพื �อสนับสนุนระบบบริก�รปฐมภูมิกับก�ร
ถ่�ยโอน รพ.สต. ซึ�งหน่วยง�นภ�คีเหล่�นี้ก็ได้เห็นพ้อง 
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน ประกอบด้วย ๑. จัดทำ�
บันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นสำ�หรับยกระดับ
ก�รทำ�ง�นด้�นสุขภ�พของ อบจ.
   ๒. พัฒน�หลักสูตรให้กับผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�ร 
กองส�ธ�รณสุข อบจ. ตลอดจนผู้ที�เกี�ยวข้อง ทั้งระยะสั้น 
ระยะกล�ง และระยะย�ว ๓. จัดกระบวนก�รสมัชช�
สุขภ�พพ้ืนที�เพื�อสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�แผน
พัฒน�สุขภ�พระดับพื้นที� ๔. พัฒน�จังหวัดนำ�ร่องที�รับ 
ก�รถ่�ยโอน เพื�อเป็นพ้ืนที�ต้นแบบก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็น 
ระบบ และสร้�งคว�มมั�นใจให้กับบุคล�กรและประช�ชน
ในพื้นที�
      ๕. เตรียมคว�มพร้อมด้�นวิช�ก�ร เช่น คู่มือ ง�นวิจัย 
๖. จัดทำ�คู่มือก�รถ่�ยโอนฉบับปฏิบัติก�รระดับพื้นที�เป็น
แนวท�งให้กับ อบจ. สถ�นีอน�มัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษ�นวมินทร�ชินี และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 
๗. จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กับ อบจ. อย่�งต่อเนื�อง
  ในที�สุดก�รประชุม คสช. ครั้งที� ๓/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๙ 
พ.ค. ๒๕๖๕  ที�มี ดีรั.สาธิิต	ป้ิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข 
ในฐ�นะรองประธ�น คสช. เป็นประธ�น ก็ได้มีมติเห็น 
ชอบก�รสนับสนุนและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชนในระบบบริก�รปฐมภูมิในพ้ืนที�ที�มีก�รถ่�ยโอน
รพ.สต. ให้แก่ อบจ. และเห็นควรให้มีก�รพัฒน�พื้นที�
นำ�ร่องและก�รพัฒน�ศักยภ�พกองส�ธ�รณสุข อบจ. ไป
ในคร�วเดียวกัน
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๑๕ ภาคีีร่วมใจ
ยกระดัับ 
‘ท้้อำงถิิ่�น’
ดูัแลสุขภาพ
ประชาชน 
  วันที� ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ถือเป็นฤกษ์ง�มย�มดี เมื�อ สช. 
และหน่วยง�นภ�คียุทธศ�สตร์รวมทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยง�น 
ร่วมกันจรดป�กก�ลงน�มบัน้ท้ี่กข้่อตกล้งควัามร่ัวัมมือ 
เรัื �อง	 การัพี่ัฒน้ารัะบบบรัิการัสุข่ภาพี่ข่ององค์กรั
ป้กครัองส่วัน้ท้ี่องถิ่�น้โดียป้รัะชาชน้ใน้พืี่�น้ทีี่�มีส่วัน้ร่ัวัม

  สำ�หรับภ�คีท้ัง ๑๕ หน่วยง�น ประกอบด้วย กรมส่งเสริม 
ก�รปกครองท้องถิ�น, สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ, 
สถ�บันพระบรมร�ชชนก, สถ�บันพระปกเกล้�, สถ�บันรับรอง 
คุณภ�พสถ�นพย�บ�ล (องค์ก�รมห�ชน), สถ�บันวิจัยระบบ 
ส�ธ�รณสุข, สม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่ง ประเทศไทย, 
สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย, 
สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, 
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ, สำ�นักง�นกองทุน 
สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (โดย Thai Health 
ACADEMY), สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี, สำ�นัก 
ง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ, สำ�นักง�นปลัด 
กระทรวงส�ธ�รณสุข และสถ�บันอ�เซียน มห�วิทย�ลัย
มหิดล
  ภ�ยใต้คว�มร่วมมือนี้ หน่วยง�นทั้ง ๑๕ ตั้งมั�นที�จะ
ร่วมมือกันยกระดับศักยภ�พและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร
ด้�นสุขภ�พของ อปท. ทั้งด้�นก�รป้องกัน บำ�บัดโรค  
ส่งเสริมสุขภ�พอน�มัยของประช�ชน ก�รรักษ�พย�บ�ล

 “สธ.พร้อำมที้�จะอำยู่เคีียงข้าง
กับ อำบจ. ในการสนับสนุน
การจัดัการระบบสุขภาพขอำงท้้อำงถิิ่�น
เพ่�อำให้เกิดัการดูัแลประชาชนในพ่�นที้�
ตัั้�งแต่ั้เกิดัจนถึิ่งวาระสุดัท้้ายขอำงชีวิตั้
อำย่างมีคุีณภาพ”

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕ 11



ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕12 13ฉบับ ๑๓๘ : มีนาคม ๒๕๖๕ 13

ก�รฟ้�นฟูสมรรถภ�พด้�นก�รแพทย์ ก�รแพทย์ฉุกเฉิน และ 
ก�รคุ้มครองผู้บริโภค ให้ระบบสุขภ�พปฐมภูมิเข้มแข็ง 
ประช�ชนมีสุขภ�วะที�ดี
  บนเป้�หม�ยหลักคือ	“ให้เกิดีการัพี่ัฒน้าน้โยบาย
ดี้าน้สุข่ภาพี่ที่ี�ดีี	 เกิดีกรัะบวัน้การัมีส่วัน้รั่วัมข่อง
ป้รัะชาชน้แล้ะทีุ่กภาคส่วัน้” เพื�อให้ประช�ชน สังคม 
และภ�คส่วนต่�งๆ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน� 
นโยบ�ยส�ธ�รณะที�ดีอันเกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของ 
ทุกภ�คส่วน และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกระ
จ�ยภ�รกิจง�นด้�นสุขภ�พที�จำ�เป็นบ�งประก�รให้แก่ 
อปท. และประช�ชนในท้องถิ�นอย่�งแท้จริง
	 	 น้พี่.ป้รัะพี่น้ธิ์	 ตั�งศรัีเกียรัติกุล้ ผู้ช่วยรัฐมนตร ี
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี และที�ปรึกษ� รมว.ส�ธ�รณสุข 
(สธ.) ในฐ�นะประธ�นในพิธีลงน�มดังกล่�ว ระบุว่� รพ.สต. 
รวม ๓,๒๖๔ แห่ง ที�มีคว�มพร้อมในก�รถ่�ยโอนรอบแรก 
โดยจะไปอยู่กับ อบจ. ใน ๔๙ จังหวัด นับว่�เป็นจุดเริ�มต้น 
ที�สำ�คัญสำ�ภ�รกิจก�รถ่�ยโอน รพ.สต.
  “สธ.พร้อมที�จะอยู่เคียงข้�งกับ อบจ. ในก�รสนับสนุน 
ก�รจัดก�รระบบสุขภ�พของท้องถิ�น เพื�อให้เกิดก�รดูแล
ประช�ชนในพื้นที� ตั้งแต่เกิดจนถึงว�ระสุดท้�ยของชีวิต
อย่�งมีคุณภ�พ” ประธ�นในพิธีร่วมให้คำ�ยืนยัน

ภารกิจสุขภาพ
ในม่อำ ‘อำบจ.’
ตั้อำบโจท้ย์
ประชาชน
  ไม่เพียงก�รลงน�มคว�มร่วมมือเท่�นั้น แต่ในขณะ 
เดียวกัน สช. และภ�คีเครือข่�ย ก็ได้ร่วมกันจัดอบรม
หล้ักสูตรั	 “การัจัดีการัรัะบบสุข่ภาพี่ที่้องถ่ิ�น้แบบมี
ส่วัน้รั่วัม” เพื�อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรกองส�ธ�รณสุข 
อบจ. ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ แนวคิด ทฤษฎี ระบบ
สุขภ�พแบบองค์รวม และก�รจัดทำ�แผนพัฒน�สุขภ�พ
ระดับพื้นที�แบบมีส่วนร่วม เพื�อรองรับก�รถ่�ยโอน สอน. 
และ รพ.สต. ในช่วงระหว่�งวันที� ๑๙-๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕
  ก�รอบรมที�จัดขึ้นตลอดระยะเวล� ๓ วัน ได้เกิด
กระบวนก�รถ่�ยทอดแนวคิด รวมทั้งแลกเปลี�ยนเติมเต็ม
ในเรื�องของระบบสุขภ�พท้องถิ�น ให้บุคล�กรภ�ยใน อบจ. 

และผู้ที�มีส่วนรับผิดชอบภ�รกิจถ่�ยโอน รพ.สต. จ�กทั้ง 
๗๖ จังหวัดทั�วประเทศที�เข้�ร่วมอบรมในครั้งนี้ ส�ม�รถ
เข้�ใจและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเป็นรูปธรรม
  หนึ�งในน้ันคือคว�มเข้�ใจเกี�ยวกับ “แผนพัฒน�สุขภ�พ 
ระดับพ้ืนที�” ซึ�งกระบวนก�รอบรมน้ีก็ได้แบ่งก�รแลกเปลี�ยน 
เป็น ๘ กลุ่มต�มภ�รกิจง�น ที�ประกอบด้วย ๑. ก�รพัฒน�
ง�นส�ธ�รณสุขมูลฐ�น ๒. ก�รควบคุมและป้องกันโรค 
ติดต่อ ๓. ก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พระดับปฐมภูมิ 
๔. ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รแพทย์แผนไทยและก�ร
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ๕. ก�รฟ้�นฟูสมรรถภ�พด้�นก�ร
แพทย์ ๖. ก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�ก�รแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบก�รส่งต่อผู้ป่วย ๗. คุ้มครองผู้บริโภค ๘. ชุมชน
เข้มแข็งจัดก�รสุขภ�พแบบบูรณ�ก�ร
	 	ตวังรััตน้์	 โล้่ห์สุน้ที่รั น�ยก อบจ.ลำ�ป�ง ระบุว่� 
สิ�งสำ�คัญคือก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน ที�
ครอบคลุมทั้งมิติสุขภ�พและสังคมให้ดีขึ้นอย่�งองค์รวม 
และถือเป็นหน้�ที�ของ อบจ. ในฐ�นะหน่วยง�นท้องถิ�นที�
จะต้องตอบสนองให้กับประช�ชนได้อย่�งดี
  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง เมื�อผู้บริห�รท้องถิ�นม�จ�กก�ร
เลือกตั้งของประช�ชน ก�รทำ�ง�นจึงต้องผูกโยงกับคว�ม
ต้องก�รของประช�ชนเป็นหลัก ก�รตอบโจทย์ประช�ชน
จึงเป็นเรื�องหลักและสำ�คัญที�สุด ในขณะที�ส่วนกล�งหรือ
ส่วนภูมิภ�ค บ�งครั้งก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ประช�ชน อ�จจะขึ้นอยู่กับระเบียบและขั้นตอนต่�งๆ
  “ท้องถิ�นจะมีคว�มยืดหยุ่นม�กกว่� และตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของประช�ชนม�กกว่� เพร�ะเมื�อเกิดปัญห� 
กับประช�ชน ท้องถิ �นจะอยู ่นิ �งไม่ได้ ห�กประช�ชน 
เดือดร้อน ก็ต้องตอบสนองได้อย่�งรวดเร็ว จึงมั�นใจว่�
ห�กถ่�ยโอนภ�รกิจ รพ.สต. ม�อยู่กับ อบจ.แล้ว ก็จะ 
นำ�ไปสู่คุณภ�พก�รให้บริก�รกับประช�ชนได้ม�กยิ�งข้ึน” 
น�ยก อบจ. ลำ�ป�ง เน้นยำ้�
  ขณะที� ชัยรััตน้์	 แก้วัเพี่ียงเพี่็ญ หัวหน้�สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รม�ตรฐ�นก�รบริห�รง�นบุคคลส่วนท้องถิ�น 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย (มท.) ระบุว่� มท.ได้ 
มีคำ�แนะนำ�ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รบุคคลส่วนท้องถิ�น 
ให้มีก�รกำ�หนดภ�รกิจบุคล�กรให้ชัดเจน เพื�อรองรับก�ร
ขับเคลื�อนด้�นส�ธ�รณสุข และสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
ของ รพ.สต.ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงให้ อบจ. มี
บทบ�ทในก�รกำ�หนดตำ�แหน่งบุคล�กรใน รพ.สต. ให้
สอดคล้องกับก�รดูแลประช�ชนต�มบริบทของพ้ืนที�ที�
แตกต่�งกัน
  “ที�สำ�คัญคือต้องจัดทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
 ระหว่�ง อปท. และ สธ. เพื�อขอรับก�รสนับสนุนบุคล�กร
ในกรณีที�มีไม่พอกับก�รให้บริก�รประช�ชน ซึ�งเชื�อมั�น 
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ว่� สธ.ไม่ได้ทอดทิ้งหลังจ�กมีก�รถ่�ยโอน รพ.สต.ไปแล้ว 
แต่จะช่วยประคับประคองให้ท้องถิ�นทำ�ง�นด้�นส�ธ�รณสุข 
เพื�อประช�ชนให้มีประสิทธิภ�พม�กที�สุด” ผู้แทนจ�ก มท. 
อธิบ�ย
  ท�งด้�น นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะ 
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ตอกยำ้�ว่� เป้�หม�ยสำ�คัญ
ของก�รถ่�ยโอน รพ.สต. ให้ อบจ. คือประช�ชนจะต้อง 
ได้รับประโยชน์ม�กขึ้น ปัจจัยเสี�ยงลดลง และส�ม�รถ 
เข้�ถึงบริก�รได้ม�กขึ้น แต่มีค่�ใช้จ่�ยที�น้อยลง
  นอกจ�กนี้ ก�รถ่�ยโอนฯ ต้องทำ�ให้ระบบบริก�ร 
เข้มแข็งม�กขึ้น ทั้งง�นบริก�ร ง�นวิช�ก�ร ง�นบริห�ร  
ที�ต้องมีประสิทธิภ�พ เพื�อนำ�ไปสู่ภ�พรวมของคนไทยทั้ง

ประเทศให้มีคว�มปลอดภัยด้�นสุขภ�พ เศรษฐกิจ สังคม 
ให้มีคว�มยั�งยืน และมั�นคง
  อ�จ�รย์ประทีป ยังมองด้วยว่� นับจ�กน้ีไปก�รถ่�ยโอน 
รพ.สต. จะเป็นโอก�สของก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พ 
โดยเฉพ�ะระบบสุขภ�พท้องถิ�น “ใกล้บ้�นใกล้ใจ” ซึ�ง 
รพ.สต. จะเป็นด่�นแรกในก�รดูแล ส่งเสริมสุขภ�พของ 
ประช�ชนในพื้นที�แบบองค์รวม และ อบจ.จะช่วยสร้�ง 
ก�รเชื�อมโยงระบบใหญ่ พร้อมท้ังขย�ยก�รบริก�ร เพิ�มเติม 
บุคล�กรส�ธ�รณสุขที�จำ�เป็น สำ�หรับก�รพัฒน�สุขภ�พ 
ในทุกมิติที�สอดรับกับคว�มต้องก�รของประช�ชนในพ้ืนที� 
 โดยมี สธ. เป็นฝ่่�ยสนับสนุน 
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นับจากัน่�ไป
กัารื่ถ่่ายโอน
รื่พิ.สัติ.	จะเป็น
โอกัาสัของกัารื่
พิัฒนารื่ะบบบรื่ิกัารื่
สัุขภาพิ	โดยเฉพิาะ
รื่ะบบสัุขภาพิ
ที่้องถ่ิ�น	“ใกล้บั้าน
ใกล้ใจำ”	ซึ่ึ�ง	รื่พิ.สัติ.
จะเป็นด่านแรื่กั
ในกัารื่ดูแล	สั่งเสัรื่ิม
สัุขภาพิของ
ปรื่ะชาชนในพิ้�นที่่�
แบบองคุ์รื่วม	

“

“

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
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สัั ม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ

ต้องเอา ‘อำำ�น�จ’ 
ไปไว้ใกล้กับั 
‘ปััญห�’
และการ ‘ถ่่ายโอนภารกิจำ’
ยัังไม่่ใช่่ปลายัทาง
ความ่สำำาเร็จ

  หนึ�งในไฮไลท์สำ�คัญจ�กก�รอบรมหลักสูตร “ก�รจัดก�รระบบสุขภ�พท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม” ที� 
จัดขึ้นโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) และภ�คีเครือข่�ย เมื�อวันที� ๑๙ ส.ค. 
๒๕๖๕ คือก�รบรรย�ยหัวข้อ	“อดีีต	ป้ัจจุบัน้	อน้าคต	การักรัะจายอำาน้าจดี้าน้การัจัดีการัรัะบบ
สุข่ภาพี่” โดย ศาสตรัาจารัย์วัุฒิสารั	ตัน้ไชย เลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้�
  กองบรรณ�ธิก�ร “นิตยส�รส�นพลัง” ขอใช้พื้นที�แห่งนี้ถ่�ยทอดแนวคิดอันทรงคุณค่�ของ 
อ.วุฒิส�ร โดยละเอียด

ศาสตรัาจารัย์วัุฒิสารั

ตัน้ไชย	
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‘อดีีต’ ถึึง ‘ปััจจุบัน’
ภาพการถ่ึายโอน
ระบบบริการ 
    ศ.วุฒิส�ร เริ�มต้นด้วยก�รย้อนกลับไปในอดีต ที�ก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�นส�ธ�รณสุขติดขัด
และมีอุปสรรค อันเนื�องม�จ�กก�รรวมอำ�น�จง�นด้�นบริก�รสุขภ�พม�ไว้ที� “กระทรวง 
ส�ธ�รณสุข” ทั้งกำ�ลังคน ง�นบริก�ร และงบประม�ณ
  อย่�งไรก็ต�ม จ�กเส้นท�งที�เดินม�ไกลถึงในปัจจุบันได้ทำ�ให้ โจทย์ เงื�อนไข รวมถึง 
แนวท�งของก�รกระจ�ยอำ�น�จน้ันมีคว�มชัดเจนม�กข้ึน จนจำ�นวน รพ.สต. ในยุคแรกเมื�อกว่� 
๒๐ ปีก่อนที�ถ่�ยโอนไปได้เพียงหลักร้อยแห่ง ปัจจุบันกำ�ลังมีม�กถึงกว่� ๓,๐๐๐ แห่งจ�ก
ทั�วประเทศ ที�พร้อมจะไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) ในระดับใหญ่ คือ “อบจ.” 
อย่�งเต็มตัว
  สำ�หรับสิ�งที�เห็นได้ชัดเจนในก�รเปลี�ยนแปลงจ�กอดีตม�สู่ปัจจุบัน ศ.วุฒิส�ร อธิบ�ยว่�
คือ “โครงสร้�งก�รบริห�ร” ที�เกิดก�ร “ซื้อบริก�รสุขภ�พ” จ�กหน่วยง�นที�มีพันธกิจร่วมกันคือ 
กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะผู้ให้บริก�ร กับสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต ิ
(สปสช.) ในฐ�นะผู้ซื้อบริก�รให้กับประช�ชน ผ่�นก�รบริก�รสุขภ�พมูลฐ�นที�มี รพ.สต. ทำ�
หน้�ที�
  ขณะเดียวกันก็ผนวกกับคว�มเข้มแข็งของ อปท. ที�เพิ�มม�กขึ้นจ�กอดีตที�ผ่�นม� โดยม ี
คว�มชัดเจนในบทบ�ทหน้�ที� และมีคว�มชำ�น�ญในก�รทำ�ง�นเพื�อดูแลประช�ชน ซึ�งทั้งหมด
ม�จ�กคว�มไว้ว�งใจของประช�ชนผ่�นก�รเลือกตั้ง
  นอกจ�กนี้ อปท. ที�เป็นหน่วยง�นท้องถิ�นหล�ยแห่ง ก็ได้นำ� “บริก�รสุขภ�พ” ม�บริห�ร
จัดก�รม�กขึ้นเพื�อสร้�งคุณภ�พชีวิตที�ดีให้กับคนในชุมชน ทำ�ให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จด้วยก�ร 
ถ่�ยโอน รพ.สต. ให้กับท้องถิ�นในวันนี้ มีคว�มรุดหน้�และเกิดบรรย�ก�ศที�เปลี�ยนแปลงจ�ก
อดีต
  กระนั้นสิ�งสำ�คัญที�สุดที�ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยอำ�น�จอย่�งทุกวันนี้ ก็เพร�ะระบบสุขภ�พ
ที�มีก�รพัฒน�ในระดับพื้นที� ด้วยก�รทำ�ให้ “ภ�คประช�ชน” มีคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ เกิดก�ร
จัดก�รสุขภ�พต�มที�ต้องก�ร ส่งผลให้ภ�พรวมเกิดก�รเปลี�ยนแปลงก�รให้บริก�รด้�นสุขภ�พ 
ที�ครอบคลุมทุกมิติในสังคมเพื�อให้เกิดก�รสร้�งสุขภ�วะที�ดี

ต้องเอา ‘อำานาจ’ 
ไปัไว้้ใกล้กับ ‘ปััญหา’
     ศ.วุฒิส�ร ตอกยำ้�ว่� หลักก�รกระจ�ยอำ�น�จที�สำ�คัญ คือก�รนำ� “อำ�น�จ” ของก�รแก้
ปัญห�ไปไว้ใกล้กับ “ปัญห�” ให้ม�กที�สุด หม�ยคว�มว่� อปท. หรือท้องถิ�น คือหน่วยง�นที�
ใกล้ชิดกับประช�ชน รู้ปัญห�ของชุมชน รู้คว�มต้องก�รของคนในพื้นที�

ข้้อดีีคืือข้อง อปท. 
คืือการตอบสนองต่อปัญหา
ได้้อย่่างรวด้เร็ว 
จุุดีนี้ี�คืือข้้อไดี้เปรียบ
ที่ี�เหนี้ือกว่่า
หนี้่ว่ยงานี้ภาคืรัฐโดียตรง
ที่ี� อปท.จะมีีอำานาจตัด้สินใจ 
กำำาหนด้วิธีีแกำ้ปัญหาต่างๆ
ให้กำับชุุมีชุนได้้เอง

ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕20 ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕ 21



ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕22 23

  ดังนั้นก�รให้อำ�น�จก�รตัดสินใจแก้ปัญห� และเลือกวิธีแก้ปัญห�อย่�งอิสระ เพื�อให้เกิด
ก�รตอบสนองต่อก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว จึงเป็นหัวใจของก�รกระจ�ยอำ�น�จ ที�ตอบ
โจทย์ได้ตรงกับคว�มต้องก�รของคนในพื้นที�
  ทั้งนี้ อปท. ยังจะแตกต่�งกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เนื�องด้วย อปท. ม�จ�กก�ร “เลือกตั้ง” จึงมี
คว�มรับผิดชอบท�งกฎหม�ยที�ต้องทำ�หน้�ที�ดูแลประช�ชน ไม่ว่�จะทำ�อะไร กิจกรรมใดก็ต�ม 
ต้องคำ�นึงถึงคนในพื้นที� เพร�ะจะมีผลต่อคะแนนเสียง คว�มนิยม ซึ�งถือเป็นเรื�องปกติที�ก�ร
ทำ�ง�นของ อปท. จะต้องหวังคะแนนเสียงจ�กประช�ชน
  “แต่ข้อดีคือของ อปท. คือก�รตอบสนองต่อปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว จุดนี้คือข้อได้เปรียบที� 
เหนือกว่�หน่วยง�นภ�ครัฐโดยตรง ที� อปท.จะมีอำ�น�จตัดสินใจ กำ�หนดวิธีแก้ปัญห�ต่�งๆ ให้
กับชุมชนได้เอง” ศ.วุฒิส�ร ยำ้�
  ด้วยวิธีแก้ปัญห�ที�ท้องถิ�นกำ�หนดทิศท�งได้เอง จึงนำ�ไปสู่ก�รจัด “ระบบบริก�รสุขภ�พ” 
ในพื้นที�ให้มีประสิทธิภ�พได้ เพร�ะท้องถิ�นจะรู้ถึงปัญห� คว�มต้องก�รของประช�ชน ดังนั้น
แนวท�งก�รกระจ�ยอำ�น�จ จึงมีหลักก�รทำ�ง�นที�เรียกว่�ต�ม “ภูมิสังคม” คือแต่ละพื้นที�อ�จ
มีปัญห� มีคว�มต้องก�รก�รส่งเสริมสุขภ�วะในมิติที�แตกต่�งกันออกไป แต่ภ�พรวมที�เป็นผล
สำ�เร็จปล�ยท�งตรงกัน นั�นคือก�รทำ�ให้ประช�ชนทุกพื้นที�มีคุณภ�พชีวิตที�ดีขึ้น
  เลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้� ยังช้ีให้เห็นว่� “คว�มเป็นอิสระ” จะเป็นหัวใจสำ�คัญอย่�งม�ก 
แม้ อปท. เป็นหน่วยบริห�ร แต่ขณะเดียวกันผู้บริห�รท้องถิ�นก็ต้องให้อิสระกับ รพ.สต. ในก�ร
จัดก�รได้ด้วย เพร�ะ รพ.สต. ก็เป็นอีกหนึ�งหน่วยที�ทำ�ง�นใกล้ชิดกับประช�ชน
  ที�สำ�คัญ รพ.สต. จะเป็นพื้นที�กล�งในก�รรวมเอ�พลังของคนในชุมชน เข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกัน 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ในเรื�องของก�รสร้�งคุณภ�พชีวิต สุขภ�วะที�ดีให้กับชุมชน ม�กกว่�
แค่เรื�องสุขภ�พที�มุ่งรักษ�หรือซ่อมแซม
  กระนั้นเอง อบจ. ก็จะต้องมีหน้�ที�ในก�รให้ทุกภ�คส่วนของสังคม ทุกคนในชุมชน เข้�ม� 
มีส่วนร่วมให้ได้ โดยค้นห�ให้พบว่�มีคนกลุ่มใดบ้�งที�ยัง “ตกขบวน” ไม่ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับ
ก�รจัดก�รด้�นสุขภ�วะ เพร�ะที�ผ่�นม�เร�จะเห็นภ�พว่�ยังมีคนตกขบวน ข�ดก�รมีส่วนร่วม
กับเรื�องต่�งๆ ในสังคมที�ส่งผลต่อชีวิตของพวกเข� และจุดนี้เองคือสิ�งที� อบจ. จะต้องตระหนัก
เสมอ

การ ‘ถ่ึายโอน’
ยังไม่่ใช่่ปัลายทาง
คว้าม่สำำาเร็จ 
  “ผมยำ้�เสมอว่�ก�รถ่�ยโอน รพ.สต. ให้ อบจ. ยังไม่ใช่ผลสำ�เร็จของก�รกกระจ�ยอำ�น�จที� 
เกิดขึ้น ห�กแต่เป็นขั้นตอนที�กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที�ให้กับท้องถิ�น เพื�อก้�วม�เป็นเจ้�ของก�ร 
บริก�รสุขภ�พแทนภ�ครัฐ” ประโยคตอนหนึ�งที� ศ.วุฒิส�ร ให้มุมมอง
  นั�นเพร�ะเข�มองว่�คว�มสำ�เร็จที�จะเกิดข้ึนน้ัน คือก�รทำ�ให้ท้องถิ�นตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของประช�ชนในพ้ืนที�อย่�งเป็นรูปธรรม ซึ�งในประเด็นน้ีก็คือก�ร “แก้ปัญห�” และ “ตอบโจทย์” 
เรื�องสุขภ�วะของผู้คนในชุมชน ซึ�งจะขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 
ระหว่�งท้องถิ�นและ รพ.สต. ที�จะถ่�ยโอนไปอยู่ด้วยกัน
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  ศ.วุฒิส�ร อธิบ�ยว่� ไม่จำ�เป็นที� รพ.สต. จะต้องม�แข่งขันกันเอง แต่ รพ.สต. จะต้อง
แข่งกับตัวเอง ต้องว�งเป้�หม�ยว่�มีสิ�งใดที�อย�กทำ�ให้ดียิ�งขึ้น สิ�งใดที�คนในพื้นที�ต้องก�ร 
ผ่�นก�รมีส่วนร่วมและนำ�เป้�หม�ยนั้นไปว�งในระบบ ซึ�ง รพ.สต. จะส�ม�รถสร้�งคว�ม
ท้�ท�ยในก�รทำ�ง�นให้เกิดขึ้นได้ อันจะมีประโยชน์กับคนในชุมชน ม�กกว่�ก�รแข่งขันก�รให้
บริก�รระหว่�งกันเอง
  “ฉะนั้นคว�มสำ�เร็จของก�รถ่�ยโอน จึงขึ้นอยู่กับเร�กำ�ลังพัฒน�ไปม�กน้อยแค่ไหน และ
ตอบโจทย์ประช�ชนได้แค่ไหน” เลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้� ระบุ
   ศ.วุฒิส�ร ยังระบุถึงอีกหนึ�งหน่วยที�พร้อมสนับสนุนก�รทำ�ง�น นั�นคือ	 คณะกรัรัมการั
สุข่ภาพี่รัะดีับพี่ื�น้ที่ี�	 (กสพี่.) ซึ�งจะทำ�หน้�ที�กำ�หนดทิศท�งของก�รจัดระบบบริก�รสุขภ�พใน
พื้นที� บนก�รมองภ�พรวมสถ�นะสุขภ�พของผู้คนในพื้นที�
  ทั้งนี้ กสพ. จะมีส่วนสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์เชิงยืดหยุ่น ระหว่�งนโยบ�ยจ�ก สธ. 
ไปสู่ท้องถิ�น และยังเป็นอีกช่องท�งที�จะช่วยสร้�งประโยชน์ในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้บุคล�กร
ของ รพ.สต. ได้ม�ก หรือประส�นแนวคิดก�รทำ�ง�นเพื�อให้ระบบบริก�รสุขภ�พมีก�รพัฒน� 
ระหว่�งท้องถิ�นและภ�คประช�ชนร่วมกันได้
  “กสพ.จะมีบทบ�ทอย่�งม�กในก�รร่วมจัดก�ร ออกแบบระบบบริก�รสุขภ�พพื้นที� ที�ต้อง 
เป็นโครงสร้�งที�ยอมรับจ�กทุกฝ่่�ย และมีศักยภ�พอิสระพอสมควรในก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์ 
หรือบริห�รคว�มร่วมมือในทุกภ�คส่วนของชุมชน” ศ.วุฒิส�ร ให้หลักก�ร

ยกระดัีบ ‘รพ.สำต.’ 
ส่่ำ ‘ศู่นย์สุำขภาว้ะชุ่ม่ช่น’ 
    ศ.วุฒิส�ร ยังกล่�วต่อถึงหลักคิดที�ว่� รพ.สต. ในอน�คต จะถูกพัฒน�ไปม�กกว่�ก�รให้
บริก�รสุขภ�พขั้นพื้นฐ�น ที�เน้นก�รส่งเสริม ฟ้�นฟู หรือดูแลรักษ�สุขภ�พเพียงอย่�งเดียว 
แต่จะเป็นก�รทำ�ง�นที�มุ่งไปสู่เรื�องของ “สุขภ�วะ” ซึ�งมีหล�กหล�ยมิติที�เกี�ยวข้อง ทั้งในด้�น
เศรษฐกิจ ที�อยู่อ�ศัย สิ�งแวดล้อม อ�ห�ร ฯลฯ และทั้งหมดล้วนเป็นมิติที�เชื�อมโยงม�สู่ด้�น
สุขภ�พของคนในชุมชนทั้งสิ้น
  “ผมเชื�อว่� รพ.สต. กำ�ลังเดินไปสู่จุดนั้น คือก�รขยับตัวเองไปสู่ศูนย์กล�งก�รทำ�ง�นด้�น
สุขภ�วะอย่�งองค์รวม เพื�อให้คุณภ�พชีวิตของคนดีขึ้นอย่�งมีส่วนร่วม และเข้�ใจแนวท�ง 
กระบวนก�รก�รนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกัน เพร�ะก�รเสริมสร้�งสุขภ�วะเป็นกระบวนก�ร 
หม�ยคว�มว่�ต้องเป็นกิจกรรมที�เอื้อให้ประช�ชนเกิดคว�มส�ม�รถ และมีคว�มรู้สึกในก�รมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที�มีผลต่อคุณภ�พชีวิตของพวกเข�เอง” ศ.วุฒิส�ร ให้หลักก�ร
  เข�ยำ้�ว่�นี�จึงไม่ใช่ก�รให้บริก�รสุขภ�พแบบ “ตรงไปตรงม�” แต่เป็นก�รเสริมพลังก�ร
เรียนรู้ให้ประช�ชน และประช�ชนก็มีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบ ควบคุมกิจกรรมที�พวก
เข�ร่วมเป็นเจ้�ของได้เอง ฉะนั้นศ�สตร�จ�รย์ร�ยนี้ จึงเชื�อมั�นว่�ในระยะ ๕ ปีข้�งหน้� รพ.สต. 
จะพัฒน�ตัวเองไปสู่จุดที�เป็นม�กกว่�บริก�รสุขภ�พ แต่จะเป็น “ศูน้ย์กล้างสุข่ภาวัะชุมชน้”
  “ปัจจัยที�ทำ�ให้เกิดสุขภ�วะที�ดี ๘๐% เป็นหน้�ที�ของท้องถิ�น ไม่ว่�ก�รศึกษ�ดี อ�ห�รดี ที�
อยู่อ�ศัยดี ล้วนเป็นสิ�งที�ทำ�ให้สุขภ�วะดีอย่�งเกื้อกูลกัน ด้วยปัจจัยเหล่�นี้เป็นโจทย์ที�ท้องถิ�น
และ รพ.สต. ต้องร่วมกันคิด และให้ประช�ชนได้คิดด้วย จึงเชื�อว่�หลังก�รถ่�ยโอนใน ๓-๕ ปี  
เร�จะเห็นก�รขยับบทบ�ท รพ.สต. ที�เปลี�ยนเป็น Community Well-being Center หรือ
ศูนย์สร้�งสุขภ�วะของชุมชน ที�จะมีมิติก�รทำ�ง�นที�กว้�งขึ้นสำ�หรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน” 
คำ�อธิบ�ยเสริมจ�ก ศ.วุฒิส�ร
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“ผมยำ�าเสัมอว่า
กัารื่ถ่่ายโอน
รพ.สต. ให้ อบัจำ.
ยังไม่ใช่ผลสัำาเรื่็จ
ของกัารื่กัรื่ะจาย
อำานาจที่่�เกัิดข้�น
ห้ากัแติ่เป็นขั�นติอน
ที่่�กำาหนด่บัท้บัาท้
หน้าท้่�ให้กับัท้้องถ่ิ�น 
เพิ้�อกั้าวมาเป็น
เจ้าของกัารื่บรื่ิกัารื่
สัขุภาพิแที่นภาคุรื่ฐั”	
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  เลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้� ยังเชื�อด้วยว่�เมื�อ รพ.สต. ม�อยู่กับ อบจ. แล้ว จะมีโอก�ส
ในก�รพัฒน�คว�มคิด มีไอเดียใหม่ๆ ที�อย�กทำ�ง�นเพื�อชุมชนม�กกว่�เดิม เพร�ะเมื�อสังกัด 
สธ. อ�จมีคว�มติดขัด ไม่ส�ม�รถขย�ยขอบเขตก�รทำ�ง�นได้แม้รู้ถึงปัญห� ห�กแต่กำ�แพงนี ้
จะถูกทล�ยลง เมื�อถ่�ยโอนม�อยู่กับท้องถิ�นที�มีภ�รกิจด้�นสุขภ�พ ที�เชื�อมโยงทุกมิติในก�ร
ดูแลประช�ชนม�กกว่�เดิม ก�รทำ�ง�นก็จะกว้�งม�กขึ้น ตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน
ม�กขึ้น และสิ�งนี้คือก�รพัฒน�อย่�งแท้จริง

‘๓ แผนที�’ 
ส่่ำการเสำริม่สำร้าง
สุำขภาว้ะองค์รว้ม่
  เพื�อให้เป็นอีกหนึ�งแนวท�งในก�รสร้�งเครื�องมือเสริมสุขภ�วะในท้องถิ�น ศ.วุฒิส�ร จึงได้ให้ 
หลักคิดของก�รทำ� “แผน้ทีี่�	๓	ด้ีาน้” ซึ�งจะมีส่วนสำ�คัญอย่�งม�กต่อก�รว�งระบบบริก�ร เพื�อให้ 
ครอบคลุมก�รทำ�ง�นด้�นสุขภ�วะ
  ท้ังน้ี ประกอบด้วย	๑.	แผน้ทีี่�กลุ่้มเป้้าหมาย	ที�รู้จำ�นวนกลุ่มคนที�ถูกละเลย ท้ังกลุ่มเปร�ะบ�ง 
กลุ่มคนจน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก และผู้สูงอ�ยุ ซึ�งจะช่วยกำ�หนดแนวท�งก�รเสริมสร้�ง 
สุขภ�วะให้ตรงกับเป้�หม�ยของพื้นที�
    	๒.	แผน้ทีี่�ปั้ญหา	เพื�อให้รู้ถึงสถ�นก�รณ์ ระดับของปัญห�ท�งสุขภ�พที�ต้องแก้ไข คว�มเสี�ยง
ของก�รเกิดโรคที�สอดคล้องกับพฤติกรรมก�รใช้ชีวิต ปัญห�เรื�องร�ยได้ คว�มย�กจน ที�อยู ่
อ�ศัย สิ�งแวดล้อม ด้วยทุกมิติมีส่วนเชื�อมโยงม�ห�สุขภ�พของคนในชุมชนทั้งสิ้น
    ๓.	 แผน้ที่ี�ทีุ่น้	 คือทุนท�งสังคมที�จะช่วยกันแก้ไขปัญห� ต้องรู้ว่�ในพื้นที�มีพลังจ�กภ�ค
ประช�ชน เครือข่�ยชุมชน ผู้นำ�ศ�สน� มูลนิธิ และที�สำ�คัญคืออ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�
หมู่บ้�น (อสม.) ที�จะเข้�ม�ช่วยเสริมและเข้�ม�มีส่วนร่วมให้ง�นสำ�เร็จได้
  “ห�กเร�นำ� ๓ แผนที�ม�บรรจบเข้�ด้วยกัน จะเห็นถึงคว�มชัดเจนของพื้นที� เพื�อให้นำ�ไปสู่
แนวท�งก�รจัดก�รที�ถูกต้อง ตรงจุด และยังเป็นก�รเกื้อกูลก�รทำ�ง�นที�จะยกระดับคนในพื้นที�” 
ศ.วุฒิส�ร อธิบ�ย
  เข�ระบุอีกว่� ในช่วงแรกของก�รถ่�ยโอนอ�จจะต้องปรับตัวสัก ๑-๒ ปี แต่ห�กมีก�รเปิดใจ 
เปิดคว�มคิด ให้มองเห็นก�รขยับขย�ยนอกเหนือจ�กง�นสุขภ�พ นำ�ไปสู่ก�รดูแลสุขภ�วะใน 
แต่ละมิติ ง�น รพ.สต. จะกล�ยเป็นส่วนสำ�คัญอย่�งม�กในก�รสร้�งสุขภ�วะในท้องถิ�นให้เกิดข้ึน 
ได้จริง
  “ผมเรียนด้วยคว�มบริสุทธิ�ใจ ว่�ง�นสุขภ�วะอ�จจะทำ�ให้ง�น รพ.สต. ล้น หรือง�นหนัก
ม�กขึ้น แต่จะเป็นง�นที�มีคว�มหม�ย และห�กทำ�ได้สำ�เร็จ สิ�งที�ต�มม�จะเกิดคว�มมั�นใจ รู้ถึง
ศักยภ�พ เห็นพลังของก�รพัฒน�อย่�งองค์รวม ซึ�งจะเป็นจุดต่อยอดให้เกิดก�รสร้�งสรรค์ง�น
ใหม่ๆ วิธีก�รใหม่ๆ เพื�อให้คุณภ�พชีวิตของประช�ชนดีขึ้นไป” เลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้� 
ทิ้งท้�ย 

ปัจจัยที่่�ที่ำาให้้
เกัิดสัุขภาวะที่่�ด่	
๘๐%	เป็นห้น้าที่่�
ของที่้องถ่ิ�น
ไม่ว่ากัารื่ศึกัษาด่	
อาห้ารื่ด่
ที่่�อยู่อาศัยด่	
ล้วนเป็นสัิ�งที่่�
ที่ำาให้้สัุขภาวะด่
อย่างเกั้�อกัูลกััน
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สัั ม ภ า ษ ณ์์ พิิ เ ศ ษ

เมืองที่น่าอยู่ - 
น่าลงทุน 
ของคนทั้งโลก

  บนโต๊ะทำ�ง�นขน�ดประม�ณ ๒ ต�ร�งเมตรของ ปัรเม่ศูว้ร์ งานพิเช่ษฐ์์ น�ยกเมืองพัทย� 
เตม็ไปด้วยแฟม้เอกส�รกองพะเนนิ ซึ�งนั�นเปน็เพยีงแค่สว่นเดยีว หลงัจ�กที�เข� - “นายกฯ เบียร์”
ได้สะส�งไปแล้วตลอดทั้งวันแล้ว
  แต่ละวันของ “ปรเมศวร์” หมดไปกับก�รลงพื้นที� ตรวจเยี�ยมคว�มเป็นอยู่ของ “คนพัทย�” 
ซึ�งในที�น้ีหม�ยคว�มรวมถึงคนพ้ืนเมือง คนต่�งถิ�น ประช�กรแฝ่ง ช�วต่�งช�ติที�ตัดสินใจปักหลัก 
ใช้ชีวิตเกษียณ ฯลฯ “น�ยกฯ เบียร์” บอกกับเร�ว่� คนพัทย�ทุกคนต้องได้รับก�รดูแลอย่�ง
เสมอหน้�-เท่�เทียม
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  ระยะเวล�เพียง ๓ เดือน ที� “ปรเมศวร์” เข้�สู่ตำ�แหน่ง น�ยกเมืองพัทย� เข�เดินหน้�ทำ�ง�น
แบบ “ส�นพลัง” ประส�นคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนเพื�อร่วมกันขับเคลื�อนเมืองไปสู่ก�รเป็น 
“เมืองสุขภ�วะ”
  ในฐ�นะที�เป็นหนึ�งในคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ป้�ยแดงใหม่ถอดด้�ม น�ยกฯ 
ปรเมศวร์ เชื�อว่� นี�เป็นโอก�สอันดีที�จะได้เข้�ไปเป็นส่วนหนึ�งในก�รออกแบบ-รับทร�บ-เข้�ใจ 
ยุทธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พของประเทศ และในฐ�นะที�เป็นน�ยกเมืองพัทย� เสมือนหนึ�งเป็น “ข้อต่อ” 
ที�จะถักทอนโยบ�ยระดับช�ติเข้�กับก�รบริห�รง�นท้องถิ�น
  “ผมทำ�ง�นต�มเสียงประช�ชน” ปรเมศวร์ ยำ้�
  กองบรรณ�ธิก�ร “นิตยส�รส�นพลัง” มีโอก�สได้พูดคุยลงลึกในหล�ยแง่มุมกับ “ปรเมศวร์
ง�นพิเชษฐ์” ผู้บริห�รหนุ่ม-คนรุ่นใหม่ กับก�รพัฒน�เมืองที�จะนำ�ไปสู่เป้�หม�ย “เมืองที่ี�น้่าอยู่ 
แล้ะน้่าล้งทีุ่น้สำาหรัับคน้ที่ั�งโล้ก”

คว้าม่หลากหลาย
คือคว้าม่พิเศูษ 
  ปรเมศวร์ เปิดก�รสนทน�ด้วยก�รบอกเล่�ถึงบริบทของพัทย� สู่ก�รพัฒน�สุขภ�วะของคน 
ในพื้นที� ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ก�รท่องเที�ยวที�เป็นหัวใจของเมืองว่� 
  บนพื้นที�ประม�ณ ๕๐ ต�ร�งกิโลเมตร พัทย�มีประช�กรที�อยู่อ�ศัย เข้�ม�ทำ�ม�ห�กิน และ 
ม�ท่องเที�ยว รวมแล้วอ�จม�กกว่� ๕ แสนคน ขณะที�ประช�กรที�เป็นคนพัทย�จริงๆ มีทะเบียนบ้�น 
มีอยู่ประม�ณร�ว ๑.๑ แสนคน ที�แห่งน้ีจึงเต็มไปด้วยคว�มหล�กหล�ย สะท้อนผ่�นก�รต้ังชมรม 
-สม�คมฯ ที�มีทั้งสม�คมช�วอีส�น สม�คมช�วใต้ รวมไปถึงสม�คมช�วต่�งช�ติจ�กประเทศ 
อื�นๆ 
  นอกจ�กนี้ พัทย�จึงเป็นเมืองสำ�หรับคนทุกถิ�นฐ�น รวมไปถึงกลุ่ม “นักท่องเที�ยวต่�งช�ติ” 
ที�ม�พำ�นักอ�ศัยระยะย�ว หรือกลุ่ม Expat ตลอดจนกลุ่มช�วต่�งช�ติที�ตัดสินใจเข้�ม�ใช้ชีวิต
เกษียณที�ประเทศไทย 
	 	“พี่ัที่ยาต้อน้รัับคน้ทีุ่กกลุ้่ม	 ทีุ่กเพี่ศ	 ที่ี�มาจากหล้ายชาติ	 หล้ายศาสน้า	 ต่างวัิถ่ีชีวัิต	
วััฒน้ธิรัรัม	ที่ี�มาเพี่รัาะที่่องเที่ี�ยวั	หรัือมาอยู่อาศัย	มาที่ำางาน้	ควัามต่างที่ี�เกิดีข่้�น้ถ่ือเป้็น้
ควัามพี่ิเศษข่องเมืองพี่ัที่ยาที่ี�แตกต่างจากที่ี�อื�น้ๆ”
  แต่คว�มหล�กหล�ยของพัทย� มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ซึ�งถือเป็นเรื�องปกติของเมืองใหญ่ทั�วโลก 
ข้อดีคือ คว�มหล�กหล�ยนำ�ม�ซึ�งก�รขับเคลื�อนเศรษฐกิจที�ดี มีก�รจับจ่�ยใช้เงิน ก�รลงทุน
ท�งธุรกิจที�ม�พร้อมกับก�รสร้�งง�น
  ขณะที�ข้อเสีย เมื�อคนจำ�นวนม�กที�อยู่อ�ศัยร่วมกันในพื้นที�ประม�ณ ๕๐ ต�ร�งกิโลเมตรก็
จะมีปัญห�เรื�องโครงสร้�งพื้นฐ�น ระบบส�ธ�รณูปโภค ซึ�งส่งผลให้เกิดปัญห�สุขภ�วะของ
ผู้คน ทั้งในเรื�องสุขภ�พ สิ�งแวดล้อม สังคม และหนีไม่พ้นคือคว�มแออัด
  “คว�มแออัดทำ�ให้ส่งผลต่อสิ�งแวดล้อม เมืองพัทย�จะต้องว�งระบบจัดก�รให้ม�กกว่�ปกติ 
โดยเฉพ�ะกับต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนในระบบนิเวศน์เดียวกัน เพื�อพัฒน�เมือง 
พัทย�ร่วมกันให้สอดคล้องกับก�รท่องเที�ยวที�เป็นเอกลักษณ์ และควบคู่ไปกับก�รสร้�งสุขภ�วะ 
ที�ดีให้กับกลุ่มคนทุกกลุ่มของพัทย�” ปรเมศวร์ ระบุ
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สำร้างคว้าม่เป็ันเจ้าของ
ร่ว้ม่กัน 
  น�ยกเมืองพัทย� ยอมรับว่� ด้วยกลุ่มคนที�หล�กหล�ยสถ�นะ วัฒนธรรม และสังคมที�ม�
อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ก�รสร้�ง “คว�มสมดุลในก�รพัฒน�เมือง” อ�จจะเป็นไปได้ย�ก
แต่ก็ส�ม�รถที�จะทำ�ให้สำ�เร็จได้ ห�กสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือข่�ยด้วยก�รยึดโยง 
เป้�หม�ยเข้�ด้วยกัน 
  เมืองพัทย�จึงเริ�มดำ�เนินก�รฟังเสียงของทุกคนทุกกลุ่มในพัทย� เพื�อให้เกิดพ้ืนที�ในก�รแสดง 
คว�มคิดเห็นในก�รร่วมพัฒน�เมืองให้มีคุณภ�พ ซึ�งจะส่งผลต่อคุณภ�พชีวิตที�ดีของทุกคน 
เช่นกัน แนวคิดของ “ปรเมศวร์” คือต้องสร้�งจิตส�ธ�รณะร่วมกัน เริ�มจ�กคนพัทย�ต้องรักถิ�น
ที�อยู่ ที�ประกอบอ�ชีพ เพร�ะเมื�อไม่ว่�จะเป็นใคร กลุ่มไหน สถ�นะใดก็ต�ม เมื�อรักในถิ�นที�อยู่
ของตัวเอง ก็จะเป็นก�รง่�ยในก�รร่วมมือร่วมใจดูแลบ้�นเมืองให้น่�อยู่ และมีกติก�ร่วมกัน 
  ก�รมีส่วนร่วมในฐ�นะเจ้�ของพัทย�ร่วมกันของประช�ชน ภ�คธุรกิจต่�งๆ ถูกสะท้อนให ้
เห็นภ�พผ่�นก�รจัดระเบียบถนนบันเทิงย�มคำ��คืนระดับโลก “วอร์คกิ้ง สตรีท” ที�ผ่�นก�ร
ระดมคว�มเห็นของกลุ่มธุรกิจ ที�ต้องก�รจัดระเบียบ ปรับปรุงถนนชื�อดังแห่งนี้ให้เป็นระเบียบ  
มีคว�มปลอดภัย และทำ�ให้เป็นพื้นที�น่�ท่องเที�ยวม�กยิ�งขึ้น 
  น�ยกฯ เบียร์ ยกตัวอย่�งว่� ถนนวอร์คกิ้ง สตรีท เมืองพัทย�ต้องก�รจัดระเบียบส�ยไฟฟ้�
ก็ดำ�เนินก�รนำ�ลงดิน แต่เร�ยังต้องก�รให้มีก�รกำ�หนดเวล�ปิดถนนที�ชัดเจน ซึ�งได้คุยกับกลุ่ม
ผู้ประกอบก�ร รับฟังเสียงจ�กทุกคนที�ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
  แต่สุดท้�ยก็เป็นฉันทมติร่วมกันของผู้ประกอบก�ร ที�จะปิดถนนตั้งแต่เวล� 19.00-05.00 น. 
ของอีกวันสำ�หรับท่องเที�ยวย�มคำ��คืน และยังมีกติก�ร่วมกันไม่ว�งป้�ยโฆษณ�บนถนน ซึ�ง 
ทำ�ให้เป็นระเบียบ นักท่องเที�ยวเดินเที�ยวได้สะดวกข้ึน และเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน รถพย�บ�ลกู้ชีพ 
รถดับเพลิงก็ส�ม�รถเข้�ไปถึงพื้นที�ได้อย่�งรวดเร็ว
  หรือภ�พลักษณ์อน�คตของพัทย� อ�จไม่มุ่งพัฒน�ให้เกิดคว�มเจริญอย่�งเดียว ห�กแต่
สิ�งใดที�ดี สวยง�ม และทรงคุณค่�ที�ควรอนุรักษ์เอ�ไว้อย่�งที�คนพัทย�ต้องก�ร เมืองพัทย�ก็
พร้อมจะใช้กลไกคว�มร่วมมือของภ�คประช�ชน ในก�รกำ�หนดกติก�ร่วมกัน 
  ปรเมศวร์ ยกตัวอย่�งในอน�คต ที�อ�จใช้กลไกเครื�องมือธรรมนูญของเมืองพัทย� ที�เป็นกติก� 
ร่วมกันของทุกภ�คส่วน ภ�คีเครือข่�ยที�เกี�ยวข้อง เพื�อทำ� “โอลด์ท�วน์ น�เกลือ” ที�ถนนน�เกลือ 
ย่�นพัทย�เหนือ ในก�รร่วมอนุรักษ์พื้นที�เมืองเก่� เช่น ก�รท�สีอ�ค�ร ก�รต่อเติมอ�ค�ร  
ที�ต้องกำ�หนดแนวท�งร่วมกันจ�กคนในพื้นที� เพื�อให้ภ�พคว�มสวยง�มของอ�ค�ร สถ�นที�
ถนนหนท�งแห่งนี้ยังคงอยู่แบบเดิม ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�พื้นที�เพิ�มเติมคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น 
  “ในอน�คต จะมีก�รแสวงคว�มร่วมมือ ระดมคว�มเห็นของคนพัทย� เพื�อพัฒน�ให้เกิด 
โอลด์ท�วน�เกลือร่วมกัน ให้ประช�ชนได้ร่วมกันกำ�หนดก�รต่อเติม รีโนเวทอ�ค�รในพื้นที�จ�ก 
ข้อตกลงร่วมกัน แต่ทั้งหมดก็ต้องม�จ�กคว�มเข้มแข็งของชุมชนที�ต้องเห็นในทิศท�งเดียวกัน 
เมืองพัทย�ขณะนี้ก็ได้เพิ�มพื้นที�สวนส�ธ�รณะ สร้�งที�จอดรถให้รองรับ เพื�อกระตุ้นก�รทำ�
กิจกรรมต่�งๆ ในพื้นที�นี้ให้ด้วย” น�ยกเมืองพัทย� กล่�ว 
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เรื่าเน้นอย่างมากั
ในกัารื่สร้างคุณภาพช่วิตท้่�ด่่
ให้้กัับคุนพิัที่ยา	และไมั่ท้ิ�งใคร
ไว้ข้างหลัง กัารื่ส่งเสริมัสุขภาพ
ของคุนพิัที่ยาจะติ้องถ่ึงทีุ่กับ้าน	
ผ่านกัารื่บรื่ิกัารื่จัดกัารื่
ด้านกัารื่แพิย์ที่่�ม่คุุณ์ภาพิ
ในหน่วยบัริการสาธารณสุข 
ที่่�กั็ติ้องครอบัคลุมัตั�งแต่
ระบับับัริการปฐมัภ่มัิ 
ไปจำนถ่ึงการรักษา
ในโรงพยาบัาลเอกชน 
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เปิัดีนโยบาย
‘สำร้างเมื่องพัทยา’ 
  น�ยกเมืองพัทย� ให้ภ�พตัวอย่�งก�รจัดก�รปัญห�ขยะของพื้นที� ที�มีนโยบ�ย “สะอ�ด 
ก่อนสว่�ง” โดยประส�นคว�มร่วมมือจ�กภ�คเอกชนเข้�ม�จัดก�รคัดแยกขยะอย่�งเป็นมิตร
กับสิ�งแวดล้อม มีก�รว�งถังขยะแยกประเภทไว้ต�มจุดต่�งๆ อย่�งครอบคลุม รณรงค์ให้ชุมชน
ต่�งๆ เขตพื้นที�ท่องเที�ยว ได้ร่วมกันคัดแยกขยะ ขณะที�เมื�อรถเก็บขยะม�เก็บขยะก่อนรุ่งส�ง
ก็จะไม่มีก�ร “เทรวม” อีกต่อไป แต่จะคัดแยกรถขยะเพื�อจัดเก็บขยะต�มประเภท เพื�อนำ�ไป
ทำ�ล�ยและรีไซเคิลได้อย่�งถูกต้อง
  นอกจ�กน้ี หน้�ที�ของเมืองพัทย� ยังต้องจัดก�รกับปัญห�นำ�้ท่วม ที�ได้ทุ่มงบประม�ณ และ 
ว�งแผนก�รไหลบ่�ของนำ้�ห�กเกิดฝ่นตกหนักอย่�งเป็นระบบ ซึ�ง “ปรเมศวร์” เล่�ว่� ก�ร
แก้ปัญห�นำ้�ท่วมของพื้นที�ค่อนข้�งรุดหน้� และเชื�อว่�ขณะนี้ห�กฝ่นตกหนักติดต่อกัน ๓-๔ 
ชั�วโมง พัทย�ยังมีศักยภ�พที�จะระบ�ยนำ้�ออกจ�กพื้นที�ได้
  ไม่ใช่เพียงก�รพัฒน�ด้�นก�รท่องเที�ยวเท่�นั้น ห�กแต่ว่�เรื�องก�รศึกษ�ของเด็ก-เย�วชน
เมืองพัทย� ก็ต้องให้คว�มสำ�คัญ ซึ�งเมืองพัทย�ได้สร้�งโรงเรียนต้นแบบ ๑๑ แห่ง ที�เป็น
ตัวอย่�งให้กับโรงเรียนอื�นๆ ทั�วประเทศ ด้วยก�รเปิดท�งเลือกก�รเรียนให้กับนักเรียนชั้น
 ม.ปล�ย ที�ไม่ได้มีแค่ส�ยวิทย์ ส�ยศิลป์ แต่ยังมีท�งเลือกอื�นๆ เพื�อตอบรับกับคว�มสนใจใน
ปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ที�สอดรับกับอ�ชีพในปัจจุบัน เช่น ก�รเรียนด้�นส�ธ�รณสุข ก�รเรียน
ด้�นวิศวกรรม เทคโนโลยี หรือทัศนศิลป์ เป็นต้น ทั้งหมดก็เพื�อเตรียมคว�มพร้อมให้กับเด็กใน
ก�รรับคว�มรู้ที�ทันสมัย
  ขณะเดียวกัน ในด้�นจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที�เพิ�มขึ้นอย่�งต่อเนื�องของเมืองพัทย� จ�กวันนี้ที�มี
อยู่ร�ว ๑.๑ หมื�นคน หรือ ๑๐% ของประช�กรเมืองพัทย� ก็จะได้รับก�รดูแลในรูปแบบ Smart  
Senior ที�จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ มีกิจกรรมต่�งๆ ให้เหม�ะกับวัย เพื�อให้ผู้สูงอ�ยุมีสังคม รู้สึกว่� 
ยังมีคุณค่� ที�สำ�คัญคือเพิ�มคว�มกระฉับกระเฉงจ�กกิจกรรมต่�งๆ ทำ�ให้ร่�งก�ยแข็งแรงอย่�ง
เหม�ะสม ไม่เป็นภ�ระต่อลูกหล�นและสังคม ด้วยแนวคิดที�ว่� สังคมที�ดีต้องมีร�กฐ�นที�มั�นคง 
คว�มสุขของคนในครอบครัว จะสร้�งชุมชนที�มีคว�มสุขได้อย่�งดี
  “เร�เน้นอย่�งม�กในก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที�ดีให้กับคนพัทย� และไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง 
ก�รส่งเสริมสุขภ�พของคนพัทย�จะต้องถึงทุกบ้�น ผ่�นก�รบริก�รจัดก�รด้�นก�รแพทย์ที�มีคุณภ�พ 
ในหน่วยบริก�รส�ธ�รณสุข ที�ก็ต้องครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริก�รปฐมภูมิ ไปจนถึงก�รรักษ� 
ในโรงพย�บ�ลเอกชน ก�รเพิ�มสวนส�ธ�รณะ ก�รจัดก�รพ้ืนที�ให้เหม�ะสมกับผู้พิก�รได้ใช้ชีวิต 
อย่�งปกติที�สุด เพร�ะทุกคนต้องได้รับก�รดูแลอย่�งเท่�เทียมกัน” น�ยกเมืองพัทย� กล่�ว

เก็บเกี�ยว้ผลปัระโยช่น์ส่่ำ
‘คนพัทยา’
  ปรเมศวร์ ยำ�้อีกว่� อย่�งไรก็ต�ม ภ�พรวมของปัญห�ที�เกี�ยวข้องกับสุขภ�วะของคนในพ้ืนที� 
 คือเรื�องเศรษฐกิจ ป�กท้องของประช�ชน 
  กระนั้น พื้นที�ของพัทย� เป็นอีกจุดหนึ�งที�จะช่วยสร้�งร�ยได้ เพื�อเพิ�มเติมคุณภ�พชีวิตของ
คนในพ้ืนที�ได้เช่นกัน ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ที�เกิดข้ึนจ�กภ�คเอกชน ที�เข้�ม�ใช้พัทย�เป็นพ้ืนที�กล�ง 
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พิัที่ยาพิรื่้อมเป็น
พิ้�นที่่�กัลาง	
เข้ามาได้เลย	
ถ่้าไม่ผิดรื่ะเบ่ยบ
ไม่ผิดกัฎห้มาย
เรื่ายินด่ติ้อนรื่ับเลย
เพิรื่าะจะได้มา
พิัฒนารื่่วมกััน
ในทีุ่กักัิจกัรื่รื่ม
ของเม้องพิัที่ยา

  ปรเมศวร์ บอกว่�ยินดีต้อนรับทุกกิจกรรมที�จะเข้�ม�ร่วมทำ�ให้พัทย�เป็นเมืองที�น่�ท่องเที�ยว 
แต่ขณะเดียวกัน คนในพื้นที�ก็ต้องได้รับประโยชน์ด้วย ซึ�งเป็นคว�มต้องก�รของคนพัทย�ที� 
ทำ�ม�ค้�ข�ย 
  รูปแบบคือ เมื�อมีนักท่องเที�ยวเดินท�งเข้�ม�นับหมื�นคนในกิจกรรมต่�งๆ เมืองพัทย�ก็จะ
ขอพื้นที�ค้�ข�ยให้กับคนพัทย�ได้เข้�ไปข�ยของโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย เป็นก�รแลกเปลี�ยนเพื�อให้
คนในพื้นที� ชุมชน ได้มีร�ยได้จ�กก�รท่องเที�ยว และจ�กกิจกรรมที�เกิดขึ้นในพัทย�ของพวกเร�
เองด้วย 
  “อย่�งในง�น โอลิมปิกส์ เดย์ ที�เลือกพัทย�จัดแข่งขันกีฬ� คอนเสิร์ต เร�ก็ขอบูธข�ยของ
ให้กับชุมชน ประช�ชน เพื�อให้ได้เข้�ม�มีสิทธิ�จับฉล�กค้�ข�ยกับพื้นที�ที�จัดเตรียมเอ�ไว้ให้ ซึ�ง
ก็ม�จ�กคว�มต้องก�รของประช�ชนที�อย�กให้มีพื้นที�ข�ยของได้บ้�งด้วย” น�ยกเมืองพัทย� 
ยกตัวอย่�ง 
  อย่�งไรก็ต�ม พัทย�มีหล�กหล�ยกิจกรรมเกิดข้ึนเพื�อกระตุ้นก�รท่องเที�ยว และมีนักท่องเที�ยว 
เข้�ม�เป็นจำ�นวนม�ก แน่นอนก�รค้�ข�ยของกลุ่มห�บเร่แผงลอย ที�กระจ�ยข�ยของให้กับ
นักท่องเที�ยวก็เพิ�มม�กขึ้นเช่นกัน นั�นนำ�ม�สู่คว�มพย�ย�มที�จะจัดระเบียบ เพื�อให้เกิดคว�ม
เรียบร้อยและไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งคนที�ใช้พื้นที�ส�ธ�รณะ กับคนที�ต้องทำ�ม�ค้�ข�ย 
  แนวคิดในก�รจัดระเบียบ มีท้ังก�รข้ึนทะเบียนห�บเร่แผงลอย และกำ�หนดจุดข�ยที�เห็นพ้อง 
ตรงกันจ�กทุกคน เพื�อให้คนในพ้ืนที�ส�ม�รถมีร�ยได้จ�กก�รท่องเที�ยวได้ทุกคน ไม่เหลื�อมลำ�้กัน 
จึงต้องเกิดก�รจัดก�รอย่�งมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในพัทย� 

‘สำมั่ช่ช่าสุำขภาพเมื่องพัทยา’
สำร้างกติกาอย่่ร่ว้ม่กัน 
  เรื�อง “ก�รจัดระเบียบห�บเร่แผงลอย” ในพัทย� ยังถูกหยิบยกขึ้นม�เป็น ๑ ใน ๓ ประเด็น 
สำ�คัญของคนพัทย� ที�จะนำ�ไปสู่ก�รแสวงห�ฉันทมติ และจัดทำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พ 
แบบมีส่วนร่วม ผ่�นเครื�องมือ-กระบวนก�รภ�ยใต้ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที�
เรียกว่� “กระบวนก�รสมัชช�สุภ�พ”
	 	ป้รัเมศวัร์ั	ข่ยายควัามว่ัา	เมืองพัี่ที่ยาตั�งใจจะจัดี	“สมัชชาสุข่ภาพี่เมืองพัี่ที่ยา”	ข้่�น้เป็้น้ 
ครัั�งแรักข่องพัี่ที่ยา	 ใน้ช่วังต้น้เดืีอน้	 ธิ.ค.๒๕๖๕	 ซ้ึ่�งน้อกจากป้รัะเด็ีน้หาบเร่ัแผงล้อยแล้้วั 
ยังจะมีการัรั่อน้ตะแกรังควัามคิดีกับทีุ่กภาคีใน้เมืองพี่ัที่ยา	 ที่ี�ป้รัะกอบไป้ดี้วัย	 ผู้น้ำา	 ๔๒ 
ชุมชน้	ป้รัะธิาน้อาสาสมัครัสาธิารัณสุข่ป้รัะจำาหมู่บ้าน้	(อสม.)	กลุ้่มธิุรักิจสถ่าน้บัน้เที่ิง 
-ท่ี่องเทีี่�ยวั	ผู้น้ำาศาสน้า	ผู้น้ำาสถ่าน้ศ้กษาทุี่กรัะดัีบ	ภาคส่วัน้รัาชการัทุี่กหน่้วัยใน้พืี่�น้ทีี่�	เพืี่�อ 
มาหาข่้อสรัุป้ให้เป้็น้น้โยบายข่องทีุ่กคน้ใน้การัพี่ัฒน้าเมืองพี่ัที่ยารั่วัมกัน้
  ทั้งใน “ประเด็นธรรมนูญสุขภ�พเมืองพัทย�” และ “ประเด็นก�รท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกับ 
สิ�งแวดล้อม” ซึ�งทั้งหมดนี้รวมเป็น ๓ ประเด็น ที�จะมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�เมืองพัทย�ให้น่�ท่องเที�ยว 
และน่�อยู่อ�ศัยจ�กก�รมีส่วนร่วมของคนพัทย�ทุกคน ในง�นสมัชช�สุขภ�พเมืองพัทย� คร้ังที� ๑
	 	“ถ่ือเป้็น้โชคดีีข่องเรัา	ที่ี�ผมมีโอกาสเข่้าไป้เป้็น้กรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติ	หรัือ	คสช. 
ที่ี�มีบุคล้ากรัที่ี�เป้็น้คล้ังสมองดี้าน้สาธิารัณสุข่ข่องป้รัะเที่ศ	 ที่ำาให้ไดี้เห็น้แน้วัคิดี	 ไอเดีีย 
ต่างๆ	ใน้การัจัดีการั	การัพัี่ฒน้าเชิงน้โยบาย	เพืี่�อน้ำามาต่อยอดีกับการัพัี่ฒน้าด้ีาน้สุข่ภาวัะ 
แล้ะคุณภาพี่ชีวัิตข่องคน้ใน้พี่ื�น้ที่ี�	 โดียเฉพี่าะกับการัสรั้างพี่ัที่ยาให้เป้็น้เมือง	 Wellness	

City	 หรัือเป้็น้เมืองสุข่ภาวัะดีี	 เป้็น้ที่ี�พี่ักข่องคน้รัักษ์สุข่ภาพี่จากที่ั�วัโล้ก	 เหมาะสำาหรัับ
การัล้งทุี่น้	สำาหรัับการัอยู่อาศัย	แล้ะเหมาะสำาหรัับคน้พัี่ที่ยาเองด้ีวัยเช่น้กัน้” ปรเมศวร์ ยำ�้
  ปรเมศวร์ บอกด้วยว่� ก�รพัฒน�เมืองพัทย� น�ยกฯ เองจะไม่ทำ�ง�นคนเดียว ห�กแต่จะ
ร่วมแผ้วถ�งท�งกับประช�ชนทุกกลุ่ม ทุกภ�คีเครือข่�ย ด้วยก�รเปิดรับฟังเสียงคว�มเห็น ก�ร
แสดงออกท�งคว�มคิดในก�รต้องก�รพัฒน�เมืองพัทย� ซึ�งห�กเป็นประเด็นใดที�ผ่�นก�รพูด
คุยอย่�งมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ เมืองพัทย�ก็พร้อมจะสนับสนุนก�รทำ�ง�นของทุกภ�ค ี
เครือข่�ยอย่�งเต็มที� ทั้งภ�คประช�ชน ภ�คธุรกิจ เพื�อให้เกิดก�รใช้พื้นที�กล�งของเมืองพัทย� 
ที�ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนมีคุณภ�พชีวิตที�ดีขึ้นได้ร่วมกัน
  “พัทย�พร้อมเป็นพ้ืนที�กล�ง เข้�ม�ได้เลย ถ้�ไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิดกฎหม�ย เร�ยินดีต้อนรับเลย 
เพร�ะจะได้ม�พัฒน�ร่วมกันในทุกกิจกรรมของเมืองพัทย�” ปรเมศวร์ ทิ้งท้�ย 
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เ กั า ะ ติิ ด  คุ สั ช .

ผ่านแผนงบปรื่ะมาณ์	‘สัช.’	ปี	๒๕๖๖
‘คสช.’ มัอบัท้ิศท้างการท้ำางาน

มุ่งเคุล้�อน ‘ประเด่็นสำาคัญของประเท้ศ’

  ทั้งนี้	 น้ายอนุ้ที่ิน้	 ชาญวัีรักูล้	 ประธ�น คสช. ได้ให้
นโยบ�ยก�รทำ�ง�นของ สช. ปีงบประม�ณ ๒๕๖๖ ซึ�งจะ
มีท้ังก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะในประเด็นปัญห�
สำ�คัญของประเทศ ร่วมกับภ�คียุทธศ�สตร์ทั้งในระดับช�ต ิ
และระดับพื้นที� เน้นก�รขับเคลื�อนธรรมนูญว่�ด้วยระบบ
สุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที� ๓ ที� คสช. ได้พิจ�รณ�ไปแล้ว และ 
กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�เห็นชอบเพื�อประก�ศใช้ของ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.)
  ประธ�น คสช. ระบุด้วยว่� ก�รดำ�เนินง�นต�ม	พี่.รั.บ. 
สุข่ภาพี่แห่งชาติ	พี่.ศ.๒๕๕๐	หลังจ�กน้ี จะมีคว�มท้�ท�ย 
ไม่ว่�จะเป็นประเด็นของคว�มเหลื�อมลำ�้ สังคมสูงวัย เทคโนโลยี 
บทบ�ทของคนรุ่นใหม่ คว�มเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึง 
ก�รปรับตัวของระบบสุขภ�พที�อ�จไม่เท่�ทันก�รเปลี�ยนแปลง 
ของสังคม
  “ดังน้ัน สช. จะต้องมีบทบ�ทในก�รสนับสนุนหรือขับเคลื�อน 
ให้เกิดคว�มมั�นคงด้�นสุขภ�พ ด้วยก�รพัฒน�ระบบรับมือ 
ปรับตัว ต่อวิกฤติปัญห�ด้�นสุขภ�พและสุขภ�วะ ก�รสร้�ง 
คว�มรอบรู้ ก�รลดคว�มเหลื�อมลำ�้และสร้�งคว�มเป็นธรรม 
ด้�นสังคมและสุขภ�พ” น�ยอนุทิน กล่�ว
    น้พี่.ป้รัะที่ีป้	 ธิน้กิจเจรัิญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ กล่�วว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�นของ สช. 
ในปี ๒๕๖๖ ได้พิจ�รณ�ถึงสถ�นก�รณ์สำ�คัญที�มีผลต่อแผน 
ก�รดำ�เนินง�น ไม่ว่�จะเป็นระบบสุขภ�พหลังวิกฤติก�รระบ�ด 
โรคโควิด-19 สภ�พเศรษฐกิจของประเทศตกตำ�� คว�มก้�วหน้� 
ท�งเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบก�รทำ�ง�นที�เปลี�ยนไป  
รวมท้ังได้รับเอ�นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นฯ 
(คบ.) ที�ให้ สช. ทบทวนปรับลดง�นที�สำ�คัญน้อย และเพิ�ม
ง�นสำ�คัญของประเทศม�กขึ้น
  ขณะเดียวกันยังจะพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในและ 
กำ�ลังคนของ สช. เพื�อนำ�ไปสู่ก�รเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ที�ใช้ไอที ข้อมูล และวิช�ก�รในก�รขับเคลื�อนง�นภ�ยใต ้
แผนก�รดำ�เนิน ๓ แผนง�น ๑๘ โครงก�ร และอีก ๑ 
โครงก�รพิเศษที�ทำ�ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เพื�อสนับสนุนก�รพัฒน�สร้�ง 
สุขภ�วะในกรุงเทพมห�นคร (กทม.)
  ภ�ยในที�ประชุม คสช. ครั้งนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบแนวท�ง 
ก�รที่บที่วัน้แล้ะจัดีที่ำาธิรัรัมนู้ญสุข่ภาพี่พี่รัะสงฆ์์แห่งชาติ 
ฉบับทีี่�	๒ เพื�อทบทวนและปรับปรุงธิรัรัมนู้ญสุข่ภาพี่พี่รัะสงฆ์์ 
แห่งชาติ	 พี่.ศ.๒๕๖๐	 ให้เป็นกรอบแนวท�งปฏิบัติในก�ร
ดูแลสุขภ�วะของพระสงฆ์ ที�คณะสงฆ์และหน่วยง�นที�
เกี�ยวข้องร่วมกันขับเคลื�อน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน โดย
ขณะน้ีอยู่ระหว่�งเสนอแต่งต้ังคณะทำ�ง�นวิช�ก�รทบทวน

	 	แผน้การัดีำาเน้ิน้งาน้	แผน้การัเงิน้แล้ะงบป้รัะมาณ	ป้ี 
งบป้รัะมาณ	พี่.ศ.๒๕๖๖	ข่องสำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการั
สุข่ภาพี่แห่งชาติ	(สช.) ได้ผ่�นก�รรับทร�บและให้ข้อเสนอ 
แนะเพิ�มเติมในก�รประชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
(คสช.) ครั้งที� ๕/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ ซึ�งมี
น้ายอนุ้ที่ิน้	 ชาญวัีรักูล้ รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.
ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะประธ�น คสช. เป็นประธ�นก�ร
ประชุม 
  สำ�หรับแผนก�รดำ�เนินง�นในปีหน้�ของ สช. จะอยู่
ภ�ยใต้วงเงินงบประม�ณ ๑๘๖.๐๘ ล้�นบ�ท ซึ�งเป็นแผน
ดำ�เนินง�นปีแรกและมีเนื้อห�ง�นสอดคล้องกับแผนง�น
หลักของ สช. ฉบับที� ๔ ปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

ธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์แห่ง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงน�มโดย
สมเดี็จพี่รัะมหา	ธิีรัาจารัย์	ประธ�นฝ่่�ยสงฆ์
  หลังประชุม	 น้พี่.ณรังค์ศักดีิ�	 อังคะสุวัพี่ล้า ประธ�น
กรรมก�รขับเคลื�อนธรรมนูญสุขภ�พพระสงฆ์แห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ฝ่่�ยฆร�ว�ส) ระบุว่� ก�รได้ม�และขับเคลื�อนธรรมนูญ 
สุขภ�พพระสงฆ์ฯ ตั้งแต่เริ�มต้นจนถึงปัจจุบันเกิดจ�กคว�ม
ร่วมมือของหน่วยง�นและองค์กรภ�คีที�เกี�ยวข้องม�กกว่� 
๑๐ หน่วยง�น ขับเคลื�อนบนหลักก�รธรรมนำ�โลก
  อย่�งไรก็ต�มพบว่� ก�รมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับชุมชน 
สังคม และก�รมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในแต่ละระดับยังม ี
ข้อจำ�กัด เช่นเดียวกับก�รบูรณ�ก�รกลไกหรือนโยบ�ยภ�ยนอก 
รวมถึงก�รถอดบทเรียนพื้นที�ตัวแบบที�น่�สนใจ เพื�อนำ�ไปสู่
ก�รเรียนรู้และขย�ยผลอย่�งเป็นระบบ ก็ยังมีข้อจำ�กัดอยู่
  ขณะเดียวกัน จ�กก�รประเมินผลก�รขับเคลื�อนธรรมนูญ 
สุขภ�พพระสงฆ์ฯ โดย มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช 
วิทย�ลัย ในปี ๒๕๖๓ ยังมีข้อค้นพบอื�นๆ เช่น พระสังฆ�ธิก�ร 
ยังไม่เข้�ใจและข�ดคว�มรู้ด้�นสุขภ�พ ส่งผลต่อก�รจัด 
ระบบและกลไกในก�รส่งเสริม ป้องกัน รักษ� และฟ้�นฟูสุขภ�พ 
พระสงฆ์ในวัด ข�ดก�รรวบรวมและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลกล�ง
เกี�ยวกับสภ�วก�รณ์พระสงฆ์ ที�จะนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนสร้�ง
เสริมสุขภ�วะพระสงฆ์อย่�งเป็นระบบ
  ในขณะที�บทเรียนจ�กก�รรับมือวิกฤตก�รระบ�ดของ 
โควิด-19 ก็ได้ทำ�ให้เห็นศักยภ�พของวัดในก�รเป็นศูนย์กล�ง 
ก�รพัฒน�และช่วยเหลือประช�ชน รวมทั้งให้คว�มรู้คว�ม
เข้�ใจในก�รดูแลสุขภ�พของประช�ชนได้เป็นอย่�งดี
  นอกจ�กนี้ ที�ประชุม คสช. ยังได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง 
คณะกรัรัมการัภูมิป้ัญญาท้ี่องถ่ิ�น้ด้ีาน้สุข่ภาพี่แห่งชาติ 
(ชุดีใหม่) โดยมี น้พี่.วิัชัย	โชควิัวััฒน้	เป็นประธ�นกรรมก�ร 
ทดแทนคณะกรรมก�รชุดเดิมที�มีกำ�หนดครบว�ระวันที� ๑๔ 
ก.ย. ๒๕๖๕ ซึ�งจะมีหน้�ที�ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่อ 
หน่วยง�นองค์กรที�เกี�ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ 
ช�ติ แผนพัฒน�ภูมิปัญญ�ไทย วิถีไท และธรรมนูญว่�ด้วย
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ
  คณะกรรมก�รฯ ชุดนี้ยังจะมีหน้�ที�พัฒน�นโยบ�ยและ 
แผนที�เกี�ยวข้องในก�รพัฒน�ภูมิปัญญ�ท้องถิ�นด้�นสุขภ�พ 
รวมถึงส่ง เสริมและสนับสนุนคุณค่�และก�รพัฒน�
ภูมิปัญญ�ไทย ตลอดจนสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รคัดเลือก
และรับรอง “หมอไทยดีเด่นแห่งช�ติ” เป็นต้น
  สำ�หรับก�รประชุม คสช. ครั้งนี้ ยังได้มี น้ายป้รัเมศวัรั์
งามพี่ิเชษฐ์ น�ยกเมืองพัทย� และ	ดีรั.ที่วัิดีา	กมล้เวัชช
รองผู้ว่�ร�ชก�ร กทม. เข้�ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก ร่วมกับ
กรรมก�รจ�กภ�คส่วนต่�งๆ รวมกว่� ๔๐ คน 
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เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ิ� น ท่ี่�

สัู่ที่ศวรื่รื่ษ	
บันเส้นท้างสุขภาวะท้่�ด่่ของคนลำาปาง

  นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงวันนี้ เป็นเวล�ร่วม ๑ 

ทศวรรษ ที�เกิดก�รรวมตัวกันของภ�คีเครือข่�ยจ�กจุด

เริ�มต้นเพียงไม่กี�เครือข่�ย จนกล�ยม�เป็นก�รรวมตัวกัน 

ของท้ัง ภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร ท้องที� ท้องถิ�น อย่�งกลมเกลียว 

ในก�รขับเคลื�อนประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะของจังหวัด 

ลำ�ป�ง เข้�ม�สนับสนุนและหนุนเสริมให้เกิดพลังท�งปัญญ� 

และพลังร่วมของคนในชุมชนให้เกิดพ้ืนที�รูปธรรมครอบ 

คลุมทุกพื้นที�เพิ�มม�กขึ้นอย่�งมีประสิทธิภ�พ  

  สมัชช�สุขภ�พจังหวัดลำ�ป�งได้ว�งเป้�หม�ยร่วมกัน 

คือ	“ร่ัวัมสร้ัางสุข่ภาวัะทีี่�ดีีข่องป้รัะชาชน้	จังหวััดีล้ำาป้าง” 

เน้นให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อ 

สุขภ�วะอย่�งมีส่วนร่วม โดยกำ�หนดให้กระบวนก�ร

สมัชช�สุขภ�พเป็นเครื�องมือที�สำ�คัญในก�รสร้�งก�ร 

มีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม จ�กคว�มมุ่งมั�น เชื�อมั�น 

ต่อกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม

  ทำ�ให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สมัชช�สุขภ�พจังหวัดลำ�ป�ง

ได้รับร�งวัลสมัชช�อวอร์ด ที�ทำ�ให้เกิดแรงบันด�ลใจใน

ก�รขับเคลื�อนสุขภ�พเพื�อให้จังหวัดลำ�ป�ง เป็นนครแห่ง

คว�มสุข อยู่ดี มีสุข สุขภ�พดีถ้วนหน้�

  ในปี ๒๕๖๕ มีก�รขับเคลื�อนประเด็นนโยบ�ยส�ธ�รณะ 

จำ�นวน ๔ ประเด็นที�สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์จังหวัดและ

หน่วยง�นภ�คียุทธศ�สตร์ที�รับผิดชอบ ดังนี้ ๑. ประเด็น

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ�งแวดล้อม ๒. 

ประเด็นเด็ก เย�วชน ผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�รจังหวัดลำ�ป�ง ๓. 

ประเด็นคว�มมั�นคงท�งอ�ห�ร และ ๔. ประเด็นชุมชน

เป็นฐ�นจัดก�รโรคอุบัติใหม่/อุบัติซำ้�แบบมีส่วนร่วม

  ก�รขับเคลื�อนง�นดังกล่�ว ได้ก่อให้เกิดพื้นที�รูปธรรม

และพื้นที�ต้นแบบม�กถึง ๑๐๓ พื้นที� ๖๘ ภ�คี ๑๔๓ 

เครือข่�ย มีพื้นที�ประก�ศใช้ธรรมนูญสุขภ�พระดับอำ�เภอ

ตำ�บล และชุมชน รวม ๓๒ ฉบับ ใน ๑๓ อำ�เภอ และก�ร

ศึกษ� CHIA ๒ พื้นที�

  ก�รจัดเวทีสมัชช�สุขภ�พปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที� ๙ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๒๔ สิงห�คม  ๒๕๖๕  ณ มห�วิทย�ลัย

สวนดุสิต ศูนย์ศึกษ�ลำ�ป�ง ได้มีก�รประก�ศข้อเสนอ 

เชิงนโยบ�ยใน ๓ กลุ่มประเด็นสำ�คัญ ท้ังในระดับจังหวัด 

และระดับปฎิบัติก�ร มอบต่อ ดีรั.ตวังรััตน้์	 โล้่ห์สุน้ที่รั 

น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดลำ�ป�งและภ�คียุทธศ�สตร์ 

จังหวัดลำ�ป�ง เพื�อนำ�ไปเชื�อมกับแผนง�นโครงก�รต�ม

ภ�รกิจในระดับยุทธศ�สตร์จังหวัดลำ�ป�งและหน่วยง�น

ภ�คีพื้นที�ปฎิบัติก�รให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร ให้เป็นแผน 

ปฎิบัติก�รเดียวกัน เพื�อลดก�รใช้ทรัพย�กรที�ซำ้�ซ้อน และ 

ส�ม�รถขย�ยหรือเปิดพื้นที�ใหม่ได้เพิ�มขึ้น อันจะเกิด 

ประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�นและร่วมทุนก�รขับเคลื�อนนโยบ�ย 

ส�ธ�รณะให้บรรลุเป้�หม�ยร่วมกัน และเกิดประโยชน์

สูงสุดให้ช�วจังหวัดลำ�ป�งอย่�งแท้จริง

  สมัชช�สุขภ�พจังหวัดลำ�ป�ง นับเป็นอีกจังหวัดที�ม ี

โครงสร้�งและกลไกในก�รดำ�เนินก�รที�เป็นระบบ ทั้งมี

ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสมัชช�สุขภ�พจังหวัดลำ�ป�ง 

โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ปัจจุบันมีก�รปรับเปลี�ยนชื�อเป็น 

คณะกรรมก�รเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดลำ�ป�ง (คค. 

สจ.ลำ�ป�ง) โดยมี ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ พญ.สยมพร

ศิริน�วิน เป็นประธ�น มี น.ส.ศิริพร ปัญญ�เสน เป็นฝ่่�ย 

เลข�นุก�รกิจ ทำ�หน้�ที�ในก�รบริห�รจัดก�รกลไกให้เข้ม 

แข็ง ส�ม�รถเป็นพ้ืนที�กล�งเพื�อสร้�งคว�มร่วมมือทุกภ�คี 

เครือข่�ยเพื�อให้ลำ�ป�งเป็นเมืองแห่งคุณภ�พชีวิตดีและ

ผู้คนมีคว�มสุข 

เรัื�อง ชญ�ด� เธียรวิบูลย์
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  ท้ังน้ีภ�ยหลังก�รระบ�ดของไวรัสหยุดโลกอย่�ง 
Covid-19 กระแสเรียกร้องก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รจัดก�ร
บริก�รสุขภ�พก็ดังขึ้นม�อีกครั้ง เช่นในประเทศอินเดียที� 
ระบบบริก�รสุขภ�พค่อนข้�งรวมศูนย์ มีค่�ใช้จ่�ยที�ค่อนข้�ง 
สูง และในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของ Covid-19 พบผู้ป่วย
ตกค้�งจำ�นวนม�กโดยเฉพ�ะพ้ืนที�ชนบทที�แต่เดิมก็พบ
ปัญห�ก�รเข้�ไม่ถึงสถ�นพย�บ�ลอยู่แล้ว และมีก�ร
ทำ�ก�รศึกษ�และมีข้อเสนอให้อินเดียกระจ�ยอำ�น�จ
และก�รบริก�รสุขภ�พซึ�งมีแนวโน้มที�จะสร้�งก�รบริก�ร 
สุขภ�พที�ยืดหยุ่น และยั�งยืนโดยเฉพ�ะในช่วงวิกฤตสุขภ�พ 
โดยมีข้อเสนอใน ๔ ประเด็นสำ�คัญคือ 
   ๑. สร้�งเครือข่�ยของโรงพย�บ�ลและคลินิกให้ครอบ 
คลุมทั�วถึง ๒. ก�รจัดสรรภ�ระหน้�ที�ของเจ้�หน้�ที�ด้�น 
ส�ธ�รณสุขในพ้ืนที�ให้เหม�ะสม ซึ�งจำ�เป็นต้องลงทุนในก�ร 
พัฒน�ทักษะและอุปกรณ์ที�จำ�เป็น ๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เช่น ใช้เทคโนโลยีเพื�อควบคุมคุณภ�พของก�รบริก�รหรือ 
ก�รรักษ� ๔. เชื�อมต่อกับชุมชน โดยพบว่�ห�กสถ�น
พย�บ�ลที�มีภ�รกิจให้บริก�รกับชุมชนโดยรอบจะมี 

  หลังจ�กมีประก�ศคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เรื�อง “หลักเกณฑ์์และ 
ข้ันตอนก�รถ่�ยโอนภ�รกิจสถ�นีอน�มัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษ� นวมินทร�ชินีและโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ 
ตำ�บล (รพ.สต.) ให้แก่องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.)” 
(๑๙ ตุล�คม พ.ศ.๒๕๖๔) ถือเป็น “ครั้งแรก” ที�มีก�รถ่�ย
โอนกิจก�รสถ�นีอน�มัยฯ และ รพ.สต. ให้กับองค์ก�ร
บริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ�งนับเป็นท้องถิ�นขน�ดใหญ่ 
และต่�งจ�กในอดีตที�มีก�รถ่�ยโอนในระดับเทศบ�ลและ 
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) ทำ�ให้เกิดก�รตื�นตัวของ 
สังคมไทยในก�รเรียนรู้กระแสก�รมอบอำ�น�จให้ท้องถิ�น
ดูแลระบบสุขภ�พที�เหม�ะกับพื้นที� แกะรอยโลกฉบับนี ้
จึงพ�สำ�รวจโมเดลก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�นบริก�รสุขภ�พ 
จ�กหล�ยประเทศทั�วโลก

กำระจาย่อำานาจ
ที�ย่ังอย่่่เพีีย่ง
ในกำฎหมีาย่ใหญ่
  ห�กพูดถึงก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�นก�รบริก�รสุขภ�พ
จะพบว่�กลุ่มประเทศร�ยได้น้อยมีก�รกระจ�ยอำ�น�จ 
ด้�นสุขภ�พพุ่งเป้�ไปที�ก�รพัฒน�ระบบบริก�รปฐมภูมิ 
และมักมีองค์กรระหว่�งประเทศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ก�รกระจ�ยอำ�น�จ และก�รกระจ�ยอำ�น�จในด้�นระบบ
สุขภ�พก็จะสอดคล้องกับระบบก�รเมืองก�รปกครอง 
และบริบทของประเทศนั้นๆ 
  หล�ยประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินเดีย 
เนป�ล บังคล�เทศ ก็ข�นรับหลักก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จ 
ด้�นบริก�รสุขภ�พที�อยู่บนคว�มสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
และกรอบนโยบ�ยของประเทศตนเอง แต่พบว่�ก�รกระจ�ย 
อำ�น�จยังไม่ไปถึงระดับท้องถิ�นอย่�งสมบูรณ์ เพร�ะติดขัด 
ในหล�ยประก�ร เช่น ข�ดคณะกรรมก�รหรือโครงสร้�ง 
ก�รบริห�รง�นเพื�อดูแลเรื�องน้ี ข�ดหน่วยง�นระดับท้องถิ�น 
ที�จะเข้�ม�ดูแล รวมถึงหน่วยง�นส่วนกล�งที�อ�จจะยัง
ไม่เดินหน้�ในเรื�องนี้อย่�งเต็มที� 

แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

สุขภาพในมัือท้้องถ่ิ�น :	ห้ลายรืู่ปแบบ
กัารื่รื่่วมกัันดูแลสัุขภาพิจากัติ่างปรื่ะเที่ศ

เรัื�อง ฝ่รั�งแช่อิ�ม

เรียบเรียงข้อมูลจ�ก
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 

ให้ทั�งอำานาจ หน้าที�
และงบประมีาณ 
  ในกลุ่มประเทศกลุ่มร�ยได้สูงอย่�งสหรัฐอเมริก�
อังกฤษ อิต�ลี และสเปน พบว่�ก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�น
บริก�รสุขภ�พเป็นส่วนหนึ�งของก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�น 
ก�รคลังด้วย โดยให้อิสระแก่หน่วยง�นระดับภูมิภ�คและ
ระดับท้องถิ�นในก�รบริห�รจัดก�รทั้งระบบ 
  นอกจ�กน้ีในประเทศออสเตรเลียที�อ�จเรียกได้ว่�ให้
ท้ังอำ�น�จและก�รบริห�รงบประม�ณกับท้องถิ�นอย่�ง
สมบูรณ์ โดยมีกระทรวงส�ธ�รณสุขออสเตรเลีย ที�ทำ�
หน้�ที�คลอดนโยบ�ยและทิศท�งก�รบริก�รระบบสุขภ�พ
ของประเทศ เช่น แผนพัฒน�นโยบ�ยด้�นสุขภ�พของ
ประเทศ ก�รวิจัยด้�นก�รแพทย์ก�รส�ธ�รณสุข ก�ร
ควบคุมบัญชีย� ก�รจัดสรรงบประม�ณให้กองทุนหลัก 
ประกันสุขภ�พและท้องถิ�น ในขณะที�หน่วยง�นท้องถิ�น 
จะรับนโยบ�ยส่วนกล�งบ�งอย่�งม�ปรับใช้ และดูแล 

ด้�นก�รบริห�รง�นบริก�รสุขภ�พในระดับพ้ืนที�อย่�ง
เบ็ดเสร็จที�เหม�ะสมกับท้องถิ�นโดยไม่ต้องรอคำ�สั�งจ�ก
ส่วนกล�ง 

เชื�อมต่อกับชุมชนม�กกว่�โรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่ที�มี 
เป้�หม�ยเพื�อรักษ�ผู้ป่วยของตนเองเท่�นั้น

กำระจาย่อำานาจหน้าที�
แต่งบประมีาณ
ด้่แลจากำส่วนกำลาง
  ตัวอย่�งของประเทศบอตสว�น�จ�กภูมิภ�คแอฟริก�ใต้ 
มีก�รกระจ�ยอำ�น�จด้�นระบบบริก�รปฐมภูมิในระดับ
อำ�เภอ โดยก�รบริห�รจัดก�รม�จ�กคณะทำ�ง�นสุขภ�พ
ระดับเขตและกลไกสภ�เมือง ในขณะที�งบประม�ณม�
จ�กก�รจัดสรรโดยรัฐบ�ลกล�ง 
  ในขณะที�ประเทศชิลี จ�กทวีปอเมริก�ใต้มีก�รกระจ�ย 
อำ�น�จด้�นก�รบริก�รสุขภ�พใน ๒ ระดับ คือ ระดับ
ภูมิภ�คและระดับเทศบ�ล โดยฝ่่�ยเลข�ด้�นสุขภ�พ
ระดับภูมิภ�ค และหน่วยง�นบริห�รด้�นสุขภ�พในระดับ

ท้องถิ�น มีอำ�น�จหน้�ที�โดยสมบูรณ์ในทุกหน้�ง�นด้�น
ก�รบริห�รง�นด้�นสุขภ�พ และด้วยข้อตกลงระหว่�ง 
ผู้อำ�นวยก�รด้�นบริก�รสุขภ�พ เทศบ�ลเป็นเจ้�ของ
ระบบบริก�รสุขภ�พปฐมภูมิซึ�งรวมถึงระบบโครงสร้�ง 
อุปกรณ์ และบุคล�ก�ร  แต่ค่�ใช้จ่�ยทั้งค่�บริก�ร เงิน
เดือนบุคล�กรจะจ่�ยโดยกองทุนสุขภ�พระดับช�ติ 
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ใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุั ข ภ า พิ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

ท้ิศท้างการขับัเคลื�อน HIA
 ในระดัับท้องถิ่่�น

ฉบับ ๑๔๔ : กันยายน ๒๕๖๕44

  เมื�อวันที� ๘-๙ สิงห�คม ๒๕๖๕ ที�ผ่�นม�มีก�รจัด
ประชุมวิช�ก�รแลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้�นก�รประเมินผล 
กระทบด้�นสุขภ�พ โดยมีวัตุประสงค์เพื�อ ๑. เพื�อให้เกิด 
ก�รแลกเปลี�ยนคว�มรู้ จ�กก�รปฏิบัติก�ร HIA และง�น 
วิช�ก�รที�เกี�ยวข้อง รวมถึงบทเรียนก�รดำ�เนินง�น
ในระดับต่�งๆ ๒. เพื�อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร
และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องในก�รใช้ HIA ให้ส�ม�รถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้กับง�นทั้งในเชิงนโยบ�ยและ
ปฏิบัติก�รในระดับต่�งๆ ๓. เพื�อพัฒน�
ฐ�นข้อมูลเครือข่�ย HIA ซึ�งจะเป็น
ประโยชน์ในก�รประส�นง�น และเชื�อมโยง
ก�รทำ�ง�นร่วมกันต่อไปในอน�คต 

  ในวันดังกล่�วมีช่วงเสวน�ในระดับนโยบ�ย

เรื�อง	“โอกาสแล้ะควัามที่้าที่าย:	ที่ิศที่างการั

ข่ับเคล้ื�อน้	HIA	ข่องหน้่วัยงาน้ภาคียุที่ธิศาสตรั์แล้ะ

องค์กรัป้กครัองส่วัน้ที่้องถ่ิ�น้	 ภายใต้หล้ักเกณฑ์์	 HIA	

ฉบับทีี่�	๓” ดำ�เนินร�ยก�รโดย น้ายสุที่ธิิพี่งษ์	วัสุโสภาพี่ล้ 

รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 

เป็นก�รเสวน�ของผู้แทนหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องกับก�รนำ� 

HIA ไปใช้ในระดับท้องถิ�น จำ�นวน ๓ ท่�น คือ

  (๑)	 น้ายกิตติพี่งษ์	 เกิดีฤที่ธิิ� ผู ้อำ�นวยก�รกอง 

ส�ธ�รณสุขท้องถิ�น กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ�น (สถ.) 

ซึ�งเป็นหน่วยง�นที�กำ�กับดูแลอปท. มองว่� HIA ส�ม�รถ

นำ�ไปประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ�น มุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วม 

ของหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องทุกภ�คส่วน เพื�อดูแลสุขภ�วะ

องค์รวมของชุมชน  

 	(๒)	น้ายสมชาย	ตู้แก้วั	ผู้อำ�นวยก�รกองประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภ�พ กรมอน�มัย มีบทบ�ทในก�ร ทำ�ง�น 

HIA ในอปท. โดยนำ�รูปแบบก�รประเมินม�ตรฐ�น EHA  

ม�ใช้ยกระดับม�ตรฐ�นอปท. และคุ ้มครองสิทธิของ 

ประช�ชนหนึ�งในนั้นคือ EHA ๘๐๐๐ ที�กล่�วถึงก�ร 

ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พโดยเฉพ�ะ เป็นม�ตรฐ�น 

แบบสมัครใจซึ�งอปท.ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื�อคุ้มครองสิทธิ 

ด้�นสุขภ�พของประช�ชน

	 	(๓)	 คุณวัิเชษฐ์	 จิน้านุ้รัักษ์ ผู ้อำ�นวยก�รกอง

ส�ธ�รณสุขและสิ�งแวดล้อม เทศบ�ลตำ�บลเชียงร�กน้อย 

นำ�เสนอกรณีตัวอย่�งที �มีก�รนำ� HIA ไปใช้ในระดับ 

ท้องถิ�น ได้นำ�เสนอรูปธรรมคว�มสำ�เร็จ

ในก�รนำ� HIA ไปใช้แก้ไขปัญห�ของชุมชน

โดยเฉพ�ะกรณีก�รทิ้งนำ้�เสียสิ�งปฏิกูลที�ปล่อย

ทิ้งในชุมชน เพื�อสร้�งคว�มร่วมมือในก�รจัดก�ร

แก้ไขปัญห�กับทุกภ�คส่วน

  ในช่วงสุดท้�ยของก�รเสวน�ท่�นรองสุทธิพงษ์ ได้

กล่�วสรุปก�รนำ� HIA ไปใช้ในระดับท้องถิ�นที�คำ�นึงถึง  

“ระดับท้องถิ�น” เป็นสำ�คัญ HIA ยังเป็นเครื�องมือที�มีเสน่ห์ 

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ใน ๒ ลักษณะคือ ก�รนำ�ไปใช้เพื�อให้

ได้ข้อมูลสำ�หรับก�รพิจ�รณ�อนุมัติ/อนุญ�ต หรือจะนำ�

ไปใช้ในมุมสร้�งสรรค์สร้�งคว�มสม�นฉันท์ของชุมชน 

พร้อมท้ังยังยกระดับก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ 

เพื�อพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมได้อีกด้วย 
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พ.ร.บั. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ห้ลักักัารื่กัารื่กัรื่ะจายอำานาจ
ด้านสัุขภาพิของปรื่ะเที่ศ

  ต�มเจตน�รมณ์ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ รับรองหลักก�รในเรื�อง (๑) สิทธิด้�นสุขภ�พของ 
บุคคลต�มแนวคิดสิทธิมนุษยชน และ (๒) หลักก�ร
จัดก�รปัญห�สุขภ�พที�สอดคล้องกับบริบทของสังคม  
โดยหลักก�รทั้งสองนี้เป็นส่วนสำ�คัญในก�รกระจ�ย 
อำ�น�จก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พของประเทศ
  สิทธิด้�นสุขภ�พต�มที�ได้รับรองไว้ใน พ.ร.บ. สุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
ที�มีหลักก�รว่� มนุษย์มีคว�มเป็นอิสระหรือมีเจตจำ�นงใน 
ตนเอง ก�รพัฒน�ตนเองหรือพัฒน�บุคลิกภ�พของบุคคล 
น้ันย่อมข้ึนอยู่กับก�รตัดสินใจของผู้น้ันในอันที�จะกำ�หนด 
ตนเองและในก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที�เอ้ือต่อก�รพัฒน� 
ตนเอง ๑

  มนุษย์ทุกคนจึงกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ตนเอง
ได้ต�มคว�มต้องก�รของตนเอง ก�รที�บุคคลมีสิทธิและ
เสรีภ�พในชีวิตร่�งก�ยจะทำ�ให้ผู้น้ันกำ�หนดแนวท�งใน
ก�รพัฒน�ตนเองได้
  แนวคิดน้ีส่งผลให้บุคคลมีสิทธิร่วมกลุ่มกันในก�ร 
สร้�งสุขภ�วะของสังคมต�มที�กลุ่มตนต้องก�ร ก�รม ี
สังคมสุขภ�วะที�สมบูรณ์น้ันเรียกร้องให้บุคคลที�อยู่ใน
สังคมมีเจตจำ�นงร่วมกันในก�รพัฒน�สุขภ�พซึ�งแม้ว่�
แต่ละพ้ืนที�จะมีบริบทและคว�มสลับซับซ้อนของปัญห�
สุขภ�พที�แตกต่�งกันออกไปต�มปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พที� 
แตกต่�งกัน แต่ส�ระสำ�คัญของก�รพัฒน�สุขภ�พจะ
ต้องให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัยท้ังท�งก�รแพทย์และสังคม
ควบคู่กันไปด้วยไม่อ�จทิ้งสิ�งใดสิ�งหนึ�งได้นั�นเอง

เรัื�อง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคินR i g h t   t o   H e a l t h

อย่�งมีประสิทธิภ�พและทั�วถึง
  ซึ�งจะเห็นได้ว่�หลักก�รท้ังสองดังกล่�วนับเป็นร�กฐ�น 
ของก�รกระจ�ยอำ�น�จในด้�นสุขภ�พที�กำ�ลังเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันที�จะมีก�รโอนโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 
(รพ.สต) หล�ยพันแห่งจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุขไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) ซึ�งก�รที�ก�รกระจ�ย 
อำ�น�จน้ีจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ไม่ใช่เพียงเฉพ�ะโอน
หน่วยง�นไปสังกัด อปท. แต่ประช�ชนและบุคล�กร
ด้�นสุขภ�พในพ้ืนที�จะต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื�อง
สิทธิด้�นสุขภ�พและเข้�ใจเจตน�รมณ์และแนวท�งใน
ก�รจัดก�รปัญห�สุขภ�พ(ที�ไม่ได้มุ่งแค่เรื�องก�รรักษ�
พย�บ�ลเท่�นั้น) 

  ต�มเจตน�รมณ์ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ได้กำ�หนดหลักก�รในก�รจัดก�รปัญห�สุขภ�พ
ที�สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันว่� ก�รแก้ไข
ปัญห�ด้�นสุขภ�พของประช�ชนไม่อ�จมุ่งเน้นที�ก�ร 
รักษ�พย�บ�ลเพียงด้�นเดียว เพร�ะโรคและปัจจัยที�คุกค�ม 
สุขภ�พมีก�รเปลี�ยนแปลงและมีคว�มยุ่งย�กสลับซับ
ซ้อนม�กขึ้นต�มก�รพัฒน�ก�รของสังคม จำ�เป็นต้อง 
ดำ�เนินก�รให้ประช�ชนมีคว�มรู้เท่�ทัน มีส่วนร่วม และ
มีระบบเสริมสร้�งสุขภ�พและระวังป้องกันอย่�งสมบูรณ์ 
รวมท้ังมีองค์กรและกลไกเพื�อให้เกิดก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสุขภ�พอย่�งต่อเนื�องและมีส่วนร่วมจ�กทุกฝ่่�ย 
อันจะนำ�ไปสู่เป้�หม�ยในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ รวมทั้ง
ส�ม�รถดูแลแก้ไขปัญห�ด้�นสุขภ�พของประช�ชนได้

๑   บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ‘กฎหม�ยรัฐธรรมนูญ’ ,โครงก�รตำ�ร�และเอกส�รประกอบก�ร
สอน คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, 2553
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น โ ย บ า ย สั ร้ื่ า ง ไ ด้

ขับัเคลื�อนม่ติ่ ‘ก่จกรรม่ทางกายั’
เชื�อมัร้อยบทบาท ‘องค์กรปกครองสำ่วนท้องถิ่่�น’

  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยังคงเป็นปัญห�สุขภ�พ 
อันดับหนึ�งของประเทศ มีผู้เสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคดังกล่�ว 
เพิ �มขึ ้นทุกปี จ�กข้อมูล Health Data Center ของ
กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ระหว่�งปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔
และข้อมูลจ�กผลก�รสำ�รวจสุขภ�พประช�ชน
ไทยโดยก�รตรวจร่�งก�ย 
พบว่�ก�รป่วยด้วยโรค
คว�มดันโลหิตสูง และโรค
เบ�หว�นมีแนวโน้มเพิ�มขึ้น
  ส�เหตุส่วนใหญ่ของโรค NCDs
เป็นผลม�จ�กก�รมีพฤติกรรม
สุขภ�พที�ไม่่เหม�ะสม เช่น ก�ร
ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 
ก�รมีกิจกรรมท�งก�ย
ไม่่เพียงพอ มีภ�วะ
นำ้�หนักเกิน และอ้วน
ลงพุง เป็นต้น
  การัส่งเสรัิมให้
คน้ไที่ยทีุ่กช่วังวััย
มีกิจกรัรัมที่างกาย
จึงถูกผลักดันให้เป็น
มติสมัชช�สุขภ�พแห่ง
ช�ติ ครั้งที� ๑๐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยมีหน่วยง�น
ต่�งๆ ที�เกี�ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื�อน ไม่ว่�จะเป็น
สถ�บันก�รจัดก�รระบบสุขภ�พ
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (สจรส.ม.อ.), ศูนย์วิจัย 
กิจกรรมท�งก�ยเพื�อสุขภ�พ สำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ, กองกิจกรรมท�งก�ย
เพื�อสุขภ�พ กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข, 

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ�น, สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น, สม�พันธ์ชมรมวิ�งเพื�อสุขภ�พไทย 

ชมรมจักรย�นเพื�อสุขภ�พแห่งประเทศไทย, ก�ร 
                                                                                      ไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค, และ  

กระทรวงก�รท่องเที�ยว 
และกีฬ� เป็นต้น 
 ช่วงเดือนมิถุน�ยน
 ๒๕๖๕ ที�ผ่�นม� 
สถ� บันก�ร จัดก�ร

ระบบสุขภ�พฯ ร ่วมกับ 
สม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่ง 

ประเทศไทย ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ�น และองค์กรวิช�ชีพ 

สถ�ปนิกและผังเมือง ห�รือ 
ก�รส่งเสริมกิจกรรมท�ง 

ก�ยในระดับพื้นที� โดย 
มีคู่มือก�รออกแบบก�ร 
ใช้ พ้ืนที� ส�ธ�รณะ
เ พื� อ สุ ข ภ � ว ะ ข อ ง
ชุมชนเป็นแนวท�ง
ในก�รดำ�เนินง�นซึ�ง
จะมีก�รจัดประชุม
เชิงปฏิบัติก�รอบรม
ก�รใช้คู่มือน้ีให้กับ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นที�สนใจต่อไป 

เรัื�อง ฐิติม� สุวัตถิ
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ฝีีปากั	
ของยอด่พล
ซุุ่่มัยิงหญิงแห่ง
สหภาพโซุ่เวียต
(๓)

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั เรัื�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 ระหว่�งไปร่วมประชุมน�น�ช�ติที�กรุงวอชิงตันดีซี 
สถ�นทูตโซเวียตจัดง�นเลี้ยงต้อนรับอย่�งเป็นท�งก�ร  
ลุดมิล�ได้กล่�วสุนทรพจน์ ซึ�ง “ผ่�นก�รเห็นชอบจ�ก 
คณะกรรมก�รพรรคคอมมิวนิสต์แล้ว” หลังกล่�วจบมีเสียง 
ปรบมือเป�ะแปะ แต่หลังจ�กทูตเปิดโอก�สให้สื�อมวลชน
ซักถ�ม บรรย�ก�ศก็คึกคักขึ้น
 ลุดมิล� บันทึกว่� “พฤติกรรมของสื�อทำ�ให้เร�ตะลึง 
เร�ค�ดว่�พวกเข�จะถ�มเรื�องที�เร�แถลงให้กระจ่�ง ....  
แต่สถ�นก�รณ์กลับไม่เป็นไปต�มน้ัน” แต่ “พย�ย�มขุดคุ้ย 
เรื �องที �ไม่เคยมีใครรู ้ คำ�ถ�มส่วนใหญ่พุ ่งตรงม�ที �ฉัน  
ขณะที�ฉันมองกลุ่มคนที�พึ�งตื�นเต้นในห้องประชุม และ
ตะโกนคำ�ถ�มงี�เง่�ในคว�มคิดฉัน” สถ�นก�รณ์ตอนนั้น 
ทำ�ให้ลุดมิล�มีคว�มรู้สึกเหมือนกำ�ลังเผชิญหน้�กับข้�ศึก 
ในสน�มรบ ที�ทห�รฝ่่�ยเยอรมันและโรม�เนียที�ตกอยู ่
ภ�ยใต้ยึดครองของเยอรมันแล้ว บุกแผ่นดินถิ�นเกิดของ 
เธอในรัสเซีย ที�เมืองโอเดสส� และเซวัสโตปอล ที�เธอทำ� 
หน้�ที�พลซุ่มยิง เสี�ยงเป็นเสี�ยงต�ยกับกองทัพฝ่่�ยตรงข้�ม 
โดยไม่มีเกร�ะกำ�บัง มีเพียงป้นย�วอ�วุธคู่ก�ยที�ต้องหยุด
ศัตรูให้ได้ม�กที�สุด และเอ�ชีวิตรอดกลับไปยังที�ตั้งให้ได้
 เธอบันทึกว่�  “ข้�ศึกต้องก�รทำ�ให้พวกเร�กลัวและ 
ตกตะลึง จะได้ขับไล่เร�ออกจ�กที�มั�นแล้วต�มบดขย้ี และ 
ที�น้ีก็กำ�ลังเกิดสถ�นก�รณ์คล้�ยคลึงกันอยู่ พวกเข�อย�ก 
ทำ�ให้เร�ตกตะลึง บีบบังคับให้เร�เผลอหลุดป�กพูดบ�ง
อย่�งที�ล่อแหลมออกม� เพื�อให้คนพูดตกเป็นเป้� เพร�ะ
จะได้หัวเร�ะเย�ะ”
 “และนี�คือก�รโต้ตอบบ�งส่วนจ�กก�รประชุม........”

คำาถ่าม	: คุณลุดมิล�ครับ ที�แนวหน้�มีนำ้�อุ่นให้อ�บหรือ 
เปล่�ครับ
คำาตอบ	:	มีสิคะ อ�บได้วันละหล�ยๆ หน ถ้�หลบอยู่ใน 
คูรบแล้วโดนถล่มด้วยป้นใหญ่มันก็จะอุ่น 
  นั�นแหละคือก�รอ�บ แต่อ�บฝุ่่นนะคะ

คำาถ่าม	: มีเครื�องป้องกันร่�งก�ยไหมครับ
คำาตอบ	: มีแค่ป้นย�วค่ะ

คำาถ่าม	:	ผู้หญิงท�ลิปสติกเวล�รบได้หรือเปล่�
คำาตอบ	 :	 ได้ค่ะ แต่คงไม่มีเวล�หรอก ต้องคว้�ป้นกล
หรือป้นเล็กย�ว ป้นพกหรือลูกระเบิดให้ทันก่อน

คำาถ่าม	:	คุณชอบสวมชุดชั้นในสีอะไรครับ
คำาตอบ	:	ถ�มคำ�ถ�มอย่�งนี้ในรัสเซีย คุณคงโดนตบป�ก 
ไปแล้วนะคะ คำ�ถ�มแบบน้ีต�มปกติเข�เอ�ไว้ถ�มภรรย� 
หรือชู้เท่�นั้น แล้วคุณกับฉันก็ไม่ได้มีคว�มสัมพันธ์กัน
แบบนั้น ให้ฉันตบหน้�คุณแทนดีกว่� เข้�ม�ใกล้ๆ หน่อย
สิคะ

คำาถ่าม	(จากน้ักข่่าวัสตรัี)	: นี�คือเครื�องแบบง�นพิธีหรือ
เครื�องแบบปกติของคุณคะ
คำาตอบ	:	ตอนน้ีเร�ยังไม่มีเวล�สำ�หรับง�นพิธีอะไรหรอกค่ะ

คำาถ่าม	(จากนั้กข่่าวัสตรีัคน้เดิีม)	: แต่เครื�องแบบน้ีทำ�ให้ 
คุณดูอ้วนนะคะ หรือว่�คุณไม่สนใจ
คำาตอบ	: ฉันภูมิใจที�ได้ส่วมเครื�องแบบอันเก่�แก่ของ 
กองทัพแดงค่ะ มันได้ม�ด้วยก�รหลั�งเลือดของเพื�อน
 
 ทห�รผู้เสียชีวิตในก�รรบกับพวกฟ�สซิสต์ มีเหรียญ
ตร�เลนินที�ได้ม�จ�กคว�มกล้�ห�ญ      
  อย�กให้คุณเจอก�รทิ้งระเบิดจัง จริงๆ นะคะ คุณจะ
ลืมเรื�องเครื�องแบบอะไรนั�นไปเลย

คำาถ่าม	 : บริษัทบุหรี�ฟิลิป มอร์ลิส กำ�ลังจะเสนอผลง�น
มูลค่�ครึ�งล้�นแลกกับก�รพิมพ์รูปของคุณบนซองบุหรี�
คุณจะตกลงไหมครับ
คำาตอบ	: ไม่ค่ะ ไปต�ยซะเถอะ 

อ่าน
ฝีีปากำ ของย่อด้พีลซุุ่่มีย่ิงหญิง
แห่งสหภาพีโซุ่เวีย่ต (๑ และ ๒)
ได้ใน	นิติยสัารื่สัานพิลัง	
ฉบับ	๑๔๒-๑๔๓
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คุ ลิ ป ด่ ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

เตรียมัความั
พร้อมัถ่่ายโอน 
‘รพ.สต.’
ส่่อ้อมักอด่
‘องค์การบัริหาร
ส่วนจำังหวัด่’
  คว�มพร้อมขององค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั�วประเทศ ใน
ก�รรับถ่�ยโอนภ�รกิจโรงพย�บ�ลส่ง
เสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) เป็นสิ�ง
ที�จำ�เป็นต้องตระเตรียมเพื�อไม่ให้เกิด
รอยต่อ ทั้งกับผู้ปฏิบัติง�นและผู้รับ
บริก�ร
  ล่�สุด เมื�อวันที� ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕
 สำานั้กงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่
แห่งชาติ	 (สช.) พร้อมด้วยหน่วยง�น
ภ�คีเครือข่�ย รวม ๑๕ องค์กร ได้ร่วม
กันจัดก�รอบรมหลักสูตร “ก�รจัดก�ร
ระบบสุขภ�พท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม” 
เพื�อพัฒน�ศักยภ�พกองส�ธ�รณสุข
 อบจ. รองรับก�รถ่�ยโอนฯ โดยตรง
  ภ�ยในง�นเดียวกันน้ี	องค์กรัภาคี
เครืัอข่่าย	 ๑๕	 หน่้วัยงาน้ ยังได้ร่วม
กันลงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�ม
ร่วมมือ (MOU)	 “การัพี่ัฒน้ารัะบบ
บริัการัสุข่ภาพี่ข่ององค์กรัป้กครัอง
ส่วัน้ท้ี่องถิ่�น้	โดียป้รัะชาชน้ใน้พืี่�น้ทีี่�
มีส่วัน้รั่วัม” เพื�อร่วมมือกันยกระดับ
ศักยภ�พและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร
ด้�นสุขภ�พของ อปท. ที�จะนำ�ไปสู่
ก�รยกระดับ “ระบบสุขภ�พท้องถิ�น” 
และระบบสุขภ�พปฐมภูมิให้เข้มแข็ง
ต่อไป 
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เรัื�อง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

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

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

นภินทร ศิริไทย

บัณฑ์ิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ที่ี�อยู่	สำาน้ักงาน้คณะกรัรัมการัสุข่ภาพี่แห่งชาติ	(สช.)

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ

๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติดีต่อกองบรัรัณาธิิการั

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔
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