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สารบััญ I เร่�องเด่่นประจำำาฉบัับั

๓๒	 แกะรอยโลก
 “การพััฒนาที่่�ไม่่ที่้�งใครไว้้ข้้างหลััง...
	 ภารก้จำที่่�พัิชิ้ตได่้ข้องประเที่ศไที่ย”

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

	 คุุยกับเลขา
 ‘เลัือกตั�ง	ปี	๖๖’ 
	 โอกาสประเที่ศไที่ย
	 สร้างพัันธสัญญา	 
	 ‘พัรรคการเม่ือง’
	 ผลัักด่ัน	‘หลัักประกัน	
	 รายได่้ถ้้ว้นหน้า’

	 ๖
 
	 เร่�องจากปก
 พัันธสัญญา
	 ‘สร้างคว้าม่เป็นธรรม่	
	 สุข้ภาพั’	จำาก	‘โอกาส	
	 -คว้าม่หว้ัง-อนาคต’
	 ปี	๖๕	ส่่การพััฒนา
	 ‘๗	ว้าระสุข้ภาว้ะ’	ปี	๖๖

	 ๒๒

	 ปาฐกถา
 ‘ระบับัสุข้ภาพั’
	 ที่ำาให้ไที่ยอย่่บันเว้ที่่โลัก
	 “เราจำะไม่่ถ้อยหลััง
	 ในการสร้าง
	 หลัักประกันฯ”

๓๖	 เกาะติิด	คุสช.
 ‘คสชิ.’	ม่อบั	สชิ.	ประสานที่้องถ้้�น
	 เคลัื�อน	๓	ม่ต้สม่ัชิชิาสุข้ภาพัแห่งชิาต้
	 ก้จำกรรม่ที่างกาย-แร่ใยห้น-สร้างสว้ลั.

๓๘	 เร่�องเล่าจากพื้้�นที่่�
 ‘ธรรม่น่ญสุข้ภาพัตำาบัลัปลัอด่ข้ยะ’
	 ต.ย่านยาว้	อ.ค่รีรัฐน้คม่	จำ.สุราษฎร์ธาน่
	 นว้ัตกรรม่การผลั้ตร่ว้ม่ที่างสังคม่

๔๐	 ให้้ระบบสุขภาพื้เล่าเร่�อง
 นว้ัตกรรม่กับัสุข้ภาว้ะข้องคนไที่ย

๔๒ Right to Health
 ไปให้ถ้ึงสุข้ภาว้ะ	(Well	Being)		
	 ด่้ว้ยระบับัสุข้ภาพัแบับับั่รณาการ	
	 (Integrative	Health	care	and	Medicine)

๔๔	 นโยบายสร้างได้
 เคลัื�อนไหว้สังคม่	 
	 ข้ับัเคลัื�อนนโยบัายสาธารณะ
	 ในสม่ัชิชิาสุข้ภาพัแห่งชิาต้	ครั�งที่่�	๑๕

๔๖	 เล่าให้้ลึก
 ว้ิพัากษ์อนุสาว้รีย์ร่สเว้ลัต์ที่่�ลัอนด่อน	(จำบั)

๔๘	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
	 ประม่ว้ลัภาพั
	 งานสม่ัชิชิาสุข้ภาพัแห่งชิาต้
	 ครั�งที่่�	๑๕	

ฉบัับั	๑๔๘		I	ม่กราคม่	๒๕๖๖
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คุุ ย กัั บ เ ล ข า

‘เลัือกตั�ง	ปี	๖๖’	โอกาสประเที่ศไที่ย
สร้างพื้ันธสัญญา	‘พัรรคการเม่ือง’
ผลักดัน	‘หลัักประกันรายได่้ถ้้ว้นหน้า’

  เริ�มต้นปีีใหม่ด้วยมงคลฤกษ์์ ในน�มของสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รสำุขภ�พแห่่งช�ติิ (สำช.) ผมขอเปี็นตัวแทน 
ของ ‘พี�น้องสุชน’ กล่�วสวัสดีปีีใหม่อย่�งเปี็นท�งก�ร และขออวยพรให้พี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�เค�รพรักทุกท่�นปีระสบ
คว�มสุขคว�มเจริญ มีสุขภ�พพล�น�มัยที�สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีี ๒๕๖๖ ร่วมกันเปี็นพลังสำ�คัญในก�รขับเคลื�อน 
สังคมสุขภ�วะอีกหล�ยภ�รกิจ ที�เร�จะม�ช่วยเดินหน้�ไปีด้วยกันต่อจ�กนี้ครับ
  สำ�หรับกิจกรรมใหญ่ที�เพิ�งผ่�นพ้นไปี อย่�งง�นัสำมัชช�สำุขภ�พแห่่งช�ติิ ครั�งที่่� ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ที�จัดข้้นเมื�อวันที� 
๒๑-๒๒ ธ.ค.ที�ผ่�นม� ได้บรรลุผลอย่�งเสร็จสมบูรณ์ต�มเปี้�ปีระสงค์ ท่�มกล�งบรรย�ก�ศคว�มร่วมมือร่วมใจของ 
สม�ชิกผู้เข้�ร่วมทั�วปีระเทศ ซ้�งนอกจ�กรูปีธรรม ๓ มติสมัชช�สุขภ�พแล้ว เร�ยังได้เห็นภ�พก�รให้ถ้อยแถลงปีระก�ศ
เจตน�รมณ์ ร่วมขับเคลื่่�อนัสำังคมสำ่่ “คว�มเป็็นัธรรมด้้�นัสำุขภ�พ โอก�สำแลื่ะคว�มห่วังอนั�คติป็ระเที่ศไที่ย”
ซ้�งถือเปี็นพันธสัญญ�ที�พวกเร�ทุกภ�คส่วนจะร่วมกันขับเคลื�อนต่อไปีครับ
  และถือเปี็นเรื�องที�น่�ยินดีเปี็นอย่�งยิ�ง ที�ในปีีนี้สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ ได้ให้ฉัันทมติต่อ มติิ ๑๕.๓ ห่ลื่ักป็ระกันั 
ร�ยได้้เพ่�อคุณภ�พช่วิติที่่�ด้่เม่�อเข้�สำ่่วัยสำ่งอ�ยุ ซ้�งถือเปี็นเรื�องเชิงระบบ-โครงสร้�งใหญ่ ที�เกี�ยวข้องกับทุกชีวิตบน 
ผืนแผ่นดินไทย โดยเฉัพ�ะเมื�อปีระเทศไทยกำ�ลังเดินเข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์ ซ้�งถ้�ไม่มีนโยบ�ยที�ชัดเจนและ 
ก�รจัดก�รเชิงระบบรองรับที�ดีพอจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบงบปีระม�ณ เศรษ์ฐกิจ สังคม และปีัญห�ด้�นสุขภ�พ
ของปีระเทศ
  หลักคิดสำ�คัญของเรื�องนี้คือ ผู้สูงวัยเปี็นผู้มีคุณค่�ไม่ใช่ “ภ�ระ” เพร�ะพวกเข�ยังมีศักยภ�พ ส�ม�รถสร้�งร�ยได้  
ดูแลลูกหล�น สร้�งผลผลิตต่�งๆ ได้ แต่ขณะเดียวกันเร�ก็จำ�เป็ีนจะต้องสร้�งระบบที�เอ้ือให้เกิดก�รดูแลพวกเข�เหล่�น้ัน 
พร้อมทั้งปีลูกฝัังระบบก�รออมของผู้คนให้เกิดข้้นตั้งแต่วัยหนุ่มส�ว เพื�อสร้�งร�กฐ�นที�ยั�งยืนของคุณภ�พชีวิตทุกคน 
ในอน�คต
  กรอบทิศท�งนโยบ�ยภ�ยใต้มตินี้ จ้งเปี็นข้อเสนอภ�ยใต้ ๕ เส�หลักที�จะต้องขับเคลื�อนไปีด้วยกัน ปีระกอบด้วย 
๑. ก�รพัฒน�ผลิตภ�พปีระช�กร ก�รมีง�นทำ� และมีร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นที�เหม�ะสมตลอดช่วงวัย ๒. ก�รออมระยะย�ว 
เพื�อย�มชร�ภ�พที�ครอบคลุม เพียงพอ และยั�งยืน ๓. เงินอุดหนุนและบริก�รสังคมที�จำ�เปี็นจ�กรัฐ ๔. ก�รเข้�ถ้งหลัก
ปีระกันสุขภ�พโดยเฉัพ�ะบริก�รสุขภ�พระยะย�ว (Long-term care) ๕. ก�รดูแลโดยครอบครัว ชุมชน และท้องถิ�น
  อย่�งไรก็ติ�ม ง�นัเร่งด้่วนัค่อข้อ ๓ ห่ร่อก�รสำร้�งระบบสำวัสำด้ิก�ร/ บำ�นั�ญ/ ห่ลื่ักป็ระกันัร�ยได้้ถ้้วนัห่นั้�ให่ ้
เกิด้ข้�นั ซึ่้�งเป็็นัเร่�องให่ญ่ ม่คว�มซึ่ับซึ่้อนั ติ้องที่ำ�ง�นักันัห่ลื่�ยมิติิ จึ้งไม่แป็ลื่กที่่�อ�จึจึะม่ก�รติั�งคำ�ถ้�มข้�นัม�ว่� 
ป็ระเที่ศไที่ยจึะที่ำ�ได้้ห่ร่อไม่ จึะใช้เงินัจึ�กไห่นั โด้ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งห่ลื่ังเผชิญวิกฤติโควิด้-19 ที่่�งบป็ระม�ณ
จึำ�นัวนัม�กถ้่กใช้ไป็กับก�รควบคุมแลื่ะป็้องกันัโรค
  คำ�ตอบอ�จเทียบเคียงอดีตให้เห็นภ�พ จ�กกรณีก�รสร้�ง ระบบหลักปีระกันสุขภ�พถ้วนหน้� (บัตรทอง) และพัฒน� 
เปี็นระบบหลักปีระกันสุขภ�พแห่งช�ติ ก็เกิดข้้นหลังปีระเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษ์ฐกิจ ปีี ๒๕๔๐ หรือวิกฤตต้มยำ�กุ้ง 
เช่นกัน ทว่�ด้วยก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และจังหวะก้�ว โดยมีหัวใจอยู่ที�คว�มรู้-กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมทุกระดับ- 
วิสัยทัศน์ คว�มกล้�ห�ญท�งก�รเมือง ที�สุดแล้ว เรื�องที�หล�ยคนมองว่�เพ้อฝััน เร�กลับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่�ส�ม�รถ 
ทำ�ได้จริง และทำ�ได้ดีจนเปี็นตำ�น�นกล่�วถ้งของน�น�ปีระเทศ
  พ่�นั้องภ�ค่เคร่อข่�ยที่่�เค�รพรักทีุ่กที่่�นัครับ ก�รเลือกตั้งใหญ่ที�กำ�ลังจะเกิดข้้นในปีี ๒๕๖๖ จ้งถือเปี็นโอก�สด ี
ของปีระเทศไทย ที�ปีระช�ชนจะได้ร่วมกันส่งเสียง เรียกร้อง ตลอดจนแสดงออกถ้งภ�พฝัันก�รพัฒน�อันพ้งปีระสงค์  
ให้นักก�รเมือง-พรรคก�รเมืองที�ขันอ�ส�เข้�ม�บริห�รปีระเทศ ได้รับทร�บและหยิบยกมติสมัชช�สุขภ�พดังกล่�วนี้ไปี 
ปีระกอบก�รจัดทำ�เปี็นนโยบ�ย และปีระก�ศเปี็นสัญญ�ณปีระช�คมกับปีระช�ชน

  ฉัะนั้นในปีีนี้ จ้งถือเปี็นโอก�ส-จังหวะที�ดี ที�เร�ส�ม�รถอ�ศัยช่วงกิจกรรมก�รห�เสียง เปีิดพื้นที�กล�งเพื�อเปี็นเวท ี
ในก�รส่งเสียงสะท้อน และทำ�ให้เจตน�รมณ์ร่วมของสังคมเรื�องน้ี ก้�วไปีสู่ก�รเป็ีนเจตจำ�นงท�งก�รเมืองของพรรคต่�งๆ 
ที�จะสร้�งพันธสัญญ�ในก�รนำ�ไปีทำ�ให้เกิดข้้นจริง เปี็นเรื�องที�พวกเร�จะช่วยกันต่อไปี เพื�อให้คนไทยทุกคนมีหลัก
ปีระกันร�ยได้ถ้วนหน้� ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง และรับปีระโยชน์ด้วยกันในอน�คตครับ
  สำ�หรับก�รสร้�งระบบหลักปีระกันร�ยได้ถ้วนหน้�เพื�อคุณภ�พชีวิตเมื�อเข้�สู่วันสูงอ�ยุ  เปี็นเรื�องที�อยู่ในก�รพูดคุย 
ของสังคมม�ระยะเวล�หน้�งแล้ว ทั้งภ�คปีระช�ชน เย�วชนคนรุ่นใหม่ ที�ต้องก�รอย่�งชัดเจน ขณะที�ภ�ควิช�ก�รเองก ็
มีผลก�รศ้กษ์�และห�ท�งออกเอ�ไว้แล้ว ส่วนภ�ครัฐ-หน่วยง�นต่�งๆ ก็มีก�รจัดว�งระบบย่อยไว้แล้วพอสมควร 
เพ่ยงแต่ิทัี่�งห่มด้น่ั�ยังข�ด้ก�รสำ�นัพลัื่งทุี่กภ�คส่ำวนัเข้�ม�ที่ำ�ง�นัในัภ�พให่ญ่ร่วมกันั ซ้ึ่�งติรงน่ั�เป็็นับที่บ�ที่ห่น้ั�ท่ี่� 
ห่ลื่ักของ สำช. แลื่ะภ�ค่เคร่อข่�ย ที่่�พวกเร�จึะร่วมกันัที่ำ�ให่้สำำ�เร็จึครับ 
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เ ร่ื่� อ ง จ า กั ป กั

‘สร้าง
ความเป็นธรรม

สุขภาพ’ 

พัันธสััญญา จาก
‘โอกาส-ความหวัง-อนาคต’ 

ปีี ๖๕

ปีี ๖๖

ส่ั�การพััฒนา 
‘๗ วาระสุขภาวะ’
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ปิีดฉากลงอย่�างสัวย่งาม
และสัมบู่รณ์์พัร้อม
ตามวัตถุุปีระสังค์์
ของผู้่้จัดกิจกรรม ภาย่หลัง
ปีรากฎการณ์์สัานพัลัง
ค์รั�งใหญ�อย่�างเวทีี
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
ซ่ึ่�งเดินทีางมาถุ่งค์รั�งทีี� ๑๕
ปีระจำาปีี พั.ศ. ๒๕๖๕
เม่�อวันทีี� ๒๑-๒๒ ธ.ค์. ๒๕๖๕ 
ได้บูรรลุเป้ีาหมาย่

ข้อเสันอเชิิงนโย่บูาย่เพ่ั�อสัร้าง
สัังค์มสุัขภาวะให้เกิดข่�นตาม
เจตนารมณ์์ของ พั.ร.บู.สุัขภาพั
แห�งชิาติ พั.ศ. ๒๕๕๐
ในปีีนี� ตั�งอย่่�กรอบูปีระเด็น
หลักค่์อ “ความเป็็นธรรม
ด้้านสุขภาพ โอกาสและ
ความหวงัอนาคตป็ระเทศไทย”
ซ่ึ่�งมีด้วย่กันอย่�างน้อย่
๓ นโย่บูาย่

 “นิตย่สัารสัานพัลัง” 
ฉบัูบูสัวัสัดีปีีใหม� ๒๕๖๖
ได้สัรุปีราย่ละเอีย่ดสัำาคั์ญ
มาบัูนท่ีกไว้เป็ีนสั�วนหน่�ง
ของหน้าปีระวัติศาสัตร์
การสัร้างสุัขภาวะไทีย่

เคาะ ๓ ระเบีียบีวาระ
ส่่พันธสัญญาขับีเคล่�อน 
  สำ�หรับระเบียบว�ระแรกของสมัชช�ฯ ครั้งที� ๑๕ ใน 
มติที� ๑ ก�รขจึัด้คว�มย�กจึนัติ�มแนัวคิด้เศรษฐกิจึ 
BCG: ก�รยกระด้ับเศรษฐกิจึครัวเร่อนั ได้รับฉัันทมติ 
จ�กภ�คีสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พ ออกม�เปี็นกรอบทิศท�ง 
นโยบ�ย (Policy Statement) ที�มุ่งให้ทุกภ�คส่วนและ 
ทุกระดับของสังคม มีคว�มรู้เท่�ทันและมีส่วนร่วมในก�ร 
แก้ไขปัีญห�คว�มย�กจน ผ่�นก�รปีระยุกต์ใช้แนวคิดก�ร 
พัฒน�เศรษ์ฐกิจชีวภ�พ-เศรษ์ฐกิจหมุนเวียน-เศรษ์ฐกิจ 
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ที�มี 
ก�รนำ�องค์คว�มรู้และนวัตกรรม ม�หนุนเสริมทุนท�ง 
ธรรมช�ติและทุนท�งวัฒนธรรม เพื�อสร้�งโอก�สในก�ร
ยกระดับเศรษ์ฐกิจครัวเรือนฐ�นร�ก มุ่งเน้นในเรื�องคว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รบริห�รก�รเงินโดยก�รเพิ�มร�ยได้และ
ลดร�ยจ่�ย
  นอกจ�กก�รให้ฉัันทมติของภ�คีสมัชช�สุขภ�พแล้ว 
ยังมีหน่วยง�นที�ร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื�อขับเคลื�อนมติ 
ดังกล่�ว อ�ทิ สำำ�นัักง�นัสำภ�พัฒนั�ก�รเศรษฐกิจึแลื่ะ
สำังคมแห่่งช�ติิ (สำศช.) ที�ยืนยันว่�มติสมัชช�สุขภ�พฯ 
มีคว�มสำ�คัญและสอดคล้องกับเปี้�หม�ยต�มแผน
พัฒน�เศรษ์ฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉับับที� ๑๓ โดย สศช. 
จะช่วยปีระส�นก�รขับเคลื�อนได้ในหล�ยช่องท�ง เช่น 
ก�รกลั�นกรองผ่�นแผนระดับ ๓ ก�รหนุนเสริมเครือข่�ยด้วย 
กลไกของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง หรือ กระที่รวงมห่�ด้ไที่ย
ที�พร้อมจะผลักดันก�รขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะน้ี 
เพื�อแก้ไขปัีญห�ของปีระช�ชน พัฒน�คนในพ้ืนที� สร้�งง�น 
สร้�งร�ยได้ โดยไม่ทำ�ล�ยสิ�งแวดล้อม
  ในส่วนของมติที� ๒ ก�รขับเคล่ื่�อนัแพลื่ติฟอร์มเช่�อม 
โยงแลื่ะบ่รณ�ก�รข้อม่ลื่สำถ้ิติิก�รออกกำ�ลื่ังก�ย แลื่ะ 
ก�รเล่ื่นัก่ฬ�ของป็ระช�ชนั (Calories Credit Challenge: 
CCC) ภ�ยใต้ิแนัวคิด้โมเด้ลื่เศรษฐกิจึให่ม่ (BCG Model) 
มีกรอบทิศท�งนโยบ�ยที� มุ่งให้ทุกภ�คส่วนร่วมกัน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ปีระช�ชน มีก�รออกกำ�ลังก�ย
เล่นกีฬ� มีกิจกรรมท�งก�ย กิจกรรมท�งจิตใจ ก�รใช้
เวล�ว่�งอย่�งเหม�ะสม โดยใช้แพลตฟอร์ม CCC เปี็น 
เครื�องมือในก�รกระตุ้น จูงใจ ด้วยก�รสะสมปีริม�ณแคลอรี� 
ที�ได้จ�กกิจกรรมต่�งๆ และจัดเก็บเปี็นข้อมูลขน�ดใหญ ่
(Big Data) สำ�หรับติดต�มปีระเมินผล พร้อมนำ�ม�ช่วย
ยกระดับอุตส�หกรรมกีฬ�และก�รท่องเที�ยว เพิ�มมูลค่�
ท�งเศรษ์ฐกิจของปีระเทศ
  สำ�หรับหน่วยง�นที�ร่วมให้ถ้อยแถลงต่อมตินี้ อ�ท ิ
สำำ�นัักง�นัห่ลื่ักป็ระกันัสำุขภ�พแห่่งช�ติิ (สำป็สำช.) ที�
ขอร่วมเปี็นหน่วยง�นหน้�งในก�รสนับสนุนมติสมัชช� 
สุขภ�พฯ ควบคู่กับก�รดำ�เนินง�นกองทุนหลักปีระกัน
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“หลักการหร่อแนวคิ์ดทีี�สัำาคั์ญทีี�สุัด
ค่์อเราจะต้องทีำาให้ค์นแก�ช้ิาลงทีี�สุัด
แม้ว�าการเกิด แก� เจ็บู ตาย่ จะเป็ีนสิั�งทีี�
ทุีกค์นหนีไม�พ้ัน แต�สิั�งทีี�เราทีำาได้ค่์อ
การวางระบูบูเพ่ั�อย่่ดเวลานี�ออกไปี
ให้นานทีี�สุัดเพัราะค์ำาว�าแก�หลังจากนี� 
จะไม�ได้ด่ทีี�ตัวเลขอีกต�อไปี”

รศ.ดร.เจิมศักดิ� ปีิ�นทอง 

สุขภ�พท้องถิ�น (กปีท.) ที�มีเปี้�หม�ยขับเคลื�อนง�นด้�น 
สร้�งเสริมสุขภ�พและป้ีองกันโรคเชิงรุก หรือ ร�ชวิที่ย�ลัื่ย 
จุึฬ�ภรณ์ ที�แสดงคว�มมุ่งมั�นขับเคลื�อนแพลตฟอร์ม CCC 
เพื�อสนับสนุนก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ��เสมอของปีระช�ชน 
ที�จะส่งผลถ้งก�รมีคุณภ�พชีวิต สุขภ�พที�ดี แล้วยังส�ม�รถ 
ลดค่�ใช้จ่�ยท�งส�ธ�รณสุขของปีระเทศลงได้
  ท�งด้�นมติที� ๓ ห่ลื่ักป็ระกันัร�ยได้้เพ่�อคุณภ�พ 
ช่วิติที่่�ด้่เม่�อเข้�สำ่่วัยสำ่งอ�ยุ มีกรอบทิศท�งนโยบ�ยเพื�อ 
นำ�ไปีสู่ก�รจัดให้มีระบบหลักปีระกันร�ยได้ฯ ที�คนในสังคม 
ทุกช่วงวัย ทุกส�ข�อ�ชีพจ�กทุกภ�คส่วน ร่วมเปี็น 
เจ้�ของและมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น ภ�ยใต้ ๕ เส�หลัก 
ที�มีคว�มเชื�อมโยงและต้องขับเคลื�อนไปีด้วยกัน ได้แก่ ๑.  
ก�รพัฒน�ผลิตภ�พและร�ยได้ปีระช�กร ๒. เงินอุดหนุน
และบริก�รที�จำ�เปี็นจ�กรัฐ ๓. ก�รออมระยะย�ว ก�ร
บริห�รจัดก�รเงิน ๔. ก�รเข้�ถ้งหลักปีระกันสุขภ�พ ก�ร 
บริก�รสุขภ�พระยะย�ว (Long-term care) ๕. ก�รร่วมกัน 
ดูแลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ�น
  ในส่วนของหน่วยง�นที�ร่วมให้ถ้อยแถลงต่อมตินี้ อ�ทิ 
กองทีุ่นัก�รออมแห่่งช�ติิ (กอช.) ที�แสดงคว�มขอบคุณ 
ต่อสมัชช�สุขภ�พฯ ที�ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รผลักดันปีระเด็น 
ด้�นก�รออมระยะย�วเพื�อย�มชร�ภ�พ พร้อมมุ่งมั�นช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนก�รขับเคลื�อนมติดังกล่�วให้บรรล ุ
เป้ี�หม�ยต�มที�กำ�หนดไว้ หรือ สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจึก�รคลัื่ง 
ที�ยืนยันว่�ระบบก�รออมเพื�อก�รเกษี์ยณอ�ยุ ถือเป็ีนหน้�ง 
ในหลักปีระกันท�งสังคมด้�นก�รชร�ภ�พที�ภ�ครัฐจะ 
ต้องจัดให้มีข้้น ห�กแต่รัฐบ�ลไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รเรื�องน้ี 
ให้เป็ีนผลสำ�เร็จได้โดยลำ�พัง จำ�เป็ีนต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ 
จ�กทุกฝ่ั�ย เพื�อให้ระบบก�รออมเพื�อก�รเกษี์ยณอ�ยุของ 
ปีระเทศไทยมีก�รพัฒน�ที�ครอบคลุม เพียงพอ และยั�งยืน
  นั�ยช�ญเช�วนั์ ไชย�นัุกิจึ อดีตปีลัดกระทรวง 
ยุติธรรม ในฐ�นะปีระธ�นกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่ง 
ช�ติ (คจ.สช.) ครั้งที� ๑๕-๑๖ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖ ยำ้� 
บนเวทีว่� ในท�งหน้�งมติเหล่�นี้จะมีสถ�นะเปี็นข้อเสนอ 
เชิงนโยบ�ยส�ธ�รณะ ที�เสนอสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เพื�อให้มีก�รกำ�หนดเป็ีนนโยบ�ยต่อไปีต�มดุลพินิจ แต่ใน 
อีกท�งหน้�งที �จะดำ�เนินควบคู่กันไปีนับตั ้งแต่วันนี ้ คือ 
กระบวนก�รในก�รทำ�ให้มติสมัชช�ฯ เหล่�นี้เกิดข้้นจริง 
ในพื้นที� เชื�อมโยงกับสมัชช�สุขภ�พในระดับต่�งๆ พร้อม 
ก�รขับเคลื�อนที�จะเกิดข้้นในทุกท้องถิ�น

๒ องค์ป็าฐกชี�โอกาส
‘นวัตกรรม-สังคมส่งวัย’ 
  อีกหน้�งวรรคตอนสำ�คัญบนเวทีสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังที� ๑๕ 
ยังเป็ีนก�รปี�ฐกถ�ที�ได้รับเกียรติจ�ก ศ.(พิเศษ) ด้ร.เอนัก 

คือ ๑. คว�มเหลื�อมลำ้�ในโอก�ส ๒. คว�มเหลื�อมลำ้�ใน 
อำ�น�จ ๓. คว�มเหลื�อมลำ�้ในสิทธิ และสิ�งเหล่�น้ีจะน่�เป็ีน 
ห่วงม�กยิ�งข้้น เมื�อปีระเทศไทยกำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ
ที�หนักยิ�งข้้น โดยเฉัพ�ะคนรุ่นต่อไปีที�จะต้องแบกรับภ�ระ
จ�กปีัญห�ของโครงสร้�งปีระช�กรที�เปีลี�ยนแปีลง
  “หลักก�รหรือแนวคิดที�สำ�คัญที�สุด คือเร�จะต้องทำ�ให้ 
คนแก่ช้�ลงที�สุด แม้ว่�ก�รเกิด แก่ เจ็บ ต�ย จะเปี็นสิ�ง 
ที�ทุกคนหนีไม่พ้น แต่สิ�งที�เร�ทำ�ได้คือก�รว�งระบบเพื�อ 
ยืดเวล�น้ีออกไปีให้น�นที�สุด เพร�ะคำ�ว่�แก่หลังจ�กน้ีจะ 
ไม่ได้ดูที�ตัวเลขอีกต่อไปี แต่ต้องตีคว�มใหม่ ว่�แก่นั้น 
หม�ยถ้งภ�วะที�เร�เริ�มพ้�งพ�ตนเองไม่ได้ ฉัะนั้นตร�บใด
ที�เร�ยังทำ�ง�น ยังพ้�งพ�ตัวเองได้ เร�ก็จะยังไม่แก่ ฉัะนั้น 
เร�จ้งต้องม�ว�งม�ตรก�ร ออกแบบระบบเพื�อรองรับ
เรื�องนี้” รศ.ดร.เจิมศักดิ� กล่�ว
      รศ.ดร.เจิมศักดิ� ยังให้มุมมองต่อก�รออกแบบว่�อ�จ 
คำ�น้งถ้งใน ๔ มิติ คือ ๑. เศรษ์ฐกิจ ซ้�งในอน�คตเร�ไม่
อ�จเกษ์ียณด้วยอ�ยุ ๖๐ ปีีได้อีกต่อไปี แต่ยังต้องทำ�ง�น
ต่อตร�บเท่�ที�ยังมีกำ�ลัง รวมถ้งระบบที�สนับสนุนและเอื้อ
ให้เกิดก�รออม โดยอ�จมีข้อเสนอ เช่น เก็บค่�ธรรมเนียม
ก�รออมเพิ�มอีก ๓% จ�ก VAT ๗% เพื�อให้ทุกคนเข้�ถ้ง
ก�รออมได้ ๒. สภ�พแวดล้อม เช่น ก�รออกแบบอ�ค�ร 
สถ�นที�ที�เหม�ะสมกับคนทุกวัย ๓. สุขภ�พ ทำ�ให้คน 
แข็งแรงน�นที�สุดก่อนที�จะปี่วยและเสียชีวิต รู ้จักก�ร
ส่งเสริมสุขภ�พ พฤติกรรมที�ดีต่อสุขภ�พ ก�รปี้องกันโรค 
๔. ชุมชน ท้องถิ�น สังคม ที�จะต้องเตรียมคว�มพร้อม
เพร�ะเปี็นส่วนของก�รรองรับผู้สูงอ�ยุอีกจำ�นวนม�กใน
อน�คต

เห่ลื่่�ธรรมที่ัศนั ์ รมว.ก�รอุดมศ้กษ์� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ที�บรรย�ยในหัวข้อ “นัวัติกรรมที่�ง
เที่คโนัโลื่ย่แลื่ะสำังคม: โอก�สำแลื่ะคว�มห่วังอนั�คติ 
ของป็ระเที่ศไที่ย” ซ้�งให้มุมมองเอ�ไว้ว่� คว�มคิดใหม่น้ัน 
ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะเปี็นสิ�งที�ถูกต้อง หรือดีกว่�คว�ม
คิดเก่�เสมอไปี
  รมว.อว. ยืนยันว่� ในหล�ยครั้งคว�มคิดเก่�ๆ ก็ถูก
นำ�กลับม�ให้คว�มสำ�คัญม�กข้้น ไม่ว่�จะเปี็นเรื�องของ 
ก�รแพทย์แผนด้ังเดิม ที�ปัีจจุบันถูกนำ�ม�วิพ�กษ์์ก�รแพทย์ 
สมัยใหม่ หรือก�รนวดแผนไทยที�มีม�แต่โบร�ณ ทุกวันนี้
ได้รับก�รยกย่องว่�เปี็นก�รนวดที�ดีที�สุดในโลก คล้�ยกับ
ก�รเล่นโยคะของอินเดีย ที�ปีัจจุบันกล�ยเปี็นสิ�งสมัยใหม่
ในโลกตะวันตก
  เข�ระบุว่� สำ�หรับปีระเทศไทยเองก็มีศักยภ�พในก�ร
ดำ�เนินนวัตกรรมต่�งๆ ไม่ว่�จะเปี็นด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี ที�ภ�ยใน ๖ ปีีข้�งหน้�นี้เตรียมจะสร้�งย�น
อวก�ศที�ส�ม�รถโคจรรอบดวงจันทร์ ก�รใช้เครื�องมือ 
โทค�แมค (Tokamak) เพื�อศ้กษ์�ปีฏิิกิริย�นิวเคลียร์ฟิวชั�น 
ก�รมีเครื�องฉั�ยแสงซินโครตรอนเป็ีนปีระเทศเดียวใน
ภูมิภ�ค เปี็นต้น หรือแม้แต่เรื�องของแนวคว�มคิด BCG 
ที�ไทยเปี็นผู้ผลักดันจนได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล 
ซ้�งก็เปี็นนวัตกรรมในแง่ของก�รสร้�งแนวคว�มคิดก�ร
พัฒน�
  “แนวคิดเหล่�นี้ไม่ใช่เรื�องเล่นๆ อย่�งปีระเทศภูฏิ�นก ็
เปี็นผู้ที�ริเริ�มแนวคิดเรื�องคว�มสุขมวลรวม หรือ GNH ข้้น
และเปี็นที�สนใจไปีในทั�วโลก ซ้�งปีระเทศไทยเองก็ไม่ควร
นำ�เข้�นวัตกรรมหรือรับเอ�แนวคว�มคิดส�กลเข้�ม� 
อย่�งเดียว แต่เร�เองก็ต้องเปี็นฝั่�ยส่งออกนวัตกรรม 
องค์คว�มรู้ของเร�ด้วย หน้�งในนั้นคือ BCG เปี็นแนวคิด 
ที�เร�ส่งออกไปีแล้ว และยังมีคว�มรู้หรือแนวคิดอื�นๆ ที�เร� 
ส่งให้กับโลกได้ ไม่ว่�จะเป็ีนระบบอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข 
ปีระจำ�หมู่บ้�น (อสม.) หรือกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ 
เองก็ต�ม” รัฐมนตรีท่�นนี้ให้มุมมอง
  อีกหน้�งองค์ปี�ฐกอย่�ง รศ.ด้ร.เจึิมศักด้ิ� ป็่�นัที่อง  
ปีระธ�นกรรมก�รนโยบ�ยองค์ก�รกระจ�ยเสียงและ 
แพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่งปีระเทศไทย (Thai PBS) และ 
อดีตปีระธ�นคณะกรรมก�รปีฏิิรูปีระบบรองรับก�รเข้�สู่
สังคมสูงวัย สภ�ปีฏิิรูปีแห่งช�ติ ซ้�งร่วมบรรย�ยในหัวข้อ
“ส่่ำสัำงคมส่ำงอ�ยุอย่�งสำมบ่รณ์: โอก�สำแลื่ะที่�งออกของ 
ป็ระเที่ศไที่ย” ได้ร่วมสะท้อนภ�พผ่�นร�ยง�น Global  
Wealth Report ที�ยกให้ปีระเทศไทยมีคว�มเหลื�อมลำ�้เป็ีน 
อันดับ ๑ ของโลก
  เข�ระบุว่� เมื�อพูดปีัญห�คว�มเหลื�อมลำ้�ท�งสุขภ�พ 
ก็จะดูแต่เฉัพ�ะมิติท�งสุขภ�พอย่�งเดียวไม่ได้ แต่ต้องดู
ในทุกมิติเพร�ะทั้งหมดล้วนเกี�ยวพันกันทั้งหมด เปี็นคว�ม
เหลื�อมลำ้�ในเชิงโครงสร้�ง ที�อ�จสรุปีได้ใน ๓ ลักษ์ณะ 

 ภาพปั็ญหา
‘สุขภาพจิิต-ความรุนแรง’ 
ส่่ป็ระเด็้นปี็ ๖๖ 
  กิจกรรมและหัวข้อของก�รเสวน�ที�น่�สนใจหล�ก 
หล�ยเวที ยังจัดข้้นควบคู่ไปีภ�ยในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ 
ครั้งที� ๑๕ อัดแน่นด้วยเนื้อห�ส�ระและผู้ที�ให้คว�มสนใจ
เข้�ร่วมรับฟังอย่�งกว้�งขว�ง หน้�งในนั้นคือก�รถ่�ยทอด
เรื�องร�วของกลุ่มเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ซ้�งเปี็นอีกหน้�งภ�ค
ส่วนที�มีบทบ�ทสำ�คัญม�กข้้นในกระบวนก�รสมัชช�
สุขภ�พ ตลอดช่วงระยะเวล�หล�ยปีีหลงัม�นี้

  บนเวที “มุมมองของคนัรุ่นัให่ม่กับคว�มรุนัแรงในั 
สำังคมไที่ย” ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมก�รเสวน�ต่�งได้ร่วมกัน 
สะท้อนภ�พคว�มรุนแรงที�เคยพบเจอในสังคม ซ้�งเป็ีนปีัญห� 
ร่วมสมัยที�มีทั้งคว�มรุนแรงในครอบครัว คว�มรุนแรง
ต่อผู้หญิง ไปีจนถ้งก�รกลั�นแกล้ง (บูลลี�) ที�มี�อยู่ม�กม�ย
  หน้�งในตัวแทนคนรุ่นใหม่ ได้เรียกร้องให้ในอน�คตมี
ครูนักจิตวิทย�ปีระจำ�โรงเรียนทุกแห่ง เพื�อคอยช่วยเหลือ 
นักเรียนที�มีปีัญห�สภ�พจิตใจ หรือมีกิจกรรมต่�งๆ ที�จะ
ช่วยให้เด็กหลุดพ้นจ�กปีัญห�ที�กำ�ลังพบเจอ เพื�อเปี็น
ท�งออกให้กับเด็กและเย�วชนที�อ�จได้รับคว�มเครียด 
คว�มกดดัน จนนำ�ไปีสู่โรคซ้มเศร้� ในขณะที�อีกตัวแทน
เย�วชน ซ้�งเคยเข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรมอันเนื�องม�จ�ก
ปีัญห�คว�มรุนแรง ก็ได้บอกเล่�ปีระสบก�รณ์ถ้งต้นตอ 
ของพฤติกรรมที�สั�งสมคว�มรุนแรง จนนำ�ไปีสู่ก�รก้�วพล�ด 
ในชีวิต
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บรรย�ก�ศง�น
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕
“คว�มเปี็นธรรมด้�นสุขภ�พ
โอก�สและคว�มหวังอน�คต
ปีระเทศไทย”
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  ด้�นพระอ�จ�รย์ที�มีส่วนในก�รทำ�ง�นช่วยเหลือเด็ก 
เย�วชน รวมท้ังผู้ใหญ่ที�ต้องถูกควบคุมคว�มปีระพฤติ ก็ได้ 
ให้มุมมองถ้งบทบ�ทของวัดในก�รมีส่วนช่วยเหลือปัีญห� 
สังคม พร้อมท้ังสะท้อนว่�คว�มรุนแรงที�เกิดข้้นกับคนรุ่นใหม่ 
แม้ส่วนใหญ่เปี็นคว�มเครียดสะสมที�มีส�เหตุม�จ�ก 
ปัีจจัยต่�งๆ แต่สิ�งสำ�คัญคือยังไม่มีภ�คส่วนใดที�เตรียมก�ร 
อย่�งชัดเจน เพื�อให้พร้อมรองรับคว�มรุนแรงที�จะเกิดข้้น
  อีกหน้�งก�รเสวน�หัวข้อ “ที่�งออกสำุขภ�พจึิติ พิชิติ 
ปั็ญห่�วัยรุ่นั” ก็เป็ีนอีกเวทีในก�รพูดคุยปัีญห�สำ�คัญของ 
คนรุ่นใหม่ โดยเฉัพ�ะเรื�องของสุขภ�พจิตที�กำ�ลังสั�นคลอน 
ชีวิตของเด็กและเย�วชนในปีระเทศไทย โดยตัวแทนเย�วชน 
ที�เข้�ม�ร่วมบอกเล่�เรื�องร�วน้ี ต่�งให้คว�มเห็นสอดคล้อง 
กันถ้งคว�มสำ�คัญในก�รเข้�ถ้งคว�มช่วยเหลือจ�ก
จิตแพทย์ ทีมสหวิช�ชีพ หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง เพื�อดูแลด้�น
จิตใจของเด็กและเย�วชนที�พบเจอปีัญห� ก่อนที�จะสร้�ง
ผลกระทบลุกล�มไปีสู่อน�คต
  ขณะที�ตัวแทนของจิตแพทย์ ก็ได้ยืนยันว่�โรคซ้มเศร้�
ไม่ใช่คว�มอ่อนแอ ห�กแต่เปี็นเรื�องของส�รเคมีในสมอง
ที�ผิดปีกติ ฉัะนั้นในท�งก�รแพทย์จ้งมองว่�เปี็นโรคต�ม
ปีกติ ที�รักษ์�ได้ จ้งต้องสร้�งคว�มรู้ให้กับสังคมด้วยว่�

โรคซ้มเศร้�เปี็นเรื�องปีกติที�รักษ์�ห�ยได้ ห�กได้รับก�ร
ดูแลอย่�งเหม�ะสม และทำ�ให้ผู้ปี่วยกลับม�ยืนในสังคม
หรือกลับม�ใช้ชีวิตต�มปีกติได้
  ในช่วงท้�ยของง�นสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังที� ๑๕ ปีระธ�น 
คจ.สช. มีก�รปีระก�ศปีระเด็นพัฒน�เปี็นระเบียบว�ระ 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ อันปีระกอบ 
ด้วย ๑. ก�รปี้องกันและลดคว�มรุนแรงในสังคมไทย  
สะท้อนจ�กเหตุก�รณ์สะเทือนขวัญที� จ.หนองบัวลำ�ภ ู
๒. ก�รท่องเที�ยวเพื�อสุขภ�พภ�ยใต้แนวคิด BCG Model  
๓. ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื�อลดคว�มเลื�อมลำ้� สร้�งคว�ม
เปี็นธรรม ๔. ระบบยุติธรรมชุมชน ลดคว�มขัดแย้ง เพิ�ม
สุขภ�วะสังคม 
    ๕. ก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่พื้นที�อย่�งมีส่วนร่วม ๖. ก�ร 
พัฒน�พื้นที�เศรษ์ฐกิจภ�คตะวันออกเฉัียงเหนือ ๗. ก�ร 
พัฒน�ระบบสุขภ�พจิต ซ้�งทั้ง ๗ หัวข้อดังกล่�ว เปี็น
ปีระเด็นที�ได้มีก�รหยิบยกและถูกสะท้อนออกม�ผ่�นเวที
สมัชช�สุขภ�พฯ ในครั้งนี้ พร้อมยังเปีิดรับปีระเด็นอื�นๆ 
เพิ�มเติมจ�กภ�คีเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ เพื�อนำ�ม�
พัฒน�เป็ีนนโยบ�ยส�ธ�รณะร่วมกันต่อไปีในระยะหลัง
จ�กนี้ 

ฉบับ ๑๔๘ : มกราคม ๒๕๖๖18
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นั�ยอนัุที่ินั ช�ญว่รก่ลื่
รองน�ยกรัฐมนตรี
และ รมว.ส�ธ�รณสุข (สธ.) 

ป า ฐ กั ถ า



ฉบับ ๑๔๘ : มกราคม ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๔๘ : มกราคม ๒๕๖๖24 25

ประเด็็นความเหลื่่�อมลื่ำ�า
ในระบบสุุขภาพในประเทศไทย
แลื่ะการแสุวงหาหนทาง
ถมช่่องว่างน้�น เพ่�อสุร้างความ
เป็นธรรมให้เกิด็ข้�นจริง ได็้ร้บ
การหยิบข้�นมาพูด็จากเบอร์หน้�ง
ของกระทรวงสุาธารณสุุข (สุธ.)
นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล
รองนายกร้ฐมนตรี แลื่ะ รมว.สุธ.
ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่งช่าติ (คสุช่.) ผ่่าน
การปาฐกถาพิเศษในงาน
สุม้ช่ช่าสุุขภาพแห่งช่าติ
คร้�งที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที�สุาน้กงานคณะกรรมการ
สุุขภาพแห่งช่าติ (สุช่.)
แลื่ะภาคีเคร่อข่าย
สุมาช่ิกสุม้ช่ช่าสุุขภาพ
แห่งช่าติ ได็้ร่วมก้น
จ้ด็ข้�นระหว่าง
ว้นที� ๒๑-๒๒ ธ.ค.
๒๕๖๕ ที�ศูนย์ราช่การ
แจ้งว้ฒนะ จ.นนทบุรี 
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  ปี�ฐกถ�พิเศษ์ของน�ยอนุทิน มีชื�อว่� “คว�มเป็็นัธรรมด้้�นัสุำขภ�พ โอก�สำแลื่ะคว�มห่วัง 
อนั�คติป็ระเที่ศไที่ย” สะท้อนถ้งผลก�รทำ�ง�นที�ผ่�นม�ของคนที�เกี�ยวข้องในระบบส�ธ�รณสุขที� 
เคลื�อนง�นบนฐ�นแนวคิดและเป้ี�หม�ยเดียวคือ “ระบบสุขภ�พที�เป็ีนธรรม ไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง” 
ที�เปี็นหลักก�รสำ�คัญใน ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉับับที� ๓
  

เช่�อมื่อและ
พร้อมื ‘อนุมืัติิ’
  น�ยอนุทิน เปีิดปี�ฐกถ�ด้วยคำ�ชื�นชมต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) 
ภ�คีเครือข่�ย สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที�ร่วมกันจัดปีระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที� 
๑๕ ข้้นม�อย่�ง “มีคุณค่�และมีคว�มหม�ย” ต่อระบบส�ธ�รณสุขของปีระเทศไทย และทำ�ให้
ได้เห็นตัวเองว่� พวกเร�คือกลุ่มคนเล็กๆ ที�เข้�ไปีเปี็นส่วนหน้�งของระบบสุขภ�พ
  น�ยอนุทิน ให้ภ�พก�รทำ�ง�นส�ธ�รณสุขของตัวเอง จ�กแรกเริ�มเมื�อ ๑๕ ปีีก่อน ได้เข้�ม� 
ทำ�ง�นในฐ�นะ รมช.สธ. ซ้�งทำ�ให้ได้พบกับบุคล�กรส�ธ�รณสุขหล�ยคน ทั้ง นพ.วิชัย โชค
วิวัฒน, นพ.ปีระทีปี ธนกิจเจริญ, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลปีระเสริฐ และ นพ.ณรงค์ศักดิ� อังคะสุวพล� 
และยังมีบุคคลสำ�คัญอีกหล�ยท่�นที�เอ่ยน�มไม่หมด ทั้งหมดคือคว�มโชคดีของตัวเองที�เคย
ทำ�ง�นร่วมกันม�กับบุคล�กรที�เรียกได้ว่�เปี็น ‘สุดยอดของวงก�รส�ธ�รณสุขในปีระเทศไทย’
  กระทั�งในปีี ๒๕๖๒ ที�ได้ม�เปี็น รมว.สธ. ซ้�งเข้�ม�นั�งเปี็นปีระธ�นคณะกรรมก�รสุขภ�พ
แห่งช�ติ (คสช.) ซ้�งเปี็นบอร์ดสุขภ�พที�สร้�งปีระโยชน์ในทุกมิติให้กับคนไทย และได้เข้�ม� 
ร่วมทำ�ง�นกับภ�คีเครือข่�ย และสมัชช�สุขภ�พทั�วปีระเทศ ที�ม�จ�กทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 
และภ�คปีระช�ชน เข้�ม�ร่วมกันสร้�งคุณภ�พชีวิตที�ดี เพื�อให้สุขภ�พดีข้้นไปี ก็ยิ�งภ�คภูมิใจ 
และเห็นถ้งคว�มแข็งขันของทุกภ�คส่วนที�เข้�ม�ร่วมทำ�ง�น
  น�ยอนุทิน กล่�วด้วยว่� เมื�อก้�วเข้�ม�เปี็น รมว.สธ. ก็อุ่นใจ และสบ�ยใจทันที เพร�ะเห็น 
ถ้งก�รทำ�ง�นของคนระดับปีรม�จ�รย์ในวงก�รแพทย์ ที�มีคว�มรู้ไม่ใช่แค่เพียงเรื�องก�รแพทย ์
แต่ยังเข้�ใจสังคม เข้�ใจถ้งก�รทำ�ง�นของระบบสุขภ�พท้ังระบบ เพร�ะเรื�องสุขภ�พยังเกี�ยวข้อง 
กับเรื�องของคว�มมั�นคงของมนุษ์ย์ ที�มีทั้งมิติเศรษ์ฐกิจ มิติสังคม มิติสิ�งแวดล้อมเข้�ไปีรวมอยู่
ด้วย ขณะเดียวกันภ�คส่วนอื�นๆ ก็แข็งขันอย่�งม�กในก�รเสริมสร้�งสุขภ�พร่วมกัน เพร�ะ 
เข้�ใจกันดีว่� สุขภ�พไม่ใช่แค่เรื�องก�รแพทย์ แต่เกี�ยวข้องกับคนไทยทุกคน ซ้�งท้ังหมดบ่งบอกว่� 
พวกเร�ก็คือเฟืองจักร ที�เข้�ม�ขับเคลื�อนให้ง�นส�ธ�รณสุขดำ�เนินต่อไปีอย่�งร้อยเรียงเข้�กับ
มิติอื�นๆ ในสังคม
  “ผมม�ที่ำ�ง�นัร่วมกันักับพวกท่ี่�นัทุี่กคนั ห่�กเร่�องไห่นัท่ี่�พวกท่ี่�นัเห็่นัว่�เป็็นัป็ระโยชน์ั 
ก็แที่งเร่�องข้�นัม�ให่้ผมอนัุมัติิได้้เลื่ย ไม่จึำ�เป็็นัติ้องพิจึ�รณ�อะไร เพร�ะผมเช่�อม่อ เช่�อ 
ในัดุ้ลื่ยพินัิจึแลื่ะข้อเสำนัอ แลื่ะเช่�อว่�ที่่�เสำนัอม�จึะเป็็นัป็ระโยชนั์ติ่อป็ระช�ชนั ซึ่้�งผม
ไม่ลื่ังเลื่ที่่�จึะบันัด้�ลื่ให่้เกิด้ข้�นั” น�ยอนุทิน สะท้อนคว�มคิดเห็น
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ผมืมืาทิำางานร่วีมืกูันกูับ
พวีกูทิ่านทิุกูคน หากเรื่่�องไหน

ที่่�พวกที่่านเห็นว่าเป็็นป็รื่ะโยชน์

ก็แที่งเรื่่�องขึ้้�นมาให้ผมอนุมัติิได้้เลย 

ไม่จำำาเป็็นติ้องพิจำารื่ณาอะไรื่

เพรื่าะผมเช่�อม่อ เช่�อในดุ้ลยพินิจำ

และขึ้้อเสนอ และเช่�อว่าที่่�เสนอมา

จำะเป็็นป็รื่ะโยชน์ติ่อป็รื่ะชาชน

ซึ่่�งผมไม่ลังเลที่่�จำะบัันด้าลให้เกิด้ขึ้้�น

ควีามืหมืายของ
‘ควีามืเป็็นธรรมื’ 
  รองน�ยกฯ และรมว.สธ. กล่�วอีกว่� ห�กพูดถ้งคว�มเปี็นธรรมท�งด้�นสุขภ�พ ที�เปี็น 
ธีมหลักของก�รปีระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ ที�ชื�อว่� “คว�มเปี็นธรรมด้�นสุขภ�พ 
โอก�ส คว�มหวังและอน�คตปีระเทศไทย” ส่วนตัวมองคำ�ว่�คว�มเปี็นธรรม มีคว�มล้กซ้้ง 
ม�กกว่�นั้น เพร�ะหม�ยถ้งต้องทำ�ให้คว�มเท่�เทียมเกิดข้้น คว�มเหลื�อมลำ้�ถูกลดช่องว่�งลง  
หรือที�เข้�ใจคือ ทุกคนควรจะได้รับ สิ�งที�ตัวเองมีสิทธิ�จะได้รับ ซ้�งเปี็นสิทธิปีัจเจกบุคคล โดยไม่มี
บกพร่อง  
  ดั�งเช่นในปีฏิิญญ�ส�กล จ�กสหปีระช�ช�ติ ในปีระเด็นคุณภ�พชีวิตที�ดี ระบุว่� ทุกคน 
มีสิทธิในม�ตรฐ�นก�รครองชีพอันเพียงพอสำ�หรับสุขภ�พและคว�มเปี็นอยู่ที�ดีของตนและ
ครอบครัว รวมทั้ง อ�ห�ร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อ�ศัย ก�รดูแลรักษ์�ท�งแพทย์ และบริก�ร
ท�งสังคมที�จำ�เปี็น และมีสิทธิในหลักปีระกัน ย�มว่�งง�น เจ็บปี่วย พิก�ร หม้�ย วัยชร� หรือ
ปีร�ศจ�กก�รดำ�รงชีพอื�น ในสภ�วะแวดล้อมนอกเหนือก�รควบคุมของตน

  จ�กปีฏิิญญ�ส�กลในบัญญัตินี้ น�ยอนุทิน ยำ้�ว่� คว�มชัดเจนคือสุขภ�พไม่ใช่แค่เรื�อง 
ย�แต่ยังมีปีัจจัยอื�นๆ เกี�ยวข้องอยู่ด้วย เช่น ก�รมีง�นทำ� มีบ้�นอยู่ มีม�ตรฐ�นคุณภ�พชีวิต 
และมีสิ�งแวดล้อมที�ดี ดังนั้น คว�มเป็็นัธรรมด้้�นัสำุขภ�พติ้องไม่เกิด้จึ�กบริก�รก�รรักษ�
พย�บ�ลื่ ห่ร่อค่�ย�ติ่�งๆ ฟร่จึ�กรัฐเที่่�นัั�นั แติ่ติ้องที่ำ�ให่้คนัม่คุณภ�พช่วิติที่่�ด้่ เพ่�อที่่�
พวกเข�จึะไม่ติ้องเจึ็บป็่วย แลื่ะด้ำ�รงช่วิติติ่อไป็ด้้วยม�ติรฐ�นัที่่�ด้่ แลื่ะสำิ�งเห่ลื่่�นั่�กำ�ลื่ัง
เคลื่่�อนัเข้�ม�ในัสำังคมไที่ย
  “ผมไปีม�หล�ยปีระเทศ ได้รับคำ�ชื�นชมม�กถ้งระบบส�ธ�รณสุขของบ้�นเร� โดยเฉัพ�ะ 
ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ แต่คำ�ชมก็แฝังไว้ด้วยคว�มน่�กลัว เพร�ะโลกทั้งใบกำ�ลังเข้�สู่สังคมสูงวัย
ด้วยกัน ที�สำ�คัญคืออ�ยุขัยเฉัลี�ยของผู้คนจะสูงข้้น ๓๐% แต่คุณภ�พชีวิตไม่ได้ขยับข้้นไปีต�ม 
หม�ยคว�มว่� เร�จะมีคนแก่ม�กข้้น มีระบบที�ดูแลได้ แต่คุณภ�พชีวิตจะดีข้้นหรือไม่ ยังเปี็น
คำ�ถ�มที�ต้องช่วยกันตอบ” น�ยอนุทิน สะท้อน
  น�ยอนุทิน สำ�ทับลงไปีอีกว่� ยังไม่นับรวมถ้งปีระเด็นของลูกหล�นที�จะสบ�ยใจจริงหรือไม่ 
แม้ว่�จะมีอ�ส�สมัครดูแลผู้สูงอ�ยุในครอบครัว มีระบบที�ดี แต่ผู้สูงอ�ยุกลับติดเตียงอยู่บ้�น 
ดังนั้น มันจ้งเกี�ยวข้องในทุกมิติ และเมื�อเกี�ยวข้องกับทุกมิติ ก็หม�ยคว�มว่�ทุกคนต้องเข้�ม�มี
ส่วนร่วมเพื�อสร้�งคุณภ�พชีวิตที�ดีให้กับคนทุกช่วงวัย
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โควีิด19
เงาสะทิ้อน
ควีามืเทิ่าเทิียมื 
  ตอนหน้�งของก�รปี�ฐกถ� น�ยอนุทิน พูดถ้งคว�มเท่�เทียมของระบบส�ธ�รณสุข เห็นได้จ�ก 
ช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด 19 ที�คนไทยทุกคน ไม่ว่�จะย�กดีมีจน เมื�อเจ็บปี่วย 
จ�กโรคระบ�ดนี้ ก็ต้องเข้�รับก�รรักษ์�จ�กโรงพย�บ�ลของรัฐอย่�งเท่�เทียมกันทั้งหมด 
ภ�พที�เห็นจ�กต�ของน�ยอนุทินเอง คือ ภ�ยในโรงพย�บ�ลร�ชวิถี เข�เห็นหญิงวัยกล�งคน  
แต่งตัวหรูหร�บ่งบอกถ้งสถ�นะ และเข�ยังเห็นช�ยก�งเกงข�ด เสื้อผ้�ข�ดวิ�น ทั้งคู่กำ�ลังรอคิว
เพื�อเอ็กซเรย์ด้วยกัน
  นั�นคือภ�พของคว�มเท่�เทียมที�เกิดข้้น ขณะเดียวกัน ภ�ครัฐก็ให้บริก�รได้อย่�งถ้วนหน้� 
กระทั�งได้ถูกจัดอันดับจ�ก WHO ว่�เปี็นปีระเทศที�มีระบบบริก�รส�ธ�รณสุขดีที�สุดอันดับ ๕ 
ของโลก เพร�ะเร�มีระบบ มีก�รว�งแผนที�ชัดเจนจ�กบุคล�กรก�รแพทย์ และทุกภ�คส่วนที�
เกี�ยวข้อง อีกทั้ง ก�รฉัีดวัคซีนโควิด 19 ที�รัฐบ�ลไม่ได้เพียงแค่ฉัีดให้กับคนไทย แต่เร�ตั้งใจที�
ฉัีดวัคซีนให้กับทุกคนที�อยู่บนแผ่นดินไทย
  “สิ�งนี้คือก�รลดคว�มเหลื�อมลำ้� ที�เร�ได้เริ�มกันแล้ว เปี็นบันไดก้�วแรกสู่คว�มเปี็นธรรมด้�น
สุขภ�พ ขณะเดียวกัน สปีสช. (สำ�นักง�นหลักปีระกันสุขภ�พแห่งช�ติ) ก็เพิ�มชุดสิทธิปีระโยชน์
ในก�รรักษ์�พย�บ�ลในระบบบัตรทองอย่�งต่อเนื�อง ซ้�งก�รเพิ�มก็คือก�รลดคว�มเหลื�อมลำ้�ให้
แคบลง พร้อมๆ ไปีกับก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุขอย่�งต่อเนื�อง”
  ก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุขบนพ้ืนฐ�นคว�มเปี็นธรรมและถ้วนหน้�ให้มีคว�มต่อเนื�อง 
น�ยอนุทิน ยำ้�ว่�คือคว�มเชื�อมั�นจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข ที�ทำ�ให้สังคมและทุกคนเห็นว่�สิ�งที� 
เปี็นปีระโยชน์ต่อปีระช�ชนทุกคน จะได้รับก�รสนับสนุนจ�กทุกภ�คส่วนอย่�งเต็มที� ซ้�งก็จะ 
ทำ�ให้เกิดคว�มมั�นคงที�ม�จ�กคว�มเป็ีนธรรมท�งสุขภ�พ กระทั�งม�ถ้งทุกวันน้ี ที�มั�นใจได้เลยว่� 
ไม่มีโรคไหนที�คนไทยจะต้องควักเงินจ่�ยเพื�อรักษ์�ตัวเอง
  เพร�ะระบบส�ธ�รณสุขไทย เปี็นเพียงแค่ ‘ไม่กี�สิ�ง’ ที�ปีระเทศไทยส�ม�รถเอ�ไปีอวด เอ�ไปี
ยืนอยู่บนเวทีโลกได้ และยังเปี็นตัวอย่�งที�ดี ให้กับทั้งโลกได้เรียนรู้และศ้กษ์� เพื�อให้เดินต�ม
ระบบส�ธ�รณสุขของปีระเทศไทย
  กระนั้น น�ยอนุทิน ยำ้�ว่� สิ�งที�โลกชื�นชมและจัดอันดับให้ปีระเทศไทยอยู่ในอันดับที� ๕ ของ
โลก ไม่ได้สร้�งคว�มยินดีให้กับตัวเอง เพร�ะเห็นก�รทำ�ง�นของแพทย์ พย�บ�ล อ�ส�สมัคร
และทุกๆ คนที�เข้�ม�ร่วมวงช่วยปีระเทศไทยจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 อย่�งแข็งขัน และ 
ไม่ย่อท้อ อันดับเดียวที�ให้ได้คือ อันดับ ๑ ของโลกเท่�นั้น
  เพร�ะหมอ พย�บ�ล ก็ยอมติดเชื้อกับคนไข้ และปีิดแผนกเพื�อรักษ์�ตัวด้วยกัน และอยู่ด้วย
กัน เมื�อผมไปีถ�มปีระเทศอื�นๆ ว่�มีแบบนี้หรือไม่ ตอนที�โควิด 19 ระบ�ดหนัก เข�บอกไม่มีเลย 
ถ้�หมอ พย�บ�ลปี่วย ก็ให้หยุดห�คนม�แทน แต่เร�มองถ้งสุขภ�พของปีระช�ชนเปี็นหลัก ที� 
ติดเช้ือก็ต้องได้รับก�รรักษ์�จ�กรัฐอย่�งเท่�เทียมกันท้ังหมด แต่คนปีระเทศอื�นให้อยู่บ้�นเฉัยๆ 
และอย่�ต�ย เพร�ะไม่มีย� และไม่มีหมอดูแล ปีระเทศไทยแม้ว่�โรงพย�บ�ลจะล้นแล้ว ก็ยัง
มีโรงพย�บ�ลสน�ม เมื�อล้นอีกก็มีศูนย์กักตัวในชุมชน และในบ้�น ซ้�งปีระเทศไทยคือ ๑ เดียว
ในโลกที�มีระบบรองรับทั้งหมด

สร้างค่านิยมื
‘ขี�เกูียจป็่วีย
ขยันแข็งแรง’
  น�ยอนุทิน กล่�วว่� ในอน�คตปีระเทศไทยอ�จจะมีเครื�องฉั�ยรังสีรักษ์�มะเร็งในทุกจังหวัด 
แม้ว่�ผู้บริห�ร สธ.ให้คำ�แนะนำ�ว่� เปี็นไปีได้ย�ก เจ้�หน้�ที�อ�จไม่เพียงพอต่อก�รให้บริก�ร
รักษ์�กับปีระช�ชน แต่ตนมองว่� ห�กมีเครื�องมือ ก็จะมีแพทย์ และในเมื�อมีผู้ปี่วยมะเร็งอยู่
ในทุกจังหวัดของปีระเทศไทย ซ้�งก็มีคว�มต้องก�รที�จะใช้บริก�รอยู่แล้ว ดังนั้น ห�กมีเครื�อง
ฉั�ยรังสีอยู่ทุกจังหวัด ก็จะเปี็นก�รเอ�คว�มสะดวกในก�รรับบริก�รท�งก�รแพทย์ไปีอยู่ใกล้
ปีระช�ชนม�กข้้น สิ�งนี้คือก�รพัฒน�ของระบบก�รแพทย์ ที�จะเพิ�มข้้น
  “แต่เร�จะเอ�แบบนี้เหรอ เร�ทำ�ไหวเหรอ ห�กปีระเทศไทยเต็มไปีด้วยผู้ปี่วย และเต็มไปี 
ด้วยระบบที�พร้อมรักษ์�ผู้ป่ีวย คำ�ตอบคือไม่มีท�งที�จะทำ�ง�นไหว ห�กเร�ยังไม่สร้�งคว�มรอบรู้ 
ด้�นสุขภ�พให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน ต้องทำ�ให้ปีระช�ชนทุกคนขี้เกียจปี่วย และขยันที�จะ
แข็งแรง แต่เมื�อจำ�เปี็นต้องปี่วย ก็จะได้รับก�รปีฏิิบัติอย่�งดี ได้รับบริก�รที�ดีที�สุดจ�กภ�ษ์ีที�
ได้จ่�ยไปี และได้สิทธิที�เกิดม�เปี็นคนไทย ที�จะได้รับก�รดูแลสุขภ�พที�ดีตลอดช่วงอ�ยุ” น�ย
อนุทิน กล่�ว
  น�ยอนุทิน ส�นต่อว่� จ้งเปี็นที�ม�ของบรรด� ‘ตระกูล ส.’ ทั้งสำ�นักง�นหลักปีระกันสุขภ�พ 
แห่งช�ติ (สปีสช.) สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สถ�บันวิจัยระบบ
ส�ธ�รณสุข (สวรส.) หรือแม้แต่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) เปี็นต้น ที�เปี็น 
ตระกูล ส. ที�ทำ�หน้�ที�วิจัย และพัฒน�ระบบสุขภ�พของปีระเทศให้ครอบคลุมทุกมิติของสังคม 
เพื�อสร้�งคุณภ�พชีวิตที�ดีให้กับคนไทยอย่�งที�คนไทยได้มีส่วนร่วม
  “คว�มสำำ�คัญของ ติระก่ลื่ สำ. จึ้งสำำ�คัญอย่�งม�ก แติ่อย�กให่้รวมอ่ก สำ. ค่อ กระที่รวง
สำ�ธ�รณสำุข (สำธ.) เข้�ไป็ด้้วย แลื่ะอย�กให่้เป็็นั สำ.เด้่ยวกันั ค่อ สำ.สำ�ธ�รณสำุข ที่่�เร�ได้้
ติกลื่งร่วมกันัทีุ่กห่นั่วยง�นั ทีุ่กภ�คสำ่วนัว่� เร�จึะไม่ถ้อยห่ลื่ังในัก�รสำร้�งห่ลื่ักป็ระกันั 
สำุขภ�พให่้ถ้้วนัห่นั้�สำำ�ห่รับคนัไที่ยทีุ่กคนั ผมไม่ถ้อยแลื่้วเพร�ะทีุ่กคนัอย�กจึะเด้ินัห่นั้�
ไป็สำ่่คว�มเป็็นัธรรมด้้�นัสำุขภ�พ ไม่ม่คว�มเห่ลื่่�อมลื่ำ�� แลื่ะติ้องก�รให่้เป็็นัอนั�คติของ
ป็ระเที่ศอย่�งแนั่วแนั่แลื่ะชัด้เจึนั” 
  ตอนท้�ยของปี�ฐกถ� น�ยอนุทิน ยำ้�กับทุกคนว่� คว�มเปี็นธรรมด้�นสุขภ�พ จะเปี็นก้�ว
สำ�คัญที�นำ�ไปีสู่คว�มหวัง ซ้�งเปี็นคว�มหวังที�สะท้อนให้เห็นถ้งคว�มส�ม�รถของปีระเทศไทย
ต่อเวทีโลก ที�จะแสดงให้ได้เห็นว่�อน�คตของปีระเทศไทยจะต้อง ‘ดีกว่�เมื�อว�น และพรุ่งนี้จะ
ดีกว่�วันนี้’ ผ่�นคว�มเชื�อมั�นของพวกเร� ที�มุ่งสร้�งอน�คต สังคมที�ดีกว่�เดิม พร้อมกับส่งมอบ
สิ�งดีๆ ให้ลูกหล�นจ�กรุ่นสู่รุ่น 
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เราจะไม่่ถอยหลัังในการ
สร้างหลัักประกันสุขภาพให้
ถ้วนหน้าสำาหรับคนไทยทุกคน
ผมไม่ถอยแล้้วเพราะทุุุ�กคน
อยากจะเดิินหน้าไปสู่่่
ความเป็นธรรมดิ้านสูุ่ขภาพ
   ไม่มีความเหล้่�อมล้ำ�า แล้ะ
   ต้้องการให้เป็นอนาคต้
    ของประเทุุศอย่างแน่วแน่
    แล้ะชััดิเจน
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แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

“การพััฒนาที่่�ไม่่ที่้�งใครไว้้ข้้างหลััง...
ภารก้จำที่่�พัิชิ้ตได่้ข้องประเที่ศไที่ย”

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

  เรียนท่�นผู้มีเกียรติ ท่�นสุภ�พสตรีและสุภ�พบุรุษ์ที� 
เข้�ร่วมง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังที� ๑๕ ของปีระเทศ 
ไทยทุกท่�น ดิฉัันรู้ส้กยินดีเป็ีนอย่�งยิ�ง ที�ได้กล่�วปี�ฐกถ� 
ในก�รปีระชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติของปีระเทศไทย 
ครั้งที� ๑๕ โดยสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเปี็นแพลต์ฟอร์มที� 
เป็ีนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื�อสร้�งพ้ืนที�สำ�หรับนโยบ�ย 
ส�ธ�รณะ โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�มนุษ์ย์ ระบบสุขภ�พ และ 
ก�รขจัดคว�มไม่เท่�เทียมกันในสังคม 
  ท้ังนี้นับได้ว่�ปีระเทศไทยเปี็นผู้นำ�ก�รพัฒน�มนุษ์ย์ 
อย่�งเท่�เทียมและยั�งยืนม�อย่�งย�วน�น  เห็นได้จ�กก�ร 
ที�สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหปีระช�ช�ติ (UNDP)  
ได้ทูลเกล้�ฯ ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุดด้�นก�รพัฒน� 
มนุษ์ย์ให้แก่ในหลวงรัชก�ลที� ๙ และพระองค์ทรงเปี็น 
ผู้ได้รับก�รถว�ยร�งวัลเกียรติยศพิเศษ์นี้เป็ีนพระองค์แรก
สะท้อนให้เห็นถ้งก�รอุทิศพระวรก�ยเพื�อยกระดับคว�ม 
เป็ีนอยู่ของปีวงชนช�วไทยที�มีฐ�นะย�กจนที�สุด และเปีร�ะ 
บ�งที�สุด นอกจ�กนี้พระองค์ทรงมีส�ยพระเนตรย�วไกล 
และทรงว�งแนวท�งก�รแก้ไขปีัญห�เพื�อไม่ให้มีใครถูก 
ทอดท้ิง จนกระทั�งแนวคว�มคิดได้กล�ยเป็ีนคำ�มั�นสัญญ� 
หลักของว�ระก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
  ปีระเทศไทยยังแสดงให้ช�วโลกเห็นถ้งคว�มตระหนัก
ในคำ�มั�นสัญญ�นี้อย่�งต่อเนื�อง โดยเห็นได้จ�กก�รที� 
ปีระเทศไทยเป็ีนปีระเทศร�ยได้ปี�นกล�งปีระเทศแรก 
ที�ได้พัฒน�หลักปีระกันสุขภ�พถ้วนหน้� ปีระเทศไทยให ้
ก�รสนับสนุนคนย�กจน และคนที�เปีร�ะบ�งให้เข้�ถ้งก�ร 
บริก�รด้�นสุขภ�พที�จำ�เปี็นอย่�งแท้จริง ทั้งยังขย�ยก�ร 
บริก�รให้ครอบคลุมปีระช�กรแรงง�นข้�มช�ติที�ไม่มี 
เอกส�รแสดงตน ปีระเทศไทยยังแสดงให้เห็นถ้งศักยภ�พ 
ในก�รเปี็นผู้นำ�อีกหล�ยด้�น ตั้งแต่ก�รรับมือกับก�รแพร่ 

ที�ม� :
Keynote speech from Dr. Mandeep Dhaliwal at the 
opening ceremony of the 15th Thailand National 
Health Assembly: Leave No One Behind…Mission 
Possible for Thailand

ระบ�ดโรคโควิด-19 ก�รฟื�นฟูปีระเทศจ�กสถ�นก�รณ ์
โควิด-19 ก�รรับมือกับโรคเอดส์ได้อย่�งแข็งแกร่ง ให้คว�ม 
สำ�คัญกับก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือของโรคระบ�ดและ 
คว�มมุ่งมั�นในก�รควบคุมย�สูบที�สำ�คัญ ปีระเทศไทยเป็ีน 
ปีระเทศแรกในเอเชีย และหน้�งในปีระเทศร�ยได้ปี�นกล�ง 
ที�นำ�ม�ตรก�รซองบุหรี�แบบเรียบม�ใช้ เพื�อลดคว�มด้งดูด 
ของซองบุหรี� ม�ตรก�รควบคุมย�สูบ รวมทั้งนโยบ�ยก�ร
ข้้นภ�ษ์ีย�สูบล่�สุดของไทยมีปีระโยชน์ต่อผู้ที�มีร�ยได้
น้อยอย่�งม�ก รวมทั้งกลุ่มคนเปีร�ะบ�ง เช่น ผู้ที�มีคว�ม
หล�กหล�ยท�งเพศ กลุ่มคนที�มีคว�มบกพร่องท�งด้�น
ร่�งก�ย และกลุ่มคนที�มีปีัญห�สุขภ�พจิต
  นวัตกรรมเพื�อก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนและสังคมที�เท่�เทียมกัน 
ของไทย นับเป็ีนแบบอย่�งให้กับปีระเทศกำ�ลังพัฒน�อื�น ๆ 
ได้นำ�ไปีปีระยุกต์ใช้และปีฏิิบัติต�มได้ ปีระเทศไทยยังสร้�ง 
คว�มหวัง และแรงบันด�ลใจให้กับช�วโลก ภ�ยใต้ภ�รกิจ 
“เร�จะไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง-ภ�รกิจที�สำ�คัญและเป็ีนจริงได้” 
ขณะน้ีโลกกำ�ลังต้องก�รแรงผลักดันอย่�งเร่งด่วนเพื�อปีลุก 
พลังคว�มหวัง และแรงบันด�ลใจ
  ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด-19 นับเป็ีน 
ครั้งแรกที�ค่�ดัชนีชี้วัดก�รพัฒน�มนุษ์ย์ จัดทำ�โดย UNDP 
ลดลงอย่�งต่อเนื�องในช่วง ๒ ปีี ที�ผ่�นม� ระบบส�ธ�รณสุข 
ต้องเผชิญกับปีัญห�ม�กม�ย ปีระช�กรที�เปีร�ะบ�งเปี็น 
กลุ่มที�ได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงที�สุด ปีระช�กรกว่�พันล้�น 
คนทั�วโลกยังเข้�ไม่ถ้ง ‘วัคซีนโควิด-19’ ส่งผลต่อคว�มหวัง 
ก�รฟื�นฟูอย่�งเท่�เทียมในขณะที�วิกฤตก�รณ์อื�นก็เพิ�ม
สูงข้้น เช่น สงคร�ม ภ�วะเงินเฟ้อ ก�รข�ดแคลนอ�ห�ร 

และพลังง�น และวิกฤตสภ�พภูมิอ�ก�ศ ยังคงส่งผลกระทบ 
อย่�งม�กต่อสุขภ�พ สุขภ�วะ และเป้ี�หม�ยคำ�มั�นสัญญ� 
“เร�จะไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” อ�ยุขัยเฉัลี�ยของปีระช�กร 
ทั�วโลกมีอัตร�ลดลงเปี็นครั้งแรกนับตั้งแต่ UNDP เริ�ม 
ติดต�มสถิติตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๐  เร�สูญเสียทรัพย�กรและ 
บุคล�กรที�มีค่�ไปีกับโรคเอดส์และม�ล�เรีย ขณะที�ผู้เสียชีวิต 
จ�กโรควัณโรคมีจำ�นวนสูงข้้นเปี็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ค.ศ. 
๒๐๐๕  อหิว�ตกโรคมีก�รระบ�ดเพิ�มข้้น ภ�วะฉุักเฉิันด้�น 

สภ�พภูมิอ�ก�ศทำ�ให้เกิดคว�มเหลื�อมลำ�้ด้�นส�ธ�รณสุข 
รุนแรงข้้นทั�วโลก โดยปีระเทศย�กจน ชุมชนที�ย�กจนได้
รับผลกระทบม�กที�สุด
  ในสถ�นก�รณ์ที�ย�กลำ�บ�กและไม่แน่นอนเช่นน้ี 
เร�จำ�เปี็นต้องค้นห�และพัฒน�ก�รทำ�ง�นที�สร้�งสรรค์
เพื�อปีระช�กรและโลกของเร� และพวกเร�ทำ�ได้อย่�ง 
แน่นอน ร�ยง�นด้�นก�รพัฒน�มนุษ์ย์ฉับับล่�สุด จัดทำ�
โดย UNDP สร้�งคว�มหวังให้พวกเร�อีกครั้ง ห�กเร�มี
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พลังในก�รสร้�ง “ยุคแห่งมนุษ์ย์” แน่นอน เร�ย่อมมีพลัง 
ในก�รเลือกที�จะเปีลี�ยนแปีลง เพื�อชีวิตที�ดีข้้นของมนุษ์ย์ใน 
โลกใบนี้ และเมล็ดพันธุ์แห่งก�รเปีลี�ยนแปีลงได้ถูกหว่�น
ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 เร�ต้องตระหนักร่วมกันถ้ง 
คว�มเร่งด่วน และเปีิดใจสู่นวัตกรรมและทำ�ง�นร่วมกัน 
เพื�อแก้ไขปีัญห�ซับซ้อนที�มีอยู่และให้แน่ใจว่�จะไม่ให้
ใครถูกทิ้งไว้ข้�งหลัง
  นับตั้งแต่สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด-19 ได้
เริ�มต้นข้้น UNDP มีคว�มภูมิใจอย่�งยิ�งที�ได้สนับสนุน 
รัฐบ�ลไทยในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์และก�รฟื�นฟ ู
ปีระเทศจ�กผลกระทบของโควิด-19 เร�สนับสนุนด้�นข้อมูล 
เพื�อปีกปี้องคนเปีร�ะบ�ง สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รฟื�น 
คืนสู่สภ�วะปีกติ ตลอดจนก�รพัฒน�ด้�นต่�ง ๆ เพื�อให ้
เปี็นไปีต�มเปี้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนก�รดำ�เนินง�น 
ที�ผ่�นม� UNDP ทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตรเพื�อสนับสนุน 
ปีระเทศต่�ง ๆ เพื�อแก้ไขปีัญห�คว�มไม่เท่�เทียมกันใน 
สังคม โดยใช้ก�รทำ�ง�นแบบองค์รวมเพื�อแก้ไขปีัญห�ที� 
ซับซ้อน ท้ังยังให้คว�มช่วยเหลือแก่ทุกคนที�ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งผู้ที�ได้รับผลกระทบม�กที�สุดยังมี 
ก�รเปีิดเผยนโยบ�ยสำ�คัญ และโอก�สที�เกี�ยวข้องกับ 
แผนก�รทำ�ง�น “เร�จะไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง” เช่น แผนก�ร
กระตุ้นและลงทุนด้�นคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และก�รเงินแผนก�รด้�นก�รสร้�งก�รตัดสินใจ 
ที�ตอบโจทย์และคำ�น้งถ้งคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ก�ร 
พัฒน�ก�รแก้ไขปีัญห�คว�มเหลื�อมลำ้�ด้�นส�ธ�รณสุข 
ที�มีต่อวิกฤตสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รฟื�นฟูก�รสูญเสียที�เกิด 
จ�กวัณโรค โรคเอดส์ และม�ล�เรีย ปีระเทศไทยส�ม�รถ
ปีูท�งไปีสู่คว�มสำ�เร็จได้อีกครั้ง
  จ�กคว�มท้�ท�ยในก�รแก้ไขปัีญห�โรคไม่ติดต่อ 
เร้ือรัง และปัีญห�ด้�นสุขภ�พจิต ที�ท้ังปีระเทศรำ��รวยและ 
ปีระเทศย�กจนต่�งปีระสบปัีญห�อยู่ในขณะนี้ก�รลงทุน
ในก�รแก้ไขปีัญห�โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภ�พจิต 
นับเปี็นตัวแปีรสำ�คัญที�จะเสริมสร้�งก�รปี้องกันก�รแพร่
ระบ�ดโรคติดต่อร้�ยแรงได้ ทั้งยังช่วยฟื�นฟูสมรรถนะก�ร

ทำ�ง�นเพื�อบรรลุเปี้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน และคำ�มั�น 
สัญญ� “เร�จะไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” ที�ตั้งไว้ก�รแก้ไข
ปีัญห�โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภ�พจิต ต้องใช้แนวคิด
แห่งส�มเหลี�ยมแห่งพลังคว�มรู้ ก�รขับเคลื�อนท�งสังคม 
และก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง เพื�อแก้ไขปีัญห�ที�ย�ก 
และซับซ้อน สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ สะท้อนก�รทำ�ง�น 
บนพลังแห่งส�มเหลี�ยม เปี็นวิธีที�ดีที�สุดที�เขยื้อนภูเข�แห่ง
ปีัญห�ได้ และนำ�ม�ซ้�งก�รพัฒน�ไปีสู่คว�มเสมอภ�ค
และคว�มยั�งยืน
  UNDP เล็งเห็นคุณค่�ของแนวคิด “ส�มเหลี�ยมเขยื้อน 
ภูเข�” ซ้�งเป็ีนก�รทำ�ง�นที�มีหลักฐ�นเชิงปีระจักษ์์ สนับสนุน 

ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ ก�รขับเคลื�อนท�ง
สังคมสนับสนุนและให้คว�มสำ�คัญเรื�องคว�มเท่�เทียม 
ในสังคม  ก�รมีส่วนร่วมและสิทธิมนุษ์ยชน เช่น UNDP  
มีคว�มภ�คภูมิใจที�ได้ทำ�ง�นร่วมกับรัฐบ�ลไทย และ WHO 
ในก�รแก้ปีัญห�โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีระเทศไทยยังแสดง 
ให้เห็นว่�ก�รบรรลุเปี้�หม�ยต�มแนวคว�มคิด “เร�ไม่ทิ้ง 
ใครไว้ข้�งหลัง” น้ัน ไม่เพียงแต่อ�ศัยก�รบริก�รข้ันพ้ืนฐ�น 
ที�มีอยู่ ในร�ค�ที�จ่�ยได้ เท่�นั้น ห�กแต่ต้องขจัดอุปีสรรค 
ท้ังปีวงเพื�อสร้�งก�รเข้�ถ้งก�รบริก�รด้�นสุขภ�พถ้วนหน้� 
อุปีสรรคดังกล่�วรวมไปีถ้งกฎหม�ยที�ล้�สมัย มีบทลงโทษ์ 
ที�รุนแรง ก�รตีตร� และก�รเลือกปีฏิิบัติ ก�รทำ�ง�นให ้

บรรลุเปี้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งยืนในระดับท้องถิ�น UNDP 
สนับสนุนปีระเทศไทยในก�รจัดเตรียมก�รเข้�ถ้งก�ร 
บริก�รด้�นสุขภ�พ และท�งสังคมสำ�หรับกลุ่มคนช�ยขอบ
  ท้�ยสุดเพื�อบรรลุคำ�มั�นสัญญ� “เร�จะไม่ทิ้งใครไว ้
ข้�งหลัง”  เร�จะต้องกระตุ้นและปีลูกฝััง เรื�องคว�มเป็ีนธรรม 
นวัตกรรม สิทธิมนุษ์ยชน ก�รปีระชุมวิช�ก�รร�งวัล
สมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดลเปี็นหน้�งตัวอย่�งที�สำ�คัญ ที� UNDP  
เป็ีนพันธมิตรและเป็ีนผู้ร่วมจัดก�รปีระชุมน้ีม�อย่�งย�วน�น 
เร�พร้อมให้ก�รสนับสนุนก�รปีระชุม ที�จะจัดข้้นใน ค.ศ. 
๒๐๒๓ ซ้�งคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นเรื�องก�รเปีลี�ยนแปีลงภูมิอ�ก�ศ 
สิ�งแวดล้อม และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พผู้มีเกียรติ
ที�เข้�ร่วมปีระชุม ท่�นสุภ�พสตรีและสุภ�พบุรุษ์ก�รร่วม 
ลงทุน ก�รลงมือทำ� ตลอดจนก�รทำ�ง�นของพวกเร�ใน 
ตอนน้ี จะส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปีและอน�คตของโลกใบน้ีด้วย 
วิสัยทัศน์ที�ปีระเทศไทยและ UNDP มีร่วมกันม�อย่�งย�ว 
น�นน้ันยังคงอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม คว�มมุ่งมั�นและคว�มหวัง 
ยังมีอยู่ด้วยก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นภ�ยใต้ก�ร
ดำ�เนินง�นขององค์ก�รสหปีระช�ช�ติและพันธมิตร เร� 
เชื�อมั�นว่�ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนปีระเทศไทยอย่�งต่อ
เนื�อง เพื�อแสดงให้เห็นว่�คำ�มั�นสัญญ� “เร�จะไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้�งหลัง” เปี็นภ�รกิจนี้เปี็นไปีได้และส�ม�รถทำ�ให้
สำ�เร็จได้ด้วย 

รัับชมปาฐกถา
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เ กั า ะ ติิ ด  คุ ส ช .

‘คสช.’ มอบ	สช.	ประสานที่้องถิ�น
เคลื่่�อน ๓ มติิสมัชชาสุขภาพแห่่งชาติิ

กิิจกิรรมทางกิาย-แร่ใยห่ิน-สร้างสวลื่. ร่วมกับองค์กรปีกครองส่วนท้องถิ�นและหน่วยง�นอื�นๆ 
ปีระกอบด้วย มติิ ๑๐.๑ ก�รสำ่งเสำริมให่้คนัไที่ยทีุ่กช่วงวัย
ม่กิจึกรรมที่�งก�ยเพิ�มข้�นั มติิ ๑๒.๑ ที่บที่วนัมติิสำมัชช�
สำุขภ�พแห่่งช�ติิ ม�ติรก�รที่ำ�ให่้สำังคมไที่ยไร้แร่ใยห่ินั 
แลื่ะ มติิ ๑๔.๑ ก�รสำร้�งเสำริมสำุขภ�วะสำิ�งแวด้ลื่้อมที่่�
ยั�งย่นัในัวิกฤติโควิด้-19
  ดังน้ันเพื�อให้ก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิ
ที�มีคว�มพร้อม ทั้งในเชิงนโยบ�ยและองค์คว�มรู้ที�จะสนับ 
สนุนก�รขับเคลื�อนดังกล่�ว ส่งผลลัพธ์ต่อปีระช�ชนและ 
สังคมโดยรวมม�กข้้น ที�ปีระชุม คสช. ภ�ยในครั้งนี้ จ้งยัง 
ได้มีก�รเห็นชอบและมอบหม�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ในฐ�นะฝั่�ยเลข�นุก�ร คสช. 
ปีระส�นหน่วยง�นที�เกี�ยวข้องพิจ�รณ�ขับเคลื�อนมติสมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติ ดังนี้
     ๑. ปีระส�นกับกระทรวงส�ธ�รณสุข กรมส่งเสริมปีกครอง 
ส่วนท้องถิ�น สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 
(สสส.) สำ�นักง�นหลักปีระกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปีสช.) 
กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ�งแวดล้อม เครือข่�ยสถ�ปีนิก และ 
สถ�บันวิช�ก�รในพื้นที� เช่น สถ�บันนโยบ�ยส�ธ�รณะ  
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เพื�อสนับสนุนและดำ�เนินก�ร 
พัฒน�กิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ย และกิจกรรมท�งก�ยอื�น ๆ 
ทั้งในเชิงก�รพัฒน�พ้ืนที�ที�เอื้อต่อกิจกรรมก�รออกกำ�ลัง
ก�ย ก�รสนับสนุนกิจกรรมท�งก�ยอื�นๆ ของปีระช�ชนโดย
ใช้กองทุนหลักปีระกันสุขภ�พระดับท้องถิ�นหรือพื้นที� และ
ก�รพัฒน�ตัวชี้วัดเพื�อเปี็นทิศท�งในก�รพัฒน�พื้นที� เปี็น
เครื�องมือสนับสนุนก�รขับเคลื�อนดังกล่�ว
     ๒. ปีระส�นกับกรมอน�มัยเพื �อพิจ�รณ�ปีรับแก้กฎ 
กระทรวงก�รจัดก�รมูลฝัอยที�เป็ีนพิษ์หรืออันตร�ยจ�กชุมชน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ภ�ยใต้ พ.ร.บ.ก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที�
ควรเพิ�มเติมนิย�มมูลฝัอยและแนวท�งปีฏิิบัติให้ครอบคลุม
ถ้งก�รจัดก�รวัสดุที�มีแร่ใยหินเจือปีน
    ๓. ปีระส�นกับกรมส่งเสริมปีกครองส่วนท้องถิ�นและกรม 
อน�มัย ให้มีก�รหนุนเสริมก�รดำ�เนินง�นในก�รแก้ไขปัีญห� 
ด้�นก�รจัดก�รมูลฝัอยติดเช้ือในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
ของโรคโควิด-19 และโรคระบ�ดอื�น ๆ เพื�อว�งระบบก�ร
จัดก�รขยะติดเชื้อทั้งต้นท�ง กล�งท�ง และปีล�ยท�ง ให้มี
ปีระสิทธิภ�พสูงสุด 

  ที�ปีระชุมคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ครั้งที� ๖/ 
๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ มี นั�ยอนุัทิี่นั ซึ่�ญว่รก่ลื่ 
รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะ 
ปีระธ�น คสช. เปี็นปีระธ�น มีมติรับทร�บผลก�รติดต�ม
และขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�ผ่�นม�ของ 
คณะกรรมก�รขับเคลื�อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�ม
มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คมส.)
  ทั้งนี้ ปีัจจุบันมีมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ รวม ๙๐ มติ 
ในจำ�นวนน้ีมีมติที�กำ�ลังขับเคลื�อนอย่�งต่อเนื�อง (On-going) 
จำ�นวน ๓๗ มติ มีมติที�มีบ�งข้อเสนอไม่สอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์ปีัจจุบัน ไม่ส�ม�รถขับเคลื�อนได้ (To be  
Revisited) จำ�นวน ๔ มติ มีมติที�เห็นควรยุติก�รขับเคลื�อน
ติดต�ม (End-up) จำ�นวน ๑๓ มติ และมีมติที�บรรลุต�ม 
ข้อเสนอ (Achieved) จำ�นวน ๓๖ มติ
  นั�งที่ิพย์รัตินั์ นัพลื่ด้�รมย ์รองปีระธ�น คมส. เปีิดเผย
ว่� ผลก�รดำ�เนินง�นในปีีงบปีระม�ณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่�มี
มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที�ได้ถูกนำ�ไปีกำ�หนดเปี็นแผน 
นโยบ�ย หรือยุทธศ�สตร์ขององค์กรระดับช�ติ จำ�นวน ๑๔ 
มติ อ�ทิเช่น สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษ์ฐกิจและสังคม
แห่งช�ติ นำ�มติฯ ไปีบรรจุไว้ในหมุดหม�ยของแผนพัฒน�
เศรษ์ฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉับับที� ๑๓ ที�เพิ�งปีระก�ศใช้  
หรือในส่วนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ที� 
นำ�มติฯ ไปีบรรจุไว้ในโครงก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล 
(RDU) เพื�อขับเคลื�อนก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พให้มีก�รใช้ย� 
อย่�งสมเหตุผลในระดับจังหวัดและอำ�เภอ
  นอกจ�กนี้ยังพบว่�มีมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที�มีก�ร
ขับเคลื�อนดำ�เนินก�รจนเกิดเปี็นนโยบ�ยระดับช�ติ จำ�นวน 
๑๕ นโยบ�ย อ�ทิเช่น แผนปีฏิิบัติก�รเพื�อพัฒน�และขับเคลื�อน 
ก�รบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมก�รส่งเสริมก�รตล�ดอ�ห�ร
สำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ แผนก�รเฝั้�ระวัง 
ก�รปี้องกันและก�รควบคุมโรคจ�กก�รปีระกอบอ�ชีพและ
โรคจ�กสิ�งแวดล้อมระดับช�ติ แผนปีฏิิบัติก�รระดับภูมิภ�ค
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองเด็กจ�กก�รแสวงห�ผลปีระโยชน์ใน 
สื�อออนไลน์ในอ�เซียน เปี็นต้น
  น�งทิพย์รัตน์ กล่�วว่� จ�กก�รปีระชุมติดต�มคว�ม 
ก้�วหน้�มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติของ คมส. พบว่�มีมต ิ
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติบ�งมติ มีคว�มพร้อมท้ังก�รสนับสนุน 
ในเชิงนโยบ�ยและองค์คว�มรู้ที�จะสนับสนุนก�รขับเคลื�อน
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เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ื้� น ท่ี่�

‘ธรรม่น่ญสุข้ภาพั
ตำาบัลัปลัอด่ข้ยะ’
ติ.ย่านยาว	อ.คุ่รีรัฐนิคุม
จ.สุราษฎร์ธาน่
นวัติกรรมการผลิติ
ร่วมที่างสังคุม

  “ย่�นัย�ว” เปี็นตำ�บลเล็กๆ ในพื้นที� อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุร�ษ์ฎร์ธ�นี ปีระกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้�น มีปีระช�กร 
๓,๗๘๘ คน ในแต่ละเดือนมีปีริม�ณขยะเกิดข้้นม�กกว่� 
๓๐ ตัน ซ้�งขยะเหล่�นี้เปี็นแหล่งเพ�ะพันธุ์เชื้อโรคต่�งๆ อีก
ทั้งสร้�งภ�พที�ไม่พ้งปีระสงค์แก่ปีระช�ชนในตำ�บล และผู้ที�
สัญจรผ่�นไปีม� จ้งเปี็นเหตุผลของก�รร่วมกำ�หนดภ�พฝััน
ร่วมของพื้นที�โดยมีโจทย์สำ�คัญคือ “ป็ัญห่�ขยะแก้ไขได้้ 
เพ่ยงร่วมม่อกันั” 
  ย้อนไปีเมื�อปีี ๒๕๖๓ ผู้นำ�ชุมชน ต.ย่�นย�ว ได้เข้�ร่วม 
พัฒน�ศักยภ�พกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อ
สุขภ�พแบบมีส่วนร่วมผ่�นธรรมนูญสุขภ�พพื้นที� ซ้�งจัดข้้น
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) เมื�อ
เกิดปีัญห�แกนนำ�ชุมชนจ้งได้นำ�กระบวนก�รดังกล่�วไปี
ปีระยุกต์ใช้ โดยเริ�มจ�ก
  ขั�นัติอนัท่ี่� ๑ ก�รร่วมริเริ�ม (Co – initiator) ภ�คปีระช�ชน 
โดยกลุ่มแกนนำ�ชุมชนเห็นคว�มสำ�คัญของปีัญห�ที�เกิด 
จ�กปีริม�ณขยะจำ�นวนม�กในตำ�บล จ้งปีร้กษ์�กับเจ้�หน้�ที� 
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ผู้ใหญ่บ้�น น�ยกองค ์
ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และผู้ช่วยส�ธ�รณสุขอำ�เภอ เพื�อห� 
แนวท�งก�รแก้ไขปีัญห� และรวมกลุ่มตั้ง “คณะทำ�ง�น
ธรรมนูญตำ�บลย่�นย�ว” ซ้�งม�จ�กส�มภ�คส่วน คณะ 
ทำ�ง�นชุดน้ีมีบทบ�ทในก�รร่วมกำ�หนดแผนง�น ว�งเป้ี�หม�ย 
สนับสนุนให้ชุมชมมีส่วนร่วมต่อก�รจัดทำ�ธรรมนูญสุขภ�พ 
พื้นที� ปีระส�นหน่วยง�นต่�งๆ ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รก�ร 
ทำ�ง�นร่วมกัน ตลอดจนปีฏิิบัติก�ร เสนอแนะให้คำ�ปีร้กษ์� 
และจัดทำ�ธรรมนูญสุขภ�พพ้ืนที�ให้บรรลุผลต�มเจตน�รมณ์ 
ที�ตั้งไว้

  ขั�นัติอนัที่่� ๒ ก�รร่วมออกแบบ (Co – design) ทุก
ภ�คส่วนในตำ�บลเข้�ร่วมห�รือ โดยมีคว�มเห็นร่วมกันใน 
ก�รนำ� “ธรรมนั่ญสำุขภ�พพ่�นัที่่�” ม�เปี็นเครื�องมือสำ�หรับ 
แก้ไขปีัญห�ขยะที�เกิดข้้น มีก�รสื�อส�รปีระช�สัมพันธ์ให้ 
ทุกภ�คส่วนเข้�ร่วม “ร่�งธรรมนูญตำ�บลปีลอดขยะ” ร่วม
ตัดสินใจโดยจัดกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็นต่อร่�ง 
ธรรมนูญสุขภ�พ และปีรับแก้กระทั�งเป็ีนที�พอใจของทุกฝ่ั�ย 
จ้งปีระก�ศใช้ “ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลปีลอดขยะ ต.ย่�นย�ว” 
เมื�อวันที� ๓๐ ตุล�คม ๒๕๖๓ ในง�นปีระเพณีลอยกระทง ณ 
วัดสถิตคีรีรมย์ โดยปีระช�ชนทุกคน ภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�รใน
ตำ�บลรับรู้ และนำ�ไปีสู่ก�รปีฏิิบัติร่วมกัน
  ขั�นัติอนัที่่� ๓ ผลื่ผลื่ิติของก�รผลื่ิติร่วมกันั (Co – 
production Output) หลังปีระก�ศใช้ธรรมนูญสุขภ�พ ทุก 
ภ�คส่วนในตำ�บลนำ�ไปีปีฏิิบัติต�มด้วยคว�มเต็มใจ และ 
เคร่งครัดแม้สิ�งเหล่�น้ีจะเป็ีนเพียงข้อตกลงร่วมของชุมชน
ไม่มีผลบังคับใช้ต�มกฎหม�ยก็ต�ม เช่น มีก�รจัดทำ�

ทะเบียนคัดแยกขยะ จัดตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล ทำ�ปีุ�ยหมัก 
อินทรีย์ กลุ่มสตรีปีระดิษ์ฐ์ของใช้จ�กขยะ มีก�รจัดต้ังธน�ค�ร 
ขยะร่วมกับโรงเรียนบ�งพระ เปี็นต้น หน้�งในปีร�กฏิก�รณ ์
ที�เกิดข้้นหลังดำ�เนินง�นต�มธรรมนูญสุขภ�พ คือปีริม�ณ 
ขยะลดลงอย่�งต่อเนื�อง โดยเมื�อเดือนกรกฎ�คม ๒๕๖๕ 
ปีริม�ณขยะที�ท�งองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลต้องกำ�จัดเหลือ 
เพียง ๑๐.๕ ตัน ซ้�งลดลงจ�กก่อนมีธรรมนูญสุขภ�พ 
กว่� ๒๐ ตัน และยังส่งผลกระทบต่อด้�นต่�งๆ ดังนี้
  ด้้�นันัโยบ�ย ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลปีลอดขยะ ต. 
ย่�นย�ว ถูกผลักดันเข้�สู่ก�รเปี็นแผนพัฒน�ท้องถิ�นตำ�บล
ย่�นย�ว และเปี็นพื้นที�ศ้กษ์�เรียนรู้ของอำ�เภอ
  ด้้�นัสำุขภ�พ ปีระช�ชนมีสุขภ�วะที�ดีข้้น ไม่พบผู้ปี่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที� ต.ย่�นย�ว ตลอดระยะเวล� ๒ ปีี
  ด้้�นัเศรษฐกิจึ อบต. ย่�นย�ว ลดค่�ใช้จ่�ยในก�ร
จัดก�รขยะ ปีระช�ชนลดร�ยจ่�ยสำ�หรับก�รซื้อปีุ�ยเคมี เพิ�ม
ร�ยได้ครัวเรือนจ�กก�รข�ยขยะรีไซเคิล

  ด้้�นัสำังคม ทุกภ�คส่วนในพื้นที�ได้ร่วมพูดคุย ห�รือ 
สร้�งคว�มสัมพันธ์ที �ดีระหว่�งกลุ ่มคนต่�งๆ ในตำ�บล 
นอกจ�กนี้ยังสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ปีระช�ชนในพ้ืนที�มี
คว�มเปี็นพลเมืองที�เข้มแข็ง
  สิ�งที�เกิดข้้นจ�กกระบวนก�ร “ธรรมนั่ญสำุขภ�พติำ�บลื่
ป็ลื่อด้ขยะ ติ.ย่�นัย�ว” นั่�สำอด้คลื่้องกับแนัวคิด้ “ก�ร
ผลื่ิติร่วม” (Co - production) ซ้�งเปี็นก�รจัดก�รที�ปีระกอบ
ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยฝั่�ย ได้แก่ ก�รมีส่วนเกี�ยวข้อง
ของพลเมือง ผู้ใช้บริก�ร ผู้บริโภค อ�ส�สมัคร และหรือ
หน่วยง�นระดับชุมชน ร่วมผลิตบริก�รส�ธ�รณะและได ้
ปีระโยชน์จ�กบริก�รส�ธ�รณะนั้น ตลอดจนส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รของปีระช�ชนในพ้ืนที�ได้อย่�งแท้จริง 
และไม่อ�จปีฏิิเสธได้ว่�ธรรมน่ัญสุำขภ�พติำ�บลื่ป็ลื่อด้ขยะ 
ติ.ย่�นัย�ว อ.ค่ร่รัฐนิัคม จึ.สุำร�ษฎร์ธ�น่ั” เป็็นันัวัติกรรม 
ก�รผลิื่ติร่วมที่�งสัำงคม ที�ถูกนำ�ไปีขย�ยผลต่อในพ้ืนที�ต่�งๆ 
 ของจังหวัดสุร�ษ์ฎร์ธ�นี และเขต ๑๑ ต่อไปี 

ผ่้เข่ยนั/เร่ยบเร่ยง พฤกษ์� สินลือน�ม  I  ผ่้ให่้ข้อม่ลื่ สุจิตร� สังข์เพชร
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ใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พื้ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

นวัติกิรรม
กับสุขภาวะของคนไทย  

  ในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังที� ๑๕ ที�ผ่�นม�ได้รับ 
เกียรติ จ�ก ศ.ด้ร.เอนัก เห่ลื่่�ธรรมที่ัศนั ์กล่�วปี�ฐกถ� 
พิเศษ์ในง�น ได้กล่�วถ้งพัฒน�ก�รด้�นนวัตกรรมของไทย 
ที �ม ีม�ช้�น�น ทั ้งด้�นศ�สน� ก�รแพทย์ อ�ห�ร 
สุนทรียศ�สตร์ต่�งๆ ทำ�ให้เห็นว่� คนไทยเปี็น “นวัตกร” 
หรือผู้สร้�งนวัตกรรมม�ต้ังแต่อดีต มีก�รสร้�งสรรค์สิ�งใหม่ 
ที�เป็ีนปีระโยชน์กับคนในช�ติอยู่เสมอ โดยเฉัพ�ะนวัตกรรม 
ที�เกี�ยวข้องกับสุขภ�วะของคนไทยใน ๔ มิติ คือ สุขภ�พ
ก�ย ใจ สุขภ�วะท�งปีัญญ� และสังคม ก�รสร้�งและ
พัฒน�สิ�งใหม่เหล่�น้ีทำ�ให้สังคมส�ม�รถดำ�รงอยู่อย่�ง
สงบสุขม�อย่�งช้�น�น 
  นวัตกรรม เทคโนโลยี มีส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มหวัง 
และสร้�งอน�คตปีระเทศไทย นวัตกรรม คือ สิ�งปีระดิษ์ฐ ์
ที�ถูกคิดค้นข้้นม�ใหม่ หรือถูกพัฒน�ให้ดีข้้น โดยแตกต่�ง 
ออกไปีจ�กเดิม มีทั้งนวัตกรรมที�เปี็นเทคโนโลยีสมัยใหม ่
และนวัตกรรมท�งสังคมที�เปี็น กิจกรรม ผลิตภัณฑ์์ หรือ
บริก�รใหม่ ตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคมเปี็นหลัก 
ส�ม�รถเผยแพร่
ผ่�นองค์กรเพื�อ
สังคม ซ้�งมี
ส่วนช่วย
ในก�ร

พัฒน�สังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม ให้เกิดปีระสิทธิภ�พ
และปีระสิทธิผลในก�รช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิต หรือ 
เป็ีนกลไกสำ�คัญที�ช่วยเสริมสร้�งคว�มเปี็นธรรมและลด 
คว�มเหลื�อมลำ้�ที�เกิดข้้นในสังคม มีผลกระทบในระดับ
ชุมชน หรือส่งผลกระทบเปี็นวงกว้�ง เปี็นก�รสร้�งสรรค์
สิ�งใหม่ที�มีคุณค่� นำ�ไปีสู่ก�รแก้ไขปีัญห�สังคม และก�ร
สร้�งมูลค่� สร้�งเศรษ์ฐกิจที�ดีให้กับชุมชน สังคม และ
ปีระเทศ
  นวัตกรรมในอดีตนั้นมีคว�มเกี�ยวข้องกับสุขภ�วะ
ของคนไทยทั้ง ๔ มิติ (๑) ด้�นสุขภ�พ มีแพทย์แผนไทย 
ที�เน้นก�รดูแลสุขภ�พแบบองค์รวม ไม่เน้นก�รรักษ์�แบบ 
เฉัพ�ะจุดเพียงอย่�งเดียว และระบบ อสม. ที�ถือว่�เปี็น 
นวัตกรรมด้�นส�ธ�รณสุขที�โดดเด่น ส�ม�รถดูแลสุขภ�พ 
คนในปีระเทศไทยได้เปี็นอย่�งดี (๒) ด้�นจิตใจ มีศ�สน� 
ที�หล�กหล�ยท้ังไทย พุทธ มุสลิม เป็ีนจุดพ้�งพิงจิตใจของ 
สังคมมนุษ์ย์ และภูมิปีัญญ�ด้�นสุนทรียศ�สตร์ต่�งๆ ทั้ง 
ก�รกีฬ�มวยไทยเป็ีนที�นิยมของต่�งช�ติ รวมถ้งอ�ห�รไทย 
ที�ได้รับก�รยอมรับจ�กน�น�ปีระเทศ (๓) ด้�นปีัญญ�  
(สุขภ�วะท�งปีัญญ�) เปี็นก�รรู้ทั�ว รู้เท่�ทัน เข้�ใจ และ 
  แยกแยะปีระโยชน์และโทษ์ได้ 

นำ�ไปีสู่จิตใจที�น้กถ้งผู้อื�น 
สิ�งนี�เปี็นร�กฐ�นสำ�คัญ
ที�ปีลูกฝัังกันม� (๔) ด้�น

  สังคม มีนวัตกรรมที�เปี็น
   กิจกรรม หรือบริก�รใหม่

สนองคว�มต้องก�รของคนใน 
ปีระเทศ อ�ทิ ก�รท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

โมเดลเศรษ์ฐกิจสู่ก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน
 (BCG)  ฯลฯ

 ดังจะเห็นได้ว่�นวัตกรรมของไทย 
ที�มีม�ช้�น�นนั้น ได้รับก�รพัฒน�เพื�อให ้
ดู แลสุ ขภ�วะของคนไทยได้อ ย่�ง 
  ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงด้�น
  สุขภ�พอย่�งเดียว เพร�ะสุขภ�พที�ดีก็

 ม�จ�กสิ�งแวดล้อม สภ�พแวดล้อม และ
สังคมที�ดีด้วยเช่นเดียวกัน 

เร่�อง สุวิช� ทวีสุข
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ไปให้ถ้ึงสุข้ภาว้ะ (Well Being)
ด่้ว้ยระบับัสุข้ภาพัแบับับั่รณาการ	

(Integrative Health care and Medicine)
  ปีัจจุบันคว�มรู้และเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์มีก�ร 
พัฒน�และเปีลี�ยนแปีลงอย่�งรวดเร็ว ก�รดูแลสุขภ�พของ 
คนในปีระเทศและของโลกโดยคำ�น้งถ้งสุขภ�วะท�ง
ร่�งก�ย จิตใจ สังคม และจิตวิญญ�ณของคนไข้ เพื�อรักษ์� 
ส่งเสริม ปี้องกัน ฟื�นฟูร่�งก�ย ขจัดโรค นำ�ไปีสู่เปี้�หม�ยใน
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ (Well Being) ของปีระช�ชน 
  ในก�รปีระชุมสมัชช�สุขภ�พ ครั้งที� ๑๕ ในก�รเสวน�
ห้องย่อย วันที� ๒๑ ธันว�คม ๒๕๖๕ มีก�รเสวน�ในหัวข้อ 
“ไป็ให้่ถ้้งสุำขภ�วะ (Well Being) ด้้วยระบบสุำขภ�พแบบ 
บ่รณ�ก�ร (Integrative Health care and Medicine)” โดย
เปี็นก�รแลกเปีลี�ยนองค์คว�มรู้และมุมมองก�รพัฒน�และ
ขับเคลื�อนระบบสุขภ�พแบบบูรณ�ก�รของปีระเทศไทย
  ซ้�งมีนักวิช�ก�รผู้เชี�ยวช�ญม�ให้กรอบแนวคิดและข้อ
เสนอในก�รพัฒน�และก�รขับเคลื �อนในเชิงระบบ และ
คว�มร่วมมือของภ�คีเครือข่�ยที�เกี�ยวข้องในก�รพัฒน�
และก�รขับเคลื�อน โดยมีผู้ดำ�เนินร�ยก�รคือ  นัพ.ขวัญชัย 
วิศิษฐ�นันัที่์ รองอธิบดีก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์
ท�งเลือก
  โดย รศ.นัพ.จึันัที่รชัย เจึร่ยงป็ระเสำริฐ ภ�ควิช�โสต 
ศอ น�สิกวิทย� คณะแพทยศ�สตร์ โรงพย�บ�ล ร�ม�ธิบด ี
มห�วิทย�ลัยมหิดล ได้กล่�วถ้ง กรอบแนวคิด หลักก�ร 
นิย�ม ของระบบสุขภ�พแบบบูรณ�ก�ร (Integrative Health 
care and Medicine) ของปีระเทศไทย สุขภ�พเปี็นเรื�อง
ของก�ย จิต ปีัญญ� สังคม โดยให้นิย�มของก�รแพทย ์
บุรณ�ก�ร คือ “ระบบบริการทางการแพทย์์และสาธารณสุข 
ท่�ประชาชน (ประชาสังคม) ม่ส่วนร่วม โดย์การเข้าถึึง
บุคคลอย์่างเป็นองค์รวม ด้วย์หลักฐานเชิงประจัักษ์์ท่�ด่ เป็น
อันตราย์น้อย์ท่�สุด อาศััย์ศัาสตร์ทุกแขนง เพ่�อการป้องกัน 
บำาบัด ฟื้้�นฟืู้ รักษ์าและการปรับวิถึ่ช่วิตท่�เหมาะสม (กับ 
ชุมชน) จัากผูู้้เช่�ย์วชาญด้านสุขภาพและศัาสตร์ท่�เก่�ย์วข้อง 
แบบบูรณาการสหวิชาช่พ เพ่�อให้ได้สุขภาพ และการเย่์ย์วย์า 
ท่�เพ่ย์งพอ นำามาสู่สุขภาวะท่�พอเพ่ย์งและย์ั�งย์่น (สุขภาพพอ
เพ่ย์ง)”
  “ระบบบริก�รสุขภ�พแบบบูรณ�ก�ร” มุ่งเน้นก�รมีส่วน
ร่วมของปีระช�ชนในก�รดูแลสุขภ�พ ร่วมกับแพทย์หรือ 
บุคคลท�งส�ธ�รณสุขซ้�งมองผู้ปี่วยเปี็นบุคคลองค์รวม ทั้ง
ในแง่ ก�ย จิต วิญญ�ณ และสม�ชิกของสังคม  แพทย์ท�ง

เลือก หม�ยถ้ง ผู้ปี่วยเปี็นผู้เลือกเอง และก�รแพทย์ร่วม 
รักษ์� หม�ยถ้ง แพทย์ช่วยกันดูแลคนไข้เพื�อก�รรักษ์� โดย
จำ�เปี็นต้องทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกัน เพื�อดูว่�แบบใดดีที�สุด 
สำ�หรับก�รใช้ในปีระเทศไทย ระบบก�รแพทย์บูรณ�ก�รที�ดี 
ต้องมีก�รให้คำ�แนะนำ� เน้นก�รนำ�วิถี ก�ย จิต วิญญ�ณ
และสังคมผสมผส�น เพื�อขจัดสิ�งขว�งกั้น กระตุ้นให้
ร่�งก�ยส�ม�รถเยียวย�ตนเอง ให้เกิดแนวคิดด้�นสุขภ�วะ 
และให้ข้อเสนอต่อระบบและโครงสร้�งของก�รพัฒน�และ
ขับเคลื�อนระบบสุขภ�พ แบบบูรณ�ก�ร (IH & M) ของ 
ปีระเทศไทย ควรมีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันทุกภ�ค
ส่วน ทั้งภ�ครัฐก�รเมือง  ภ�ควิช�ก�ร และภ�คปีระช�
สังคม ต�มหลักก�รส�มเหลี�ยมเขยื้อนภูเข�  โดยเสนอให ้
ภ�ควิช�ก�รปีระก�ศ “นิย�ม” ที�เปี็นกล�ง เพื�อย้ดเปี็นหลัก
ปีฏิิบัติ หรือม�ตรฐ�น ในก�รดำ�เนินง�นไปีสู่เปี้�หม�ยจัด
ตั้งเครือข่�ย ก�รรวมตัวของผู้ปีฏิิบัติที�สนใจ และหน่วยง�น
รับผิดชอบ (ภ�คนโยบ�ยรัฐและก�รเมือง) จัดทำ�นโยบ�ย
ส�ธ�รณะ ให้เกิดคว�มรู้ในภ�คปีระช�สังคม  จัดให้มีระบบ
ก�รแพทย์แบบบูรณ�ก�รตัวอย่�งที�ดี (best practice) และ
สร้�งเครือข่�ยต้นแบบ กระตุ้นภ�ควิช�ก�ร ก�รจัดก�รเรียน 
ก�รสอนในคณะแพทย์ แพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัว ให้มีก�ร 
บูรณ�ก�รคว�มรู้ อย่�งเปี็นรูปีธรรม และเชื�อมโยงระบบ
ก�รแพทย์แบบบูรณ�ก�ร กับแนวคิด Wellness tourism ที�
ได้ม�ตรฐ�น ในร�ค�สมเหตุผลสำ�หรับปีระช�ชน
  ในช่วงที�สอง ของเวทีแลกเปีลี�ยนคว�มรู้เป็ีนก�รแลกเปีลี�ยน 
ในปีระเด็น Integrative Wellness Platform Digitaltrasform 
of Wisdom โด้ย นัพ.ที่่ป็ที่ัศนั์ ชุณห่สำวัสำด้ิกุลื่ แพทย์ผู้
เชี�ยวช�ญเวชศ�สตร์ปี้องกัน ให้มุมมองเรื�องอน�คตของก�ร
ส่งต่อภูมิปีัญญ�ไทย ในยุค 5G  มีก�รพัฒน�แอปีพลิเคชัน 
เพื�อใช้เป็ีนเครื�องมือในก�รเก็บข้อมูลพ้ืนฐ�นของสุขภ�พ 
และปีระเมินอ�ก�รเบื้องต้น เพื�อก�รวินิจฉััยที�มีคว�มน่�จะ
เปี็นไปีได้ม�กข้้น และต้องมีระบบ Wiztech Eco System  
เพื�อนำ�ข้อมูลของผู้ปี่วยม�รวมกัน เพื�อเปีิดให้มีก�รเสนอ
แนะองค์คว�มรู้ไปียังรุ่นถัดไปี
  ในช่วงที�ส�ม ของเวทีแลกเปีลี�ยนคว�มรู้เปี็นก�รแลก
เปีลี�ยนในปีระเด็น Integrative Health care and Medicine 
โดย ผศ.ด้ร.พงค์เที่พ สำุธ่รวุฒิ รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ กล่�วว่� เรื�องก�รพัฒน�และขับเคลื�อน 

เร่�อง จุฑ์�ม�ศ โมฬีีR i g h t   t o   H e a l t h

ปีระเด็นด้�นสุขภ�พที�ผ่�นม�ในอดีตยังไม่มีภ�พของก�ร 
ทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รอย่�งชัดเจน  โดยมองว่�ก�รทำ�ง�น 
ในมิติสุขภ�พควร  มีก�รปีรับวิธีคิดและทัศนคติเพื�อให้เกิด 
ก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รกับทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง  เพื�อ 
ให้เกิดพลังในก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ ซ้�งกรณีตัวอย่�งใน 
ภ�คใต้ฝัั�งอันด�มันของปีระเทศไทย มีก�รขับเคลื�อนส�นพลัง 
ที�ดีได้ โดยมีก�รว�งโครงสร้�งของเศรษ์ฐกิจ ก�รบูรณ�ก�ร 
ทุกมิติเข้�ด้วยกัน มีก�รออกแบบและว�งแผนเมือง เพื�อเป็ีน 
ศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ และให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีบทบ�ทร่วม 
ด้วย มีก�รปีระช�สัมพันธ์ให้ทร�บทั�วโลก เพื�อขับเคลื�อน 
เรื�องสุขภ�พ    โดยก�รบูรณ�ก�รในมิติด้�นสุขภ�พควรมองให้ 
ครอบคลุมท้ังคน ในเชิงพ้ืนที�ศ�สตร์ และนโยบ�ยในทุกระดับ 
  ในช่วงที�สี� ของเวทีแลกเปีลี�ยนคว�มรู้เป็ีนก�รแลกเปีลี�ยน 
ในปีระเด็น ไป็ให่้ถ้้งสำุขภ�วะ ด้้วยระบบสำุขภ�พแบบ 
บ่รณ�ก�ร โด้ย นัพ.ป็ระพจึน์ั เภติร�ก�ศ มูลนิธิพัฒน�ก�ร 
แพทย์แผนไทย กล่�วว่� สังคมไทยมีระบบก�รแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ท�งเลือก ส�ม�รถเชื�อมต่อกับระบบสุขภ�พอย่�ง 
มีระบบอย่�งไร ๑. ก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พแบบบูรณ�ก�ร 
ของปีระเทศไทย อดีตมีก�รเปีลี�ยนแปีลงแต่มีก�รเปีลี�ยน 
แปีลงที�ช้� และเริ�มมีก�รเปีลี�ยนแปีลงวิถีชีวิตของผู้คน ระบบ 
สุขภ�พ เปี็นระบบสุภ�พที�เชื�อเรื�องสิ�งลี้ลับ ๒. ก�รเผยแผ ่
พุทธศ�สน�ในสุวรรณภูมิ ๓. ระบบก�รแพทย์ในส�ยพระพุทธ 
ศ�สน� เกิดก�รเปีลี�ยนแปีลงจ�กสิ�งศักดิ�สิทธิ�เปี็นเกิดคว�ม 
เชื�อท�งก�รแพทย์อย่�งมีระบบและเกิดก�รเปีลี�ยนแปีลงใน 
ปีระเทศอินเดีย ๔. ก�รรับก�รแพทย์ตะวันตกในสมัยรัชก�ลที� 
๓-๔-๕ เริ�มมีหมอจ�กต่�งปีระเทศเข้�ม�ในปีระเทศไทย 

เกิดก�รเปีลี�ยนแปีลงในปีระเทศไทย มีก�รรับก�รแพทย์
ของตะวันตกเข้�ม�
    ๕. ก�รฟื�นตัวของก�รแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพร เริ �ม 
มีก�รเปีลี�ยนแปีลงของก�รแพทย์ดั้งเดิม มีปีัจจัยที�สำ�คัญที� 
ส่งผลต่อระบบสุขภ�พ คือ คว�มคิดคว�มเชื�อ วัฒนธรรม 
ก�รเมืองก�รปีกครอง เศรษ์ฐกิจ อิทธิพลทั้ง ๓ ตัว ทำ�ให้เกิด
ก�รแลกเปีลี�ยนระบบต่�งๆ คว�มท้�ท�ยในก�รขับเคลื�อน 
ได้แก่ ๑) องค์ก�รอน�มัยโลกได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ข้้นม� 
๒ ระยะ คือต้องมีก�รใช้ปีระโยชน์ของก�รแพทย์ด้ังเดิมและ 
ก�รแพทย์เสริม อย่�งมีปีระสิทธิภ�พ อย่�งเหม�ะสม ๒)  
มีคว�มก้�วหน้� ของ พ.ร.บ. หลักปีระกันสุขภ�พแห่งช�ต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ม�ตร� ๓ “บริก�รส�ธ�รณสุข” หม�ยถ้ง 
บริก�รด้�นก�รแพทย์ ๓) พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ก�รส่งเสริม สนับสนุน ก�รใช้และก�รบริก�ร พัฒน� 
ภูมิปีัญญ�ท้องถิ�น โดยมีปีัจจัยที�สำ�คัญเพิ�มเข้�ม� คือ  
เทคโนโลยีส�รสนเทศ คว�มรู้ เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ เกิด
ก�รพัฒน�คว�มรู้ท�งก�รแพทย์
     นัพ.ขวัญชัย วิศิษฐ�นันัท์ี่ รองอธิบดีก�รแพทย์แผนไทย 
และก�รแพทย์ท�งเลือก สรุปีปีระเด็นว่�ในเชิงของก�รยก 
ระดับคุณภ�พก�รบูรณ�ก�รของปีระเทศไทย ก�รนำ�แพทย์
แผนไทย แพทย์แผนโบร�ณเข้�ม� ใช้ทำ�ให้เกิดปีระโยชน ์
แต่อ�จต้องใช้ค่�ใช้จ่�ยเปี็นจำ�นวนม�ก แต่ผลลัพธ์ของ 
ปีระเทศไทยเปี็นที�ยอมรับของทั�วโลก ไม่มีระบบสุขภ�พใด
ที�ดีที�สุดในทั�วโลก แต่ละปีระเทศต้องมีก�รเรียนรู้ พัฒน� 
อภิวัฒน์ต�มบริบทของแต่ละปีระเทศ 
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น โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้

เคลื่่�อนไหวสัังคม ขับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ
ในสมัชชาสุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งท่� ๑๕

  จึบ...!! ไป็แลื่้ว...กับง�นัสำมัชช�สำุขภ�พแห่่งช�ติิ 
ครั�งท่ี่� ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ภ�ยใต้ิธ่ม “คว�มเป็็นัธรรมด้้�นั 
สำุขภ�พ โอก�สำแลื่ะคว�มห่วังอนั�คติป็ระเที่ศไที่ย”  
โดยในง�นได้รับคว�มสนใจจ�กเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ 
แห่งช�ติทั้ง onsite และ online ผ่�นระบบ Zoom กว่� 
๑,๕๐๐ คน ซ้�งนอกจ�กก�รรับรองมติสมัชช�สุขภ�พ ยัง
มีก�รจัดกิจกรรมที�เปี็นก�รเคลื�อนไหวสังคมในปีระเด็น
ต่�งๆ ม�กม�ย กิจึกรรมที่่�เคร่อข่�ยสำมัชช�สำุขภ�พให่้
คว�มสำนัใจึเป็็นัจึำ�นัวนัม�ก ค่อ “กิจึกรรมแลื่กเป็ลื่่�ยนั
เร่ยนัร่้ ของภ�ค่เคร่อข่�ย” ซ้�งมีภ�คีเครือข่�ยทั้งจ�ก
ระดับพ้ืนที�และส่วนกล�งร่วมจัดกิจกรรมเพื�อสื�อส�รและ
ขับเคลื�อนสังคมในวงกว้�ง ร่วมผลักดันและขับเคลื�อน 
ปีระเด็นต่�งๆ ที�เปี็นนโยบ�ยหรือข้อเสนอเชิงนโยบ�ย
ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม โดยย้ดแนวคิด  
“ทีุ่กนัโยบ�ยห่่วงใยสำุขภ�พ (Health in All Policies)”  
อีกท้ังยังเปี็นก�รเพิ�มพ้ืนที�ก�รเรียนรู้กระบวนก�รนโยบ�ย
ส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม ผ่�น “กระบวนัก�ร 
สำมัชช�สำุขภ�พ” ที�หล�กหล�ยและเปีิดกว้�งกับทุกภ�ค
ส่วนในสังคม
    รูปีแบบก�รจัดกิจกรรมแลกเปีลี�ยนเรียนรู้ฯ เป็ีนลักษ์ณะ 
ก�รจัดเวทีเสวน�แลกเปีลี�ยน (Dialogue) แบบสบ�ยๆ

เปี็นกันเอง ที�เปีิดพื้นที�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ร่วมแสดงคว�ม 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง onsite และ online และ 
ถ่�ยทอดสดผ่�น FB LIVE โดยแต่ละปีระเด็นได้มีก�ร 
นำ�เสนอข้อมูล ผลก�รขับเคลื�อนผ่�น infographic ที� 
จัดแสดงภ�ยในง�น ภ�พรวมก�รจัดกิจกรรมแลกเปีลี�ยน
เรียนรู้ทั้ง ๘ ปีระเด็น ดังนี้
 ๑.  หัวข้อเสวน� “ไปีให้ถ้งสุขภ�วะ (Well Being) ด้วย
ระบบสุขภ�พแบบบูรณ�ก�ร (Integrative Health care 
and Medicine)”

เร่�อง สุนันท� ปีินะท�โน

 ๒.  หัวข้อเสวน� “กลไกก�รเงินเพื�อก�รเข้�ถ้งที�อยู่อ�ศัย 
ที�เพียงพอและมีสุขภ�วะ”
 ๓.  เวทีเสวน� “PUBLIC SPACE DESIGN: คว�ม 
ท้�ท�ยของกลไกระดับท้องถิ�นต่อภ�รกิจสร้�งสรรค์พ้ืนที�
ส�ธ�รณะ สู่เมืองสุขภ�วะที�ยั�งยืน”
 ๔.  เวทีเสวน� “มุมมองของคนรุ่นใหม่กับคว�มรุนแรง
ในสังคมไทย”
 ๕.  เวทีเสวน� “ส�นพลังขับเคลื�อนก�รลดก�รบริโภค 
โซเดียม ลดโรคร้�ยแรง จ�กระดับช�ติสู่ระดับพื้นที�”
 ๖.  เวทีเสวน� “ฉััน - เธอ - เข� คือ ‘เร�’ ทุกอัตลักษ์ณ ์
ท�งเพศร่วมสร้�งสังคมเสมอภ�ค ส�นพลังสู่คว�มเสมอ 
ภ�คท�งสังคม”
 ๗.  เวทีเสวน� “ก�รบริห�รจัดก�รลุ ่มนำ ้�: ลดคว�ม
เหลื�อมลำ้� สร้�งคว�มเปี็นธรรม”
 ๘.  เวทีเสวน� “ท�งออกสุขภ�พจิต พิชิตปีัญห�วัยรุ่น”
 ซ้�งปีระเด็นที�นำ�ม�จัดกิจกรรมแลกเปีลี�ยนเรียนรู้ฯ มีทั้ง
ปีระเด็นที�เป็ีนก�รขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
และปีระเด็นส�ธ�รณะสำ�คัญที�อยู่ในคว�มสนใจของสังคม 
ซ้�งปีระเด็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที�น่�สนใจและ 
สะท้อนคว�มเหลื�อมลำ้�ในสังคมอย่�งเปี็นรูปีธรรม คือมติ 
๙.๒ ก�รจึัด้ก�รแลื่ะพัฒนั�ที่่�อย่่อ�ศัย ชุมชนั แลื่ะ 
เม่องเพ่�อสุำขภ�วะ โดยเสวน�กันในหัวข้อ “กลไกก�รเงิน 
เพื�อก�รเข้�ถ้งที�อยู่อ�ศัยที� เพียงพอและมีสุขภ�วะ” 
บรรย�ก�ศในห้องได้รับคว�มสนใจจ�กเครือข่�ยสมัชช�
สุขภ�พเปี็นอย่�งม�กทั้ง onsite และ online เพื�อห� 
แนวท�งให้ผู้มีร�ยได้น้อยซ้� ง เปี็นคนส่วนใหญ่ของ
ปีระเทศ เข้�ถ้งระบบก�รเงินเพื�อที�อยู่อ�ศัยได้ โดยในวง
เสวน�ได้มีข้อเสนอ ดังนี้

 ๑.  จัดทำ�กองทุนภ�ยในชุมชนเพื�อให้คนในชุมชนกู้ยืม
เงิน สร้�งที�อยู่อ�ศัย ซื้อที�ดิน
 ๒.  ก�รสร้�งที�อยู่อ�ศัยในเมือง จะต้องได้รับก�รสนับสนุน 
ร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน
  ในส่วนปีระเด็นสำ�คัญท�งสังคม เร่�อง “ก�รบริห่�ร 
จึัด้ก�รลืุ่่มนัำ��: ลื่ด้คว�มเห่ลื่่�อมลื่ำ�� สำร้�งคว�มเป็็นั 
ธรรม” โดยในเวทีเสวน�มีผู้ทรงคุณวุฒิหล�ยท่�น อ�ท ิ
ดร.เสรี ศุภร�ทิตย์ และน�ยเลิศพันธ์ สุขยิรัญ โดยมีก�ร 
พูดถ้งสภ�พปีัญห�ก�รบริห�รจัดก�รลุ่มนำ้�ในปีระเทศ 
ไทย และก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�และลุ่มนำ้�ต�มแนวท�ง
ก�รพัฒน�ปีระเทศที�ผ่�นม� ที�เห็นถ้งคว�มเหลื�อมลำ้�ใน 
ก�รจัดก�รนำ้�ที�สะท้อนผ่�นสถ�นก�รณ์นำ้�ท่วมในช่วงที� 
ผ่�นม� ที�ปีกปี้องพื้นที�เมืองและพื้นที�เศรษ์ฐกิจ แต่ปีล่อย 
ให้พื้นที�เกษ์ตรต้องรับนำ้�ท่วมอย่�งย�วน�น ซ้�งในเวที
เสวน�ดังกล่�วได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
    ๑. ก�รนำ�เสนอข้อมูล และก�รกระจ�ยข้อมูล โดยก�ร
เปีิดโอก�สให้ปีระช�ชนมีส่วนร่วม
    ๒. ก�รจัดก�รนำ้�โดยมองมิติต่�งๆ ไปีพร้อมกัน เช่น  
ก�รปีรับตัวให้ได้กับก�รเปีลี�ยนแปีลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
    ๓. ควรให้ปีระช�ชนเปี็นหลักในก�รจัดก�รนำ้�เพื�อลด 
คว�มเหลื�อมลำ้� โดยภ�ครัฐเปี็นฝั่�ยสนับสนุน
    ซ้�งตรงกับปีระโยคที�ว่� “ก�รลดคว�มเหลื�อมลำ้�จะต้อง
ทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็ง”
  “นัโยบ�ยสำ�ธ�รณะจึะไม่ม่ป็ระโยชน์ัอันัใด้ ห่�กไม่ 
นัำ�ไป็สำ่่ก�รป็ฏิิบัติิ สำมัชช�สำุขภ�พแห่่งช�ติิจึะมุ่งเนั้นั 
ไป็ส่่ำก�รขับเคล่ื่�อนันัโยบ�ยให้่เกิด้เป็็นัร่ป็ธรรมให้่ 
ได้้ม�กที่่�สำุด้ โด้ยชวนัให่้ทีุ่กฝ่่�ยม�ร่วมม่อกันั เพ่�อ 
ป็ระโยชนั์สำ่วนัรวม” 
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วิพื้ากษ์
อนุสาว้รีย์
ร่สเว้ลัต์
ที่่�ลอนดอน
(จบ)

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

 อนุส�วรีย์รูสเวลต์ที�จตุรัสโกรฟเนอร์ กล�งกรุงลอนดอน 
ยืนเด่นเปี็นสง่�บนฐ�นศิล�สูงร�ว ๔ เมตร หันหน้�ไปี
ท�งทิศใต้ จ�ร้กชื�อไว้ที�ฐ�นด้�นหน้�ว่� Franklin Delano 
Roosevelt 1882-1945 ตรงฐ�นของรูปีปีั�นเปี็นชื�อสถ�ปีนิก 
และปีีที�ทำ�พิธีเปิีด “W-Reid Dick 1947” ฐ�นศิล�ต้ังบนฐ�น 
ด้�นล่�ง ๓ ระดับ จ�ร้ก ปีี ค.ศ. ที�รูสเวลต์ชนะก�รเลือกตั้ง 
วนต�มเข็มน�ฬีิก�จ�กมุมด้�นตะวันตกเฉัียงใต้ 
 อีกด้�นหน้�งเป็ีนบริเวณที�มีที�นั�ง มีนำ�้พุตรงกล�ง มีกำ�แพง 
จ�ร้กวลีสำ�คัญ ๔ วลี คือ (๑) เสรีภ�พจ�กคว�มอดอย�ก 
(Fredom from want.) (๒) เสรีภ�พจ�กคว�มกลัว (Freedom
from fear.) (๓) เสรีภ�พในก�รพูด (Freedom of
speech.) และ (๔) เสรีภ�พในก�รนับถือบูช� 
(Freedom to worship)
 วลีทั้งสี�นี้รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�ง
ในน�ม “เสรีภ�พ ๔ ปีระก�ร” (Four 
Freedoms) ซ้�งปีร�กฏิในคำ�ปีร�ศรัย
ในที�ปีระชุมร่วมของรัฐสภ�สหรัฐ
ของปีระธ�น�ธิบดีรูสเวลต์ 
เมื�อวันที� ๖ มกร�คม ๒๔๘๔
 เสรีภ�พ ๔ ปีระก�รนี้ได้รับ
ก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�งโดย
ฝั่�ยสัมพันธมิตร โดยได้ผนวกเข้�
ไว้ใน “กฎบัตรแอตแลนติก”
(Atlantic Charter) และต่อม�ได้
กล�ยเปี็นร�กฐ�นสำ�คัญของ
ปีฏิิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษ์ยชน
(Universal Declaration of Human 
Rights) ซ้�งสมัชช�ใหญ่แห่งสหปีระช�ช�ติ
ให้ก�รรับรองเมื�อวันที� ๑๐ ธันว�คม ๒๔๙๑
 ในรัฐธรรมนูญสหรัฐกล่�วถ้งเฉัพ�ะเสรีภ�พในก�รพูด 
และเสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน�เท่�นั้น
 ปีฏิิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษ์ยชน ข้อ ๑๙ ปีระก�ศว่� 
“ทุกคนมีสิทธิในก�รย้ดถือคว�มเห็นโดยปีร�ศจ�กก�ร 
แทรกแซง” และ “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภ�พของก�รแสดงออก 
สิทธิดังกล่�วนี้ครอบคลุมก�รแสวงห� และแสดงออกซ้�ง 
ส�รสนเทศ และคว�มคิดเห็นทุกปีระก�ร โดยไม่มีกำ�แพง 
กีดกั้นทั้งโดยก�รพูด ก�รเขียน หรือก�รพิมพ์ ในรูปีของ 
ศิลปีะหรือผ่�นสื�อรูปีแบบอื�นต�มที�เข�เลือก” ทั้งนี้ สิทธิ 
ดังกล่�วน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐ�นแห่ง “หน้�ที�และคว�มรับผิดชอบ 
พิเศษ์” และในขอบเขตที�กำ�หนดต�มคว�มจำ�เปี็น หรือเพื�อ 

“เค�รพในสิทธิและชื�อเสียงของผู้อื �น” หรือเพื�อ “ปีกปี้อง 
คว�มมั�นคงแห่งช�ติ หรือระเบียบส�ธ�รณะ หรือก�ร
ส�ธ�รณสุข หรือศีลธรรม”
 รูสเวลต์ แถลงว่�ในก�รนับถือบูช�หม�ยคว�มว่� “คือ 
เสรีภ�พของทุกคนที�จะเค�รพบูช�พระเจ้�ต�มแนวท�งของ 
ตน ทุกแห่งในโลก”
 เสรีภ�พจ�กคว�มอดอย�กหม�ยคว�มว่� “จะให้หลัก 
ปีระกันท�งเศรษ์ฐกิจแก่ทุกช�ติที�จะให้พลเมืองมีชีวิตที�สุขสันติ 
ทุกหนทุกแห่งในโลก (means economic understandings  
which will secure to every nation a healthy peacetime 

life for its inhabitants everywhere in the world”
 นอร์แมน ร็อคเวล จิตรกรผู้มีชื�อเสียง

ของสหรัฐ ได้ว�ดภ�พเสรีภ�พจ�กคว�ม
อดอย�ก เปี็นภ�พก�รเฉัลิมฉัลองวัน

ขอบคุณพระเจ้�ของครอบครัวที�มี
อ�ห�รม�กม�ยล้นเหลือ และอยู่

กันพร้อมหน้�  โดยขณะนั้นผู้คน
โดยเฉัพ�ะในยุโรปีอดอย�กจ�ก
ภัยสงคร�มอย่�งม�ก ขณะที� 
สหรัฐยังไม่ถูกกระทบจ�กพิษ์ภัย 
ของสงคร�ม ภ�พน้ีจ้งถูกวิพ�กษ์์ 
วิจ�รณ์ม�ก
 ในส่วนของเสรีภ�พจ�ก

  คว�มกลัว รูสเวลต์อธิบ�ยว่�
    หม�ยถ้ง “ก�รลดอ�วุธทั�วโลก

ถ้งจุดที�ไม่มีช�ติใดอยู่ในฐ�นะที�จะ
รุกร�นเพื�อนบ้�นได้ทุกหนทุกแห่งในโลก”

 ในพิธีเปีิดอนุส�วรีย์ของรูสเวลต์ที�กรุง
ลอนดอน ซ้�งพระเจ้�จอร์จที� ๖ ทรงนำ�อดีตสุภ�พ

สตรีหม�ยเลขหน้�งของสหรัฐคือ เอลีนอร์ รูสเวลต์ ไปีเปีิด 
ผ้�คลุมอนุส�วรีย์นั้น มีก�รบรรเลงเพลง ๓ เพลง คือ (๑) 
เพลงช�ติสหรัฐ (๒) เพลง Battle Hymn of the Republic 
และ (๓) เพลงรีวีลล์ (Reveille)
 เพลงที�สองเป็ีนเพลงปีลุกใจรักช�ติของสหรัฐ กำ�เนิดใน 
ช่วงสงคร�มกล�งเมือง เนื้อร้องแต่งโดยจูเลีย วอร์ด ฮ�ว 
(Julia Ward Howe) นักต่อต้�นก�รมีท�ส ส�มีเปี็นนักต่อสู้
เพื�อก�รศ้กษ์�ของคนต�บอด เนื้อร้องนอกจ�กปีลุกใจให ้
รักช�ติแล้วยังเปี็นแรงบันด�ลใจให้แก่เพลงเชียร์ทีมกีฬ�
หล�ยปีระเทศ, นวนิย�ยเรื�องเอกของจอห์น สไตน์เบค, 
สุนทรพจน์ของ ม�ร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ฯลฯ
 เพลงรีวีลล์ เปี็นเพลงปีลุกทห�รย�มเช้� หรือขณะชัก 
ธงช�ติสู่ยอดเส� ด้ังเดิมบรรเลงโดยใช้กลอง หรือแตรเดี�ยว อ่าน

วิิพากษ์์อนุุสาวิรีีย์์รีูสเวิลต์์ที่่�ลอนุดอนุ (๑), (๒)
ได้ใน	นิติยสารสานพื้ลัง	ฉบับ	๑๔๖,	๑๔๗

F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t
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คุ ลิ ป ด่ ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

ประม่ว้ลัภาพังาน
สม่ัชิชิาสุข้ภาพัแห่งชิาต้

ครั�งที่่�	๑๕	

  กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ เป็ีนพ้ืนที� 
ส�ธ�รณะท�งสังคมที�เปีิดกว้�งให้ทุกภ�คส่วนได้
เสนอปีระเด็นปีัญห� พบปีะพูดคุย แลกเปีลี�ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่�งสม�นฉัันท์ เพื�อสร้�งท�งเลือก 
ค้นห�ท�งออกหรือแนวท�งแก้ไข ในก�รพัฒน� 
และขับเคลื�อนนโยบ�ยส�ธ�รณะที�จะนำ�ไปีสู่ก�ร
ปีฏิิบัติที�ทำ�ให้เกิดสุขภ�วะ
  คลิปีดีที �ต้องดูฉับับนี ้ นำ�ปีระมวลภ�พง�น 
สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที� ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ม�ฝั�กทุกท่�นให้รับชมกันครับ 

ฉบับ ๑๔๘ : มกราคม ๒๕๖๖48

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

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

นพ.ปีระทีปี ธนกิจเจริญ ที่่�ป็ร้กษ�

นพ.ปีรีด� แต้อ�รักษ์์ บรรณ�ธิก�รบริห่�ร

บริษ์ัท แจ่มแจ่มกรุ๊ปี จำ�กัด บรรณ�ธิก�ร
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