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แกะรอยโลก
กลยุทธ์ในการได้วัคซีน
โควิด-19 ของประเทศต่างๆ

เรื่องเด่น
ประจํำ�
ฉบับ

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
HIA กับบทบาทการเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน
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	 	สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้
จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร�ยใหม่จะลดตำ่�ลงม�บ้�ง
แล้ว ค�ดว่�หลังจ�กวันท่ี ๑๕ กันย�ยน ๒๕๖๔ ท่ี
รัฐบ�ลจะเริ่มคิกออฟแจกชุมตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) จำ�นวน ๘.๕ ล้�นชุด ให้กับกลุ่มเสี่ยง จะทำ�ให ้
ประช�ชนเข้�ถึงก�รตรวจม�กขึน้ และมคีว�มเป็นไปได้ 
ว่�ตัวเลขก�รติดเชื้อร�ยใหม่จะขยับเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง 
แต่ถ้�มีก�รเร ่งจัดห�และฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม
ประช�ชนได้ต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ รวมทั้งมีก�ร
บริห�รจัดก�รหก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รและ
ก�รเชื่อมระบบส่งต่อระหว่�งก�รดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียว 
ทีบ้่�น หรอื Home Isolation (HI) และผูป่้วยสเีหลอืงอ่อน 
ที่ศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ Community Isolation 
(CI) เชื่อมกับ รพ.สน�มและ รพ.หลัก ท่ีดูและผู้ป่วย
สีเหลืองหรือสีแดงต�มลำ�ดับหถ้าท�าได้ก็ม่ันใจว่า
จ�านวนผู้ป่วยหนักจนเกินภาระของระบบบริการ	
และจ�านวนผู้ป่วยเสียชีวิต	ก็จะลดน้อยลงและอยู่
ในวิสัยควบคุมสถานการณ์	 	
 	แม้จะมีข้อกังวลจากสถาบนัวชิาการบางแห่งว่า 
ไทยอาจต้องเผชิญหน้ากับโควิด-19	 ระลอกท่ี	 ๕	
เหมือนประเทศอ่ืนอันเป็นผลมาจากการคลาย
ล็อกดาวน์และสัดส่วนการฉีดวัคซีนท่ียังน้อยอยู่	
รวมทั้งโฆษก	ศบค.	ได้เตือนเมื่อวันที่	๖	กันยายน	 
ระบวุ่า	อยากให้ทุกคนดแูลตวัเองให้ด	ีการ์ดอย่าตก 
เพราะหากคุมสถานการณ์ไม่ดiีอาจเห็นตวัเลขผู้ตดิ 
เชือ้สงูขึน้ในเดอืนตลุาคม	เป็นวนัละ	๓	หม่ืนรายได้
	 	พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ แม้ว่�ไทยยัง
มีคว�มเสี่ยงกับก�รระบ�ดของโควิด-19 อยู่ แต่อีก
ด้�นประเทศก็มีคว�มจำ�เป็นต้องเปิดเศรษฐกิจเพ่ือ
ให้ชีวิตของประช�ชนส�ม�รถเดินหน้�ต่อไปได้ ด้วย 
ม�ตรก�รก�ร์ดไม่ตกของประช�ชน ม�ตรก�รเร่งจดัห� 
และฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้�หม�ยให้ม�ก 
ท่ีสุดและเร็วท่ีสุดของรัฐบ�ล รวมท้ังม�ตรก�รท่ีเกิด 
จ�กพลังก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม 
จ�กประสบก�รณ์ท่ีเร�ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนง�น  

๓๒

คุยกับ
เลขาธิการ
อยู่กับโควิด-19 
เร่งฟื้นฟูประเทศ 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน
กับการท�างาน
ของ กขป. ชุดที่ ๒

“รวมพลงัพลเมืองตืน่รู	้ช่วยชาตสิูโ้ควดิ-19”	ม�ร่วม 
๒ ปี ได้เกิดเป็นองค์คว�มรู้ของประช�ชนและรูปธรรม 
ของนวตักรรมท�งสงัคมข้ึนม�กม�ยท่ัวประเทศ หนำ�ซำ�้ 
ยังมีก�รต่อยอดคว�มสำ�เร็จและก�รขย�ยก�รมี 
ส่วนร่วมออกไปในทุกระดับอย่�งกว้�งขว�ง นั่นทำ�ให ้
ผมเชือ่มัน่ว่�ประเทศไทยของเร�จะส�ม�รถปรบัเปลีย่น 
ยุทธศ�สตร์จ�กตั้งรับก�รระบ�ดของโควิด-19 เป็น 
“อยู่กับโควิด-19	 เร่งฟื้นฟูประเทศ	 เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตประชาชน”	ได้ในเร็วๆ นี้เหมือนที่หล�ยประเทศ
ที่กำ�ลังทำ�อยู่
  ม�กไปกว่�นั้น ถือเป็นเรื่องที่น่�ยินดีเป็นอย่�งยิ่งที ่
ขณะนีใ้นพ้ืนที ่เร�ม ี“คณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ 
ประชาชน”	หรือ กขป. ชุดที่ ๒ ครบทั้ง ๑๓ เขต และมี
ประธ�น กขป. ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว โดย กขป. ชุดใหม่
น้ีจะพัฒน�บทบ�ทใหม่โดยเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์
ของกรรมก�รชุดแรกท่ีผ่�นม� ปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทและข้อจำ�กัดท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็น
กลไกสอดประส�นและถักทอก�รทำ�ง�นร่วมกันของ 
ทกุภ�คส่วนในก�รแก้ไขปัญห�ต�มบรบิทของพ้ืนท่ีนัน้ๆ 
รวมท้ังส�นพลังท้ังแนวดิ่งและแนวร�บเพ่ือสู้รบกับ 
โควดิ-19 ทีอ่�จระบ�ดใหญ่อกีครัง้ และคดิค้นขับเคลือ่น 
ม�ตรก�รต�มยุทธศ�สตร	์“อยู่กับโควิด-19	เร่งฟื้นฟ ู
ประเทศ	เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน”
 ฟฟกขป.จะเป็นกลไกบรูณาการเป้าหมายiแผนงาน 
การท�างานร่วมของหน่วยงาน	 ตลอดจนองค์กร
ภายในเขตพืน้ท่ี	 และเป็นกลไกสนับสนุนการสร้าง 
ขยาย	 และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่	 
ท้ังเครอืข่ายหน่วยงาน	องค์กร	และภาคประชาสงัคม 
ซึ่งเป็นการท�างานในระดับเขตสุขภาพ	 ที่เชื่อมกับ
กลไกสมัชช�สุขภ�พจังหวัดท่ีทำ�ง�นอำ�นวยก�รและ
ขับเคลื่อนง�นในระดับจังหวัด และกลไกของอำ�เภอ 
ตำ�บล และชุมชน ที่ทำ�ง�นขับเคลื่อนรูปธรรมในระดับ
พื้นที่ เพื่อสร้�งสุขภ�วะของประช�ชน
	 	ผมขออวยพรให้	กขป.	ชุดท่ี	๒	บรรลุภารกิจ
ตามเป้าประสงค์และความมุ่งหวัง	นะครับ 
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  เป็นเรื่องท่ีน่�ยินดีอย่�งม�กสำ�หรับประเทศไทย 

เมื่อมีก�รแต่งต้ังคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน	 (กขป.) ชุดท่ี ๒ ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ท่ีส่อเค้�ว่�อ�จจะเกิด

ก�รระบ�ดใหญ่อกีระลอกในช่วงเดอืนตุล�คม-ปล�ยปี

  ที่บอกว่�เป็นเรื่องท่ีน่�ยินดี เนื่องจ�กตลอดระยะ

เวล� ๒ ปีของก�รแพร่ระบ�ด พบว่� “พลังท�งสังคม” 

อันเป็นผลม�จ�กก�รเชื่อมร้อยประส�นก�รทำ�ง�น 

ทัง้แนวดิง่และแนวร�บจนเกิดเป็น “นวัตกรรมท�งสงัคม” 

ขึ้นม�ม�กม�ยทั่วทั้งประเทศนั้น มีส่วนสำ�คัญต่อก�ร 

“ควบคุมโรค” อย่�งยิ่ง
๔

เรื่องจากปก

คิกออฟ 
กขป. ชุดท่ี ๒
กลไกหลอมรวม 
‘พลังสังคม’
สร้างสุขภาวะ
ประชาชนใน
วิกฤตสุขภาพ
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  ภ�พของก�รจัดตั้งศูนย์พักคอยใกล้บ้�นใกล้ใจ

เพื่อรอก�รส่งต่อ จ�ก “คลองเตยโมเดล” ถูกขย�ยผล 

สู ่o“นครปฐมโมเดล”oและได้รับก�รต่อยอดไปยัง  

“นครชัยบุรินทร์” หรือ ๔ จังหวัดใหญ่ท�งภ�คอีส�น 

อันได้แก่ นครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ คือ 

รูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดของคว�มร่วมไม้ร่วมมือจ�ก 

ทุกภ�คส่วน 

  ตั้งแต่ระดับนโยบ�ยลงม�ถึงระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ ภ�คประช�สังคม ภ�ควิช�ก�ร 

และท่ีเข ้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รหนุนเสริม

ทรัพย�กรในก�รสู้โควิด-19 ก็คือภ�คเอกชน

  ตัวอย่�งเหล่�นี้oล้วนแต่ตั้งต้นม�จ�กก�รสอด 

ประส�น-ถักทอก�รทำ�ง�น และส�นพลงัก�รมส่ีวนแทบ 

ทั้งสิ้น ซึ่งนั่นก็คือบทบ�ทหลักของ กขป. ที่ตั้งขึ้นต�ม

ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีoว่�ด้วยก�รจัดตั้งเขต

สุขภ�พเพื่อประช�ชน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั่นเอง

  นั่นหม�ยคว�มว่� แม้โควิด-19 จะยังแพร่ระบ�ด

ต่อไป ห�กแต่ประเทศไทยก็มี “กลไกก�รทำ�ง�นแบบ

บูรณ�ก�ร” ที่เข้มแข็งรองรับ ม�กไปกว่�นั้น กขป. ชุดที่ 

๒ ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ยังจะ

ส�นต่อก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะบนฐ�นของ

ก�รสรุปบทเรียนก�รดำ�เนินง�นจ�ก กขป. ชุดที่ ๑ ที่

ปฏิบัติภ�รกิจม�ถึง ๔ ปี

  “กลไกน้ีจะทำ�ให้ทุกภ�คส่วนได้มีโอก�สเข้�ม�

ทำ�ง�นร่วมกันในแนวร�บ ที่จะช่วยสร้�งเสริมคว�ม 

เข้มแขง็ของระบบสขุภ�พในพ้ืนท่ี อนัเป็นพ้ืนฐ�นสำ�คัญ 

ต่อระบบสุขภ�พของประเทศต่อไป โดยเฉพ�ะในช่วง 

ทีเ่ร�ต้องรบัมอืกับวิกฤตก�รณ์โควิด จดุแขง็ของ กขป. 

ทีใ่ห้ทุกภ�คส่วนม�ร่วมเป็นฟันเฟืองเสรมิพลงั ขับเคลือ่น 

ก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน ในท่ีสดุเร�ก็จะส�ม�รถฝ่�วิกฤต 

น้ีไปได้ด้วยกันอย่�งแน่นอน”oอนุทินoชาญวีรกูล 

ประธ�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติoระบุในก�ร

ประชุม Kick Off กรรมก�รเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน 

ชุดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ที่ผ่�นม�
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กลไกหลอมรวม ‘พลังทางสังคม’ 
       “ศ.นพ.ประเวศ วะส ีพูดไว้บ่อยๆ ว่�จะต้องดำ�เนนิก�ร 

ในลักษณะส�มเหลี่ยมเขย้ือนภูเข�oยอดของส�ม 

เหลี่ยมเป็นองค์คว�มรู้oฐ�นส�มเหลี่ยมท้ังสองมุม

เป็นภ�คประช�สังคม และภ�คนโยบ�ย โดยแนวคิด

ดังกล่�วถูกแตกออกม�เป็นองค์ประกอบของ กขป.” 

ดร.นพ.อิทธพิล	สงูเเขง็	รองประธ�น กขป.เขต ๘ ระบ ุ

  ท่ีผ่�นม� อ�จมคีว�มเข้�ใจท่ีคล�ดเคลือ่นว่� กขป. 

เป็นคณะกรรมก�รท่ีมีบทบ�ทและหน้�ท่ีในก�ร 

“ลงมอืทำ�” ทว่�แท้ท่ีจรงิแล้ว กขป. เป็นกลไกหนุนเสรมิ 

ประส�นง�น และเป็นเพียงผูก้ำ�หนดประเดน็ร่วมในก�ร 

ทำ�ง�นร่วมกัน หรอืเป็นกลไกหลอมรวมพลงัท�งสงัคม

  เมื่อได้ประเด็นร่วมต�มบริบทของแต่ละพ้ืนท่ีแล้ว 

ก็เป็นหน้�ที่ของแต่ละหน่วยง�นท่ีจะต้องนำ�ไปปฏิบัติ

ต�มบทบ�ทของตัวเอง โดยมี กขป. ช่วยสนับสนุน 

ก�รขบัเคลือ่นประเดน็น้ันๆ เพ่ือให้หน่วยง�นปกตทิำ�ได้ 

ง�นมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลม�กขึ้น

  ฉะนั้นอ�จพูดได้ว่� คว�มสำ�เร็จของ กขป. ก็คือ

คว�มสำ�เร็จของภ�คีเครือข่�ยทั้งหมด

  ดร.นพ.อิทธิพล อธิบ�ยว่� กขป. ในแต่ละเขต 

จะประกอบด้วยกรรมก�ร-สม�ชกิ ทีม่�จ�กภ�คร�ชก�ร 

เช่นกระทรวงที่เก่ียวข้อง องค์กรตระกูล ส. องค์ก�ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้มีคว�มรู้ และ

คว�มเกี่ยวข้องกับก�รเมือง เพร�ะสุขภ�พที่ดีจะต้อง 

เก่ียวข้องกับก�รเมอืง และก�รเมอืงยังเป็นส่วนทีก่ำ�หนด 

งบประม�ณให้ส่วนต่�งๆ ได้นำ�ไปใช้อีกด้วย

  นอกจ�กน้ี ยังมกีรรมก�รผูท้รงคณุวุฒ ิและวิช�ชพี 

ในส�ข�ต่�งๆoท่ีมีองค์คว�มรู้ในก�รทำ�ง�นให้คนม ี

สขุภ�พด ีรวมถึงกรรมก�รภ�คเอกชน และประช�สงัคม 

ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่�งๆ เช่น ตัวแทนชนกลุ่มน้อย 

ตัวแทนผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

  “ก�รทำ�ง�นจะม�จ�ก ๓ ส่วนเพ่ือให้เกิดคว�มหล�ก 

หล�ย โดยเฉพ�ะก�รประส�นแนวร�บ เนื่องจ�กก�ร

ทำ�ง�นระบบร�ชก�รนั้นเป็นแนวดิ่ง ดังนั้น กขป. จะด ู

ปัญห�จ�กพ้ืนที่ก�รทำ�ง�นoซึ่งจะเป็นก�รประส�น 

ในแนวร�บ” รองประธ�น กขป.เขต ๘ อธิบ�ย

	 	สมเกียรติ	 พิทักษ์กมลพร	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก 

ขบัเคลือ่นนโยบ�ยระดบัพ้ืนท่ี สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) เทียบเคียงให้เห็นภ�พว่� ห�ก

เทยีบภ�รกิจของแต่ละหน่วยง�นเหมอืนกับเส้นด้�ยใน

แนวตั้ง ก�รทำ�ง�นของ กขป. ก็เปรียบเสมือนเส้นด้�ย

ในแนวนอน ท่ีจะไปถักทอและสอดประส�นกับแนวตั้ง 

ให้เกิดเป็นผืนผ้�ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

  “เรื่องสุขภ�พเป็นเรื่องของทุกคน จึงอย�กให้ทุก

ภ�คส่วน ทุกหน่วยง�น ทุกองค์กร เข้�ม�ร่วมเป็น 

ส่วนหน่ึงในก�รสร้�งก�รดแูล และร่วมกันกำ�หนดทิศท�ง 

 สร้�งระบบสุขภ�พด้วยตัวเร�เอง” สมเกียรติ ระบุ

กขป. ชุดที่ ๑ ปพูรมสร้างสุขภาวะ
  ก�รทำ�ง�นของ กขป. ชุดท่ี ๑ ไม่ต่�งไปจ�กก�ร 

“ว�งอิฐก้อนแรก” เพ่ือสร้�งร�กฐ�นท่ีมั่นคงในระดับ

พื้นที่ โดยตลอดระยะเวล� ๔ ปี ของก�รขับเคลื่อนง�น 

ต�มบริบทของแต่ละกลุ่มจังหวัดoพบว่�มีรูปธรรม 

จำ�นวนไม่น้อย ท่ีพร้อมจะได้รบัก�รต่อยอดเพ่ือยกระดบั 

ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�อย่�งยั่งยืน

  สำ�หรบัตวัอย่�งรปูธรรมของก�รขบัเคลือ่นประเดน็ 

ส�ธ�รณะในแต่ละเขตนั้น เริ่มจ�ก กขป.เขต ๑ พื้นที่

ภ�คเหนือ เกิดคว�มชัดเจนเรื่องของก�รจัดก�รหมอก 

ควัน ไฟป่� ซึ่งขย�ยม�สู่ก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นละออง

ขน�ดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) โดย กขป. 

ทำ�หน้�ที่ประส�นแต่ละภ�คส่วนเข้�ม�ห�รือและ 

กำ�หนดม�ตรก�ร นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มร่วมมือลด

ก�รเผ� จนส�ม�รถลดจุดคว�มร้อน (hotspot) ใน

พื้นที่ได้

  ต่อด้วยตวัอย่�งก�รทำ�ง�นจ�ก กขป. เขต ๔ ภ�คกล�ง 

พบปัญห�ร่วมคือก�รจร�จรบนเส้นท�งส�ยหลัก  

นั่นคือถนนส�ยเอเชียที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 

จึงมีก�รเข้�ไปศึกษ�ในจุดเกิดเหตุ ค้นห�ปัจจัยเส่ียง 

นำ�ม�สู่ก�รออกแบบถนน แก้ปัญห�เรื่องจุดตัดข้�ม

ท�งแยกต่�งๆiจนปัจจุบันส�ม�รถช่วยลดปริม�ณ

อุบัติเหตุลงไปได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยแนวคิดเหล่�นี้

จะถูกนำ�ไปขย�ยก�รทำ�ง�นในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม

  ในส่วนของภ�คอสี�น กขป. เขต ๑๐ มกี�รจดัก�ร

กับโรคอุบัติใหม่อย่�งโควิด-19iด้วยก�รประส�น

คว�มร่วมมือทั้งจ�กสำ�นักง�นเขตสุขภ�พ สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัด (สสจ.) คณะแพทยศ�สตร์ของ 
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มห�วทิย�ลยั ตลอดจนกลไกของคณะกรรมก�รพัฒน� 

คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) ทำ�ให้เกิดก�รจัดทำ�

ธรรมนูญสู้ภัยโควิดในพื้นที่อำ�เภอ รวมถึงตำ�บลต่�งๆ 

จนส�ม�รถจดัก�รกับก�รแพร่ระบ�ดของโรคได้ม�กขึน้

  ขณะที่ภ�คใต้ ซึ่งอยู่ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของ 

กขป. เขต ๑๒ มีก�รจัดก�รปัญห�ด้�นสุขภ�วะของ

กลุ่มช�ติพันธุ์ และกลุ่มเปร�ะบ�งต่�งๆ โดยร่วมมือ 

กับกรมก�รปกครอง สำ�นกัง�นพัฒน�สงัคมและคว�ม 

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อทำ�ก�รเก็บข้อมูล 

ทำ�กระบวนก�รสืบค้นและก�รรับรองต่�งๆ ที่ถูกต้อง 

จนสุดท้�ยนำ�ม�สู่ก�รรับรองสถ�นะ และส�ม�รถ 

ออกบตัรประช�ชนให้กับกลุม่ช�ตพัินธ์ุทีอ่ยู่ในพ้ืนทีไ่ด้ 

ทำ�ให้กลุ่มเหล่�น้ีได้เข้�ถึงระบบบริก�รหลักประกัน

สุขภ�พ รวมไปถึงระบบก�รศึกษ�

  จ�กตวัอย่�งทัง้ ๔ ภมูภิ�คน้ี จะเห็นได้ว่�มมี�ตรก�ร 

แก้ปัญห�ด้�นสุขภ�วะที่เฉพ�ะเจ�ะจงในแต่ละพ้ืนท่ี

ด้วยปัจจัยจ�กก�รมีข้อมูลท่ีท่ัวถึง ช่วยเชื่อมต่อก�ร

ทำ�ง�นระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ ได้ ท่ีสำ�คัญคือเมื่อ

ประเดน็ถูกกำ�หนดม�จ�กปัญห�เฉพ�ะของพ้ืนที ่ ก็ย่ิง 

ได้รับคว�มร่วมมือม�กขึ้น

  
ถอดบทเรียนสู่การส่งต่อความส�าเร็จ
  อย่�งที่กล่�วไปในข้�งต้นว่� ก�รทำ�ง�นของ กขป. 

ชุดที่ ๑ ไม่ต่�งไปจ�ก “ก�รว�งอิฐก้อนแรก” ฉะนั้นโดย 

ภ�พรวมอ�จยังมีร�ยละเอียดระหว่�งบรรทัดท่ีเป็น

ข้อจำ�กัด

  ก่อนก�รส่งไม้ต่อให้กับ กขป. ชุดท่ี ๒ จึงมีก�ร

ถอดบทเรียนครั้งใหญ่ ผ่�นก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น

ตลอด ๔ ปีที่ผ่�นม� โดย	 ผศ.วีรบูรณ์	 วิสารทสกุล	 

มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์ (มธ.) ทีช่ีป้ระเด็นคว�มท้�ท�ย 

ไว้ ๔ ด้�น

  ประกอบด้วย ๑. ด้�นกลไกก�รดำ�เนินง�น เป็น

โครงสร้�งเชิงยุทธศ�สตร์เพื่อแก้ไขปัญห�ของเขต แต่

ผู้แทนเขตไม่ได้เป็นเครือข่�ยท่ีมีโครงสร้�งโดยตรง 

ทำ�ให้ก�รกำ�หนดนโยบ�ย-ประส�นก�รขับเคลื่อน

ตดิขัด ๒. ด้�นกระบวนก�ร ยังพบปัญห�ก�รไม่ยึดโยง 

โครงสร้�งกลไกก�รบริห�รของพื้นที่

	“การท�างานที่ประกอบด้วยคนจาก
หลายภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และประชาสังคม	โดยการท�างานที่จะ
ท�าให้เกิดความเข้าใจนั้น	ส่ิงที่จ�าเป็นคือ
ต้องรับฟงัความคิดเห็นที่หลากหลาย	และ
แสวงหาฉันทามติในการท�างานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่“

      ๓. ด้�นก�รขับเคลื่อนภ�รกิจ โดยพบว่�ประเด็นที ่

กำ�หนดไว้ ๘๐-๙๐% สอดคล้องกับปัญห�ของพื้นที่ 

๔. ด้�นผลลัพธ์ของก�รทำ�ง�นแต่ละพ้ืนท่ี เบื้องต้น

ประสบคว�มสำ�เร็จ แต่ในภ�พรวมเขตยังมีคำ�ถ�มว่�

คว�มสำ�เร็จคืออะไร ประช�ชนได้รับประโยชน์อะไร

  จ�ก ๔ ประเด็นคว�มท้�ท�ยข้�งต้น นำ�ไปสู่ก�ร

ออกแบบ “ปัจจัยก�รกำ�หนดคว�มสำ�เร็จ” ของ กขป. 

ชุดที่ ๒ ใน ๔ ด้�น

  ได้แก่ ๑. ก�รเข้�ใจบทบ�ทหน้�ท่ีของกรรมก�รแต่ละ 

คนใน กขป. ๒. องค์ประกอบและก�รมีส่วนร่วมของ 

กขป. โดยเฉพ�ะหน่วยง�นร�ชก�รในพ้ืนที ่๓. ช่องว่�ง 

ก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมเลข�นุก�ร ๔ หน่วยง�น คือ 

สธ., สช. , สปสช. และ สสส. ๔. ระบบข้อมูลและก�รใช ้

ชุดคว�มรู้เพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นของ กขป.

     	นพ.นิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ ประธ�น กขป. เขต

พื้นที่ ๑๐ บอกว่� โจทย์สำ�คัญในปัจจุบันและอน�คต  

คอืก�รรบัมอืกับโควิด-19 ท่ีแพร่ระบ�ดท่ัวประเทศและ 

ทั่วโลก ฉะนั้นห�กมีก�รทบทวนถึงคุณค่� และผลักดัน 

ให้เกิดโครงสร้�ง-แนวท�งก�รทำ�ง�น โดยม ีกขป. เข้�ม� 

ยกระดับ ก็จะหลอมรวมเป็นก�รทำ�ง�นที่จริงจังและมี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น

  “จดุแข็งของ กขป. ท่ีถูกพูดถึงตรงกันคอื ก�รทำ�ง�น 

ที่ประกอบด้วยคนจ�กหล�ยภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐ ภ�ค

เอกชน และประช�สงัคม โดยก�รทำ�ง�นท่ีจะทำ�ให้เกิด 

คว�มเข้�ใจนั้น สิ่งที่จำ�เป็นคือต้องรับฟังคว�มคิดเห็น

ท่ีหล�กหล�ย และแสวงห�ฉันท�มติในก�รทำ�ง�นท่ี

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชนและพื้นที่

  “อย่�งไรก็ต�ม ต้องยอมรับว่�สังคมไทยเคยชินกับ 

ระบบรวมศนูย์อำ�น�จ ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นในชมุชนท้องถิน่ 

ไม่ค่อยมีส่วนร่วม โดย กขป. จะเป็นกลไกก�รทำ�ง�น

ร่วมกับภ�คประช�ชน ฉะนั้นห�กส�ม�รถใช้เสียงของ 

ประช�ชน ทำ�ให้ประช�ชนเข้�ม�ร่วมกันทำ�ง�น และ 

ทำ�ง�นร่วมกับภ�ครฐัและเอกชน ก็จะทำ�ให้เกิดขุมพลงั 

ใหญ่ในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จระดับชุมชนท้องถ่ิน” 

นพ.นิรันดร์ กล่�ว

ภ�พ : http://beesjourney.com
/



ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔

๑๑๑๒ ๑๓

ก้าวต่อไปของ กขป.ชุดที่ ๒   

		 	 	 ดร.ปรเมษฐ์	 จินา	 กขป.	 เขต	 ๑๑	 บอกว่า	 ภาพที ่

อยากเห็นในอกี	๔	ปีข้างหน้า	นอกจากประเดน็ร่วมของ 

แต่ละเขตแล้ว	สิง่ทีค่วรเพ่ิมเติมคือเรือ่งข้อมลูสารสนเทศ 

และการสื่อสารสาธารณะ	 โดยเสนอให้มีคณะท�างาน 

ทีร่บัผดิชอบเป็นการเฉพาะ	ควบคูไ่ปกับการท�างานของ 

คณะท�างานชุดย่อย	และคณะท�างานยุทธศาสตร์

	 	“อกีส่วนส�าคญัทีอ่ยากเหน็คือการสร้างความเข้มแข็ง 

ชุมชน	เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ในทุกๆ 

เรื่อง	 โดยเชื่อมต่อ	 กขป.	 เข้ากับเครื่องมือทุกระดับ 

ไม่ว่าจะเป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในระดับชาต	ิ 

สมชัชาจังหวัดในระดับจงัหวัด-อ�าเภอ	รวมถึงธรรมนูญ 

พื้นที่ในระดับต�าบล-ชุมชน”	ดร.ปรเมษฐ์	ระบุ

	 	ส�าหรับก้าวต่อไปของkกขป.kส�ำนักงำนคณะ 

กรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)	 ได้จัดท�าข้อเสนอ 

เชงิยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการด�าเนินงานใน	๓	ประเดน็ 

ได้แก่	 ๑.	 พัฒนาองค์ประกอบของ	 กขป.	 ให้ได้ผู้ม ี

คณุสมบัตแิละศกัยภาพ	๒.	สนบัสนนุและเสรมิบทบาท 

การเป็นพ้ืนท่ีประสานนโยบายและความร่วมมือ

ระดับเขต	 ๓.	 เสริมแนวทางการท�างานลักษณะกลไก

บูรณาการ

	 	พร้อมกันนี	้สช.	ยังจดัท�าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนางาน 

กขป.	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลร่วม 

การมุง่เน้นการบรูณาการทรพัยากรในเขตพ้ืนท่ี	ตลอดจน 

การสือ่สารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อบทบาท 

ของ	กขป.	ให้มากขึ้น

หห นพ.ประทปี ธนกิจเจรญิ	 เลขาธิการคณะกรรมการ 

สขุภาพแห่งชาต	ิระบถึุงบทบาทและแนวทางการท�างาน 

ของ	กขป.	ชดุท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๘	ว่า	กขป.จะเป็น 

ทั้ง	“กลไกบูรณาการ”	และ	“กลไกสนับสนุน”

	 	ส�าหรับกลไกบูรณาการkจะเป็นการบูรณาการ

เป้าหมาย	 แผนงาน	 การท�างานร่วมของหน่วยงาน	

ตลอดจนองค์กรภายในเขตพ้ืนท่ี	 ส่วนการเป็นกลไก

สนับสนุน	 คือการสร้าง	 ขยาย	 และพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายในเขตพื้นที่	 ทั้งเครือข่ายหน่วยงาน	 องค์กร	

และภาคประชาสังคม

	 	“เป็นการท�างานในระดับเขตสขุภาพ	ทีเ่ชือ่มกับกลไก 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ท�างานในระดับจังหวัด	และ

กลไกของอ�าเภอ	 ต�าบล	 ชมุชน	 ท่ีท�างานในระดบัพ้ืนท่ี	

เพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชน”	นพ.ประทีป	ระบุ	

ประธาน กขป. 
ทั้ง ๑๓ เขต
เขต ๑  
ศ.เกียรติคุณ	พญ.สยมพร	ศิรินาวิน

เขต ๒
ผศ.ดร.สมตระกูล	ราศิริ

เขต ๓  
พล.ต.อ.สมศักดิ์	จันทะพิงค์

เขต ๔  
นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ

เขต ๕  
นพ.พินิจ	หิรัญโชติ

เขต ๖  
นายประชา	เตรัตน์

เขต ๗
นายสุทธินันท์	บุญมี

เขต ๘  
นายณรงค์	พลละเอียด

เขต ๙
นพ.ส�าเริง	แหยงกระโทก

เขต ๑๐
นพ.นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ

เขต ๑๑
พญ.อุทุมพร	ก�าภู	ณ	อยุธยา

เขต ๑๒
นพ.สุวัฒน์	วิริยพงษ์สุกิจ

เขต ๑๓ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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สัมภาษณ์พิเศษ
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กขป.ชุดที่ ๒
การต่อยอด ‘ฐานทุนเดิม’

ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔

					นพ.	ส�าเริง	แหยงกระโทก	อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ� 

กระทรวงส�ธ�รณสุขiนับเป็นหน่ึงในผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญ 

ต่อก�รพัฒน�และขับเคล่ือนนโยบ�ยส�ธ�รณะ และยัง 

มีประสบก�รณ์ตรงท้ังในระดับนโยบ�ย และระดับพ้ืนท่ี

  ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 แพร่ระบ�ด “นพ.สำ�เริง” 

คนเดียวกันนี้ ยังได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำ�คัญในก�ร 

ส�นพลังก่อต้ัง ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนสู้ภัย 

โควิด-19	ประจ�า	จ.นครราชสีมา ขึ้น ทำ�หน้�ที่เป็น

ศูนย์ประส�นง�นและทำ�ง�นร่วมกับภ�ครัฐ ซึ่งกล�ย

ม�เป็น “ต้นแบบ” ที่กระจ�ยออกไปสู่ทุกจังหวัด

  นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ที่ คณะกรรมการ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.)	 ชุดที่	 ๒ ได้รับ 

ก�รแต่งต้ังจ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) 

อย่�งเป็นท�งก�ร ชื่อของ “นพ.สำ�เริง” ก็ปร�กฏอยู่ใน 

ฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชน 

เขตพ้ืนท่ี ๙ ซ่ึงครอบคลุม ๔ จังหวัด ได้แก่ นครร�ชสีม� 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

  กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�รส�นพลัง ฉบับเดือน ก.ย. 

๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจ�ก “นพ.สำ�เร็จ” ที่ช่วยพ�เร�ไป

สำ�รวจอดีต สอบท�นปัจจุบัน ตลอดจนฉ�ยภ�พก�ร

ขับเคลื่อนง�นของ กขป. ในอน�คต

	 	ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ไป

ด้วยกัน

นพ.ส�าเริง แหยงกระโทก 
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวงสาธารณสุข

ส�ำรวจอดตี 
สอบทำนปจัจบัุน
ฉำยภำพอนำคต

กับ
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๑๗๑๖

เมื่อ ‘กขป.’ มาใหม่ 
อุปสรรคคือความเข้าใจ 
  ในฐ�นะผู้ท่ีมีคว�มเข้�ใจดีกับกลไกของiกขป. 

หมอสำ�เริง เริ่มต้นอธิบ�ยให้เร�เข้�ใจก่อนว่� ก�ร

ทำ�ง�นด้�นสุขภ�พของประเทศไทยอยู่ภ�ยใต้ก�ร

ดำ�เนินง�นหลักๆ ขององค์กร ๔ ส. ประกอบด้วย	“สธ.” 

หรือกระทรวงสาธารณสุข ดูแลในด้�นกำ�ลังคน ก�ร

บริก�ร	“สปสช.” หรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต ิ ดแูลด้�นงบประม�ณท่ีจะให้เกิดก�รทำ�ง�น 

“สสส.” หรือส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

เสริมสุขภาพ ดูแลด้�นก�รรณรงค์ส่งเสริมสุขภ�พ 

หรือนวัตกรรมก�รทำ�ง�นที่เป็นสิ่งใหม่

  ส่วนสุดท้�ยคือ “สช.” หรือส�านักงานคณะกรรมการ 

สขุภาพแห่งชาต ิดูแลในด้�นของภ�คประช�ชน ซึ่งใน

ส่วนของ ส.สุดท้�ยที่ก้�วเข้�ม�ทีหลังนี้ ก็ได้ม�พร้อม

กับกลไกก�รต้ังคณะกรรมก�รในระดับเขตสุขภ�พ

ท้ัง ๑๓ เขตคือ “กขป.” ขึ้นเพ่ือให้ภ�คประช�ชนได้

เข้�ม�มีสิทธิมีส่วนร่วมในง�นด้�นส�ธ�รณสุข พร้อม

กับแนวคิดบูรณ�ก�รทำ�ง�นเชื่อมประส�นร่วมกับอีก 

๓ ส.ท่ีเหลือ และส่วนร�ชก�รอื่นๆ ในระดับจังหวัด 

อำ�เภอ ตำ�บล ที่จะเข้�ม�ดำ�เนินง�นด้วยกัน

  เมือ่แนวท�งเป็นเช่นน้ี จงึมกี�รกำ�หนดสดัส่วน กขป. 

เพื่อนำ�ภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งหน่วยง�นร�ชก�ร ท้องถิ่น 

ภ�คธุรกิจเอกชน ภ�ควิช�ก�ร รวมถึงภ�คประช�ชน 

เข้�ม�รวมอยู่ภ�ยใต้คณะกรรมก�รที่มีจำ�นวนถึง 

๒๕ คน ม�ร่วมกันคิดทิศท�งว�งนโยบ�ยส�ธ�รณะ  

ตลอดจนแก้ไขปัญห�ภ�ยในเขตของตน ท่ีในแต่ละเขต 

นั้นอ�จมีตั้งแต่ ๔-๕ จังหวัด ไปจนถึง ๑๐ จังหวัด บน

พ้ืนฐ�นก�รทำ�ง�นทีไ่ม่ได้มงีบประม�ณ แต่มหีลกัก�ร 

ที่เรียกว่� 4PW เป็นแนวคิดหลัก

  สำ�หรบั 4PW หม�ยถึงกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะ 

แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐ�นท�งปัญญ� ซึ่งย่อม�จ�ก  

“Participatory Public Policy Process based  

on Wisdom” หรอืก�รที่ให้ทุกคนในสังคมร่วมกำ�หนด 

ทิศท�ง นโยบ�ย และร่วมกันลงมือทำ�ด้วยตัวเอง

  อย่�งไรก็ต�ม ประธ�น กขป. เขตพื้นที่ ๙ ยอมรับ

ว่�เมื่อนี่เป็นง�นที่เกิดขึ้นม�ใหม่ จึงนับว่�มีคว�มย�ก 

โดยตวัมนัเอง และกล�ยม�เป็นจดุอ่อนหลกัของ กขป. 

ชุดแรก

  “ในพ้ืนท่ีเร�มปัีญห�ม�กม�ยส�รพัด ไม่ว่�จะเรือ่ง 

สังคม คว�มเป็นอยู่ คว�มเหลื่อมลำ้�อะไรต่�งๆ แต่ว่� 

ต่�งคนก็ต่�งคิด อย�กทำ�ประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็เสนอ 

กันขึ้นม� ใครคิดจะทำ�อะไรก็ทำ� แต่ไม่ได้มองไปถึง 

สดุยอดของปัญห�ท่ีแท้จรงิ ว่�ทำ�จ�กจดุไหน จะกระทบ 

ไปถึงจุดไหน แล้วจึงจะแก้อะไรได้ กับอีกส่วนคือ

ภ�คร�ชก�รท่ีมักต้องก�รงบประม�ณในก�รทำ�ง�น 

พอไม่มีงบก็เลยย่ิงทำ�ง�นย�กเข้�ไปใหญ่ เร�เลยมี

ตัวแทนภ�คร�ชก�รท่ีส่วนใหญ่ตัวม�ได้ แต่ใจไม่ได้

ม�ด้วย ไม่รู้จัก กขป. ไม่ได้ศึกษ�ว่�เป็นอย่�งไร”

  หมอสำ�เริง สรุปว่� เมื่อก�รคิดประเด็นก�รแก้ไข 

ปัญห�ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที ่คนทำ�เองก็ไม่มงีบประม�ณ 

ไม่มคีว�มรู ้จงึไม่เกิดผลง�นทีช่ดัเจน เมือ่ไม่มผีลง�นชดั 

คว�มร่วมมอืจงึไม่ม ีก�รทีจ่ะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจกย็�ก 

ฉะนั้นก�รเกิดขึ้นของ กขป. ในปีแรกจึงนับว่�มีคว�ม

ย�กลำ�บ�กในก�รทำ�ง�น

  ขณะเดียวกันอีกกลไกหนึ่งของ สช. คือ “สมัชช�

สุขภ�พ” ที่มีทั้งในระดับช�ติ และในระดับจังหวัด ซึ่ง

เป็นกระบวนก�รเพ่ือให้เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะเช่น

เดียวกัน แต่ในบ�งครั้งกลไกของ กขป. กับสมัชช�

สุขภ�พจังหวัดก็มิได้สอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกัน 

ทั้งที่พูดคุยถึงปัญห�เรื่องเดียวกันภ�ยในจังหวัด หรือ

แม้แต่ทำ�ง�นทับซ้อนกัน เป็นต้น

	“แตเ่มือ่ม	ีกขป.	กไ็ดท้�าให้
เกดิการไขวก้นัในแนวราบ	
อยา่งนอ้ยท�าให้แตล่ะภาคส่วน	
แตล่ะหนว่ยงานมกีารพูดคยุกนั	
เริม่มกีารศึกษางานซึง่กนัและกนั	
แลว้เอาเป้าหมายรวมของทุกส่วน
มานัง่คดิร่วมกนั	จงึเริม่เกดิ
เป็นการบรูณาการท�างาน	
ทีไ่มใ่ชก่ารท�างานจากการฟงั
ผูบ้งัคบับญัชาเพียงอยา่งเดยีว”
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๑๘ ๑๙

  ด้วยคว�มร่วมมอืจ�กหน่วยง�นหล�กหล�ยภ�คส่วน 

ในเขต ๙ รวมถึงเจ้�คณะจังหวัด เกิดก�รขับเคลื่อน 

พระคลิ�นปัุฏฐ�ก หรอืพระอ�ส�สมคัรส่งเสรมิสขุภ�พ 

ประจำ�วัด (อสว.) รวมไปถึงก�รแก้ไขด้�นสิทธิหลัก

ประกันสขุภ�พของพระสงฆ์ทีเ่คยเป็นปัญห� จนทำ�ให้ 

พระส�ม�รถกลบัม�เข้�ถึงสทิธิได้ ๘๐-๙๐ % เทยีบเท่� 

ฆร�ว�สทั่วไป

  ขณะที่ประเด็นง�นอื่นๆ เช่น ก�รดำ�เนินง�นตำ�บล 

จดัก�รสขุภ�พตนเองแบบบรูณ�ก�ร (ตจบ.) ท่ีได้เสรมิ 

คว�มเข้มแข็งด้�นสุขภ�พให้กับพื้นที่กว่� ๘๐ ตำ�บล

ภ�ยในเขต หรือก�รต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมเรื่องของ 

ร้�นข�ยย�ภ�ยในพ้ืนที ่ท่ีได้มคีว�มพย�ย�มทีจ่ะทำ�ให้ 

กล�ยม�เป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภ�พปฐมภูมิ 

คล้�ยกับก�รมีโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 

(รพ.สต.)

ตั้งหลักชุด ๒ เปิดมุมมองกรรมการ-
งานต้องชัด
  เมื่อเข้�สู่คร�วว�ระของคณะกรรมก�รชุดที่ ๒ ชื่อ

ของ นพ.สำ�เริง ก็ได้รับก�รเสนอให้อยู่บนตำ�แหน่ง

ประธ�น กขป. เขตพ้ืนท่ี ๙ อีกครั้ง จ�กคว�มไว้

ว�งใจในก�รขับเคลื่อนง�นต่�งๆ ซึ่งแน่นอนว่�ครั้งนี ้

หมอสำ�เริงเองก็ไม ่พล�ดท่ีจะนำ�บทเรียนหและ

รูปธรรมของงาน คือบูรณาการ
ส่วนร่วมจากทุกคน 
  อย่�งไรก็ต�ม หมอสำ�เรงิมองว่� ส่วนทีดี่ของ กขป. 

ก็คอืก�รทีเ่ริม่พูดถึงประช�ชน และนับเข้�ม�เป็นสมก�ร 

ในระบบนโยบ�ยสขุภ�พม�กย่ิงขึน้ จ�กเดิมทีห่น่วยง�น 

แต่ละ ส. อย�กท่ีจะทำ�อะไร ก็จะทำ�ไปต�มหน้�ทีต่ร�บ 

เท่�ที่กฎหม�ยหรือระเบียบระบุไว้ แต่เมื่อมี กขป. ก็

ทำ�ให้ภ�คประช�ชนได้เข้�ม�มีสิทธิมีเสียง มีส่วนร่วม 

ในก�รกำ�หนดก�รทำ�ง�นเหล่�น้ีม�กย่ิงขึน้ ซึง่สิง่น้ีเอง 

สอดคล้องกับ “ระบบสุขภ�พปฐมภูมิ” หรือ “ระบบ

ส�ธ�รณสุขมูลฐ�น”หที่ต้องก�รให้ช�วบ้�นเข้�ม�มี

ส่วนร่วม

  ขณะเดยีวกันอกีส่วนหนึง่ทีเ่กิดขึน้คือก�ร “บูรณ�ก�ร 

ก�รทำ�ง�น” เน่ืองจ�กระบบก�รปกครองของประเทศไทย 

ทีม่ลีกัษณะเป็นแนวด่ิง สัง่ลงม�จ�กส่วนกล�ง จ�กแต่ละ 

หน่วยง�น เมือ่เป็นคำ�สัง่ของใครของมนั ต่�งคนต่�งสัง่ 

บ�งทีคำ�สั่งจึงซำ้�ซ้อนกัน หรือแม้แต่เกี่ยงกันทำ�

  “แต่เมือ่ม ีกขป. ก็ได้ทำ�ให้เกิดก�รไขว้กันในแนวร�บ 

อย่�งน้อยทำ�ให้แต่ละภ�คส่วน แต่ละหน่วยง�นมีก�ร

พูดคุยกัน เริ่มมีก�รศึกษ�ง�นซึ่งกันและกัน แล้วเอ�

เป้�หม�ยรวมของทุกส่วนม�นั่งคิดร่วมกัน จึงเริ่มเกิด

เป็นก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�น ที่ไม่ใช่ก�รทำ�ง�นจ�กก�ร

ฟังผู้บังคับบัญช�เพียงอย่�งเดียว” นพ.สำ�เริง ระบุ

  สำ�หรับรูปธรรมของง�นก็ได้เกิดขึ้นกระจ�ยไปใน

แต่ละจุดต�มเขตต่�งๆ โดยหมอสำ�เริงได้ยกตัวอย่�ง

รูปธรรมที่เด่นชัดของเขตสุขภ�พที่ห๙หคือง�นด้�น 

พระสงฆ์หที่เกิดก�รส่งเสริมสุขภ�พของพระขึ้นอย่�ง

กว้�งขว�งหสอดคล้องไปกับก�รมีธรรมนูญสุขภ�พ

พระสงฆ์แห่งช�ติ

ประสบก�รณ์จ�กก�รดำ�เนนิง�นท่ีผ่�นม� เพ่ือปรบัใช้ให้ 

กลไก กขป.หลงัจ�กน้ีเป็นไปต�มเป้�ประสงค์ม�กย่ิงขึน้

  สิ่งแรกท่ีประธ�นร�ยน้ีให้คว�มสำ�คัญคือก�รเริ่ม 

ต้นแก้โจทย์ เพื่อที่จะทำ�ให้คณะกรรมก�รทั้ง 25 คน

จ�กหล�กหล�ยภ�คส่วนเหล่�นี้เข้�ม�ร่วมกันด้วยใจ 

โดยเฉพ�ะก�รทำ�ให้เข้�ใจถึงบทบ�ทหน้�ท่ี และคว�ม 

สำ�คัญของ กขป. เพื่อให้รับรู้โดยจิตสำ�นึกได้ว่�ก�ร

ขับเคลื่อนง�นนี้จะทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้อย่�งไร

  “ไม่ใช่ว่�อยู่ๆ เร�จะเดนิหน้�ทำ�ง�นเลย ไม่อย่�งน้ัน 

ก็จะเป็นเหมือนปีแรก ที่บ�งคนม�แต่ตัว ประชุมเสร็จ

ก็ไป เพร�ะคนใหม่ที่เข้�ม�เกินครึ่ง เร�ต้องทำ�คว�ม 

เข้�ใจกับกรรมก�รให้ชดัเจนก่อน ให้เข�รบัรูแ้ละเข้�ใจ 

ว่�จะเกิดประโยชน์อย่�งไร อย่�งน้อยเมื่อเข�รู้และมี

คว�มตั้งใจแล้ว ก็จะกลับไปเล่�และดึงเอ�หน่วยง�น 

ของเข�ให้เข้�ม�ร่วมง�นม�กขึ้นได้ ทำ�ให้เข�เห็นว่� 

ก�รทำ�ง�นแนวร�บ หรือ 4PW น้ีปฏิบัติอย่�งไร” 

นพ.สำ�เริง ระบุ

  หลกัก�รถัดม�ของหมอสำ�เรงิ คอืจะต้องไม่คดิง�น 

ม�กในเชิงปริม�ณ แต่จะคิดง�นเพียงไม่กี่อย่�ง โดย 

จบัเอ�ประเด็นทีเ่ห็นเด่นชดัม�เป็นตวัดำ�เนนิเรือ่ง นำ�ม� 

ทำ�คว�มเข้�ใจภ�ยในคณะกรรมก�รเพ่ือให้เห็น 

ภ�พร่วมกัน โดยตวัอย่�งท่ีเหน็เด่นชดัม�กทีส่ดุขณะน้ี 

อย่�งเรือ่งของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบทัง้มติเิชงิสงัคม 

เศรษฐกิจ ก�รศึกษ� ศ�สน� และทุกส่วนเห็นปัญห�

ร่วมกันทั้งหมด

  นอกจ�กน้ียังจะเป็นก�รเน้นยำ้�ไปท่ีคว�มสำ�คัญ

ของภ�คประช�ชน ที่จะให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในระบบ

ส�ธ�รณสุขมูลฐ�น เรื่องของนโยบ�ย ๓ หมอ รวมไป

ถึงก�รต่อยอดง�นของเก่�ท่ีดำ�เนนิม�อยู่แล้ว ไม่ว่�จะ 

เป็นง�นด้�นพระสงฆ์หประเด็นเรื่องขยะหอ�ห�ร  

ผู้สูงวัย กัญช� เหล่�น้ีเป็นต้น ตลอดจนก�รส�นต่อ 

ง�นนวัตกรรม อย่�งก�รให้ร้�นข�ยย�เข้�ม�มบีทบ�ท 

เป็นส่วนหน่ึงในระบบปฐมภูมิหซึ่งห�กปล่อยไว้เอง

เฉยๆ อ�จไม่เกิดขึ้นต่อ ดังนั้นจึงอ�จเริ่มต้นทำ�ในบ�ง

จังหวัดที่มีคว�มสนใจก่อนเป็นก�รนำ�ร่อง

  หมอสำ�เรงิได้สรปุว่�หลกัก�รพ้ืนฐ�นในก�รทำ�ง�น 

ของ กขป.ชดุที ่๒ น้ี จงึประกอบด้วย ๑. คณะกรรมก�ร 

เองจะต้องมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจ ๒. เน้นง�นทีเ่ป็นปัญห� 
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ร่วมของทุกคน ๓. ไม่ต้องคดิง�นเยอะ แต่เน้นทีเ่ด่นชดั 

หรือต่อยอดของเดมิ ๔. เลอืกทำ�ง�นท่ีอยู่ในคว�มสนใจ 

ของคณะกรรมก�ร และมีคว�มสอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่ง

บ�งอย่�งอ�จเป็นเรื่องเฉพ�ะบ�งจังหวัด ไม่ต้องทำ�

แบบเดียวกันทั้งเขต

  “สดุท้�ยเร�ต้องเลอืกง�นทีจ่ะทำ�ให้เกิดรปูธรรมชดัๆ 

และส�ม�รถวัดผลได้เอ�ไว้ด้วย อย่�งของเขตสขุภ�พ 

ที่ ๙ อันหนึ่งที่มีก�รคิดกันคือง�น ตจบ. หรือตำ�บล

จัดก�รสุขภ�พตนเองท่ีเกิดข้ึนม�แล้ว ซึ่งง�นน้ีอ�จ

เฉพ�ะเรื่องของส�ธ�รณสุข แต่เร�อ�จทำ�ให้เป็นใน 

ลักษณะตำ�บลสีฟ้� หรือตำ�บลในฝัน ที่จะเป็นง�น

ร่วมกันของทุกหน่วยง�นได้ ซึ่งจะส�ม�รถต่อยอดไป

สู่ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ดูแลโควิด-19 หรือดูแลง�นอื่นๆ 

ได้อีก” ประธ�น กขป.เขต ๙ ให้ภ�พ

ใช้ต�าบลเป็นฐาน 
เดินหน้าด้วยโครงสร้างที่มี 
  ในแง่ของพ้ืนทียุ่ทธศ�สตร์ก�รทำ�ง�น แม้เป้�หม�ย 

คอืก�รลงไปถึงในระดับตำ�บล แต่จ�กเขตจะลงไปทำ�ใน 

ตำ�บลเลยไม่ได้ ดังนั้นหมอสำ�เริงจึงเน้นยำ้�ถึงหลักคิด 

ก�รทำ�ง�นของ กขป. ท่ีจะต้องผ่�นโครงสร้�งเดิมทีม่อียู่ 

โดยเฉพ�ะระบบก�รปกครองส่วนภูมิภ�คที่จะต้องถูก

สั่งผ่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด (ผวจ.)

  ฉะนั้นในกลไก กขป. ที่ส�ม�รถตั้งคณะทำ�ง�นหรือ 

คณะอนุกรรมก�รระดับจังหวัด จึงจะต้องมีก�รเชิญ 

ผวจ.เข้�ม�ร่วมนัง่เป็นทีป่รกึษ� ร่วมกับเจ้�คณะจงัหวัด 

น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) รวมไปถึง 

ประธ�นสมชัช�สขุภ�พจงัหวัด เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ง�น 

“กลไกทุกอย่างมันมี
โครงสร้างไว้ให้อยู่แล้วหมี
กฎหมายรองรับ	
มีงบประมาณให้ส่วนหนึง่	
เหมือนมนุษย์ทีม่ี
โครงกระดูก	แต่การจะ
ใส่จิตวิญญาณลงไปได้
อย่างไร	นั่นคือหน้าทีห่รือ
พันธกิจของ	กขป.“

เหล่�นี้ลงไปขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดนั้นได้ และผ่�น 

ลงไปสู่อำ�เภอหโดยกลไกของคณะกรรมก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) แล้วจึงทำ�ให้ไปเกิด

ง�นอยู่ที่ตำ�บล

  “กลไกทุกอย่�งมันมีโครงสร้�งไว้ให้อยู่แล้วหมี 

กฎหม�ยรองรับ มีงบประม�ณให้ส่วนหนึ่ง เหมือน

มนุษย์ที่มีโครงกระดูก แต่ก�รจะใส่จิตวิญญ�ณลงไป

ได้อย่�งไร น่ันคือหน้�ที่หรือพันธกิจของ กขป. และจติ

วิญญ�ณที่ว่�นี้ก็คือก�รแปลง 4PW ให้เป็นรูปธรรม” 

ประธ�น กขป.เขต ๙ เปรียบเปรย

  สำ�หรับ กขป.เขต ๙ ของหมอสำ�เริงชุดน้ี ก็ได้นำ� 

เอ�ประธ�นสมชัช�สขุภ�พจงัหวดัทัง้ ๔ จงัหวัดเข้�ม� 

เป็นที่ปรึกษ� เพื่อให้ภ�พจ�กที่ประชุม กขป. ส�ม�รถ 

นำ�ไปสู่ก�รคิดนโยบ�ยของจังหวัด เช่นเดียวกับก�ร

เสริมมุมมองนโยบ�ยส�ธ�รณะจ�กสมัชช�สุขภ�พ  

ทีจ่ะเอ�ม�ใช้ในก�รดำ�เนนิง�นของ กขป.ได้ พร้อมกันน้ี 

เข�ยังระบุถึงพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญ คือบทบ�ทของ

หน่วยง�นท้ัง ๔ ส. ทีจ่ะต้องนำ�เข้�ม�มส่ีวนร่วมให้ครบ 

เพร�ะในช่วงแรกน้ันบ�งiส.iก็อ�จไม่ได้เข้�ม�ร่วม 

ม�กนัก

  ท้ังนี้ มุมมองส่วนตัวในก�รทำ�ง�น กขป. ของ 

หมอสำ�เริงหลังจ�กนี้ เข�สรุปว่�อันดับแรกนั้น กขป. 

จะต้องเป็นศูนย์รวมท่ีข�ยคว�มคิดก�รทำ�ง�นให้กับ

คณะกรรมก�รได้ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมและรู้สึกว่�เกิด

ประโยชน์ เกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของง�นที่จะต้องเข้�

ม�ช่วยกัน ขณะเดียวกันก็จะไม่ใช่ก�รนำ�คว�มคิดไป 

ใส่ให้ท้ังหมด แต่ก็จะต้องเปิดรบัคว�มคดิให้เข้�ม�เจอกัน 

เพร�ะห�ก กขป.เองยังรวมกันไม่ติด ส่วนอื่นก็ก็จะไป

ต่อไม่ได้

  ถัดม�คือก�รใช้โครงสร้�งเดิมที่มีอยู่ อย่�งกลไก 

ของ ๔ ส. ในระดับเขตเองไม่ว่�จะเป็น กขป. หรือ 

คณะอนุกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พระดับเขตพ้ืนที่ 

(อปสข.) ม�เชือ่มโยงเข้�ด้วยกันให้ได้ เพร�ะน่ีคอืกลไก 

แนวร�บที่ใกล้ชิดกันม�กที่สุด พร้อมให้คว�มสำ�คัญ

กับกลไกจังหวัด โดยตั้งอนุกรรมก�รเพื่อประส�นง�น

ในระดับจังหวัด แล้วดึงอำ�น�จของ ผวจ. เข้�ม�มี

ส่วนร่วม พร้อมกันกับเจ้�คณะจงัหวัด นพ.สสจ. รวมถึง 

ประธ�นสมัชช�ฯ เพื่อเคลื่อนง�นในจังหวัด

  เมื่อแนวคิดจ�กจังหวัดเป็นนโยบ�ยท่ีลงไปต�ม 

คำ�สัง่ของ ผวจ. กลไกของอำ�เภอก็จะเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ

ผ่�น พชอ. คำ�สัง่น�ยอำ�เภอ และไปเกิดเป็นผลง�นขึน้ 

ในระดบัตำ�บล ซึง่อ�จไม่จำ�เป็นต้องเกิดข้ึนในทุกตำ�บล 

แต่ให้มีบ�งตำ�บลท่ีเป็นโมเดลตัวอย่�งนำ�ร่องiเป็น

แหล่งดูง�นiซึ่งในแต่ละตำ�บลก็อ�จมีจุดเด่นอะไรท่ี

แตกต่�งกัน

  “ให้ฐ�นของเจดย์ีอยู่ท่ีตำ�บล น่ีคอืแนวท�งก�รทำ�ง�น 

ของผมในชดุนี ้ อะไรเดมิทีด่ก็ีต่อยอด อะไรท่ีเยอะไปก็ 

ลดลง ส่วนอะไรทียั่งไม่ดเีร�ก็ปรบัใหม่ โดยใช้โครงสร้�ง 

และกลไกทีม่อียู่นีม้�ทำ�ให้เกิดบรูณ�ก�ร เกิดก�รเคลือ่น 

ง�นและสร้�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ท้�ยที่สุด

แล้วก็จะเกิดประช�ชนที่ตระหนักรู้ถึงปัญห� และเป็น

ฐ�นท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รรวมพลังของประช�ชนในระดับ

ช�ติได้ต่อไปในอน�คต” หมอสำ�เริง ทิ้งท้�ย 
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๒๒ ๒๓

เกาะติด คสช.
เกาะติดมติสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคมสูงวัยสมบูรณ์

  อีกเพียง ๑ ปี หรือในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะเข้�

สู่ก�รเป็นสังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์ (Complete aged 

society)หซึ่งขณะนี้ทุกภ�คส่วนหไม่ว่�จะเป็นรัฐบ�ล 

ภ�ควิช�ก�ร ภ�คสังคม ฯลฯ ต่�งเดินหน้�เต็มกำ�ลัง เพื่อ 

พัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ 

ในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุอย่�งยั่งยืน

  นอกจ�กระยะเวล�ท่ีขน�บใกล้เข้�ม�แล้ว สถ�นก�รณ์ 

โควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งสำ�คัญที่ดึงเอ�อน�คตในอีก ๑๐ ป ี

ข้�งหน้�ม�เป็นปัจจุบัน น่ันย่ิงมีคว�มจำ�เป็นในก�รเตรียม 

ก�รรับมือสังคมสูงวัย และขับเคล่ือนนโยบ�ยเพ่ือรองรับ

  ก�รประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (คสช.) 

ซ่ึงเปรียบได้กับบอร์ดสุขภ�พของประเทศ ท่ีจะประชุมกัน 

ในวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ มีว�ระก�รพิจ�รณ�ที่น่�สนใจ

จำ�นวนม�ก หนึ่งในนั้นคือก�รพิจ�รณ� “มติก�รประชุม

สมัชช�ผู้สูงอ�ยุระดับช�ติ ปี ๒๕๖๔”

  มติดังกล่�ว เกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ “สมัชช�สังคมสูงวัย

คนไทยอ�ยุยืนอย่�งมีคุณภ�พ ในยุค COVID-19” ซึ่ง

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

กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง 

ของมนุษย์ (พม.) ดำ�เนินก�ร เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔
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๒๕๒๔

  หลังจ�กรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้เข้�ร่วมกระบวนก�ร 

กว่� ๔๐๐ ชีวิต ที่สุดแล้วเกิดเป็น “มติสมัชชาผู้สูงอายุ

ระดับชาติ”	จำ�นวน ๒ มติ ประกอบด้วย 

มติ ๑ การเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพ
ทางเลือกหและรายได้ของผู้สูงอายุในยุค 
COVID-19 

  ท่ีมุ่งเน้นก�รออกแบบระบบในก�รพัฒน�ทักษะ 

ด้�นอ�ชีพ-ร�ยได้ ท่ีจะต้องออกแบบให้เหม�ะสมสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุที่มีเงื่อนไขท�งร่�งก�ย ทักษะอ�ชีพ เงื่อนไข

ท�งเศรษฐกิจที่แตกต่�งกัน

  ที่สำ�คัญต้องพร้อมรับสถ�นก�รณ์คว�มท้�ท�ยใน

ก�รรักษ�และสร้�งง�นที่มีคุณค่�สำ�หรับ ผู้สูงอ�ยุใน

สถ�นก�รณ์ที่พลิกโฉมท�งเทคโนโลยี (technological 

disruption) ด้วย 

 มติ ๒ การเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคม
อย่างบูรณาการและมีคุณภาพ 
  ที่มุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�รบริก�รสังคมและสุขภ�พใน 

“ระดับนโยบ�ยและบริห�ร” ซึ่งเป็นก�รพัฒน�ระบบ

ก�รจัดก�รขององค์กรให้มีก�รเชื่อมประส�นระหว่�ง

หน่วยง�นและบริก�รที่แตกต่�งกัน และ “ระดับคลินิก” 

คือก�รจัดบริก�รเพ่ือให้เกิดก�รเข้�ถึงบริก�รทั้งด้�น

สุขภ�พ สังคม จิตใจ และปัญญ�อย่�งมีคุณภ�พ ซึ่งจะ 

ก่อให้เกิดคว�มพึงพอใจและประสิทธิภ�พในก�รให้

บริก�รได้อย่�งสูงสุด

  นพ.ประทีป	ธนกิจเจริญ	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

สุขภ�พแห่งช�ติ ระบุว่� ก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�ฯ เพื่อ

ยกระดับคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุอย่�งยั่งยืน จำ�เป็นต้องมี 

กลไกในก�รดำ�เนินก�รร่วมกันทั้งในระดับช�ติและ

ในระดับท้องถ่ินในก�รเสริมหนุนก�รทำ�ง�นง�นของ

ผู้สูงอ�ยุ ทั้งในส่วนของก�รรักษ�ง�นเดิม ก�รพัฒน�

ทักษะ-อ�ชีพ-ตำ�แหน่งใหม่สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ตลอดจน

ก�รคุ้มครองแรงง�นของผู้สูงอ�ยุ และก�รสร้�งง�น-

กิจกรรมในเชิงคุณค่�ของชีวิต 

ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔
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๒๗๒๖

เรื่องเล่าจากพื้นที่
‘กขป. ชุดที่ ๒’ ต่อยอด
การท�างานสร้างกลไกบูรณา
การสนับสนุนสุขภาวะ
ในเขตพื้นที่
ปร�นอม โอส�ร

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงห�คม ๒๕๖๔ สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้จัดประชุมออนไลน์ 

Kick Off เขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน (กขป.) ชุดที่ ๒  

ซึ่งมีกรรมก�รจ�กเขตพื้นที่ ๑ ถึงเขตพื้นที่ ๑๓ ที่เป็น 

ผู ้แทนส่วนร�ชก�รหหน่วยง�นรัฐหผู ้ทรงคุณวุฒิ 

วิช�ชีพ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม เข้�ร่วม

กว่� ๖๐๐ คน โดยกรรมก�รชุดดังกล่�วได้รับก�รแต่ง

ตั้งจ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ซึ่งมี 

นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.

ส�ธ�รณสุข (สธ.) เป็นประธ�น

  กขป.iมีท่ีม�จ�กระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

ว่�ด้วยก�รจัดตัง้เขตสขุภ�พเพ่ือประช�ชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยมีภ�รกิจสำ�คัญ คือกำ�หนดเป้�หม�ย ทิศท�ง และ 

ยุทธศ�สตร์ ก�รดำ�เนินก�รและพัฒน�เกี่ยวกับระบบ 

สุขภ�พในเขตพื้นที่ โดยบูรณ�ก�รภ�รกิจและอำ�น�จ 

หน้�ท่ี รวมท้ังก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในเขต 

พ้ืนที่ เ พ่ือให ้ เ กิดระบบสุขภ�พท่ีมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลหสอดคล้องต�มคว�มจำ�เป็นของ

ประช�ชนและชุมชนในพื้นที่

  ในช่วงก่อนท่ีกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชน

แต่ละเขตได้รับก�รแต่งตั้งอย่�งเป็นท�งก�ร สช. ได้

ประส�นหส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเมินผลลัพธ์จ�กก�ร

ดำ�เนินง�นเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชนที่ผ่�นม� พบว่� 

กขป. ในแต่ละเขตยังข�ดคว�มเป็นผูแ้ทนอย่�งแท้จรงิ 

เน่ืองจ�กไม่มีเครือข่�ยหรือโครงสร้�งที่จะให้ผู้แทน

ของหน่วยง�นได้ส่ือส�รประเด็นจ�กที่ประชุมระดับ

เขตเข้�สู ่โครงสร้�งของหน่วยง�นตนเองที่อยู ่ใน

จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บลต่�งๆ ในเขตน้ัน ทำ�ให้ก�รบู

รณ�ก�รภ�รกิจและอำ�น�จหน้�ที่ เพื่อปรับปรุงระบบ

สุขภ�พไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ ที่เกิดขึ้นได้เพร�ะคว�ม

สัมพันธ์ส่วนบุคคลของประธ�นและเลข�นุก�รร่วม

  เมื่อผลประเมินสะท้อนบทเรียนกลไก กขป. ที่ผ่�น 

ทำ�ให้คณะกรรมก�รสรรห�เขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชน 

โดยมี	 นพ.ทวีเกียรติ	 บุญยไพศาลเจริญ	 เป็น

ประธ�นกรรมก�รสรรห� ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก คสช. 

ให้ทำ�หน้�ทีด่ำ�เนนิก�รสรรห� คดัเลอืก ให้ได้ม�ซึง่ กขป. 

แต่เขตหได้ออกแบบกระบวนก�รก�รคัดเลือกท่ีให้ 

คว�มสำ�คญักับคว�มผูแ้ทนจ�กหน่วยง�น องค์กร และ 

เครือข่�ยม�กขึ้น จนกระทั่งได้ม�ซึ่ง กขป. ชุดที่ ๒ ที่มี

คุณสมบัติเหม�ะสมในแต่ละเขต

  แต่สิ่งที่ท้�ท�ยสำ�หรับ กขป. ชุดที่ ๒ เพื่อไม่ให้

เกิดผลลัพธ์แบบเดิม คงต้องให้คว�มสำ�คัญก�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ ก�รอุดช่องว่�งก�รทำ�ง�น

ของเลข�นกุ�รร่วม ก�รใช้ระบบฐ�นข้อมลูและคว�มรู ้

ก�รดำ�เนนิง�น ก�รสร้�งกระบวนก�รมส่ีวนร่วมระหว่�ง 

กรรมก�รเพ่ือให้เกิดคว�มเป็นเจ้�ของร่วม เพ่ือเป็นกลไก 

หรือเวทีบูรณ�ก�รง�นและส�นพลังในพ้ืนท่ีหเพื่อ

ประโยชน์ของประช�ชนในเขตพื้นที่ต่อไป

  ดงัน้ันบทบ�ทและแนวท�งก�รทำ�ง�น กขป. ชดุใหม่ 

คือ ๑. กลไกบูรณ�ก�ร เป้�หม�ย แผนง�น ก�ร

ทำ�ง�นร่วมของหน่วยง�นหองค์กรภ�ยในเขตพ้ืนท่ี  

ม�กกว่�เป็นกลไกกำ�หนดนย�ยหรอืขบัเคลือ่นประเดน็ 

ของตวัเอง ๒. เป็นกลไกสนบัสนกุ�รสร้�ง ขย�ย พัฒน� 

ศักยภ�พเครือข่�ยในเขตพื้นที่ ทั้งเครือข่�ยหน่วยง�น 

องค์กร และภ�คประช�สังคม 
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แหล่งข้อมูล : TIM
E , KFF และ Launch and Scale Speedom

eter 

๒๙๒๘

แกะรอยโลก
กลยุทธ์ในการได้
วัคซีนโควิด-19 
ของประเทศต่างๆ
ฝรั่งกิมจู

  สภ�พก�รณ์แบบมือใครย�วส�วได้ส�วเอ� หรือ  

“ใครมเีงนิ คนน้ันได้วัคซนีโควิด-19 ไปก่อน” ไม่ได้เกิดข้ึน 

ในระดับประเทศเท่�นั้น ห�กแต่มีให้เห็นในระดับโลก

ด้วยเช่นกัน

  มีหล�ยหน่วยง�นคอยจับต�ดูก�รกระจ�ยและ

เข้�ถึงวัคซีนของประเทศต่�งๆ อยู่ เช่น Our World 

in Data, Launch and Scale Speedometer และ 

Bloomberg’s Vaccine Tracker

  ข้อมูลจ�กหน่วยง�นเหล่�น้ีระบุว่� ประช�กรใน

ประเทศที่มีร�ยได้สูงได้รับก�รฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก 

แล้วถึง ๕๑% เมือ่ต้นเดือนกรกฎ�คมทีผ่่�นม� รองลงม� 

คือประช�กรในกลุ่มประเทศร�ยได้ป�นกล�งระดับสูง 

คือ ๓๑%

  ต�มม�ด้วยประช�กรในกลุ่มประเทศร�ยได้ป�น

กล�งระดับตำ่� ๑๔% และไม่ต้องค�ดเด� ประช�กร

กลุม่ประเทศร�ยได้ตำ�่ทีส่ดุ ได้รบัวัคซนีเขม็แรกเพียง ๑% 

ของประช�กร

  ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริก�เป ็นทวีปท่ี

ประช�กรได้รับวัคซีนสูงที่สุด สูงกว่�ประเทศในทวีป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง ๑.๕% และเกือบ ๓ เท่� 

ของกลุม่ประเทศเมดเิตอร์เรเนียนตะวันออก และ ๔ เท่� 

ของของกลุม่ประเทศแปซฟิิกตะวันตก กลุม่ประเทศใน 

แอฟริก�รั้งท้�ย มีผู้ได้รับวัคซีนน้อยกว่�ประเทศใน

ทวีปยุโรปและอเมริก�ถึง ๑๓ เท่�

  ห�กดูที่วันเวล�ในก�รซื้อวัคซีน ประเทศอเมริก�

และอังกฤษเป็น ๒ ประเทศแรกที่สั่งซื้อวัคซีน ตั้งแต่

เดือนพฤษภ�คม ๒๕๖๓ หลังจ�กนั้นประเทศร�ยได้สูง 

อื่นๆ เช่น ประเทศในยุโรปและแคนน�ด� ค่อยสั่งซื้อ

วัคซีนต�มม� ขณะที่ประเทศร�ยได้ตำ่� เริ่มทยอยซื้อ

วัคซีนเมื่อเดือนมกร�คมในปีนี้เอง

  ข้อมูลนี้ อ�จไม่น่�แปลกใจอะไร 

  เพร�ะ “มือใครย�ว ส�วได้ส�วเอ�” มีให้เห็นในทุก

วิกฤต

 	แต่กลยุทธ์อะไรท่ีแต่ละประเทศใช้	เพ่ือครอบครอง 

วัคซีนก่อนใคร	เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

  ประเทศที่มีร�ยได้สูงย่อมมีกำ�ลังซื้อสูง ใช้กลยุทธ์

ทุ่มงบประม�ณสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�วัคซีน

ให้กับบริษัทผลิตวัคซีนท่ีมีฐ�นอยู่ในประเทศของตน  

ก�รลงทนุนีม้�พร้อมกับเงือ่นไขทีว่่� ประเทศตนจะเป็น 

ประเทศแรกที่ได้รับวัคซีนก่อน

  สำ�หรับประเทศที่มีกำ�ลังซื้อจำ�กัด ใช้กลยุทธ์ที่ต่�ง

ออกไปจ�กประเทศกลุ่มแรก เช่น ประเทศที่มีร�ยได้

ป�นกล�ง อย่�งอินเดียและบร�ซิล แต่มีศักยภ�พใน

ก�รผลิตวัคซีน ใช้ข้อนี้ในก�รต่อรองกับบริษัทคิดค้น

วัคซีน เพื่อให้ได้คิวต้นๆ ในก�รสั่งซื้อวัคซีน โดยออก

ม�ในรูปแบบของข้อตกลงในก�รผลิตวัคซีนร่วมกัน

  ประเทศท่ีไม่มีศักยภ�พในก�รคิดค้นและผลิต

วัคซีน แต่มีศักยภ�พที่จะทำ�ก�รทดลองท�งคลินิกได้ 

เช่น ประเทศเปรู ก็จะใช้จุดนี้ต่อรองในก�รสั่งซื้อวัคซีน

แทน

  ส่วนประเทศท่ีไม่มีคว�มก้�วหน้�ท�งก�รแพทย์

และวิทย�ศ�สตร์ อีกทั้งยังมีร�ยได้ตำ่�จะ “ใช้พลังกลุ่ม

ในก�รต่อรอง” เพื่อให้มีกำ�ลังซื้อสูงขึ้น เช่น ประเทศ

ในทวีปแอฟริก� ให้สหภ�พแอฟริก�ซึ่งประกอบด้วย

ประเทศสม�ชิก ๕๕ ประเทศ เป็นผู้ต่อรองร�ค�กับ

บริษัทคิดค้นวัคซีน

	 	กลยุทธเหล่านี้	เป็นเพียงกลยุทธ์ในการต่อรอง

ในการจัดหาวัคซีนเท่านั้น	แต่การได้วัคซีนมาเป็น

คนละเรื่องกัน

  นั่นเพร�ะจำ�นวนก�รผลิตวัคซีนไม่ทันต่อคว�ม

ต้องก�รของตล�ด และยังพบข้อจำ�กัดด้�นกฎหม�ย 

ในก�รส่งออกวัคซนีของบ�งประเทศ ทำ�ให้ประเทศท่ีม ี

ร�ยได้ตำ่�ยังคงเข้�ถึงวัคซีนน้อยท่ีสุด และภ�พรวม 

ก�รเข้�ถึงวัคซีนของท้ังโลกยังไม่เป็นไปต�มเป้�ท่ี 

องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) องค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) 

กองทนุก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) และธน�ค�รโลก 

 (World Bank) กำ�หนดไว้ คือ ๔๐% ของประช�กร

โลกต้องได้รับวัคซีน ภ�ยในสิ้นปี ๒๕๖๔ และขย�ย

เป็น ๖๐% ภ�ยในกล�งปี ๒๕๖๕

  บ�งประเทศเริ่มมีนโยบ�ยในก�รฉีดวัคซีนเข็ม ๓ 

เพ่ือกระตุ้นภูมิต้�นท�นโควิด-19 แล้ว เช่นประเทศ

อเมริก�และอังกฤษ ขณะท่ีบ�งประเทศยังไม่ได้รับ

ก�รฉีดวัคซีนเลย

  นั่นทำ�ให้ ดร.เทดรอส	 อาดานอม	 เกเบรเยซุส 

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่องค์ก�รอน�มัยโลก เขียนบทคว�ม 

ลงนติยส�ร TIME เมือ่วันท่ี ๑๒ ส.ค.ท่ีผ่�นม� เรยีกร้อง 

ให้ชะลอก�รฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ไปจนถึงปล�ยเดือน ก.ย. 

เพื่อให้ประช�กร โดยเฉพ�ะบุคล�กรด่�นหน้� อย่�ง

น้อย ๑๐% ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลกได้รับวัคซีนก่อน

  “จะไม่มีใครรอดหจนกว่�ทุกคนจะได้รับวัคซีน” 

ดร.เทดรอส ระบุทิ้งท้�ยไว้เช่นนี้ 

ดร.เทดรอส	อาดานอม	เกเบรเยซุส 
ผู้อำ�นวยก�รใหญ่องค์ก�รอน�มัยโลก

ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔



ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔

๓๑

ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง
HIA กับบทบาทการเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ทรงพล ตุละท� 

กลุ่มง�นพัฒน�ระบบและกลไกก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ

๓๐

  โจทย์ท้�ท�ยของคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือ

ประช�ชน (กขป.) นอกเหนือจ�กบทบ�ทก�รประส�น 

เชื่อมโยงหน่วยง�นต่�งๆkให้เกิดก�รบูรณ�ก�รแก้ไข

ปัญห�สุขภ�พของเขตให้เป็นรูปธรรมแล้ว ก�รพัฒน�

และขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือสุขภ�พแบบมี

ส่วนร่วมในระดับเขตก็เป็นอีกบทบ�ทหนึ่งที่สำ�คัญ

  ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (Health Impact 

Assessment: HIA) เป็นเครื่องมือหนึ่งภ�ยใต้ พ.ร.บ. 

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ใน 

ก�รศึกษ�ให้เห็นท�งเลือกเชิงนโยบ�ยว่� ในแต่ละท�งเลือก 

ที่จะตัดสินใจนโยบ�ยจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ 

สุขภ�พ และปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พของประช�ชนอย่�งไร 

และเป็นเครื่องมือท่ีคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือ

ประช�ชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร 

ขับเคลื่อนง�นในเขตของตนได้

  ในช่วงท่ีคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�ร

ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พและ สช. กำ�ลังพัฒน�

หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พฯ 

ฉบับที่ ๓ อย่�งแข็งขัน แม้ว่�จะอยู่ระหว่�งกระบวนก�ร

รับฟังคว�มคิดเห็น แต่นิย�มของก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พนั้นมีทิศท�งอย่�งชัดเจนว่� หม�ยถึง ก�ร

ค�ดก�รณ์หรือประเมินถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก

นโยบ�ยkแผนง�นและโครงก�รkที่มีต่อสุขภ�พของ

ประช�ชน ทั้งท�งลบ ท�งบวก และคว�มเป็นธรรมจ�ก

ก�รได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะดังกล่�ว 

โดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีหล�กหล�ยและมีกระบวนก�ร 

มีส่วนร่วมอย่�งเหม�ะสม เพื่อสนับสนุนและเสนอต่อ 

กลไกที่ เ ก่ียวข้องในก�รตัดสินใจท่ีจะเป็นผลดีต่อ

สุขภ�พของประช�ชนทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว

  ภ�พลักษณ์ของก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ

ท่ีหล�ยคนเข้�ใจ มองว่�เป็นกระบวนก�รท�งวิช�ก�รที่ย�ก 

ใช้คว�มรู้เชิงเทคนิคสูง มักใช้กับประเด็นร้อนท่ีอยู่บนฐ�น 

คว�มขัดแย้ง ใช้ระยะเวล�น�นในก�รศึกษ�ผลกระทบ 

แต่ในคว�มเป็นจริง ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ

ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ศึกษ�ผลกระทบด้�นสุขภ�พใน

ประเด็นเชิงพัฒน�ได้ด้วย

  เช่น เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ประเมินผลกระทบด้�น 

สุขภ�พนโยบ�ยก�รดูแลผู้สูงอ�ยุของเทศบ�ลเพ่ือนำ�ม� 

ศึกษ�ท�งเลือกในก�รดำ�เนินก�รดูแลผู้สูงอ�ยุใน 

รูปแบบต่�งๆ เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดเลย ทำ�ก�ร

ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อนโยบ�ยม�ตรฐ�น 

อ�ห�รปลอดภัยจังหวัดเลยว่� นโยบ�ยม�ตรฐ�นอ�ห�ร 

จังหวัดเลยท่ีมีก�รประก�ศและดำ�เนินง�นโดยเครือข่�ย 

ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พประช�ชนอย่�งไร

  ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พk(CHIA)k 

เชิงสร้�งสรรค์ ตำ�บลปงย�งคกและเวียงต�ล อ.ห้�งฉัตร 

จ.ลำ�ป�งเป็นก�รประเมินผลกระทบท�งด้�นสุขภ�พ

เชิงสร้�งสรรค์ เพ่ือรอบรับก�รขย�ยตัวของเมือง ในพ้ืนท่ี 

ตำ�บลเวียงต�ลและตำ�บลปงย�งคก จังหวัดลำ�ป�ง ม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือค้นห�ท�งเลือกก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึน 

แล้ว  และแนวท�งก�รป้องกันปัญห�ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

ในอน�คต

  นอกจ�กเร�จะมีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ

ท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ในประเด็นเชิงพัฒน� เชิงสร้�งสรรค์แล้ว 

ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พยังมีหล�ยระดับ 

ในกรณีที่มีระยะเวล�และทรัพย�กรจำ�กัดผเร�มีก�ร

ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พแบบเร่งด่วน หรือ Rapid 

HIA ท่ีมีหลักก�ร แนวคิด วิธีก�รไม่ต่�งจ�กก�รประเมินผล 

สุขภ�พแบบอ่ืนๆ เพียงแต่ลดขอบเขตกลุ่มเป้�หม�ยให้อยู่ 

ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จำ�เป็นผและใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

  Rapid HIA เป็นก�รประเมินผลกระทบที่ใช้ระยะ

เวล�สั้น เน้นก�รทบทวนข้อมูลเอกส�ร ข้อมูลทุติยภูมิ 

หลักฐ�นท่ีมีอยู่แล้วผร่วมกับข้อมูลจ�กก�รประชุมเชิง

ปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�ร

ระบุหรือประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ ข้อดีของ Rapid 

HIA คือใช้ระยะเวล�และทรัพย�กรในก�รดำ�เนินก�ร

น้อย และทำ�ให้ได้ข้อมูลหลักฐ�นเพื่อเสนอท�งเลือก ข้อ

เสนอแนะ หรือม�ตรก�รรองรับเพื่อก�รเพิ่มผลกระทบ 

ท�งบวก และลดผลกระทบท�งลบ ช่วยให้ก�รดำ�เนินง�น 

ของโครงก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

  นอกจ�กคุณลักษณะและคว�มยืดหยุ่นท่ีเอ้ือต่อก�ร 

ใช้เครื่องมือที่กล่�วม� สช. ได้สร้�งคว�มร่วมมือ พัฒน�

เครือข่�ยวิช�ก�รก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พใน

พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยประส�นอยู่ที่มห�วิทย�ลัย

เชียงใหม่ มห�วิทย�ลัยนเรศศวร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� และ

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ รวมถึงมห�วิทย�ลัยและ

หน่วยง�นอื่นๆผในแต่ละภูมิภ�คท่ีจะเข้�ม�ร่วมให้ 

คำ�ปรึกษ� สนับสนุนวิช�ก�ร ก�รประเมินผลกระทบ

ด้�นสุขภ�พให้เครือข่�ยในแต่ละพื้นที่ด้วย

  นอกจ�กก�รทำ�ง�นด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ ก�รกำ�หนด 

นโยบ�ยผหรือพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในเขตพ้ืนท่ี 

หล�ยครั้งท่ีคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชน 

อ�จได้เข้�ไปมีบทบ�ทเป็นหน่วยประส�นง�น ส�นพลัง 

เพ่ือคล่ีคล�ยประเด็นคว�มขัดแย้งและห�ท�งออกร่วมกัน 

เพ่ือแก้ไขปัญห�สุขภ�พ/สุขภ�วะของประช�ชน ห�กมีก�ร 

นำ�เครื่องมือก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พม�ใช้ได้

อย่�งเป็นระบบ มีก�รดำ�เนินง�นบนฐ�นคว�มรู้ ข้อมูล

เชิงวิช�ก�รอย่�งตรงไปตรงม� จะทำ�ให้กรรมก�รเขต 

สุขภ�พเพ่ือประช�ชนเห็นประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ท่ีส่งผล 

กระทบต่อสุขภ�พของประช�ชนอย่�งชัดเจน ส�ม�รถ 

สนับสนุนก�รตัดสินใจผลักดัน ดำ�เนินก�รเร่ืองต่�งๆ อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พได้ 
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๓๓๓๒

Right to Health
กขป. ความหวังในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
ในระดับพื้นที่
พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

  ปัญห�สุขภ�พในปัจจุบันมีคว�มซับซ้อน อันเป็นผล 

ม�จ�กคว�มก้�วหน้�ของสังคมมนุษย์ จนทำ�ให้เร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึงส�ม�รถส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของบุคคลได้ 

  ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้เกิดแนวคิดที่ว่�dสุขภ�พคือ

คว�มสัมพันธ์ของปัจจัยท�งก�ย จิตใจ สังคม และจิต

วิญญ�ณ (ปัญญ�) เชื่อมโยงอย่�งเป็นองค์รวมและ

สมดุล ดังจะเห็นได้จ�กนิย�ม
๑
  ของคำ�ว่� “สุขภ�พ” 

ต�ม พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไม่ใช่

เรื่องสุขภ�พท�งก�ยอย่�งเดียว แต่จะคำ�นึงถึงปัจจัย

ท�งจิตใจ สังคม วัฒนธรรมด้วย

  จ�กคว�มซับซ้อนดังกล่�วdส่งผลให้เกิดแนวคิด

ในก�รบริห�รจัดก�รแก้ไขปัญห�สุขภ�พในพ้ืนท่ีใด

พื้นที่หนึ่งdว่�จะต้องนำ�หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�ร

บริห�รจัดก�รระบบสุขภ�พเข้�ม�ร่วมบูรณ�ก�รก�ร

แก้ปัญห�สุขภ�พในพื้นที่

  น่ันคือท่ีม�ของแนวคิดในก�รจัดต้ัง “คณะกรรมก�ร 

เขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน” หรือ กขป. ขึ้น

  คณะกรรมก�รชุดน้ีทำ�หน้�ท่ีดูแล ประส�นง�น และ 

สนับสนุนให้บูรณ�ก�รในเขตพ้ืนท่ีสำ�หรับดำ�เนินก�ร 

ขับเคล่ือนก�รปฏิรูประบบสุขภ�พเพ่ือให้เกิดก�ร

บูรณ�ก�ร โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนใน 

สังคมและให้เกิดคว�มสอดคล้องต่อคว�มจำ�เป็น 

ด้�นสุขภ�พของประช�ชนdครอบครัวdและชุมชน 

ในแต่ละเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชนdโดยปัจจุบันเร�

ได้คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชนชุดใหม่

เรียบร้อยแล้ว

  กขป.dเป็นด่ังคว�มหวังในก�รขับเคล่ือนและ 

บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกันของหน่วยง�นต่�งๆdที่

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รด้�นสุขภ�พในแต่ละพื้นที่ 

เนื่องจ�กคณะกรรมก�ร กขป. ม�จ�กภ�คส่วนต่�งๆ 

อันได้แก่ กรรมก�รที่ม�จ�กส่วนร�ชก�ร กรรมก�ร

ที่ม�จ�กภ�คก�รศึกษ�ในพื้นที่ และกรรมก�รที่ม�

จ�กภ�คประช�สังคม

  องค์ประกอบของกรรมก�รเหล่�นี้จะเก่ียวข้องกับ

ก�รบริห�รจัดก�รระบบสุขภ�พในพื้นที่ ซึ่งมูลเหตุใน

ก�รก่อตั้งเขตสุขภ�พเพ่ือประช�ชนเกิดจ�กแนวคิด

ของก�รขับเคลื่อนง�นด้�นสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม

ซึ่งเป็นเจตน�รมณ์ต�ม พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ที่ต้องก�รให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

กับรัฐในก�รจัดก�รเพื่อให้มีสุขภ�พที่ดี
๒
  

  ผู้เขียนขอให้กำ�ลังใจ กขป. ชุดใหม่ที่ได้รับคว�ม

ไว้ว�งใจจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ให้เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง 

กขป. ในเขตสุขภ�พทั่วประเทศ และขอให้ กขป. ชุดนี ้

ทำ�ง�นประสบคว�มสำ�เร็จสมดังเจตน�รมณ์ของ พ.ร.บ. 

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 

๑
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	๓ 

บัญญัติว่� “สุขภ�พ” หม�ยคว�มว่� ภ�วะของ

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งท�งก�ย ท�งจิต ท�งปัญญ� 

และท�งสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่�งสมดุล

๒
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	๕

บัญญัติว่�

- บุคคลมีสิทธิในก�รดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ

สภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภ�พ

- บุคคลมีหน้�ที่ร่วมกับหน่วยง�นของรัฐในก�ร

ดำ�เนินก�รให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภ�พแวดล้อม

ต�มวรรคหนึ่ง
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๓๕๓๔

นโยบายสร้างได้
ก้าวถัดไป 
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๔
วรรณวิมล ขวัญย�ใจ

๓๔

  นับถอยหลังกันได้ สำ�หรับก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พ 

แห่งช�ติ คร้ังท่ี ๑๔ ภ�ยใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมือง 

ตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ” ต�มที่ได้แจ้งในส�นพลัง

ฉบับที่ผ่�นม� ว่�จะเล่�คว�มคืบหน้�ให้ฟัง

  ช่วงเดือนที่ผ่�นม� คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รและ 

คณะอนุกรรมก�รก�รมีส่วนร่วมและสร้�งก�รเรียนรู้ 

ของภ�คีเครือข่�ยได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้�งก�รมี 

ส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ในกระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอ 

นโยบ�ยส�ธ�รณะ และพันธสัญญ�ต่อทิศท�งนโยบ�ย 

ทั้งเวทีชี้แจงเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ, เวทีรับฟังคว�มเห็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อชุดเอกส�ร #1, เวทีส�ธ�รณะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ และ คลับเฮ้�ส์

  และได้ปิดรับคว�มคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

จ�กนั้นคณะทำ�ง�นฯ และคณะอนุกรรมก�รวิช�ก�ร

ได้ปรับเป็น “ชุดเอกสาร	 #2”	 ที่ประกอบด้วย ร่�ง

เอกส�รหลัก ร่�งมติ และร่�งแผนที่ท�งเดิน โดยผ่�น

คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ (คจ.สช.) ซ่ึงมี นพ.ณรงค์ศักด์ิ	อังคะสุวพลา 

เป็นประธ�น เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ที่ผ่�นม�นี้ และ

พร้อมให้สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติกและภ�คี 

เครือข่�ยทั้วประเทศได้ให้คว�มเห็นอีกครั้ง แล้วจะ

ปิดรับความเห็นวันที่	 ๑๕	 พ.ย.	 ๒๕๖๔ ซึ่งทั้ง ๓ 

ระเบียบว�ระมีทิศท�งนโยบ�ย ดังนี้
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๓๖ ๓๗

ระเบียบวาระที่ ๑ การสร้างเสริม
สุขภาวะส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในวิกฤตโควิด-19 (Promotion 
of sustainable healthy 
environment in COVID-19 
crisis)
   วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสขุภ�พ สิง่แวดล้อม 

สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทิศท�งก�รพัฒน�นโยบ�ย

ส�ธ�รณะ ต้องบูรณ�ก�รเชิงระบบ โดยใช้องค์คว�มรู้

และนวัตกรรมด้�นก�รจัดก�รขยะ และก�รท่องเที่ยว

อย่�งย่ังยืน ด้วยก�รประยุกต์ใช้แนวคิดก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจชวีภ�พ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสเีขยีว 

ก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยและเมืองอย่�งมีสุขภ�วะ ก�ร 

สร้�งจติสำ�นึกและพฤตกิรรมใหม่ มุง่เน้นก�รมส่ีวนร่วม 

และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภ�คส่วน ก่อให้

เกิดเครือข่�ยพลังพลเมือง ในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ

สิง่แวดล้อม เพ่ือขบัเคลือ่นสูเ่ป้�หม�ยก�รพัฒน�ทีย่ั่งยืน

ระเบียบวาระที่ ๒  การคุ้มครองการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของ
กลุ่มประชากรเฉพาะ  ในภาวะวิกฤต
อย่างเป็นธรรม (Protection of 
Equitable Access to Health 
Services	by	Specific	
Populations in Crises)
  นโยบ�ยส�ธ�รณะนี้มุ ่งเน้นให้ทุกภ�คส่วนของ

สังคมมีก�รจัดก�รร่วมกันiเพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจว่� 

ประช�ชนทุกคนจะได้รับก�รคุ้มครองสิทธิในก�รเข้� 

ถึงบรกิ�รสขุภ�พท่ีมคีณุภ�พ ม�ตรฐ�น เท่�เทียม ทัว่ถึง 

อย่�งเป็นธรรม ต�มหลักก�รสิทธิมนุษยชน โดยไม่มี

ก�รเลือกปฏิบัติ และมีหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� 

(UCiforiall)iไม่ประสบภ�วะล้มละล�ยจ�กคว�ม 

เจ็บป่วย ตลอดจนได้รับก�รเยียวย�ต�มคว�มจ�เป็น 

และเหม�ะสม โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงท่ีเป็นกลุม่ประช�กร 

เฉพ�ะ เพื่อคว�มมั่นคงท�งด้�นสุขภ�พของทุกคนบน

ผืนแผ่นดินไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ การจัดการการ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤต
สุขภาพ (Participatory
Communication Management 
in Health Crisis)
  ก�รจัดก�รก�รสื่อส�รอย่�งมีส่วนร่วมของทุกภ�ค 

ส่วนในวิกฤตสขุภ�พ เป็นกระบวนก�รสำ�คญัท่ีสอดคล้อง 

กับยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รวิกฤตสุขภ�พของภ�ค

รัฐ โดยมีแผนก�รสื่อส�รที่เป็นระบบ เพื่อสื่อส�รไปยัง

ประช�ชน อย่�งเป็นเอกภ�พ โปร่งใส และเหม�ะสมกับ 

ช่วงเวล� และมศีนูย์บญัช�ก�รก�รสือ่ส�ร ท่ีประกอบด้วย 

คณะกรรมก�รจ�กทุกภ�คส่วน เป็นกลไกในก�รปฏิบัติ

ต�มแผน ด้วยคว�มรับผิดชอบ ด้วยภ�ระรับผิดชอบต่อ

ตำ�แหน่งหน้�ที่ของทุกฝ่�ย โดยคำ�นึงถึงบทบ�ท และ

ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในทุกมิติsเพ่ือก่อให้เกิด 

คว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง ตรงกัน และสร้�งคว�มเชือ่มัน่ให้แก่ 

ประช�ชนทุกกลุ่ม ให้ส�ม�รถปฏิบัติตนได้อย่�งถูกต้อง 

ปลอดภัย อนัจะส่งผลให้สงัคมไทยผ่�นพ้นวิกฤตสขุภ�พ 

ไปได้โดยเร็วที่สุด ขอเชิญชวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
และภาคีเครือข่ายติดตามความคืบหน้า
ได้ทาง	https://www.samatcha.org/
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๓๙

  ประเทศไทยมีบทบ�ทสูงม�กในก�รทดสอบวัคซีนเอดส์ 

โดยศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศ�สตร์เขตร้อนมห�วิทย�ลัย 

มหิดล มีผลง�นหล�ยชิ้นตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รระดับโลก

  เริ่มจ�ก พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์ก�รอน�มัยโลกได้เลือกไทย

เป็น ๑ ใน ๔ ประเทศที่จะทำ�ก�รทดสอบวัคซีนเอดส์ อีก ๓ 

ประเทศ คือ ยูกันด� บร�ซิล และรวันด� ซึ่งไทยมีผลง�น 

โดดเด่นที่สุด โดยมีก�รจัดตั้งกลุ่มประเมินผลวัคซีนเอดส์ไทย 

(Thai AIDS Vaccine Evaluation Group) นำ�เสนอโดย 

ศ.นพ.ประเสริฐ	ทองเจริญ

     พ.ศ. ๒๕๓๘ เริ่มทดสอบวัคซีนเอดส์เเวกซ์ส�ยพันธุ์บี/บ ี

ซึ่งระบ�ดในผู้ใช้ย�เสพติด พบว่�ส�ม�รถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ได้ ผลง�นน้ีตีพิมพ์ในว�รส�ร AIDS Res Human Retrovirus 

ในปี ๒๕๔๓

  ต่อม�พบก�รระบ�ดของส�ยพันธ์ุอีในประเทศไทย จึงมีก�ร 

ผลักดันให้วิจัยและพัฒน�วัคซีนเอดส์ส�ยพันธ์ุ บี/อี โดยทดสอบ 

ในคนระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ในกลุ่มผู้ใช้ย�เสพติด เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ พบว่�กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี นำ�ไปสู่ก�รทดสอบ

ในคนระยะที่ ๓ ในปี ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นโครงก�รวิจัยวัคซีน

เอดส์ขน�ดใหญ่อันดับสองรองจ�กโครงก�รวิจัยในยุโรป

และสหรัฐ โดยเป็นโครงก�รร่วมมือระหว่�งกรุงเทพมห�นคร 

ศูนย์วัคซีน คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน มหิดล และศูนย์คว�ม 

ร่วมมือไทยสหรัฐ โดยก�รสนับสนุนของบริษัทแวกซเจน ทดสอบ 

ในอ�ส�สมัคร ๒,๕๔๕ คน	ศ.นพ.ณัฐ	ภมรประวัติ	ผลักดัน 

ให้ผู้สนับสนุนสร้�งศูนย์เก็บรักษ�ตัวอย่�งเลือดขึ้นที่กรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ผลสรุปว่�วัคซีนป้องกันเอดส์ไม่ได้ 

แต่กระบวนก�รจริยธรรมก�รวิจัยส�ม�รถลดพฤติกรรมเสี่ยง 

และอุบัติก�รณ์ติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้ย�เสพติดลงได้ร�ว ๓๐% 

ร�ยง�นได้ตีพิมพ์ใน The Journal of Infectious Disease  

ในปี ๒๕๔๙ เป็นผลง�นที่ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับก�รยอมรับ 

อยู่ในแถวหน้�ของก�รพัฒน�วัคซีนเอดส์

  คว�มพย�ย�มต่อม� คือ ก�รวิจัยและพัฒน�วัคซีนเอดส ์

ต�มแนวคิด (Concept) ใหม่ แบบ “ปูพื้น”    และ “กระตุ้นต�ม” 

(Prime-boost)      โดยปูพ้ืนด้วยวัคซีนท่ีกระตุ้นก�รสร้�งภูมคิุม้กัน 

ในระบบนำ�้เหลอืง       (Humoral antibody) และกระตุ้นต�มดว้ย 

วัคซีนสร้�งภูมิคุ้มกันชนิดพ่ึงเซลล์ (Cell-mediated immunity) 

ก�รวิจัยระยะท่ี ๓ ทำ�ท่ีเดียวในประเทศไทย โดยมีก�รคัดค้�น 

จ�กนักวิทย�ศ�สตร์ร�งวัลโนเบลจำ�นวนไม่น้อย แต่ในที่สุด

โครงก�รวิจัยก็เดินหน้�เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ว่�วัคซีน

จะได้ผลหรือไม่ โดยคว�มร่วมมือของกระทรวงส�ธ�รณสุข

ไทย, คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน มห�วิทย�ลัยมหิดล และ

สถ�บันวิจัยแพทย์ทห�รบกสหรัฐ ทำ�ก�รทดสอบในจังหวัด

ชลบุรีและระยอง ในอ�ส�สมัคร ๑๖,๔๐๒ คน ใน ๘ ศูนย์ ที่ 

อ.พ�นทอง, ศรีร�ช�, บ�งละมุง, สัตหีบ, บ้�นฉ�ง, บ้�นค่�ย,  

แกลง และ สสจ.ระยอง โครงก�รนี้มีชื่อรหัสว่� R 144 มีก�ร 

เตรียมก�รทั้งท�งวิช�ก�ร ระบบบริห�ร และชุมชน อย่�งเป็น

ระบบ ใช้เวล�ทดสอบย�วน�นถึง ๗-๘ ปี 

  อ�ส�สมัครแต่ละร�ยต้องฉีดวัคซีนรวม ๔ เข็ม และต้อง

ม�รับก�รติดต�มรวม ๒๐ ครั้ง บุคล�กรในทีมง�นนับร้อยคน 

ต้องมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง เพร�ะต้องดูแลอ�ส�สมัคร

จำ�นวนม�ก ทั้งก�รดูแลแบบพย�บ�ลประจำ�ตัว ติดต่อท�ง

โทรศัพท์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เตือนนัดหม�ยทั้งโดยจดหม�ย

และโทรศัพท์ มีก�รจัดกิจกรรมทั้งก�รเยี่ยมบ้�น กิจกรรม

ด้�นวัฒนธรรม อ�ส�สมัครสัมพันธ์ ให้คว�มรู้ ทำ�ให้อ�ส�

สมัครคงอยู่ในโครงก�รระยะย�วแรมปีได้ถึง ๙๕% มีจำ�นวน 

แฟ้มข้อมูลท่ีต้องกรอกเฉล่ียเดือนละ ๑๗,๘๐๔±๘,๑๒๗ หน้� 

มีร�ยง�นเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์ร้�ยแรงร�ว ๑๐%  ซ่ึงส่วนใหญ่ 

ไม่เก่ียวข้องกับวัคซีนแต่ต้องมีก�รดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนด

ทั้งหมด

  ระหว่�งดำ�เนินก�รเกิดปัญห�นำ�้ท่วมศูนย์ท่ีบ�งละมุงและ 

แกลง ช่วงเดือนกันย�ยน-ตุล�คม ๒๕๔๙ ชั้นว�งเอกส�ร 

หักพัง เอกส�รตกนำ�้ต้องเก็บข้ึนผ่ึง เป่� รีด และเก็บเข้�แฟ้มใหม่ 

ทำ�ให้ไม่มีข้อมูลศูนย์ห�ยเลย

  ผลก�รวิจัย ได้ประก�ศในก�รประชุมเอดส์โลกที่ฝรั่งเศส 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นข่�วใหญ่ไปทั่วโลก แม้ผลจะไม ่

น่�ประทับใจ เนื่องจ�กส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อได้เพียง 

๓๑.๒% ขณะที่ย�ต้�นไวรัสได้มีก�รพัฒน�ไปม�ก และก�ร

ใช้ย�ต้�นไวรัสแบบค็อคเทลส�ม�รถรักษ�ผู้ป่วยเอดส์ได้

ผลดี วัคซีนจึงไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รควบคุม

ป้องกันโรค และในเชิงพ�ณิชย์ได้

  ในปี ๒๕๕๔ มีก�รศึกษ�วิจัยท�งคลินิกต่อในโครงก�ร

ชื่อรหัส RU 305 โดยติดต�มอ�ส�สมัครในโครงก�ร RV144 

จำ�นวน ๑๖๒ คน หลังจ�กฉีดวัคซีนครั้งสุดท้�ย ๖-๘ ปี และ 

ไม่ติดเชื้อdโดยเปรียบเทียบพบว่�กลุ่มที่ได้รับวัคซีนปู

พื้นอัลแวกซ์-เอชไอวี กระตุ้นด้วยวัคซีนเอดส์แวกซ์บี/อี มี

ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่

กระตุ้นด้วยวัคซีนเอดส์แวกซ์บี/อี หรือวัคซีนอัลแวกซ์-เอชไอวี 

เพียงอย่�งเดียว ต่อม�ในปี ๒๕๕๖ มีก�รศึกษ�ต่อเนื่องใน

โครงก�รรหัส RU306 ศึกษ�ในอ�ส�สมัคร ๓๖๐ คน พบว่� 

ก�รให้วัคซีนร่วมกัน ๒ ชนิด คือ อัลแวกซ์ + เอดส์แวกซ์ 

กระตุ้นห่�งกัน ๑๕ เดือน ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันทั้งในเลือดและ 

ส�รคัดหล่ังสูงกว่�กระตุ้นท่ี ๑๒ เดือน หรือ ๑๘ เดือน หลังเข็ม

แรก ร�ยง�นนี้ได้ตีพิมพ์ในว�รส�ร Lancet HIV ในปี ๒๕๖๓ 

จะเห็นได้ว่� ในสังคมไทยที่อ�จด้อยพัฒน�ในหล�ยเรื่อง แต่

ในวงวิช�ก�รด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข มีคนทำ�ง�นที่

มีผลง�นที่ได้รับก�รยอมรับในระดับโลกปร�กฏอยู่ เพียงแต ่

ถูกกลบด้วยข่�วปลอมและข่�วไร้ส�ระม�กม�ย จึงจำ�เป็นต้อง 

นำ�ม� “เล่�ให้ลึก” 

เล่าให้ลึก ต�านานวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย 
น�ยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

๓๘
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ข่าวผลวิจัยวัคซีนเอดส์ในประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับ 1 ใน 50 สิ่งประดิษฐ์แห่งปี 

(The 50 Best Inventions of the Year) 
ของนิตยสาร TIME ในปี 2552



ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับ ๑๓๒ : กันยายน ๒๕๖๔

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

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

 พัชร� อุบลสวัสดิ์

นพ.ปรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

ทรงพล ตุละท�

นภินทร ศิริไทย

บัณฑิต มั่นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

สุรชัย กลั่นว�รี

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื่น

ที่อยู่	ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(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

ติดต่อกองบรรณาธิการ

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ป จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจ้าของ

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

EDITORIAL 
TEAM

๔๐

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

กขป. กลไกเชื่อมร้อย
การท�างานระดับพื้นที่

วีดิทัศน์แนะน�า คณะ
กรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน หรือ กขป. 

  ๔ ปี ของก�รดำ�เนินก�รต�มบทบ�ท กขป. ซึ่ง

ทำ�หน้�ที่โดยมุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�รเชิงนโยบ�ย และ
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