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“MOVE ON..¡ŒÒÇä»´ŒÇÂ¡Ñ¹” ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ ò ·ØÁ‹ ¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·èÕ õ ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô à»š¹»‚·èÕ ò ©ºÑº·Õè ôð

¹Ñºµ‹Íà¹×Íè §à»š¹©ºÑº·Õè ùó ä·Â¶Ö§¨Ø´¹Õáé ÅŒÇ¨ÃÔ§æ àÁ×Íè ¨Ó¹Ç¹¼ÙµŒ ´Ô àª×Íé â¤ÇÔ´-19 ÃÒÂãËÁ‹¡ÓÅÑ§äµ‹ÃÐ´Ñºã¡ÅŒËÅÑ¡ËÁ×¹è ¤¹µ‹ÍÇÑ¹
¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµÍÒ¨ÁÒ¡¡Ç‹ÒÇÑ¹ÅÐË¹Öè§ÃŒÍÂ¤¹ã¹ÍÕ¡äÁ‹¹Ò¹ áÅÐàµÕÂ§ Ã¾.ã¹¡ÃØ§à·¾Ï àµçÁáÅŒÇ ·Ò§ÍÍ¡¤×Í·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÐÇÑ§´ÙáÅ
ÊØ¢ÀÒ¾·Ñ§é µÑÇàÍ§ à¾×Íè ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ, ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢µŒÍ§ãËŒ¼µŒÙ ´Ô àª×Íé ¡ÅØÁ‹ ·Õäè Á‹ÁÍÕ Ò¡ÒÃ (ÊÕà¢ÕÂÇ) à¢ŒÒÊÙÃ‹ Ðºº
Home Isolation áÅÐ¼ÙÇŒ Ò‹ ¡ÃØ§à·¾Ï ä´ŒÊ§èÑ õð à¢µ¢Í§¡·Á. µÑ§é Community Isolation µÒÁáºº ÈÙ¹Â¾¡Ñ ¤ÍÂÇÑ´ÊÐ¾Ò¹
¢Í§ªØÁª¹¤ÅÍ§àµÂ àÃÔÁè õ ¡Ã¡®Ò¤Á à¾ÃÒÐà»š¹ª‹Ç§·ÕÃè ÐºÒ´ÃØ¹áÃ§ÁÒ¡áµ‹Â§Ñ äÁ‹¶§Ö peak ¢³Ð·Õäè ·ÂÂÑ§ÊÑºÊ¹¡ÑºàÃ×Íè §ÇÑ¤«Õ¹
ÁÕäÁ‹¾ÍáÅÐäÁ‹ÁÒµÒÁ¹Ñ´ áµ‹·ÊèÕ §Ô ¤â»Ã¼¹ŒÙ Óà¢Ò¡ÓÅÑ§àµÃÕÂÁÊ×Íè ÊÒÃãËŒ»ÃÐªÒª¹¾ÃŒÍÁÃÑº¡Ñº¹âÂºÒÂáÅÐÃÐººãËÁ‹“ÍÂÙÃ‹ Ç‹ Á¡Ñº
äÇÃÑÊª¹Ô´¹Õãé ËŒä´Œ” â´Â¤Ò´ËÇÑ§Ç‹Òâ¤ÇÔ´-19 ¨Ð¡ÅÒÂà»š¹âÃ¤»ÃÐ¨Ó¶Ô¹è ã¹ÍÕ¡äÁ‹¹Ò¹ËÅÑ§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃãËŒÇ¤Ñ «Õ¹¤ÃÍº¤ÅØÁÁÒ¡¾Í

“Ê§¤ÃÒÁ·Õäè Á‹Á·Õ ÊèÕ ¹éÔ ÊØ´” TNN World News ÃÒÂ§Ò¹àÁ×Íè òø ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹¹ÕÇé Ò‹ ÃÑ°ºÒÅÊÔ§¤â»ÃµÍŒ §µ‹ÍÊÙáŒ ÅÐÃÑºÁ×Í

¡ÑºÊ§¤ÃÒÁ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¨Ò¡äÇÃÑÊâ¤ÇÔ´-19 ÁÒÍÂ‹Ò§ÂÒÇ¹Ò¹ÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Ò§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ ËÇÑ§¡Ó¨Ñ´ ‘ÈÑµÃÙµÑÇÃŒÒÂ’
ãËŒ¾Œ¹»ÃÐà·È áµ‹ÁÒÇÑ¹¹Õé ªÒÇÊÔ§¤â»ÃàÃÔèÁ ‘àË¹ç´àË¹×èÍÂ’ ÁÒ¡¢Öé¹¡Ñº¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ ¨¹µŒÍ§ËÒ·Ò§ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡ÑºäÇÃÑÊª¹Ô´¹ÕéãËŒä´Œ
á¡¹ ¤ÔÁÂ§, ÍÍ§ àÂ¤Ø§ áÅÐÅÍÇàÃ¹« ËÇ‹Í§ ÊÒÁÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃèÕ Ç‹ Áà»š¹ËÑÇË¹ŒÒ¤³Ð·Ó§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑºÁ×ÍäÇÃÑÊâ¤ÇÔ´-19 à¢ÕÂ¹
Å§ã¹¤ÍÅÑÁ¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ The Straits Times ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã Ç‹Ò “·Ø¡¤¹µ‹Ò§¶ÒÁÇ‹ÒâÃ¤ÃÐºÒ´¨Ð
ÊÔ¹é ÊØ´àÁ×Íè äËÃ‹áÅÐÍÂ‹Ò§äÃ? ¢‹ÒÇÃŒÒÂ ¤×Í â¤ÇÔ´¨ÐäÁ‹ËÒÂä»äË¹ áµ‹¢Ò‹ Ç´Õ ¤×ÍàÃÒÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ¡‹ ºÑ ÁÑ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§»¡µÔ ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò
‘â¤ÇÔ´-19’ ä´Œ¡ÅÒÂà»š¹âÃ¤»ÃÐ¨Ó¶Ô¹è ä»áÅŒÇ” â¤ÇÔ´-19 ¡çàËÁ×Í¹ ‘ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹’ ÃÑ°Á¹µÃÕ·§éÑ ÊÒÁ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ÁÑ¹àËÁ×Í¹¡ÑºäÇÃÑÊ
ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹, â¤ÇÔ´-19 ¨ÐÂÑ§¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Øµ Í‹ à¹×Íè § áÅÐÍÂÙÃ‹ Í´ã¹ÊÑ§¤ÁáÁŒ¼µŒÙ ´Ô àª×Íé Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÊÒÁÒÃ¶¿„¹œ µÑÇàÍ§ä´Œ â´ÂäÁ‹µÍŒ §à¢ŒÒ
ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ áÅÐãªŒÂÒà¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂËÃ×ÍäÁ‹ãªŒàÅÂ “àÃÒÊÒÁÒÃ¶ãªŒªÕÇÔµÃ‹ÇÁ¡Ñºâ¤ÇÔ´ä´Œ àÃÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¡Ó¨Ñ´
ÁÑ¹ÍÍ¡ä»áµ‹àÃÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕÂè ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ãËŒ¡ÅÒÂà»š¹ÊÔ§è ·Õ¤è ¡Ø ¤ÒÁàÃÒä´Œ¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò à©¡àª‹¹ ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹”¾Ç¡à¢Ò ¡Å‹ÒÇ
ÇÑ¤«Õ¹¤×Í·Ò§ÍÍ¡ ÀÒÃ¡Ô¨ÊÓ¤ÑÞÅÓ´Ñº¶Ñ´ä» ¤×Í ¡ÒÃ·ÓãËŒ»ÃÐªÒ¡Ã ò ã¹ ó ä´ŒÃÑºÇÑ¤«Õ¹¤Ãº ò â´Ê ÀÒÂã¹ÇÑ¹¤ÃºÃÍº
õö »‚¢Í§ÊÔ§¤â»Ã«§èÖ µÃ§¡ÑºÇÑ¹·Õè ù ÊÔ§ËÒ¤Á ¡ÒÃÍÍ¡á¹Ç·Ò§ãËÁ‹à¾×Íè ÍÂÙÃ‹ Ç‹ Á¡Ñºâ¤ÇÔ´-19 ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã ¹Í¡¨Ò¡ÇÒ§á¼¹
à´Ô¹Ë¹ŒÒ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹áÅŒÇ ÂÑ§ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃµÃÇ¨ËÒàª×éÍ·Õèà¢ŒÒ¶Ö§§‹ÒÂ¢Öé¹ àª‹¹ ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ä´Œ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ áÅÐãªŒà¤Ã×èÍ§à»†ÒÇÑ´
ÅÁËÒÂã¨ ãËŒÇàÔ ¤ÃÒÐËËÒàª×Íé ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ Ê¹ÒÁºÔ¹ ·‹ÒàÃ×Í ÍÒ¤ÒÃ·Ó§Ò¹ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ âÃ§¾ÂÒºÒÅ
áÅÐÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨ÐãËŒãªŒà¤Ã×Íè §µÃÇ¨àª×Íé áºº§‹ÒÂ ËÃ×Í Test Kit ÊÒÁÒÃ¶ÃÙ¼Œ Åä´Œ·¹Ñ ·Õã¹ ñ-ò ¹Ò·Õ à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕÍè Ò¨àÅÔ¡
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µÔ´µÒÁáÅÐ¡Ñ¡¡Ñ¹¼ÙŒµÔ´àª×éÍ¨Ó¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèµÃÇ¨¾º¼ÙŒµÔ´àª×éÍ à¹×èÍ§¨Ò¡µÃÇ¨ÊÍº§‹ÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ·ÓãËŒÊÒÁÒÃ¶
Â×¹ÂÑ¹Ç‹ÒµÑÇàÍ§µÔ´àª×Íé ËÃ×ÍäÁ‹ á¹Ç·Ò§ãËÁ‹¹éÕ ÍÒ¨·ÓãËŒ¼µŒÙ ´Ô àª×Íé ÊÒÁÒÃ¶¾Ñ¡¿„¹œ ä´Œ·ºèÕ ÒŒ ¹à¾ÃÒÐ¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹¨Ð·ÓãËŒÁÍÕ Ò¡ÒÃ
äÁ‹Ã¹Ø áÃ§áÅÐ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅàÃ×Íè §âÃ§¾ÂÒºÒÅàµçÁ¨ÐÅ´¹ŒÍÂÅ§ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁàÊÕÂè §¨Ò¡¡ÒÃá¾Ã‹àª×Íé µèÓÅ§ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤¹·Õ©è ´Õ ÇÑ¤«Õ¹
ÁÒ¡¢Öé¹¡ÅÑººŒÒ¹ä´Œ â´ÂäÁ‹µŒÍ§¡Ñ¡µÑÇ ´ŒÇÂ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ãËÁ‹¹Õé ¨Ð·ÓãËŒªÒÇÊÔ§¤â»ÃÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ä»äË¹ÁÒäË¹ä´Œ
â´ÂäÁ‹¨Óà»š¹µŒÍ§¡Ñ¡µÑÇ ËÃ×ÍãªŒàÇÅÒã¹¡ÒÃ¡Ñ¡µÑÇ¹ŒÍÂÁÒ¡ ÃÑ°Á¹µÃÕ·Ñé§ÊÒÁ¤¹ ¡Å‹ÒÇ “ã¹¢³Ð·ÕèàÃÒÇÒ´á¼¹§Ò¹ àÃÒµŒÍ§
àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð»ÃÑºµÑÇ áÅÐ¡ŒÒÇä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ áµ‹ºÒ§¤ÃÑé§¡çµŒÍ§ÂŒÍ¹¡ÅÑºËÒ¡¨Óà»š¹ ¡‹Í¹·ÕèàÃÒ¨Ð¡ŒÒÇä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÍÕ¡¤ÃÑé§
áµ‹¾Ç¡àÃÒµÑé§ã¨á¹‹Çá¹‹·Õè¨ÐÁÍ§¼‹Ò¹¨Ø´ÊÔé¹ÊØ´¹Õé”

¡ÅÂØ · ¸ Ã Ñ º Á× Í â¤ÇÔ ´ -19 ÃÐÅÍ¡ÊÒÁµ‹ Í ÊÕ è

àªŒÒ óð ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ÈÃ¤. Êª. ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁµÔ´µÒÁ§Ò¹à´ÔÁ
áÅÐÇÒ§á¼¹àµÃÕÂÁÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´ÃÐÅÍ¡ãËÁ‹¨Ò¡äÇÃÑÊÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø
à´ÅµÒ·Õèä´Œà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ¨Ðà»š¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸ØËÅÑ¡ã¹ä·Â·Õè¹Ñ¡
ÇÔªÒ¡ÒÃÇ‹Ò¨Ð·ÓãËŒÂÍ´¼ÙµŒ ´Ô àª×Íé ÃÒÂãËÁ‹à¾ÔÁè ¢Ö¹é ¡Ç‹ÒÇÑ¹ÅÐËÁ×¹è
¤¹áÅÐ¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµÍÒ¨ÊÙ§¶Ö§ÇÑ¹ÅÐ¡Ç‹ÒÃŒÍÂ¤¹ã¹ª‹Ç§¡ÅÒ§¶Ö§
»ÅÒÂ¡Ã¡®Ò¤Á¹Õé â´ÂÁÕàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ÃÍ§Ï»ÃÕ´Ò ÃÍ§ÏÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì
ÃÍ§ÊØ·¸Ô¾§É áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ÈÃ¤. ªØ´àÅç¡¢Í§ Êª.à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ
»ÃÐªØÁ áÅÐä´ŒÊÃØ»á¹Ç·Ò§¢Ñºà¤Å×èÍ¹äÇŒ´Ñ§¹Õé

๑
๒
๓

¿„œ¹ÈÙ¹Â ÈÃ¤. ¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤¡Ãµ‹Ò§æ ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐ
¾×¹é ·Õè ãËŒÁ¤Õ ÇÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐÁÕº·ºÒ·Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹
ÁÒµÃ¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹¾×¹é ·Õ·è ÇèÑ »ÃÐà·ÈË¹Ø¹ª‹ÇÂÁÒµÃ
¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°àËÁ×Í¹¡ÒÃÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 ÃÐÅÍ¡Ë¹Öè§·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
ÀÒÂã¹ Êª. ¹Í¡¨Ò¡ ÈÃ¤.Êª. áÅŒÇ¨ÐãËŒ Ê¹¾. à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ËÅÑ¡»ÃÐÊÒ¹ÀÒ¤Õã¹¾×¹é ·Õ·è ÇèÑ »ÃÐà·È áÅÐ¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·ÕÁ§Ò¹
Ê¹¾.µÔ´µÒÁ§Ò¹·Ø¡ÊÑ»´ÒË
à»‡ÒËÁÒÂáÅÐ¡ÅÂØ·¸ÃºÑ Á×Íâ¤ÇÔ´-19 ÃÐÅÍ¡ÊÒÁµ‹ÍÊÕè ¨ÐÍÂÙ‹
·ÕèµÓºÅáÅÐªØÁª¹ â´Âà¹Œ¹ãËŒÁÕÁÒµÃ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹
ËÃ×Í¸ÃÃÁ¹ÙÞÊÙÀŒ ÂÑ â¤ÇÔ´ ¿„¹œ ¿Ù¤³
Ø ÀÒ¾ªÕÇµÔ áÅÐ¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨
¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹ÃÐ´ÑºµÓºÅ ¼‹Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÁÑªªÒ¨Ñ§ËÇÑ´
ÊÀÒÍ§¤¡ÃªØÁª¹áÅÐ¡Í§·Ø¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹¾×é¹·Õè

๔
๕

ÇÔ¸¡Õ ÒÃà¹Œ¹¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§à¾×Íè »ÅØ¡¾ÅÑ§ªØÁª¹ãËŒµ¹è× ÃÙÊŒ ÀŒÙ ÂÑ â¤ÇÔ´-19
ÍÕ¡¤ÃÑé§ ãËŒªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ»‡Í§¡Ñ¹µÑÇàÍ§áÅÐ¾ÃŒÍÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
Home Isolation áÅÐ Community Isolation
º·ºÒ·¢Í§ÇÑ´áÅÐ¾ÃÐÊ§¦ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ÃÃÁ¹ÙÞ
ÊØ¢ÀÒ¾¾ÃÐÊ§¦áË‹§ªÒµÔ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡ã¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Ó
ÃÑºÁ×Í¡ÑºÇÔ¡Äµ¤ÃÑ§é ¹Õ·é ¨èÕ ÐÁÕ¼µŒÙ ´Ô àª×Íé ¼Ù»Œ Ç† ÂË¹Ñ¡ áÅÐàÊÕÂªÕÇµÔ
¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙã‹ ¹¾×¹é ·Õè ÃÇÁ·Ñ§é ª‹ÇÂ¿„¹œ ¿Ù¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨
¢Í§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇ»ÃÐà·È ´ŒÇÂ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙãËŒ¤Ø³¤‹Ò¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ
áÅÐãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ¼‹Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¾Ô¸ÕÈ¾·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ‹ à»š¹µŒ¹

á¼¹ËÅÑ¡ õ »‚ ©ºÑº·Õè ô ¾.È. òõöö-òõ÷ð ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÃÇºÃÇÁ

¤ÇÒÁàËç¹µ‹Í¤Ø³¤‹Ò¢Í§ ¾.Ã.º. ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¾.È. òõõð áÅÐº·ºÒ·¢Í§
Êª.·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ÃÇÁ·Ñ§é ¢ŒÍàÊ¹Í¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¨Ò¡¼Ù·Œ àèÕ ¤ÂÃ‹ÇÁ§Ò¹·Ñ§é ÀÒÂ¹Í¡áÅÐÀÒÂã¹
µÑ§é áµ‹Ã¹‹Ø ¼ÅÑ¡´Ñ¹ ¾.Ã.º. áÅÐºØ¡àºÔ¡ Êª., ÃØ¹‹ ¢Ñºà¤Å×Íè ¹§Ò¹»˜¨¨Øº¹Ñ áÅÐÃØ¹‹ Í¹Ò¤µ
Move on ©ºÑº¹Õé¢ÍÍ¹ØÞÒµËÂÔº¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ·‹Ò¹Ë¹Öè§·ÕèÁÕº·ºÒ·
ÊÓ¤ÑÞ·Ñ§é ã¹ª‹Ç§·Ó¤ÅÍ´¡®ËÁÒÂ áÅÐ¢³Ð¹Õ¡é àç »š¹¡ÓÅÑ§ËÅÑ¡ª‹ÇÂ¢Ñºà¤Å×Íè ¹§Ò¹
Êª.Ã‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤ÕÍ¹è× ÍÂ‹Ò§á¢ç§¢Ñ¹ ÍÒ¨ÒÃÂ·Ò‹ ¹¹Õé ä´ŒãËŒ¤ÇÒÁàËç¹·Õ·è ÒŒ ·ÒÂ µÃ§ä»
µÃ§ÁÒ áÅÐ¹‹ÒÊ¹ã¨ à»š¹»ÃÐâÂª¹·¾èÕ Ç¡àÃÒ¨ÐãªŒ·º·Ç¹§Ò¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÁÒ¡ ´Ñ§¹Õé

๓
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๑ ÍÒ¨ÒÃÂÁ¤Õ ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò ¤ÇÒÁÁØ§‹ ËÁÒÂËÅÑ¡ (Purpose) ¢Í§ ¾.Ã.º. ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¾.È. òõõð ¤×Í ¡ÒÃ»¯ÔÃ»Ù ÃÐºº

ÊØ¢ÀÒ¾ (Health systems reform) «Öè§à»š¹ life-time task áÅÐ life-time purpose ¢Í§¡®ËÁÒÂ©ºÑº¹Õé ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
àËç¹Ç‹Ò¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õµè ÒÁ¡®ËÁÒÂã¹àÃ×Íè § Health systems reform ¹Ñ¹é ÂÑ§ on tract ÍÂÙ‹ áµ‹ÇÒ‹ ¤ÇÒÁÁØ§‹ ÁÑ¹è ã¹àÃ×Íè § reform
á¼‹ÇÅ§ËÃ×ÍäÁ‹¡Íç ÂÙ¡‹ ºÑ ·Õè ¢³Ð·ÕÊè §Ñ ¤Áä»ä¡ÅáÅŒÇáµ‹º·ºÒ·àÃÒÂÑ§àËÁ×Í¹ÍÂÙ¡‹ ºÑ ·Õè äÁ‹ä´Œ»ÃÑºµÒÁ ·ÓãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ contribute
ä»ÁÒ¡¾Í â´Âà©¾ÒÐ¤¹·Ó§Ò¹´ÙàËÁ×Í¹µÔ´¡Ñº§Ò¹ routine à¢ŒÒ comfort zone áÅÐäÁ‹ä´Œ reform ·Ó§Ò¹ä»àÃ×Íè Âæ ÊÃØ»
Ç‹ÒàÃÒäÁ‹ä´ŒàÍÒà¤Ã×Íè §Á×ÍÁÒ¨Ñ´¡ÒÃàªÔ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃà¾×Íè ãËŒà¡Ô´¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ·ÓãËŒàÃ×Íè §¡ÒÃ»¯ÔÃ»Ù àªÔ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ
ÃÐºº¹Ñé¹ËÒÂä»àÅÂ
¤ÇÒÁÁØ§‹ ËÁÒÂÍ×¹è ·ÕÊè Ó¤ÑÞÊØ´µÒÁ ¾.Ã.º. ¤×Í º·ºÒ· ¤Êª. ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õ·è »èÕ ÃÖ¡ÉÒ (consultative body)
àÊ¹Íá¹Ð¹âÂºÒÂãËŒÃÑ°ºÒÅä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³ÂÑ§äÁ‹ÊÑÁÄ·¸Ôì¼Å Ê‹Ç¹ãËÞ‹·Õè ¤Êª.àÊ¹Íµ‹Í ¤ÃÁ.¡ç¨Ðà»š¹àÃ×èÍ§à¾×èÍ·ÃÒº¨Ò¡ÁµÔ
ÊÁÑªªÒÏ º·ºÒ·¢Í§ ¤Êª. µÃ§¹ÕéÂÑ§äÁ‹à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ËÃ×ÍÂÍÁÃÑºà·‹Ò·Õè¤ÇÃ
àÃ×Íè §ÊÔ·¸ÔË¹ŒÒ·Õ´è ÒŒ ¹ÊØ¢ÀÒ¾¹Ñ¹é ªÑ´à¨¹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ living will áµ‹Â·Ø ¸ÈÒÊµÃàÃ×Íè §¹Õãé ªŒàÇÅÒ¹Ò¹ÁÒ¡¶Ö§ ô-õ »‚ à¾ÃÒÐ
ÁÕàÃ×èÍ§¿‡Í§ÃŒÍ§à¡Ô´¢Öé¹ áÅÐàËç¹Ç‹Òº·ºÒ·àÃ×èÍ§¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔË¹ŒÒ·Õè´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾Í×è¹æ ¢Í§ Êª. ¹Ñé¹ÂÑ§·Óä´ŒäÁ‹ªÑ´à¨¹
ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾·Ñ§é ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¾×¹é ·Õ¹è ¹éÑ ÍÒ¨¶×ÍÇ‹ÒµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁÁØ§‹ ËÁÒÂä´ŒÃÐ´ÑºË¹Ö§è áµ‹¤ÇÃ¨ÐÁÕ contribution
ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Õé à¾ÃÒÐ¾Ç¡àÃÒµÔ´¡ÃÍºÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¤Õà´ÔÁæ ¡ÅØ‹Áà´ÔÁæ ¢³Ð·ÕèÀÒ¤ÕÀÒ¤ÃÑ°ËÅÒÂË¹‹ÇÂ§Ò¹ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¹ÓàÃ×èÍ§¨Ò¡
ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾ä»ãªŒºÙÃ³Ò¡ÒÃã¹§Ò¹áºº·Ò§¡ÒÃä´Œ
¸ÃÃÁ¹ÙÞÇ‹Ò´ŒÇÂÃÐººÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ¡àç »š¹àËÁ×Í¹¡Ã³ÕÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾àª‹¹¡Ñ¹ â´ÂàËç¹Ç‹Ò¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ·Õäè Á‹ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ
ÂÍÁÃÑº¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à·‹Ò·Õè¤ÇÃ ·ÓãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°äÁ‹à¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·Ã‹ÇÁ (engage) ¡Ñº Êª. áÅÐºÒ§¡Ã³Õà¢ÒÍÒ¨
ÃÙÊŒ ¡Ö µŒÒ¹ (encounter) ÍÕ¡´ŒÇÂ áµ‹àÃ×Íè §¸ÃÃÁ¹ÙÞÊØ¢ÀÒ¾¾×¹é ·Õ´è ÁÙ ¤Õ ÇÒÁâ´´à´‹¹ã¹¡ÒÃàÍÒä»ãªŒÊÃŒÒ§¡µÔ¡ÒªØÁª¹ÁÕµÇÑ ÍÂ‹Ò§
ªØÁª¹Ë¹Öè§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ·ÕèÍŒÒ§¸ÃÃÁ¹ÙÞªØÁª¹ã¹¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ÈÒÊ¹ÒáÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔã¹¾×é¹·Õè¢Í§µ¹
àÃ×èÍ§ HIA áÁŒäÁ‹¤‹ÍÂä´Œà¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁ áµ‹¡çàËç¹¼ÅÅÑ¾¸·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§¨Ò¡ HIA ·Õè¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Òµ‹Í áµ‹àÃ×èÍ§ HIA ¹ÕéàËç¹Ç‹Ò
äÁ‹ãª‹¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂËÅÑ¡¢Í§ ¾.Ã.º. à¾ÃÒÐã¹ ¾.Ã.º. ãËŒ ¤Êª. ·Óà¾ÕÂ§ËÅÑ¡à¡³± HIA à·‹Ò¹Ñé¹
ÊÓËÃÑºá¹Ç¤Ô´·ÕÇè Ò‹ “á¢¹¢ÇÒ¢Ñºà¤Å×Íè ¹¹âÂºÒÂ á¢¹«ŒÒÂà¤Å×Íè ¹äËÇÊÑ§¤Á” ¾.Ã.º. ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ÍÍ¡áººãËŒ Êª.
à»š¹Í§¤¡ÃÃÑ°·Õèà»š¹ policy body äÁ‹ä´ŒãËŒä»à¤Å×èÍ¹äËÇÊÑ§¤Á ËÃ×ÍËÒ¡¨ÐãªŒ¤ÓÇ‹Ò “à¤Å×èÍ¹äËÇÊÑ§¤Á” µ‹Í ¡çµŒÍ§ËÒ¹ÔÂÒÁ
ãËŒª´Ñ áÅÐà¢ŒÒã¨µÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐÀÒ¤ÕÀÒ¤ÃÑ°¨Ðà¢ŒÒã¨¼Ô´Ç‹Ò¨Ðä»à¤Å×Íè ¹äËÇÊÑ§¤ÁãËŒÁÒµŒÒ¹ÃÑ°ËÃ×ÍäÁ‹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àËç¹Ç‹Ò¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃ¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð¢Í§ Êª. ¹Ñé¹µŒÍ§à»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂáºº»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í (Deliberative democracy)
â´Ââ¤Ã§ÊÃŒÒ§ Êª. ¹Ñ¹é äÁ‹ä´ŒàÍ×Íé ãËŒä»¢Ñºà¤Å×Íè ¹¹âÂºÒÂ à¾ÃÒÐ¨Ó¹Ç¹¤¹¡çÁäÕ Á‹ÁÒ¡«Ö§è â¤Ã§ÊÃŒÒ§·ÕÇè Ò§äÇŒ¤Í× à»š¹ consultative
body ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ â´ÂãËŒ¿˜§àÊÕÂ§»ÃÐªÒª¹ÁÒà¢ŒÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§àÃÒáÅÐ¹Ó¢ŒÍàÊ¹Í¹âÂºÒÂä»ºÍ¡ÃÑ°ºÒÅ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§àËç¹
Ç‹ÒàÃ×èÍ§ “á¢¹¢ÇÒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ á¢¹«ŒÒÂà¤Å×èÍ¹äËÇÊÑ§¤Á” ¹Õé¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¢Íºà¢µÂÑ§äÁ‹µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂËÅÑ¡
¢Í§ ¾.Ã.º. ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ àËç¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ Êª. Ç‹Ò·ÓàÃ×èÍ§´Ñ§Ç‹Ò¹Õéä´ŒÁÒ¡ «Öè§ÍÒ¨ÅÍ§ÁÒ´ÙÇ‹Ò º·àÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ·Ó
áºº¹ÕéÊÒÁÒÃ¶µÍº¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂËÅÑ¡ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ËÃ×ÍÂÔè§·ÓãËŒÀÒ¤ÕËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ
ºÒ§¡ÅØ‹ÁÃÙŒÊÖ¡ËÇÑè¹äËÇ
¹Í¡¨Ò¡¹Õé §Ò¹ Êª. µŒÍ§à¹Œ¹ã¹àÃ×Íè §¢Í§¡ÒÃ·Ó¢ŒÍÁÙÅ·Õàè »š¹ evidence-based ËÃ×Í informationbased â´ÂµŒÍ§
¾Ñ²¹Ò information ËÃ×Í evidence ãËŒà¡Ô´à»š¹ knowledge áÅÐ wisdom ¢Í§ Êª. áÅÐ¹Óä»à»š¹ input à¢ŒÒ ¤Êª. ãËŒä´Œ
ÊÃØ»ËÒ¡¨ÐÇÑ´ outcome ¢Í§ Êª. ·ÕèÊÐ·ŒÍ¹µÒÁ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂËÅÑ¡¢Í§ ¾.Ã.º. ¡ç¨ÐãËŒ¤Ðá¹¹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò õ ¨Ò¡
¤Ðá¹¹àµçÁ ñð áµ‹ËÒ¡ãËŒ¤Ðá¹¹µÒÁà¡³± Êª. à»š¹Í§¤¡Ã¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÍÍ¡áººãËŒÁÕ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ Â×´ËÂØ‹¹äÁ‹µÔ´¡ÃÍº
(Flexibility) ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÊÑ§¤Á â´ÂãªŒà¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÁ ¾.Ã.º. ËÃ×ÍÍ×è¹æ
¡ç¨ÐãËŒ ø ¤Ðá¹¹ à¾ÃÒÐ Êª. ·Óä´Œ´Õ¡Ç‹ÒÃÐººÃÒª¡ÒÃ»¡µÔã¹àÃ×èÍ§àËÅ‹Ò¹Õé
ÊØ´·ŒÒÂ ÁÕÍÒ¨ÒÃÂ·Ò‹ ¹Ë¹Ö§è ·Õãè ¡ÅŒª´Ô ¾Ç¡àÃÒ ºÍ¡ª‹Ç§ËÅÑ§àËç¹ Êª. ÍÂÙ¡‹ ¹Ñ áººÊºÒÂæ ÃÐÇÑ§µÑÇ¹ŒÍÂÅ§ áÅÐ½Ò¡àµ×Í¹
Ç‹ÒáÁŒÇÒ‹ ¾Ç¡àÃÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹¨Ðä´ŒÇ¤Ñ «Õ¹¤ÃºÊÍ§à¢çÁáÅŒÇ áµ‹¢ÍŒ à·ç¨¨ÃÔ§äÁ‹ÇÒ‹ ÇÑ¤«Õ¹ÂÕËè ÍŒ äË¹¡çÂ§Ñ ÁÕâÍ¡ÒÊµÔ´àª×Íé ä´Œ ·ÕÊè Ó¤ÑÞÊØ´
¡ÒÃ´µŒÍ§äÁ‹µ¡ ¡ÒÃ·Ò¹ÍÒËÒÃã¹ËŒÍ§»ÃÐªØÁËÃ×Íã¹ËŒÍ§àµÃÕÂÁÍÒËÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹äÁ‹¤ÇÃÁÕã¹ª‹Ç§¹Õé ¶ŒÒ¨Óà»š¹ãËŒ¹Ñè§
Ë‹Ò§¡Ñ¹ËÃ×ÍáÂ¡¡Ñ¹ä»àÅÂ áÅÐËÅÑ§»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑé§¼ŒÒËØŒÁËÑÇäÁ¤·Õè·ÓäÇŒÍÂ‹Ò§´ÕµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¦‹Òàª×éÍ¹Ð¤ÃÑº
...´ŒÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔÞ

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๑

วันจันทรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สวัสดีครับพวกเราชาวสุชนทุกคน

“MOVE ON..¡ŒÒÇä»´ŒÇÂ¡Ñ¹” ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ ò ·ØÁ‹ ¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·èÕ ñò ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô

à»š¹»‚·Õè ò ©ºÑº·Õè ôñ ¹Ñºµ‹Íà¹×èÍ§à»š¹©ºÑº·Õè ùô ¹ÒÂ¡Ï àÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ Èº¤.ªØ´ãËÞ‹´‹Ç¹·ÕèÊØ´
ÊÔºâÁ§àªŒÒÇÑ¹ÈØ¡Ã·èÖ ù ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ÁÕÁµÔ»ÃÐ¡ÒÈà¤ÍÃ¿Ç Ê¡ÃØ§à·¾Ï »ÃÔÁ³±ÅáÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµŒÃÇÁ ñð ¨Ñ§ËÇÑ´ËŒÒÁ
»ÃÐªÒª¹ÍÍ¡¹Í¡ºŒÒ¹µÑé§áµ‹ÊÒÁ·Ø‹Á¶Ö§µÕÊÕèÇÑ¹ÃØ‹§¢Öé¹Â¡àÇŒ¹ÁÕàËµØ¨Óà»š¹ ÅÍ¡´ÒÇ¹ËŒÒÁà´Ô¹·Ò§¢ŒÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ »´
Ê¶Ò¹·ÕèäÁ‹¨Óà»š¹µ‹Í¡ÒÃãªŒªÕÇÔ´µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè ñò ¡Ã¡®Ò¤Á à»š¹àÇÅÒ ñô ÇÑ¹ ¾Òä·ÂáÅÐÃÑ°ºÒÅà¢ŒÒÊÙ‹â¤Œ§ÍÑ¹µÃÒÂ·Ò§
àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§¶ŒÒà¨çº¤ÃÑé§¹ÕéáÅŒÇäÁ‹¨º à¾ÃÒÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³â¤ÇÔ´-19 áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºÊÃŒÒ§ÇÔ¡ÄµÁÒ¡¢Öé¹·Ø¡ÇÑ¹ ¢³Ð·Õè
Êª. à¢ŒÒÊÙ‹ WFH áººàµçÁÃŒÍÂÂ¡àÇŒ¹¼ÙŒ·ÕèÁÕÀÒÃ¡Ô¨¨Óà»š¹¨ÃÔ§æ

ã¹·ÕèÊØ´¹âÂºÒÂÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 ¡çµŒÍ§à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡

medical care oriented à»š ¹ primary care oriented
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢Í¹ØÞÒµãËŒµÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒàÊÕèÂ§áºº self-test
´ŒÇÂ rapid antigen test kit áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒµÔ´àª×éÍÃÒÂãËÁ‹
·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÕÍÒ¡ÒÃãËŒàÃÔèÁ´ŒÇÂÃÐººáÂ¡´ÙáÅ·ÕèºŒÒ¹ ËÃ×Í home
isolation (HI) áÅÐÈÙ¹Â¾¡Ñ ¤ÍÂ ËÃ×Í community isolation
(CI) Ã‹ÇÁ¡ÑºÃÐººÊ‹§µ‹Í¼ÙŒ»†ÇÂ¨Ò¡ªØÁª¹àª×èÍÁ¡Ñº Ã¾.Ê¹ÒÁ
áÅÐ Ã¾.ËÅÑ¡·ÕèÂÑ§µŒÍ§àÃ‹§¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¾ÃÒÐ¢³Ð¹Õéã¹
¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ»ÃÔÁ³±ÅàµÕÂ§ Ã¾.àµçÁà¡×ÍºËÁ´áÅŒÇ »ÃÐ¡Íº
¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â·ÕèàË¹×èÍÂÅŒÒàµçÁ·Õè

๒

MOVE N

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๑ วันจันทรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

º·ºÒ·¢Í§ Êª. ÀÒÂãµŒá¼¹¢Ñºà¤Å×Íè ¹ “¾ÅàÁ×Í§µ×¹è ÃÙŒ ÊÙÀŒ ÂÑ â¤ÇÔ´-19 ÃÐÅÍ¡ÊÒÁµ‹Íà¹×Íè §ÊÕ”è ã¹Ê‹Ç¹¾×¹é ·Õè

¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÔÁ³±Å à¹Œ¹¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÕÂ·Ø ¸ÈÒÊµÃ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¡·Á., Ê»Êª., ÊÊÊ., ¾Íª.
ÊÇÊÊ., à¤Ã×Í¢‹ÒÂá¾·ÂàÇªÈÒÊµÃ¤ÃÍº¤ÃÑÇ, à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÅÔ¹¡Ô ªØÁª¹ÍºÍØ¹‹ áÅÐ Ã¾. àÍ¡ª¹ àª‹¹ à¤Ã×Í Ã¾.»ÂÐàÇª
à¾×Íè ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¢ÂÒÂáÅÐàª×Íè ÁÃÐºººÃÔ¡ÒÃ áÅÐàÂç¹ÇÑ¹·Õè ù ¡Ã¡®Ò¤Á Êª. ä´ŒàªÔÞ»ÃÐªØÁ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃµ‹Íà¹×Íè §¨Ò¡·Õäè ´ŒËÒÃ×Í
ÁÒ ò-ó ¤ÃÑé§ áÅÐÊÃØ»Ã‹ÇÁ¡Ñ¹´Ñ§¹Õé

๑

๓

๔

๕

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢ÂÒÂàµÕÂ§ÃÑº¼ÙµŒ ´Ô àª×Íé ÊÕàËÅ×Í§áÅÐÊÕá´§à¾ÔÁè áÅÐ
¨Ñ´¡ÒÃàª×èÍÁÃÐºººÃÔ¡ÒÃ ÃÐËÇ‹Ò§ ËŒÍ§äÍ«ÕÂÙ, àµÕÂ§
Ã¾.àÍ¡ª¹,Ã¾.Ê¹ÒÁ,¤ÅÔ¹Ô¡ªØÁª¹ÍºÍØ‹¹ ¢Í§ Ê»Êª. ¡Ç‹Ò
òðð ¤ÅÔ¹Ô¡ CommunityIsolation ·Ø¡à¢µ¢Í§ ¡·Á.,
Home Isolation ·Õ¡è ÓÅÑ§¨Ðà¡Ô´ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ, ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§´ŒÇÂªØ´µÃÇ¨ rapid antigen test
áÅÐà¾ÔèÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹
Ã¾.»ÂÐàÇª ¹ÓÃ‹Í§¢ÂÒÂàµÕÂ§ÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂÊÕàËÅ×Í§à¾ÔèÁàµÔÁ
»ÃÐÁÒ³ òðð àµÕÂ§ áÅÐàµÕÂ§äÍ«ÕÂÙÊ¹ÒÁÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂÊÕá´§
à¾ÔèÁÍÕ¡ ñòð àµÕÂ§ÀÒÂã¹ ñ-ò ÊÑ»´ÒË¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ à¾×èÍÊ¹Ñº
Ê¹Ø¹áÅÐàµÃÕÂÁÃÑº¡ÒÃÊ‹§µÑÇ¼ÙŒ»†ÇÂ¨Ò¡¤ÅÔ¹Ô¡ªØÁª¹ÍºÍØ‹¹
áÅÐ¨Ò¡ HI, CI ·ÑÇè ¡ÃØ§à·¾Ï à»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§àª×Íè ÁÃÐºººÃÔ¡ÒÃ
ãËŒ Ã¾.àÍ¡ª¹Í×è¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁµ‹Íä»

๒

àª×èÍÁÃÐºººÃÔ¡ÒÃ ´ŒÇÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÊ‹§µ‹Í áÅÐ¡ÒÃª´àªÂ¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ Ê»Êª.¡ÒÃãªŒ
à§Ô¹¡Íº·Ø¹·ŒÍ§¶Ô¹è ¢Í§ ¡·Á.,¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁ
á¢ç§áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹¢Í§ ÊÇÊÊ. ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¨Ñ´
·Óá¹Ç·Ò§áÅÐ½ƒ¡ÍºÃÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ñ§é ÊÒÂÇÔªÒªÕ¾áÅÐÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ·Õàè ¤Ã×Í¢‹ÒÂá¾·ÂàÇªÈÒÊµÃ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ¡ÓÅÑ§àµÃÕÂÁ¡ÒÃ ·Ñé§ËÁ´¹ÕéãËŒà¡Ô´¢Öé¹àÃçÇ·ÕèÊØ´
Ã¾.»ÂÐàÇª ¹ÓÃ‹Í§¢ÂÒÂàµÕÂ§
ÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂÊÕàËÅ×Í§à¾ÔèÁàµÔÁ
»ÃÐÁÒ³ òðð àµÕÂ§

Ê»Êª. Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØÁ‹ àÇªÈÒÊµÃ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ Ã¾.»ÂÐàÇª¨ÐàÃ‹§¨Ñ´»ÃÐªØÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
¤ÅÔ¹Ô¡ªØÁª¹ÍºÍØ‹¹ã¹ÃÐºº¡Ç‹Ò òðð áË‹§ ã¹àÃ×èÍ§ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃÊ‹§µ‹Í
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÑºªØÁª¹ÃÐºº¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂª´àªÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐµÑé§à»‡ÒËÁÒÂà»´¨Ø´ºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§¡ÅØÁ‹ àÊÕÂè §µÔ´àª×Íé áºº
apid antigentest »ÃÐÁÒ³ òð ¨Ø´·ÑÇè ¡ÃØ§à·¾ÏµÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§ÇÑ¹ÅÐà»š¹ËÁ×è¹¤¹ÀÒÂã¹ÊÑ»´ÒË¹Õé
Êª. »ÃÐÊÒ¹·ÕÁÇÔªÒ¡ÒÃ ÃÇºÃÇÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅÓºÒ¡·Õè¤¹¡ÃØ§à·¾Ï ·Ø¡¡ÅØ‹Á ·Ø¡ÍÒªÕ¾ä´ŒÃÑº
¨Ò¡ÇÔ¡Äµ¤ÃÑ§é ¹Õé ÁÒÊÃØ»à»š¹¢ŒÍàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¹Óä»ÊÙ¡‹ ÒÃÊÃŒÒ§àÇ·ÕãËŒÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ½˜¹¶Ö§ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾·Õ¾è §èÖ »ÃÐÊ§¤
·ÕèÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ ·Õèã¡ÅŒºŒÒ¹ã¡ÅŒã¨áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÇÔ¡Äµµ‹Ò§æ ä´Œ ¨Ò¡¤ÇÒÁ½˜¹ËÃ×Íà»‡ÒËÁÒÂ
Ã‹ÇÁ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃËÒ©Ñ¹·ÁµÔ¢Í§¤¹¡ÃØ§à·¾Ï à»š¹á¼¹àªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ áÅÐÁÕà¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ àª‹¹ ÁÕ¡Í§·Ø¹
¨Ò¡ËÅÒÂÀÒ¤Ê‹Ç¹à¡Ô´¢Ö¹é ÁÕ¡Åä¡¢Ñºà¤Å×Íè ¹¢Í§»ÃÐªÒª¹ à¾×Íè ¢Ñºà¤Å×Íè ¹á¼¹áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¼‹Ò¹·Ò§¡Åä¡ÀÒ¤ÃÑ° àÍ¡ª¹ »ÃÐªÒ
ÊÑ§¤ÁáÅÐÍ×¹è æ áÅÐ·Ñ§é ËÁ´¹Õ¨é Ð¶Ù¡àÊ¹Í¼‹Ò¹àÇ·ÕÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¤ÃÑ§é ·Õè ò ·Õ¨è Ð¨Ñ´¢Ö¹é ã¹ÇÑ¹·Õè òõ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¹Õé
áÅÐà»š¹©Ñ¹·ÁµÔ¢Í§ªÒÇ¡ÃØ§à·¾Ï

๓

MOVE N

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๑ วันจันทรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ÊÓËÃÑº¡ÒÃÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 ÃÐÅÍ¡ÊÒÁµ‹ÍÊÕè·ÑèÇ»ÃÐà·È à»‡ÒËÁÒÂáÅÐ

¡ÅÂØ·¸¨ÐÍÂÙ·‹ µèÕ ÓºÅáÅÐªØÁª¹ â´Âà¹Œ¹ãËŒÁÁÕ ÒµÃ¡ÒÃËÃ×Í¢ŒÍµ¡Å§Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹
ËÃ×Í¸ÃÃÁ¹ÙÞÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´ ¿„œ¹¿Ù¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨ áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè
·ÑèÇ»ÃÐà·È ¼‹Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÁÑªªÒ¨Ñ§ËÇÑ´ ÊÀÒÍ§¤¡ÃªØÁª¹ ¡Í§·Ø¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹¾×é¹·Õè
áÅÐÍ×è¹æ ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¹Œ¹¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§à¾×èÍ»ÅØ¡¾ÅÑ§ªØÁª¹ãËŒµ×è¹ÃÙŒÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´-19 ÍÕ¡¤ÃÑé§
ãËŒªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ»‡Í§¡Ñ¹µÑÇàÍ§áÅÐ¾ÃŒÍÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Home Isolation ËÃ×Í Community Isolation ¢³Ð·Õèº·ºÒ·¢Í§ÇÑ´áÅÐ¾ÃÐÊ§¦ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
¸ÃÃÁ¹ÙÞÊØ¢ÀÒ¾¾ÃÐÊ§¦áË‹§ªÒµÔ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÁÒ¡ã¹¡ÒÃà»š¹¼Ù¹Œ ÓªØÁª¹ÃÑº
Á×Í¡ÑºÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´ÃÐÅÍ¡ÊÕ¹è ·éÕ ¨èÕ ÐÁÕ¼µŒÙ ´Ô àª×Íé ¼Ù»Œ Ç† ÂË¹Ñ¡áÅÐàÊÕÂªÕÇµÔ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡
¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙã‹ ¹¾×¹é ·Õè ´ŒÇÂ¡ÒÃª‹ÇÂ¿„¹œ ¿Ù¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨¢Í§»ÃÐªÒª¹ ¡ÒÃãËŒ¤³
Ø ¤‹Ò
¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµáÅÐãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ¼‹Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¾Ô¸ÕÈ¾á¹ÇãËÁ‹·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ¢Í§äÇÃÑÊáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµãËÁ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹

Í.ÇÔÊØ·¸Ô ºØÞÞÐâÊÀÔµ ¼ª.¼Í.Ê»Êª.à¢µ ó ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ á¡¹¹ÓÀÒ¤

»ÃÐªÒÊÑ§¤Áã¹¾×é¹·Õè áÅÐÍ´ÕµÅÙ¡ËÁŒÍ·ÕèÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃµÑé§áÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹
Êª. ä´ŒÊÃØ»ÁØÁÁÍ§¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³áÅÐâ¾Êµã¹ Face book Ê‹Ç¹µÑÇäÇŒÍÂ‹Ò§
¹‹ÒÊ¹ãÇ‹Ò ¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¼Å§Ò¹¡Ç‹Ò ñô »‚·Õè¡®ËÁÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ áÅÐ Êª.
ä´ŒÊÃŒÒ§ãËŒ¡ÑºÊÑ§¤Áä·Â´Ñ§¹ÕéÕ

๑
ä´Œ¢ÂÒÂ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢Í§
ÊÑ§¤ÁãËŒà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁ
ËÁÒÂ¢Í§¤ÓÇ‹Ò

“ÊØ¢ÀÒ¾”

Ç‹ÒÁÕ¢Íºà¢µ¡ÇŒÒ§
¢ÇÒ§¤ÃÍº
¤ÅØÁàÃ×èÍ§¡ÒÂ ã¨ »˜ÞÞÒ
áÅÐÊÑ§¤ÁÁÔãª‹¨Ó¡Ñ´Ç§
à¾ÕÂ§àÃ×èÍ§¡ÒÃà¨çºä¢Œ
ä´Œ»†ÇÂà·‹Ò¹Ñé¹

ä´Œà»ÅÕèÂ¹ÁØÁÁÍ§àÃ×èÍ§

ä´ŒÊÃŒÒ§à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò

·Õèà´ÔÁ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
Ç‹Òà»š¹àÃ×èÍ§¢Í§ÃÑ°
à·‹Ò¹Ñé¹áµ‹ÇÑ¹¹Õé
ÊÑ§¤ÁÁÍ§Ç‹Ò¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§
¤¹·Ø¡¤¹áÅÐÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
¨Ò¡¡ÒÃàËç¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á

¶×Íà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèªØÁª¹
·ÑèÇ»ÃÐà·È¹Óä»ãªŒà»š¹
¡µÔ¡Ò¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§
¤¹ã¹ªØÁª¹ «Öè§á¹Ç¤Ô´¹Õé
¶Ù¡¹Óä»µ‹ÍÂÍ´áÅÐ
»ÃÑºãªŒã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§ËÅÒÂÍ§¤¡Ã

“¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð”

“¸ÃÃÁ¹ÙÞÊØ¢ÀÒ¾”

ä´ŒÊÃŒÒ§ “¹Ñ¡ÊÒ¹¾ÅÑ§”
ãËŒà¡Ô´¢Öé¹·ÑèÇ»ÃÐà·ÈáÅÐ
»˜¨¨ØºÑ¹¡ÅÒÂà»š¹¢ØÁ¾ÅÑ§
ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÑ§¤Á
áÅÐªØÁª¹¼‹Ò¹

“¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð
áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ”

·Õèà¢ŒÁá¢ç§áÅÐºØ¤¤Å¡ÅØ‹Á¹Õé
ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÂÍÁÃÑºãËŒà»š¹á¡¹¹Ó
¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹¨Ò¡Í§¤¡Ã
ÀÒ¤ÕÂ·Ø ¸ÈÒÊµÃËÅÒÂÍ§¤¡Ã

ÊØ´·ŒÒÂ â¤ÇÔ´-19 à¢ŒÒÁÒã¡ÅŒÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ à¾×èÍ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹áÅÐ¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¾Ç¡

àÃÒàÃÔèÁ¾º¡ÒÃµÔ´àª×éÍºŒÒ§áÅŒÇàÁ×èÍ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁÕÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃÃÐÇÑ§»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¡çµŒÍ§à¢ŒÁ¢Öé¹´ŒÇÂ áÁŒ
¾Ç¡àÃÒ¨Ðà¢ŒÒÊÙ‹ WFH ¡Ñ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹áÅŒÇ áµ‹ÁÕÊ‹Ç¹Ë¹Öè§·ÕèÀÒÃÐ§Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§ÁÒ·Ó§Ò¹·Õè Êª.
µŒÍ§¢Íº¤Ø³ÃÍ§Ï ¾ÑªÃÒ ·ÕÁ§Ò¹ ¡Í. áÅÐ ¡º. ·Õèä´Œ¨Ñ´ÃÐºº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·Ñé§ÀÒÂã¹¡Ñº
ÀÒÂ¹Í¡ ¨Ñ´¤¹¢Ö¹é ·Ó§Ò¹´ÙáÅÊÓ¹Ñ¡§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ä´ŒÍÂ‹Ò§´ÕàÂÕÂè Á áÅÐ¾ÂÒÂÒÁËÒ
Ã¾.àÍ¡ª¹à»š¹·Ò§àÅ×Í¡ãËŒ¡ºÑ ¾Ç¡àÃÒáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¡Ã³ÕÁ¤Õ ÇÒÁ¨Óà»š¹µŒÍ§µÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§
¡ÒÃµÔ´àª×Íé áÅÐ¾Ñ¡ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ áÁŒ¨ÐÁÕ¢ÍŒ ¨Ó¡Ñ´à¾ÃÒÐàµÕÂ§áÅÐ¡ÓÅÑ§¤¹¢Í§ Ã¾. ¶Ù¡ãªŒ
ÍÂ‹Ò§àµçÁ·ÕèáÅŒÇ

´ŒÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔÞ

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๒

วันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สวัสดีครับพวกเราชาวสุชนทุกคน

“MOVE ON..¡ŒÒÇä»´ŒÇÂ¡Ñ¹” ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³©Ø¡à©Ô¹ ©ºÑº·Õè òø ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ ¢ÂÒÂ¾×é¹·Õè

ò ·ØÁ‹ ¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·èÕ ñù ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô à»š¹»‚·èÕ ò ©ºÑº
·Õè ôò ¹Ñºµ‹Íà¹×èÍ§à»š¹©ºÑº·Õè ùõ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñö ¡Ã¡®Ò¤Á
¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ Èº¤.à»š¹ÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ ÊÃØ»Ç‹ÒËÒ¡
ÂÑ§äÁ‹ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ·Õèà¢ŒÁ§Ç´ÁÒ¡¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÍÒ¨¨Ð·ÇÕ
¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Öé¹ÍÕ¡ ¨¹ÁÕ¼ÅÃŒÒÂáÃ§µ‹ÍÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
áÅÐÇÑ¹àÊÒÃ·Õè ñ÷ ä´ŒÍÍ¡¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃã¹

¤Çº¤ØÁÊÙ§ÊØ´áÅÐà¢ŒÁ§Ç´¨Ò¡ ñð à»š¹ ñó ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐà¾ÔÁè
ÁÒµÃ¡ÒÃã¹¾×é¹¹Õé´Ñ§¡Å‹ÒÇà¢ŒÁ§Ç´¢Öé¹ àª‹¹ §´ÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹
â´ÂäÁ‹¨Óà»š¹ ËŒÒÁÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹ ó ·Ø‹Á¶Ö§µÕ ô §´à´Ô¹·Ò§
áÅÐãËŒµÑé§¨Ø´µÃÇ¨ ´‹Ò¹µÃÇ¨ ËÃ×Í¨Ø´Ê¡Ñ´ ã¹àÊŒ¹·Ò§à¢ŒÒ
ÍÍ¡à¢µ¾×é¹·Õè¤Çº¤ØÁÊÙ§ÊØ´áÅÐà¢ŒÁ§Ç´ µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè òð
¡Ã¡®Ò¤Á ¶Ö§ ò ÊÔ§ËÒ¤Á ¹Õé

ä·ÂÃÑ°ÍÍ¹äÅ¹ ¶Ö§¡ÑºÊÃØ»à»š¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³â¤µÃËÔ¹

ã¹¡ÒÃÃÑºÁ×Í¡ÑºÁËÒÇÔ¡ÄµäÇÃÑÊÁÃ³ÐºØ¡àÁ×Í§ àÁ×èÍ·ÑèÇ»ÃÐà·È
¾º¼ÙŒµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´-19 ÃÒÂãËÁ‹·ÐÅØË¹Öè§ËÁ×è¹ÃÒÂáÅÐàÊÕÂªÕÇÔµ
ÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ÃŒÍÂ¤¹µ‹Íà¹×èÍ§ÁÒËÅÒÂÇÑ¹ áÅÐ ¹¾.ÊØÀÑ·Ã
ÎÒÊØÇÃÃ³¡Ô¨ »ÃÐ¸Ò¹ªÁÃÁá¾·Âª¹º·¹Óá¾·ÂáÅÐ·ÕÁ§Ò¹
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¡Ç‹Ò öð ªÕÇÔµ¨Ò¡ Ã¾.ªØÁª¹ ö áË‹§ Ã‹ÇÁ¡Ñº
Ê»Êª. ·Ó§Ò¹àªÔ§ÃØ¡à¢ŒÒ¡ÃØ§à·¾Ï áººäÁ‹µÍŒ §ÃÍ¤ÓÊÑ§è µÑ§é áµ‹
ÇÑ¹·Õè ñô ¡Ã¡®Ò¤Á·Õè¼‹Ò¹ÁÒ à»´ºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§ãËŒ
»ÃÐªÒª¹¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§¡Ç‹Ò óð,ððð ¤¹ã¹ óð ªØÁª¹ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ
Antigen rapid test ¶ŒÒ¼Åà»š¹ºÇ¡¨ÐµÃÇ¨«éÓ·Ñ¹·Õ´ÇŒ ÂÇÔ¸Õ
RT-PCR ¼Å¤Í¹à¿ÃÁ ºÇ¡¨ÐÊ‹§¼ÙµŒ Ô´àª×éÍà¢ŒÒÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅ
·ÕèºŒÒ¹ (Home Isolation) ËÃ×ÍÈÙ¹Â¾Ñ¡¤ÍÂªØÁª¹ (Commutity Isolation) ¶ŒÒµÔ´àª×Íé áÅÐÁÕÍÒ¡ÒÃÊÕàËÅ×Í§ËÃ×Íá´§
¡çà¢ŒÒÊÙÃ‹ Ðºº Ã¾.Ê¹ÒÁ áÅÐ Ã¾.ËÅÑ¡·Õè Êª.áÅÐÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
Ã‹ÇÁ¡ÑºàÍ¡ª¹¡ÓÅÑ§àÃ‹§¢ÂÒÂàµÕÂ§ºÃÔ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñ§é ÃÐººÊ‹§¡ÅÑº
ÃÑ¡ÉÒ·Õè Ã¾. ¨Ñ§ËÇÑ´ã¡ÅŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¾ºµÑÇàÅ¢ËÅÑ§¨Ò¡ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
µÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐµÃÇ¨¤Í¹à¿ÃÁ´ŒÇÂÇÔ¸Õ RT-PCR ¾ºÇ‹Ò
ÁÕ¼ÙŒµÔ´àª×éÍ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ òð (áÊ´§Ç‹Ò¶ŒÒÁÕ ¡ÒÃµÃÇ¨àªÔ§ÃØ¡
ÍÂ‹Ò§·ÑÇè ¶Ö§¨Ð¾º¼ÙµŒ ´Ô àª×Íé ·Õäè Á‹ÁÍÕ Ò¡ÒÃáµ‹¡ÃÐ¨ÒÂàª×Íé ãËŒ¼ÍŒÙ ¹è×
ä´Œ ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè Èº¤. ÃÒÂ§Ò¹áµ‹Ç¹Ñ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¨¹
¹‹Òµ¡ã¨) áÅÐ Antigen rapid test ÁÕ False positive

(¼ÅµÃÇ¨à»š¹ºÇ¡áµ‹àÁ×èÍµÃÇ¨¤Í¹à¿ÃÁ´ŒÇÂÇÔ¸Õ RT-PCR
¼Åà»š¹Åº) à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ ñ ¡Ç‹Òæ à·‹Ò¹Ñé¹ áÅÐ Ê»Êª. Ã‹ÇÁ
¡ÑºÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂá¾·ÂàÇªÈÒÊµÃ¤ÃÍº¤ÃÑÇä´Œ¨Ñ´ÃÐººáÍ´
äÅ¹ÊÓËÃÑº¼ÙŒµÔ´àª×éÍáµ‹äÁ‹ÁÕÍÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¨Ñ´Ê‹§ªØ´´ÙáÅµÑÇàÍ§
·Õºè ÒŒ ¹ËÃ×Í·ÕÈè ¹Ù Â¾¡Ñ ¤ÍÂªØÁª¹ “àÃÕÂ¡Ç‹Ò¡Å‹Í§ÃÍ´µÒÂ”
ÀÒÂã¹ÁÕ »ÃÍ·ÇÑ´ä¢Œ à¤Ã×èÍ§ÇÑ´ÍÍ¡«Ôà¨¹ ÂÒ¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨Ã
ÂÒ Favipiravir ÍÒËÒÃÊÑè§¨Ò¡ Food panda ó Á×éÍáÅÐ
ÃÐººÍÍ¹äÅ¹ Telehealth »ÃÖ¡ÉÒµÔ´µÒÁÍÒ¡ÒÃ¡ÑºËÁÍ
áÅÐ¾ÂÒºÒÅÍÒÊÒ ¢³Ð·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ä´Œ¨Ñ´µÑé§
CCT Team (Comprehensive Covid-19 Response
Team) ¹ÓÃ‹Í§áÅÐÁÕà»‡ÒËÁÒÂ¨Ð¢ÂÒÂà»š¹ ñøø ·ÕÁºÃÔ¡ÒÃ
àªÔ§ÃØ¡ã¹ªØÁª¹·ÑèÇ¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ§Ò¹¹ÕéäÁ‹ÁÕã¤ÃÂÍÁµ¡¢ºÇ¹
àÁ×èÍ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ä´ŒÊÑè§¡ÒÃàÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñö ãËŒ·Ø¡àËÅ‹Ò·Ñ¾¨Ñ´
ªØ´à¤Å×èÍ¹·ÕèàÃçÇàÊ¹ÒÃÑ¡É ¡Ç‹Ò ñðð ªØ´Å§¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾Ï
áÅÐ»ÃÔÁ³±Å ÍÍ¡à¤ÒÐ»ÃÐµÙ ºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨â¤ÇÔ´¶Ö§ºŒÒ¹ ·Õè
Ê×èÍºÒ§ÊÓ¹Ñ¡àÃÕÂ¡ªØ´ºÃÔ¡ÒÃ´‹Ç¹ “Army Delivery”

๒
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ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๒ วันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“¹¤Ã»°ÁâÁà´Å” ÍÕ¡Ë¹Öè§ÃÙ»áººáÅÐªØ´¤ÇÒÁÃÙŒ ä´Œ·Ó§Ò¹àª×èÍÁâÂ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ã¾.Êµ.ã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍà»š¹¨Ø´ÃÑº

·Õèà¡Ô´¢Öé¹µÒÁá¼¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹ “¾ÅàÁ×Í§µ×è¹ÃÙŒ ÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´-19
ÃÐÅÍ¡ÊÕè” ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á áÅÐ Êª. ¡ÓÅÑ§àµÃÕÂÁ
»ÃÐªØÁá¡¹¹Óà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×Íè áÅ¡à»ÅÕÂè ¹
¢ÂÒÂ¼Åä»ÂÑ§¨Ñ§ËÇÑ´µ‹Ò§æ ·ÑÇè »ÃÐà·È àËÁ×Í¹“¤ÅÍ§àµÂâÁà´Å”
ÈÙ¹Â¾Ñ¡¤ÍÂ¼ÙŒµÔ´àª×éÍ¢Í§ªØÁª¹¤ÅÍ§àµÂ ·Õèä´Œ¢ÂÒÂ¼Å¨¹
¡ÅÒÂà»š¹¹âÂºÒÂ¢Í§¼ÙŒÇ‹Ò¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã áÅÐÅ‹ÒÊØ´à»š¹
¹âÂºÒÂ·ÑèÇ»ÃÐà·È¢Í§ Èº¤. ÊÓËÃÑº “¹¤Ã»°ÁâÁà´Å”
à¡Ô´¨Ò¡¾Ç¡àÃÒ¹Óâ´Â àµªÔµ (´Õé) áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ Ê¹¾. ä´Œ¹Ó
»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Õè¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´Ã‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õã¹ ¡·Á. ä»
»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á·ÕèÁÕ¡ÒÃÃÐºÒ´ã¹ÃÐ´ÑºÊÕ
á´§à¢çÁ à¾ÃÒÐàËç¹Ç‹Ò»ÃÔÁÒ³¢Í§¤¹ä¢ŒµÔ´àª×éÍÃÐ´ÑºÊÕá´§
¨¹àµÕÂ§ ICU Ã¾. áÅÐÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂÊÕàËÅ×Í§ á´§ ·Õèà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹
ÁÒ¡¢Ö¹é ¨Ò¡ÀÒÇÐ»Í´ÍÑ¡àÊº ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¢Í§á¡¹
¹Óã¹¾×é¹·ÕèãËŒËÒÂÒÊÁØ¹ä¾Ã “¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨Ã” «Öè§ÁÕÊÒÃ Andrographolide ÁÒÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´µ‹Íà¹×èÍ§ õ ÇÑ¹ã¹âÃ§
¾ÂÒºÒÅÊ¹ÒÁ·Ñé§ ô áË‹§¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹
ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ “¡Í§·Ø¹ÅÁËÒÂã¨ ª‹ÇÂ¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´” ÁØ‹§à»‡Ò
ä»·Õ¡è ÒÃËÒÍÍ¡«Ôà¨¹à¾×Íè µ‹ÍÅÁËÒÂã¨¢Í§¼Ù»Œ Ç† Ââ¤ÇÔ´ ·Ñ§é
à¤Ã×Íè § Hight Flow Oxygen à¤Ã×Íè §ÇÑ´ÍÍ¡«Ôà¨¹»ÅÒÂ
¹ÔéÇ ÍÍ¡«Ôà¨¹¡ÃÐ»‰Í§ ªØ´ª‹ÇÂ»°Á¾ÂÒºÒÅàº×éÍ§µŒ¹ áÅÐ

¤Êª. »ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè ô/òõöô àÁ×èÍÇÑ¹·Õè

ñò ¡Ã¡®Ò¤Á áÅÐÁÕÁµÔàËç¹ªÍº¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§
ÂÒ àÇªÀÑ³± à·¤â¹âÅÂÕ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐÇÑ¤«Õ¹ ÀÒÂãµŒ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ COVID-19 ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒáÅÐµÔ´µÒÁ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¼Å
¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ (¤¨¤Ê.) àÊ¹Í áÅÐ
ÁÍº Êª.»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ à¾×èÍ¹Ó¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢Í§ ¤¨Ê¨. ãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¨Ã¨Òã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¢Í§Í§¤¡ÒÃ¤ŒÒâÅ¡ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¡ÒÃ õ ¢ŒÍ ¤×Í

µÃÇ¨ Antigen rapid test ã¹ÃÐ´ÑºªØÁª¹ áÂ¡¼ÙŒÁÕ¼Å
ºÇ¡áÅÐÅºÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ à¾×èÍµÑ´Ç§¨Ã¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ã¹ªØÁª¹
à¹Œ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè ÁÕ¡ÒÃ
à»´ª‹Í§ Facebook Live ÃÒÂ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ“Ã‹ÇÁ½†ÒÇÔ¡Äµ â¤ÇÔ´
¹¤Ã»°Á” ÁÕ¡ÒÃ·Ó¢ŒÍÁÙÅÇÔà¤ÃÒÐË¾×é¹·ÕèÃÐºÒ´ÊÙ§ áÅÐÃÒÂ§Ò¹
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÃÔ§¢Í§¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ã¹¾×é¹·ÕèãËŒ»ÃÐªÒª¹ä´Œ
ÃÑº·ÃÒº áÅÐàµÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñé§àÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨Ã
ÃÑ¡ÉÒâ¤ÇÔ´ ªØÁª¹Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹¨Ñ´µÑé§ Home Isolation,
Community Isolation, Community Quarantine ã¹
ÃÙ»áººµ‹Ò§æ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃËÒÊ¶Ò¹·ÕèÃÍ§ÃÑºÊ‹§µ‹Í¼ÙŒ»†ÇÂ
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´àÇ·ÕÊÒ¸ÒÃ³ÐÍÍ¹äÅ¹ËÅÒÂ¤ÃÑé§ ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑºÃ‹ÇÁ
¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ËÅÑ¡¤×Íà¿ÊºØ¤ “¡ÅØÁ‹ ¢‹ÒÇÊÒÃ¹¤Ã»°Á”
áÅÐÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑ§é “¡ÅØÁ‹ ¨ÔµÍÒÊÒ¼‹ÒÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´¹¤Ã»°Á” ·Ó
Ë¹ŒÒ·Õè¨Ñ´·Ó§Ò¹·Ñé§¼ÅÔµ Infographic µÔ´µÒÁÍÒ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ
ÇÔ¡Äµ ÃÐ´Á·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ¢¹Ê‹§¢Í§ãªŒ¨Óà»š¹ãËŒ
¼ÙŒµÔ´àª×éÍ·ÕèÃÑ¡ÉÒµÑÇ·ÕèºŒÒ¹áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÊÑÁ¼ÑÊàÊÕèÂ§ÊÙ§áÅŒÇµŒÍ§¡Ñ¡µÑÇ
¶×Íà»š¹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨ÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤
Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ ·Ñé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹ ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃ
Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¨¹¡ÅÒÂà»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÑ§¤ÁãËŒ¾×é¹·Õè
Í×è¹æ ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÃÑºÁ×Í¡ÑºÇÔ¡ÄµÔä´Œ

๓

ñ

MOVE N

¾Ô¨ÒÃ³Ò¼Å»ÃÐâÂª¹
¢Í§»ÃÐà·Èà»š¹·Õµè §éÑ â´Â
¤Ó¹Ö§¶Ö§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐ
¹âÂºÒÂ¢Í§»ÃÐà·È·Ñ§é
¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ºÇ¡áÅÐ
´ŒÒ¹Åº·Õ¨è Ðà¡Ô´¢Ö¹é ÃÇÁ
·Ñ§é »ÃÐà´ç¹àÃ×Íè §¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๒ วันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ò

ó

ô

»ÃÐà·Èä·ÂäÁ‹¨Óà»š¹
µŒÍ§àÅ×Í¡¢ŒÍàÊ¹Íã´
¢ŒÍàÊ¹ÍË¹Ö§è áµ‹ÊÒÁÒÃ¶
´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢ŒÍàÊ¹Í
µ‹Ò§æ áºº¤Ù¢‹ ¹Ò¹
áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¤ÇÒÁ
à»š¹ä»ä´Œã¹·Ò§»¯ÔºµÑ Ô

ÁÕ¢ÍŒ ÁÙÅáÅÐ·‹Ò·Õ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¨Ã¨Ò
·Õ¤è ÃÍº¤ÅØÁ
·Ø¡¼ÅÔµÀÑ³±·¨èÕ Óà»š¹
à¾×Íè ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃÃÑºÁ×Í¡Ñº
·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

õ

¡ÓË¹´·‹Ò·Õ¢Í§»ÃÐà·È
¡ÒÃËÒÃ×ÍáÅÐà¨Ã¨Ò
à»š¹ ò ·‹Ò·Õ ¤×Í ·‹Ò·Õ
º¹¾×¹é °Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃà¨Ã¨Òã¹àÇ·Õ àª×Íè ã¨«Ö§è ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ áÅÐ
¾ËØÀÒ¤ÕÀÒÂãµŒÍ§¤¡ÒÃ
»¯ÔÊÁÑ ¾Ñ¹¸·´èÕ µÕ Í‹ ¡Ñ¹
¡ÒÃ¤ŒÒâÅ¡ áÅÐ·‹Ò·ÕÊÓËÃÑº ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ¡Ñº·Ø¡
¡ÒÃà¨Ã¨Òã¹»ÃÐà·ÈËÃ×Í ½†ÒÂ â´ÂµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¡ÒÃ
ÃÑ¡ÉÒªÕÇµÔ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾
¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡Ñº¼Ù¼Œ ÅÔµáÅÐ
¢Í§»ÃÐªÒª¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ
à¨ŒÒ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ

ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè ñ÷ ¡Ã¡®Ò¤Á áÁŒâ¤ÇÔ´-19 ¼‹Ò¹ÃÐºº«ÙÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÀÒ¤ÊÑ§¤Á

ÇÔ¡ÄµË¹Ñ¡ã¹ ¡·Á. áÅÐ»ÃÔÁ³±Å ÃÇÁ·Ñé§ Êª. ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§
WFH àµçÁÃÙ»áºº áÅÐà»š¹ÇÑ¹ËÂØ´ áµ‹§Ò¹µÒÁÀÒÃ¡Ô¨¡çµŒÍ§
à´Ô¹ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ à¾ÕÂ§ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡çÁÕÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ
ô §Ò¹ÊÓ¤ÑÞ·Õ¾è Ç¡àÃÒä´ŒªÇ‹ Â¡Ñ¹·Ó àÃÔÁè §Ò¹áÃ¡ ÊÂ. ªÕáé ¨§
ÍÍ¹äÅ¹¼‹Ò¹ÃÐºº«ÙÁà»š¹¤ÃÑé§áÃ¡¡ÑºÍ¹Ø¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ ÊÊ.
àÃ×Íè §§º´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»‚ òõöõ ¨Ó¹Ç¹ øø.÷øù ÅŒÒ¹ºÒ· «Ö§è
¶Ù¡¢ÍãËŒ»ÃÑºÅ´Å§ ñ ÅŒÒ¹ºÒ· µ‹Í´ŒÇÂ§Ò¹¢Í§ ÊÊª.¨Ñ´àÇ·Õ
ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁàËç¹µ‹ÍÃ‹Ò§àÍ¡ÊÒÃÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Ñé§ÊÒÁ¢Í§
NHA14 ·ÕèÁÕÀÒ¤Õµ‹Ò§æ ¡Ç‹Ò òðð ¤¹ ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
¼‹Ò¹ÃÐºº«ÙÁ ¢³Ð·Õè Ê¹¾. â´Â·ÕÁ§Ò¹ ¡·Á. ¨Ñ´»ÃÐªØÁ

Background Online Meeting

ÃÒ§ÇÑÅ·Õè ñ ÃÑµµÔ¡ÒÅ ÁËÒªÅ

ÃÒ§ÇÑÅ·Õè ò ÀÒÇÔ³Õ ¤ÓàÁ×Í§Å×Í

PowerPoint Template

ÃÒ§ÇÑÅ·Õè ñ ÃÑµµÔ¡ÒÅ ÁËÒªÅ

ÃÒ§ÇÑÅ·Õè ò ·Ã§¾Å µØÅÐ·Ò

ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹ÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 ã¹¾×¹é ·Õè ¡·Á.
à¾×Íè ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡Í§·Ø¹¾×¹é ·Õ¢è Í§ Ê»Êª.
Ã‹ÇÁ¡Ñº ¡·Á. áÅÐ§Ò¹ÊØ´·ŒÒÂà»š¹àÃ×Íè § PM2.5 ·Õè ÊÂ. Ã‹ÇÁ¡Ñº
ÊÊÊ. áÅÐ IFMSA-Thailan Í§¤¡Ã¢Í§ ¹È.á¾·Â ¨Ñ´§Ò¹
àÇ·Õ»ÃÐ¡Ç´¹âÂºÒÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹
à¾×èÍá¡Œä¢»˜ÞËÒÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ PM2.5 ÇÑ¹áÃ¡ ñ÷
¡Ã¡®Ò¤Á à»š¹ Pre-Conference Day ¨Ñ´µ‹Íà¹×èÍ§¶Ö§ÇÑ¹
ÍÒ·ÔµÂ·Õè ñø à»š¹àÇ·Õ Keynote Session Day in Working period áÅÐ¨Ð»´§Ò¹ Conference day ã¹ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè
òô ¡Ã¡®Ò¤Á ·ÕèÁÕ ´Ã.àÍ¹¡ àËÅ‹Ò¸ÃÃÁ·ÑÈ¹ ÃÁÇ.ÍÇ. ãËŒ
à¡ÕÂÃµÔà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì áÅÐÁÍºÃÒ§ÇÑÅãËŒ·ÕÁ ¹È.·Õè
ª¹Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ Hackathon ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×Íè á¡Œä¢»˜ÞËÒÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡ PM2.5 ´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ÊØ´·ŒÒÂ ¢Í¢Íº¤Ø³ ªÅÔ´Ò (¡º) ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÊÒÃ

ºÃÃ³Ï ·Õàè »š¹áÁ‹§Ò¹¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´ áÅÐ¾Ç¡àÃÒ·Ø¡¤¹·ÕÊè §‹ ¼Å§Ò¹
à¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´ Background Online Meeting áÅÐ Power
Point Template áÅÐ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº ÃÑµµÔ¡ÒÅ
(à¨ÕÂê º) ·Õªè ¹Ðä´ŒÃÒ§ÇÑÅ·ÕËè ¹Ö§è ¢Í§·Ñ§é BOM. áÅÐ PPT. ÃÇÁ·Ñ§é
ÀÒÇÔ³Õ (¹¡) ·Õäè ´ŒÃÒ§ÇÑÅ·ÕÊè Í§¢Í§ BOM. áÅÐ ·Ã§¾Å (âµŒ§)
·Õäè ´ŒÃÒ§ÇÑÅ·ÕÊè Í§¢Í§ PPT. ·Ñ§é ËÁ´à»š¹¼Å§Ò¹·Õáè ½§¤ÇÒÁ¤Ô´
·ÕÊè ÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ÊÇÂ áÅÐÁÕÍµÑ ÅÑ¡É³¢Í§ Êª. Ê‹Ç¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹
¨ÃÔ§ ·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÃØ»Ç‹Ò·Ñé§ BOM. áÅÐ PPT. ·Õèª¹Ðä´Œ
ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèË¹Öè§áÅÐÊÍ§¹Õé ãËŒãªŒà»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õè¾Ç¡àÃÒã¹ Êª.
àÅ×Í¡ãªŒä´Œ áµ‹·Õèà»š¹·Ò§¡ÒÃËÅÑ¡ÂÑ§¤§ãËŒãªŒâÅâ¡Œ Êª. áÅÐ
Template ·ÕèãªŒÍÂÙ‹»˜¨¨ØºÑ¹ ¹Ð¤ÃÑº

´ŒÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔÞ

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๖

วันจันทรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สวัสดีครับพวกเราชาวสุชนทุกคน

“MOVE ON..¡ŒÒÇä»´ŒÇÂ¡Ñ¹” ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ òðòð” ÊØ´ÂÔè§ãËÞ‹ ò ¹Ñ¡¡ÕÌÒä·Â “àÍÔ¹ áÅÐ á«Á”

ò ·Ø‹Á¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè òö ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô à»š¹»‚·Õè ò
©ºÑº·Õè ôó ¹Ñºµ‹Íà¹×èÍ§à»š¹©ºÑº·Õè ùö àËÃÕÂÞ·Í§áÃ¡!
¹ŒÍ§à·¹¹ÔÊ ËÃ×ÍàÃ×ÍÍÒ¡ÒÈµÃÕËÞÔ§¾Ò³ÔÀ¤Ñ Ç§È¾²
Ñ ¹¡Ô¨
ÊÃŒÒ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ ¤ÇŒÒ·Í§âÍÅÔÁ»¡àËÃÕÂÞáÃ¡ãËŒä·Â
àÍÒª¹ÐÍÒà´ÃÕÂ¹Ò ÍÔà¡Ãà«ÕÂÊ à«àÃâ« ´ÒÇÃØ‹§¨Ò¡Êà»¹
áººà©ÕÂ´©ÔÇ ññ µ‹Í ñð ¤Ðá¹¹ ¤ÇŒÒáªÁ»Šà·¤ÇÑ¹â´
ÃØ¹‹ 49 ¡¡.ËÞÔ§ä´ŒÊÓàÃç¨ ¢³Ð·Õ¾è ¸Ô àÕ »´ “âÍÅÔÁ»¡ âµà¡ÕÂÇ

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¶×Í¸§ªÒµÔ¹ÓË¹ŒÒ¢ºÇ¹¾ÒàËÃ´¹Ñ¡¡ÕÌÒä·Âà¢ŒÒ¾Ô¸Õ
à»š¹ÅÓ´Ñº·Õè ñðò ¨Ò¡¹Ñ¡¡ÕÌÒ·Ñ§é ËÁ´ òðõ »ÃÐà·È àÁ×Íè ¤èÓ
ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè òó ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô ·ÕèÊ¹ÒÁâÍÅÔÁ»¡Êàµà´ÕÂÁ
ÀÒÂãµŒÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§â¤ÇÔ´-19
ÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ¢Œ¹ â´ÂäÁ‹à»´ãËŒ»ÃÐªÒª¹·ÑÇè ä»à¢ŒÒªÁ¾Ô¸¡Õ ÒÃ
ã¹Ê¹ÒÁ ¡‹Í¹Ë¹ŒÒÁÕàÊÕÂ§¤Ñ´¤ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹¢Í§ªÒÇÞÕè»Ø†¹
¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡à¾ÃÒÐà¡Ã§¨Ðà»š¹àËµØá¾Ã‹ÃÐºÒ´¤ÃÑé§ãËÞ

¡ÒÃàÃÕÂ¡ËÒÇÑ¤«Õ¹·ÕÁè ¤Õ ³
Ø ÀÒ¾µÒÁ¤ÇÒÁàª×Íè »ÃÐªÒª¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ºÇ¡¡Ñº»ÃÒ¡®¡ÒÃ³ Call out

áÅÐ¨Ó¹Ç¹¼ÙµŒ ´Ô àª×Íé ÃÒÂãËÁ‹·ÊèÕ §Ù à¡Ô¹Ë¹Ö§è ËÁ×¹è ËŒÒ¾Ñ¹¤¹µ‹ÍÇÑ¹
µÑÇàÅ¢¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµÃÒÂÇÑ¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ÃÇÁ·Ñé§ÀÒ¾¼ÙŒÊÙ§
ÍÒÂØ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÃÍÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹·ÕèÊ¶Ò¹Õ¡ÅÒ§ºÒ§«×èÍ
ÍÂ‹Ò§áÍÍÑ´àÊÕèÂ§¡Ñº¡ÒÃÃÑºàª×éÍ áÅÐÀÒ¾È¾¶Ù¡·Ôé§¡ÅÒ§¶¹¹
à»š¹àÇÅÒ¤‹Í¹ÇÑ¹ã¹¡ÃØ§à·¾Ï ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁË´ËÙ‹ ËÁ´ËÇÑ§ÁÒ¡¢Ö¹é
àÁ×èÍÃÇÁ¡Ñº¤ÇÒÁäÁ‹¾Íã¨µ‹ÍÃÐººãËÞ‹¢Í§ºŒÒ¹àÁ×Í§
áÅÐäÁ‹àËç¹Í¹Ò¤µ¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ÃÇÁ·Ñé§à¨Í¡Ñº¤ÇÒÁ
¤ÅØÁà¤Ã×Í¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃÇÑ¤«Õ¹áÅÐ»˜ÞËÒ»Ò¡·ŒÍ§¢Í§

áÅÐ»ÃÐ·ŒÇ§àÃÕÂ¡ËÒ·Ò§ÍÍ¡ãËÁ‹ãËŒ¡Ñº»ÃÐà·È¢Í§¤¹
¡ÃØ§à·¾Ï áµ‹ÊÔè§·Õèä´ŒÃÑº¡ÅÑºà»š¹¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§áÅÐ¡ÒÃ
¿‡Í§¨Ñº ¡ÓÅÑ§à»ÅÕèÂ¹à»š¹¡ÃÐáÊ¤ÇÒÁà¡ÅÕÂ´ªÑ§¢Í§¤¹
ã¹ÊÑ§¤Á¢³Ð¹Õé áÅÐ¶ŒÒ»Å‹ÍÂãËŒ¢ÂÒÂ¨¹à¡Ô´¡ÒÃºÒ´à¨çº
àÊÕÂªÔÇÔµ¢Öé¹¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´á¤Œ¹¨Ò¡Å‹Ò§ÊÙ‹º¹ ¶Ö§
µÍ¹¹Ñ¹é ¡çÂÒ¡·Õ¨è ÐËÂØ´¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂãËÞ‹áÅÐÃÑ¡ÉÒÃÐººäÇŒä´Œ
¨Ö§¨Óà»š¹·Õ·è ¡Ø ½†ÒÂµŒÍ§µÑ§é ÊµÔáÅÐÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡á¡Œä¢
ÇÔ¡Äµ¢Í§»ÃÐà·È¤ÃÑé§¹ÕéÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
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§º»ÃÐÁÒ³»‚ òõöõ ¢Í§ Êª. ¨Ó¹Ç¹

ñ÷ð.ñöòô ÅŒÒ¹ºÒ· ä´Œ¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òáºº»ÃÐªØÁ
ÍÍ¹äÅ¹ à »š ¹ »‚ á Ã¡¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô ¡ ÒÃÇÔ Ê ÒÁÑ Þ Ï ÊÊ.
àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè òñ ¡Ã¡®Ò¤Á áÅÐ·ÂÍÂ¼‹Ò¹¡ÒÃµÑ´Å´¨Ò¡¤³Ð
Í¹Ø¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ ÊÊ. ÍÕ¡ ó ¤³Ð ·ŒÒÂÊØ´¶Ù¡¢ÍãËŒ»ÃÑºÅ´

ÍÕ¡Ë¹Ö§è ¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ ·ÕÁè »Õ ÃÐÊº¡ÒÃ³´ÒŒ ¹ºÃÔËÒÃ

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๖ วันจันทรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Å§ ñ.òôøù ÅŒÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃŒÍÂÅÐ ð.÷ó àËÅ×Í§º´Óà¹Ô¹
¡ÒÃ¨ÃÔ§ñöø.ùñóõ ÅŒÒ¹ºÒ· ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»‚ òõöô ¨Ó¹Ç¹
ñò.óóòõ ÅŒÒ¹ºÒ· ËÃ×Í¹ŒÍÂÅ§ÃŒÍÂÅÐ ö.øð ÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·ÕÅè ´Å§¨Ò¡ÇÔ¡Äµ
â¤ÇÔ´-19 áÅÐµŒ¹à´×Í¹Ë¹ŒÒ¨ÐµŒÍ§à¢ŒÒªÕéá¨§¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§
¡Ñºá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔã¹·Õè»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ
ÇÔÊÒÁÑÞÏ ÊÇ. áÅÐ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÏ ÃÇÁÍÕ¡ÊÍ§àÇ·Õ
¡ç¨Ð¨º¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³»‚ òõöõ §Ò¹¹Õµé ÍŒ §¢Íº¤Ø³
ÃÍ§Ï ÇÕÃÈÑ¡´Ôì áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ÊÂ. â´Âà©¾ÒÐ¤Ø³¡ª¾Ã(¨ÍÂ)
·ÕÃè ·ŒÙ ¡Ø ÁØÁ¢Í§§Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ¡ÓÅÑ§à¢ÕÂ¹¤ÙÁ‹ Í× ÇÔ¸¡Õ ÒÃ
¨Ñ´·Ó§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ Êª. à¾×Íè à¢ŒÒÃÑº»ÃÐàÁÔ¹à»š¹ ¼ªª.
ÀÒÂã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹¹Õé¾ÃŒÍÁàµÃÕÂÁÊ‹§ÁÍº§Ò¹¹Õéä»ÃÑº
ÀÒÃ¡Ô¨ãËÁ‹·Õè·ŒÒ·ÒÂÁÒ¡¢Öé¹
¨Ø´á¢ç§¢Í§ ¾Ãº.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔÏ ÍÂÙ‹·Õè¡ÒÃ¡ÒÃ
ò
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¡ÒÃÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ áÅÐÃÑº¿˜§

ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ·Ó§Ò¹ã¡ÅŒªÔ´¡Ñº Êª. ä´ŒãËŒ¤ÇÒÁàËç¹·Õè¹‹Ò
Ê¹ã¨ÁÒ¡µ‹Í¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹ËÅÑ¡©ºÑº·Õè ô ¢Í§ Êª. ãËŒµÍ‹ à¹×Íè § ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹»˜ÞËÒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§ áµ‹µŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¨Ò¡á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ ¾.Ã.º.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¾.È. òõõð (Improved Process) ¹âÂºÒÂ·ÕèµŒÍ§ãªŒÃÐÂÐàÇÅÒÂÒÇ¹Ò¹
µÑé§áµ‹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´ ä»¶Ö§ First Achievement
áÅÐÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 äÇŒ´Ñ§¹Õé
«Ö§è ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹¢Í§ Êª. ¨ÐµŒÍ§·Ó SOP (Standard
of Procedure) ·ÕèÃÑ´¡ØÁ Å´¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ËÃ×ÍÅ´
´ŒÒ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃÐººÊØ¢ «Öè§à»š¹¨Ø´ ÃÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ãËŒÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàËç¹¼ÅÃÇ´àÃçÇ¢Ö¹é
ÁØ§‹ ËÁÒÂËÅÑ¡¢Í§ ¾Ãº.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔÏ ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ãËŒ¤Ðá¹¹ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁÁÕ·§éÑ Pro and Corn ¢ŒÍÊÃØ»¤×Í
Êª. »ÃÐÁÒ³ ÷ð-øð à»ÍÃà«ç¹µ áÅÐÁÕÊÇ‹ ¹·Õµè ÍŒ §´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁµŒÍ§ÁÕ¢ÍŒ ÊÃØ»·Õªè ´Ñ à¨¹ äÁ‹Á¡Õ ÒÃ·Ó«éÓ “µŒÍ§ËÒ
ãËŒÁÒ¡¢Ö¹é ¤×Í ¾Ãº.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔÏ ·Õ¡è ÓË¹´ãËŒ “¸ÃÃÁ¹ÙÞ ÇÔ¸¡Õ ÒÃ·Ó§Ò¹â´ÂäÁ‹·§éÔ ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ áµ‹µÍŒ §ÃÇ´àÃçÇ¢Ö¹é ”
Ç‹Ò´ŒÇÂÃÐººÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ÁÕ¼Å¼Ù¡¾Ñ¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§
Êª. ÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÊÑ§¤ÁàÂÍÐ ¹Õè¤×Í¨Ø´á¢ç§ ¤×Í
ÃÑ°áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×¹è ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§·Õ¨è ÐµŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ” áÅÐ
àÃ×Íè §·ÕÁè ¡Õ ÒÃ¾Ù´¶Ö§¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ ¤×Í “Health in All Policy ¢ŒÍ´Õ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ “¶ŒÒ¨ÐãËŒÍ§¤¡Ã¾Ñ²¹Òä»ã¹·Ò§
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò äÁ‹Ç‹Ò¨Ð·ÓÍÐäÃ äÁ‹Ç‹Ò¹âÂºÒÂ¹Ñé¹¨ÐÁÕ áËÅÁ¤Á¡Ç‹Ò¹Õé µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áºº Pro Active”
Ultimate Goal ÍÂÙ·‹ äèÕ Ë¹¡çµÒÁ µŒÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§ÊØ¢ÀÒ¾´ŒÇÂ ÍÂÒ¡ãËŒ¼ºŒÙ ÃÔËÒÃ¢Í§ Êª. ¤ÍÂ¡ÇÒ´ÊÒÂµÒÁÁÍ§ÊÔ§è ·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é
ã¹ÊÑ§¤Á ÊÍ´Ê‹ÒÂÊÒÂµÒÁÍ§ËÒ»˜ÞËÒ áºº Pro Active
·Ñé§¼Å¡ÃÐ·ºàªÔ§ºÇ¡áÅÐàªÔ§Åº áÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¢Í§
µ‹Í¡ÒÃµÍºÊ¹Í§·Ò§ÊÑ§¤ÁÁÒ¡¢Öé¹
»ÃÐªÒª¹” ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ Êª. ÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¶Ö§µÃ§
¹Ñé¹ä´Œ ¶ŒÒà·ÕÂºÇ‹ÒãËŒ¼Ù¡¾Ñ¹·Ø¡Í§¤¡ÃáÅÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹ã¹àªÔ§
ª×è¹ªÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ Êª. ·ÕèÁÕÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂÀÒ¤
¹âÂºÒÂ·Õáè ·Œ¨ÃÔ§ ÅÍ§¹Ö¡ÀÒ¾ÊÀÒ¾Ñ²¹ ºÔ¡ê â¤Ã§à¨¡·Ñ§é ËÅÒÂ »ÃÐªÒÊÑ§¤Á ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹·Õèà¢ŒÁá¢ç§ÁÒ¡ áµ‹äÁ‹à¢ŒÁá¢ç§
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ° µŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ÊÀÒ¾Ñ²¹ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÑºÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ áÅÐÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨àÍ¡ª¹
ÊÀÒ¾Ñ²¹ÁÕÁØÁÁÍ§´ŒÒ¹à´ÕÂÇ ¤×Í àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á «Öè§ÁÕ Í§¤Ò¾Â¾·Õè¨ÐÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ¨Ð´Õã¨ÁÒ¡
Gray Zone ·Ñº«ŒÍ¹ÍÂÙ¡‹ ºÑ ·Ò§ Êª. ¾ÍÊÁ¤ÇÃ ¶ŒÒà·ÕÂº¡Ñº ¶ŒÒ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ºÍ¡Ç‹Ò¨ÐÊÃŒÒ§µÃ§¹Õé â´ÂÁÕ Êª. à»š¹·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ
ÊÀÒ¾Ñ²¹áÅŒÇ Êª. ä»ä´Œ¹ÍŒ ÂÁÒ¡ µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò¤ÇÃ¨Ð·ÓÍÐäÃ «Ö§è ¢³Ð¹ÕÀé Ò¤¸ØÃ¡Ô¨µÍºá·¹
Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ à¢Ò¡ç¶ÒÁÊÀÒ¾Ñ²¹ áµ‹äÁ‹à¤Â¶ÒÁ Êª. ÊÑ§¤Áà¾ÕÂ§áµ‹ CSR ã¹·Ò§¡ÅÑº¡Ñ¹ “ËÒ¡¨Ð·ÓãËŒHealth
ã¹´ŒÒ¹ Health impact Assessment(HIA) áÅÐ Environ- in All Policy à»š¹ CSR ÊÔ§è ·Õ¨è Ð·ÓãËŒà¡Ô´¢Ö¹é ä´Œ ¤×Í ¡ÒÃ
ment impact Assessment (EIA) Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ Create Network ä»ÂÑ§ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨àÍ¡ª¹ãËŒÁÒ¡¢Öé¹”
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ปที่ ๒ ฉบับที่ ๔๖ วันจันทรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ã¹°Ò¹ÐË¹‹ÇÂ§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¢Í§ ¤Êª. µÒÁ ¾Ãº. ö â´ÂÊÃØ» ÁÍ§Ç‹Ò ¡ÒÃ¢ÕÂ¹ ¾Ãº.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔÏ
õÊØ¢ÀÒ¾áË‹
§ªÒµÔ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ãËŒ¤Ðá¹¹ Êª.»ÃÐÁÒ³ ÷ ¶Ö§ ÁÕ¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁ à»š¹ ¾Ãº.·Õ´è Õ “ÂÑ§äÁ‹µÍŒ §»ÃÑºá¡Œ ¾Ãº.
ø ã¹¤Ðá¹¹àµçÁ ñð à¾ÃÒÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹¹âÂºÒÂàÂÍÐ¼Áª×è¹ªÁ
¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¤¹ÀÒÂã¹ Êª. áµ‹º·ºÒ· (Role) áÅÐ¡ÒÃ
Weight ¹éÓË¹¡¢Í§§Ò¹ ÍÒ¨ÂÑ§äÁ‹ªÑ´à¨¹ ¨Ö§ÁÕ¢ŒÍàÊ¹ÍãËŒ
»ÃÑºº·ºÒ· (Role) ¢Í§ Êª. ãËŒÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ÁÒ¡¢Öé¹

ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔÏ áµ‹¤ÇÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§àªÔ§ÃÐºº
(Strengthening System) áÅÐ·ÓÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃÀÒÂã¹ (SOP)” ãËŒ¡ÃÐªÑº ÃÑ´¡ØÁ á»ÅÇ‹ÒµŒÍ§ÁÕ¼ÙŒÃÑº
¼Ô´ªÍº Who, do, What, When áÅÐ How

àÇ·Õ»ÃÐ¡Ç´¹âÂºÒÂáÅÐ¹ÇÑ¤¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ºÃÃÂÒÂ¤ÇÒÁÃÙ¨Œ Ò¡ÇÔ·Â¡Ã¼Ù·Œ Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ÍÒ·Ô ¤Ø³ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì
¢Í§¤¹ÃØ¹‹ ãËÁ‹ à¾×Íè á¡Œä¢»˜ÞËÒÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈPM 2.5 â¤ÇÊØÃÑµ¹ ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒáÅÐÍ´Õµ ÃÁÇ.¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§
µÅÍ´ÇÑ¹àÊÒÃ·èÕ òô ¡Ã¡®Ò¤Á ËÃ×ÍÇÑ¹ Conference Day
ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ Thailand Youth Policy Initiative
(TYPI) ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ Êª. ÊÊÊ.
áÅÐ ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹Ò¹ÒªÒµÔáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
(IFMSA-Thailand) ·Õäè ´Œ¨´Ñ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Íà¹×Íè §ÁÒËÅÒÂàÇ·Õ
áÅŒÇ à¾×Íè á¡Œ»Þ
˜ ËÒÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡½Ø¹† PM 2.5 «Ö§è à»š¹
Ë¹Öè§ã¹»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂÁÒ¹Ò¹ËÅÒÂ
·ÈÇÃÃÉ áÅÐ¹ÑºÇÑ¹¡çÂÔè§·ÇÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Öé¹àÃ×èÍÂ æ à¾ÃÒÐ
¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§»˜ÞËÒ¹Õ·é ÁèÕ áÕ ËÅ‹§¡Óà¹Ô´ÁÒ¨Ò¡ËÅÒÂáËÅ‹§
¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Õè¨ÐµŒÍ§
ÍÒÈÑÂÁÒµ¡ÒÃá¡Œä¢·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂâ´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹
Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ªØÁª¹¾×¹é ·Õ´è ÇŒ Â §Ò¹¹ÕÁé ÃÕ Í§Ï ÇÕÃÈÑ¡´Ôì
¼Í.¨ÒÃÖ¡ ¤Ø³¹§ÅÑ¡É³ (µØ¡ ) ÇÔäÅÇÃÃ³ (¹ŒÍ§) ·ÕÁ§Ò¹ ÊÂ.
à»š¹áÁ‹§Ò¹ áÅÐ Í.ªÒÞàªÒÇ¹ äªÂÒ¹Ø¡¨Ô à»š¹·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ ÁÕÇµÑ ¶Ø
»ÃÐÊ§¤à¾×èÍà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¡ÅØ‹Á¢Í§ ¹È. àÂÒÇª¹ ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹
ª‹Ç§ÍÒÂØÃÐËÇ‹Ò§ ñø-óð »‚ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨á¡Œä¢»˜ÞËÒ½Ø†¹
PM2.5 ·ÑèÇ»ÃÐà·È ãËŒÁÕâÍ¡ÒÊàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×Íè ÊØ¢ÀÒ¾áººÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁº¹¾×¹é °Ò¹·Ò§
ÇÔªÒ¡ÒÃ ËÅÑ§¹Ñé¹ãËŒÁÕ¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ç¤Ô´áÅÐ¨Ñ´·Óà»š¹¢ŒÍ
àÊ¹Íã¹ÃÙ»áºº¢Í§¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×èÍá¡Œä¢»˜ÞËÒ
´Ñ§¡Å‹ÒÇá¢‹§¢Ñ¹¡Ñ¹ áÅÐ¤Ñ´àËÅ×Í óð ·ÕÁæ ÅÐ»ÃÐÁÒ³
õ ¤¹ ¨Ò¡·ÕèÊÁÑ¤ÃÃÍºáÃ¡ ñòù ·ÕÁ à¾×èÍ¹ÓàÊ¹Íã¹
ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè òô ¡Ã¡®Ò¤Á¹Õé ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ò¡¼ÙŒ
·Ã§¤Ø³ÇØ²ËÔ ÅÒÂ·‹Ò¹à»š¹¼ÙµŒ ´Ñ ÊÔ¹ áÅÐÊÍ´á·Ã¡´ŒÇÂ¡ÒÃ

à·ÕÂè ÇáÅÐ¡ÕÌÒ ¤Ø³ÍÃÃ¶¾Å à¨ÃÔÞªÑ¹ÉÒ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÁÅ¾ÔÉ ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâ´ÂÁÕ
´Ã.àÍ¹¡ àËÅ‹Ò¸ÃÃÁ·ÑÈ¹ ÃÁÇ.ÍÇ. à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì
áÅÐÁÍºÃÒ§ÇÑÅãËŒ·ÁÕ àÂÒÇª¹·Õªè ¹Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´«Ö§è ÁÕ·§éÑ ËÁ´
ô »ÃÐàÀ· ä´Œá¡‹

ñ.ÃÒ§ÇÑÅ Best Innovation
à»š¹¢Í§·ÕÁ
“People Matter (PM 4.0)”

ò.ÃÒ§ÇÑÅ Best solution for
Problem ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàªÔ§¾×é¹·Õè
à»š¹¢Í§·ÕÁ “Dustsappear”

ó.ÃÒ§ÇÑÅ Best solution for
Problem ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµŒ¹µÍ
áÅÐáËÅ‹§¡Óà¹Ô´
à»š¹¢Í§·ÕÁ “Airtopia”

ô.ÃÒ§ÇÑÅ Best solution for
Problem ´ŒÒ¹¡ÒÃ¤Ô´¤Œ¹ »ÃÐÂØ¡µ
µ‹ÍÂÍ´ ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÔè§
»ÃÐ´ÔÉ° à»š¹¢Í§·ÕÁ “·Ò§¢Í§½Ø†¹”

ÊØ´·ŒÒÂ ¢ŒÍàÊ¹Íà¾×Íè á¡Œä¢»˜ÞËÒ PM 2.5 ¢Í§¹ŒÍ§æ àÂÒÇª¹ ¤¹ÃØ¹‹ ãËÁ‹·ªèÕ ¹Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ TYPI ¹Õé

¨Ð¶Ù¡µ‹ÍÂÍ´ä»ÊÙ‹§Ò¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾à©¾ÒÐ»ÃÐà´ç¹ËÅÑ§¹Ñé¹¨Ð¹Óà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
àªÔ§ÃÐººµ‹Íä» ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ Êª. ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙ¡Œ ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐáººãËÁ‹áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñº¤¹ÃØ¹‹ ãËÁ‹
º¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ‹ÀÒÂãµŒÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ¤ÃÑº
´ŒÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔÞ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๔

วัันจัันทร์์ที่่� ๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาวสุุชน ๒

ทุ่่�มคืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๔ นัับต่่อ
เนื่่�องเป็็นฉบัับที่่� ๙๗ ทำำนิิวไฮโควิิด-19 ทุุกวััน เมื่่�อยอดผู้้�ติิดเชื้้�อราย
ใหม่่เข้้าใกล้ห้ ลััก ๒ หมื่่�นคน ป่่วยหนัักต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจมากว่่า
๑ พัันคนและเสีียชีีวิิดใกล้้ ๒ ร้้อยศพต่่อวััน รวมทั้้�งติิดเชื้้�อสะสมใกล้้
ทะลุุ ๖ แสนคนและเสีียชีีวิิตสะสมใกล้้ ๕ พัันศพ ขณะที่่�รััฐบาลรัับ
มืือกัับเฟกนิิวส์์และเสีีบงคััดค้้านที่่�รุุนแรงและเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ด้้วย
การออกข้้อกำำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่่งพระราชกำำหนดการ
บริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบัับที่่� ๒๙) มีีผล
๓๐ กรกฎาคม “ห้้ามผู้้�ใดเสนอข่่าว จำำหน่่าย หรืือทำำให้้แพร่่หลาย
ซึ่่�งหนัังสืือ สิ่่�งพิิมพ์์หรืือสื่่�ออื่่�นใดที่่�มีีข้้อความอัันอาจทำำให้้ประชาชน
เกิิดความหวาดกลััวหรืือเจตนาบิิดเบืือนข้้อมููลข่่าวสารทำำให้้เกิิดความ
เข้า้ ใจผิิดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจนกระทบต่่อความมั่่�นคงของรััฐ หรืือ
ความสงบเรีียบร้้อย หรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชนในเขตพื้้�นที่่�ที่่�
ประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน และให้้สำำนัักงานตำำรวจแห่่งชาติิดำำเนิิน
คดีีต่่อไปโดยเร็็ว รวมทั้้� ง ให้้สำำนัั ก งาน กสทช. ตรวจสอบข้ ้ อ
ความเฟกนิิ วส์ ์ แ ละระงัับใบอนุุญาตให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตทันั ทีี” และ
ผู้้�ทำำงานด้้านสื่่�อตอบโต้้ด้้วยข้้อความ “สิ่่�งที่่�เลวร้้ายกว่่าเฟกนิิวส์์ คืือ
Lies” พร้้อมยกอมตะวลีี “เราจะทำำตามสััญญา ขอเวลาอีีกไม่่นาน”

ขยายสู้้ภั� ยั โควิิดทั่ว่� ประเทศ ๒๖ กรกฎาคม รองฯ ปรีีดา

ผอ.สมเกีียรติิ และทีีมงาน สนพ. ได้้ประชุุมออนไลน์์กับั แกนนำำสมััชชา
สุุขภาพจาก ๒๒ จัังหวััด เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์โควิิด-19 ในพื้้�นที่่�
และระดมความเห็็นขยายผลนครปฐมโมเดลไปยัังจัังหวััดต่่างๆ เน้้น
เรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคในพื้้�นที่่� อาทิิ หน่่วยงาน สถาบัันการ
ศึึกษา องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น วััด เอกชน และภาคประชาสัังคม
ให้้ร่่วมกัันกำำหนดมาตรการของประชาชนหนุุนช่่วยมาตรการของรััฐ
รัับมือื การแพร่่ระบาดและช่่วยเหลืือผู้้ติ� ดิ เชื้อ้� ในพื้้�นที่่� เช่่น การตรวจคััด
กรองผู้้�ติิดเชื้้�อด้้วย ATK, การสนัับสนุุน HI, การตั้้�งและบริิหาร CI,
การขยาย รพ.สนาม, การจััดระบบข้้อมููลและส่่งต่่อ รพ.หลััก, การจััด
ตั้้�งกองทุุนของประชาชนเพื่่�อจััดหาอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และช่่วย

นครชััยบุุริินทร์์
นำำโดย อาจารย์์หมอสำำเริิง แหยงกระโทก
ประธาน กขป.เขตพื้้�นที่่� ๙

เหลืือเยีียวยาผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� และกลุ่่ม� เปราะบางในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการรวบรวม
นวััตกรรมทางสัังคมอื่่�นๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น และหลัังนั้้�นเมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� ๓๑
กรกฎาคม เขต ๙ นครชััยบุุริินทร์์ นำำโดยอาจารย์์หมอสำำเริิง แหยง
กระโทก ประธาน กขป.เขตพื้้�นที่่� ๙ เป็็นแกนหลัักจััดประชุุมออนไลน์์
เครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพและผู้้�แทนหน่่วยงานของ ๔ จัังหวััด ร่่วมกัับ
ทีีมงาน สนพ. เพื่่�อเตรีียมการรัับมืือโควิิด และเรีียนรู้้�ประสบการณ์์
ของนครปฐมโมเดล มีีการจััดตั้้�งศููนย์์สู้ภั้� ยั โควิิดของประชาชนโคราช
และจะขยายไปยััง๔ จัังหวััดในเขต และวัันที่่� ๙ สิิงหาคม รองฯ ปรีีดา
และทีีมงาน สนพ. จะชวน สธ. สปสช. สสส. พอช. ร่่วมจััดประชุุม
ออนไลน์์ และ FBlive กัับเครืือข่่ายสมััชชาทุุกจัังหวััด สภาองค์์กร
ชุุมชนและผู้้� ส นใจทั่่� วปร ะเทศ เพื่่� อ ขยายผลนครปฐมโมเดล
ตัั ว อย่่างการขัั บ เคลื่่� อ นของนครชััยบุุริินทร์์ และสนัับสนุุนให้้เปิิด
ประชุุมสมััชชาสุุขภาพทุุกจัังหวััดขึ้้�นภายในเดืือนสิิงหาคม เพื่่�อสาน
พลัังประชาชนรัับมืือโควิิด-19 เป็็นกระแสทั่่�วประเทศ

๒

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๔ วัันจัันทร์์ที่่� ๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔

เปิิด Factory isolation และศููนย์์พักั คอยตำำบล

วัันที่่� ๒๗ กรกฎาคม ที่่�จัังหวััดสมุุทรปราการ ทีีมงาน สนพ. ร่่วมกัับ
สมััชชาสุุขภาพจัังหวััดสมุุทรปราการ มููลนิิธิิรัักษ์์ไทย และเจ้้าของ
โรงงานสุุนีีย์์อุุตสาหกรรมพลาสติิก ใช้้โกดัังของโรงงานที่่ว่่� างเปล่่านำำ
มาพััฒนาเป็็นศููนย์์พัักคอย หรืือ Foctory isolation จำำนวน ๓๐๐
เตีียง และอบรมอาสาสมััครดููแลแรงงานข้า้ มชาติิที่ติ่� ดิ เชื้อ้� เชื่่อ� มกัับโรง
พยาบาลในระบบประกัันสัังคมภายใต้้การสนัับสนุุนของนัักวิิชาการ
จากกรมอนามััยและกรมสนัับสนุุนบริิการสาธารณสุุข เป็็นอีีกหนึ่่�ง

นวััตกรรมการประชุุมลงนามออนไลน์์ เป็็นอีีกหนึ่่�ง

ประสบการณ์์ของ สช. ที่่�จััดได้้อย่่างเรีียบง่่าย แต่่มีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านไป
ด้้วยความเรีียบร้้อยพร้้อมภาพถ่่ายลงนามร่่วมกัันแบบ New normal เมื่่�อ
เช้้าวัันที่่� ๓๐ กรกฎาคม รองฯ สุุทธิิพงษ์์ ดร.นาตยา และทีีมงาน กปส.
ได้้จััดประชุุมออนไลน์์ และ FBlive พิิธีีลงนามบัันทึึกความร่่วมมืือในการ
พััฒนาเครืือข่่ายวิิชาการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพถาคเหนืือตอนบน
ระหว่่าง นพ.ประทีีปธนกิิจเจริิญ เลขาธิิการ คสช. กัับ ศ.คลิินิกิ นพ.นิิเวศน์์
ทัันทจิิตอธิิการบดีี ม.เชีียงใหม่่ และ รศ.ดร.ชาตรีี มณีีโกศล รัักษาการ
แทนอธิิการบดีี ม.ราชภััฏเชีียงใหม่่ โดยมีี นพ.ชููชััย ศุุภวงศ์์ ประธาน HIA
Commission และ ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.สุุวััฒน์์ จริิยาเลิิศศัักดิ์์� คณบดีี
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ ม.เชีียงใหม่่ ร่่วมเป็็นวิิทยากร ความร่่วมมืือทาง
วิิชาการนี้้�เป็็นหนึ่่�งในสามเป้้าหมายหลัักของยุุทธศาสตร์์การขัับเคลื่่�อน HIA
ของ สช. ที่่�ประกอบด้้วย

โมเดลสำำหรัับดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ของโรงงานขนาดใหญ่่ ควบคู่่�ไปกัับการเปิิด
สายพานการผลิิตของผู้้�ประกอบการให้้สามารถเดิินหน้้าต่่อได้้ และที่่�
จ.ระยอง ทีีมงาน สนพ. ได้้ร่่วมกัับเทศบาลตำำบลน้ำำ��คอก รพ.สต.
อสม. อปพร. และทีีมงานชุุมชน เตรีียมความพร้้อมเปิิดศููนย์์พัักคอย
ผู้้�ติิดเชื้้�อตำำบลน้ำำ��คอกเพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยสีีเขีียวที่่�รัักษาตััวจาก รพ.
เกืือบจะหายแล้้วมาพัักรัักษาต่อ่ ลดความแออััดของเตีียง รพ. พร้้อม
ทั้้�งให้้ความรู้้ต� ามแนวปฎิิบัติั ที่ิ ถูู่� กต้้องและกติิกาการอยู่่�ร่่วมกัันในศููนย์์
พัักคอยแบบอุ่่น� ใจของชุุมชนหรืือธรรมนููญสุุขภาพชุุมชน และมีีการฝึึก
อบรมอาสาสมััครให้้เป็็นผู้้ช่่ว
� ยเหลืือรวมทั้้ง� จััดเวรดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ในศููนย์์

๑

การจััดทำำ HIA ฉบัับที่่�สาม ให้้เป็็นเครื่่�องมืือสำำคััญในการ
คุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชนและชุุมชน ร่่วมกัับหน่่วยงานและกฎหมายอื่่�น
ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว กำำหนดเสร็็จปละกาศใช้้ในปีีนี้้�
การขยายและพััฒนาศัักยภาพของ HIA Consortium หรืือ
๒
เครืือข่่ายสถาบัันวิิชาการตามภููมิิภาคต่่างๆทั่่�วประเทศ เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�
กลางสนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้� สร้้างและพััฒนากำำลัังคน รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนการทำำ HIA และ CHIA ร่่วมกัับหน่่วยงานและองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่� ถืือเป็็นเป้้าหมายสำำคััญที่่�สุุดของงาน HIA สช.

๓

การจััดงาน HIA forum เป็็นเวทีีกลางทางวิิชาการระดัับชาติิ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับสัังคมและผู้้�มีีบทบาท
เกี่่�ยวข้้องกัับงาน HIA ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ กำำหนดจะชััด
ในกลางปีีหน้้า และจััดต่่อเนื่่�อง ๑ - ๒ ปีีครั้้�ง

๓

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๔ วัันจัันทร์์ที่่� ๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔

อีีกหนึ่่�งกััลยาณมิิตร ที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านวิิชาการระดัับสากลและบริิหารนโยบายสุุขภาพระดัับประเทศ ได้้ให้้ความเห็็นที่่�

เป็็นประโยชน์์มากต่่อการทำำภารกิิจที่่�ผ่่านมาและการจััดทำำแผนหลัักฉบัับที่่� ๔ ของ สช. ที่่�น่่าสนใจมาก ดัังนี้้�

๑

๒

ตอนจััดทำำ พรบ.สุุขภาพแห่่ง
ชาติิ มีีเป้้าหมายว่่า ให้้เป็็น Master plan
ของระบบสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์และมีีกลไก
ที่่�เหมาะสมมารองรัับเป้้าหมายนี้้� ได้้นำำข้้อ
เสนอการปฏิิ รููปร ะบบสาธารณสุุขที่่� มีี อยู่่�
แล้้วในขณะนั้้�นมาเป็็นจุุด starting point
แนวคิิดเริ่่ม� ต้้น คืืออยากให้้มีีกลไกที่่ม� องภาพ
รวมของระบบสุุขภาพ และระบบสุุขภาพไม่่ใช่่
แค่่ระบบบริิการสาธารณสุุขเท่่านั้้�น ตอน
นั้้�นอยากให้้คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
(คสช) ดููแลระบบสุุขภาพที่่�นอกเหนืือจาก
กระทรวงสาธารณะสุุข

	ปัั จ จุุ บัั น เรามีี mechanism
สองแบบ คืือ advisory mechanism คืือ
คสช ที่่�มีีหน้้าที่่�แค่่เสนอแนะ ไม่่มีีอำำนาจขัับ
เคลื่่�อนเชิิงนโยบาย และ mechanism ที่่�ทำำ
เรื่่�องการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม เช่่น สมััชชา
สุุขภาพ ตอนตั้้�งต้้น ร่่าง พรบ.อยากให้้เกิิด
healthy public policies และอยากให้้มีี
health system ที่่�มองอย่่างรอบด้้าน ถ้้า
ต้้องการอย่่างนั้้�น ต้้องมีี policy mechannism ที่่�ตััดสิินใจได้้ แต่่ใน พรบ.ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่
รัับหลัักการที่่�ว่่านี้้�

๔

๕

ทำำได้้ไหม ทำำให้้กระบวนการและ
มติิสมัชั ชาสุุขภาพแห่่งชาติิ กลายเป็็น
สถาบัันทางสัังคมที่่�คนในสัังคมอยากให้้
มีีชีีวิิตอยู่่� เพราะพููดถึึงแต่เ่ รื่่อ� งดีีๆ ให้้เขาไป
อ้้างอิิง ทำำงานต่่อได้้ อ้้างแล้้วมีีพลััง มีีหลาย
สถาบัันที่่ไ� ม่่มีีอำำนาจตรงแต่เ่ มื่่�อพููดประชาชน
ฟััง เช่่น แพทยสภา การทำำตััวเป็็น public
reference นี่่�เป็็นเรื่่�องสำำคััญสำำหรัับ สช

การเป็็น public reference
ต้้องการมีี social credit สิ่่�งนี้้�จะสร้้างได้้
อย่่างไร นอกจากต้้องทำำงานกัับภาคีีเครืือ
ข่่ายอย่่างกว้้างขวางแล้้ว ต้้องมีีข้้อเท็็จจริิง
และการเห็็นภาพรวม เพราะคนเราต้้องการ
คนที่่�พููดความจริิง และชี้้�ทิิศทางได้้ จะทำำสิ่่�ง
นี้้�ได้้ต้้องมีีงานวิิชาการรองรัับ

๗

ไม่่กล้้าให้้คะแนน สช. เพราะไม่่รู้้�
ว่่าให้้เอาเรื่่�องอะไรมาประเมิิน ถ้้าเอาจาก
ประวััติิ เกร็็ดเล็็กเกร็็ดน้้อย (anecdote)
ตอนเริ่่�มต้้นเท่่าที่่�มีีมาประเมิิน ก็็จะตอบว่่า
แย่่เพราะยัังทำำแบบ routine

๓

คุุณประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิ
จากการมีี พรบ. สุุขภาพแห่่งชาติิฯ ใน
ช่่วง ๑๐ กว่่ า ปีี ที่ ่ � ผ่ ่ า นมา ที่่ � เด่่ น
ชัั ดทำ ำให้้ กระบวนการพััฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีีส่่ ว นร่่ ว มวางหลัั ก ปัั ก
ฐานในสัังคมไทย พููดง่่ายๆคืือ สมััชช า
สุุขภาพแห่่งชาติิ ก ลายเป็็ น Reference
ไปแล้้ว เพราะมัั น เป็็ น พื้้� น ที่่� ใ นการพัั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�
favour ภาคประชาชน แต่่ก็็คงเป็็นเหมืือน
หลายเรื่่อ� ง เวลาผ่่านไปก็็แย่่ลงเพราะไม่่ปรัับ
ตััวในวิิธีีการทำำงาน การลงรากปัักฐานนี่่�ก็็
เป็็นเรื่่�องยาก แต่่การพััฒนาต่่อยอดก็็เป็็น
ความท้้าทายต่่อมา

๖

หน่่วยงานอย่่าง สช ทำำหน้้าที่่�
เชื่่�อมโยง ซึ่่�งมีีความสำำคััญมาก มีีคำำถาม
ว่่าต้้องมีีความรู้้�ไหม ตอบได้้เลยว่่าต้้องมีี
แต่่ไม่่ต้้องมีีมากกว่่าภาคีี คืือต้้องเห็็นภาพ
รวมและต้้องเห็็นน้ำำ��หนัักของรายละเอีียด จึึง
ต้้องการทัักษะฟัังเป็็น ตีีความเป็็น พร้้อม
เรีียนรู้้� พร้้อมจะเปลี่่�ยน และอย่่าแค่่รู้้�จััก
นัักวิิชาการแต่่ไม่่รู้เ้� นื้้อ� หา นี่่จ� ะเป็็น asset
ของ สช.

สุุดท้้ายของงานสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา สช.ได้้ประกาศ แนวปฏิิบััติิในการป้้องกัันโควิิด-19 ฉบัับที่่� ๑๔ สาระสำำคััญขยาย WFH ออก

ไปถึึงวัันที่่� ๓๑ สิิงหาคมนี้้� สอดรัับกัับมาตรการล่่าสุุดของ ศบค. ที่่�ให้้ขยายพื้้�นที่่�สีีแดงเข้้มจาก ๑๓ เป็็น ๒๙ จัังหวััด ขยายล็็อกดาวน์์ถึึงสิ้้�นเดืือนสิิงหาคม
เน้้นให้้พวกเรา WFH เต็็มร้้อยยกเว้้นผู้้มีี� งานจำำเป็็นจริิงๆ และได้้รัับอนุุญาตเป็็นเอกสารให้้ปฏิิบัติั งิ านที่่� สช. เป็็นบางเวลา พร้้อมกัับให้้ทุุกคนปฏิิบัติั ติ ามข้อ้
แนะนำำของกระทรวงสาธารณสุุขในการป้้องกัันตััวเองอย่่างเคร่่งครััดและฉีีดวััคซีีนให้้ครบ รวมทั้้�งให้้หลีีกเลี่่�ยงการจััดหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมรวมคน และให้้
ความสำำคััญกัับการมอบหมายงานและกำำกัับงานเป็็นรายสััปดาห์์ของรองเลขาฯ และผู้้�บริิหารหน่่วยงานย่่อย

ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๕

วัันจัันทร์์ที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาวสุุชน ๒

ทุ่่�มคืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๕ นัับต่่อ
เนื่่�องเป็็นฉบัับที่่� ๙๘ ขณะที่่�ยอดโควิิด-19 สะสมของไทยกำำลัังเดิิน
หน้้าสู่่�หลัักหนึ่่�งล้้านคน และวิิกฤตหนัักยัังอยู่่�ที่่�กรุุงเทพฯปริิมณฑล
พื้้�นที่่�ที่่�มีีทรััพยากรด้้านสุุขภาพมากที่่�สุุด แต่่ระบบบริิหารจััดการและ
บริิการสาธารณสุุขกลัับอ่่อนแอที่่�สุุด ปรากฎการณ์์ “แพทย์์ชนบท
บุุกกรุุง” ทำำให้้สัังคมเห็็นปััญหาและเกิิดความหวัังในการปฏิิรููประบบ
สาธารณสุุขเขตเมืืองในเวทีีสมััชชาสุุขภาพกรุุงเทพมหานคร ครั้้�งที่่�๒
วัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายนนี้้�

อ.หมอชููชััย ศุุภวงศ์์ ประธาน HIA Commission ได้้

เขีียนว่่า “แพทย์์ พยาบาล บุุคลากรสาธารณสุุข หลายหมื่่�นชีีวิิตที่่�
ทำำงานในโรงพยาบาลชุุมชน ดููแลรัับผิิดชอบผู้้�คนในชุุมชน ในชนบท
ซึ่่�งเป็็นคนส่่วนใหญ่่ของประเทศที่่�อยู่่�ฐานล่่างของสัังคม พวกเขาต้้อง
แบกภาระดููแลสุุขภาพอัันหนัักอึ้้�งอยู่่�แล้้ว ทั้้�งๆที่่�ในชนบทขาดแคลน
บุุคลากรกำำลัังคน มาวัันนี้้�เมื่่�อเกิิดวิิกฤติิจากการระบาดของโควิิด-19
ในกรุุงเทพฯปริิมณฑล ทีีมงานสุุขภาพประกอบด้้วย
แพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรสาธารณสุุขอื่่�นๆ ที่่�
เรีียกตัั ว เองว่่า “แพทย์์ ช นบท” ได้้ แสดงน้ำำ � � ใจ
อัันประเสริิฐที่่�หาได้้ยากยิ่่�งในยามนี้้� ร่่วม
แรงร่่วมใจกัันทำำงานเชิิงรุุก ยกกำำลัังครั้้�ง
ละหลายร้้อยชีีวิิตบุุกกรุุง ตามเข้้ามาดููแล
สุุขภาพของคนในชนบทที่่�ทิ้้�งถิ่่�นเกิิดเมืือง
นอนมาหางานทำำในเมืืองหลวง จึึงได้้ใจ
ผู้้�คนทั่่�วประเทศ ชุุมชนแออััดทั่่�วกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล ล้้วนถามหา แพทย์์ชนบท
เพื่่�อบำำบััดทุุกขเวทนาอัันแสนสาหััส ที่่พ� วก
เขาต้้องเผชิิญอยู่่�ในทุุกด้้าน อานิิสงส์์ครั้้�ง
นี้้�จึึงสุุดประมาณ !!”

๒

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๕ วัันจัันทร์์ที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔

เพิ่่� ม ความหวัั ง เล็็ ก ๆ

เมื่่�อมีีข่่าว Dr.Sharon Lewin นััก
วิิ ท ยาศาสตร์์ ข องสถาบัั น Peter
Doherty แห่่งมหาวิิทยาลััยเมลเบิิร์์น
ออสเตรเลีีย ได้้ อ อกมาแถลงข่่าว
ความสำำเร็็ จ ของการใช้้ เ ทคโนโลยีี
CRISPR ในการตััดต่่ออาร์์เอ็็นเอของ
ไวรัั ส โคโรนาต้้ น เหตุุโควิิ ด -19 ได้้
สำำเร็็จ โดย CRISPR ซึ่่�งมีีชื่่�อเต็็มว่่า
Cluster of Regularly Interspace
Short Palindromic Repeats เป็็น
เทคโนโลยีีทัันสมััย ที่่�มีีไว้้เพื่่�อจััดการตััดต่่อหรืือปรัับปรุุงจีีโนม (Genomes) และทำำให้้การทำำงานของยีีนส์์เปลี่่�ยนแปลงไป อาจใช้้คำำว่่า
Gene-editing Technology ก็็ได้้ ซึ่่�งผลของมัันจะทำำให้้เกิิดการ
บล็็อคไม่่ให้้ไวรััสขยายตััวหรืือเพิ่่�มจำำนวนขึ้้น� ในร่่างกายหรืือเซลล์์ของ
มนุุษย์์และสัังเคราะห์์เป็็นยาใช้้รัักษาโรคต่่อไป แต่่ขณะนี้้�เป็็นเพีียงผล
การทดลองในห้้องปฏิิบััติิการโดยที่่�ยัังไม่่ได้้ทดลองในสััตว์์และในคน
คาดว่่าจะใช้้เวลาอีีกพอสมควร และเมื่่�อ ๓๐ กรกฎาคม บริิษััท โรช
ไทยแลนด์์ ได้้แถลงข่่าว ยาแอนติิบอดีีแบบผสม (antibody cocktail) ได้้รัับการอนุุมััติิให้้ใช้้เพื่่�อการรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
แบบมีีเงื่่�อนไขภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินจาก อย.ไทย ยาแอนติิบอดีี
ค็็อกเทล เป็็นยาภููมิิคุ้้�มกัันลบล้้างฤทธิ์์� ใช้้รัักษาผู้้�ป่่วย เนื่่�องจากเชื้้�อ

ความคืื บ หน้้ า การขัั บ เคลื่่� อ นสู้้�ภัั ย โควิิด-19

ภารกิิจของ สช. ร่่วมกัับองค์์กรภาคีีเครืือข่่าย ในสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมาได้้
ขยัับจากขัับเคลื่่�อนในกรุุงเทพฯ ขยายเข้้าสู่่�พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ เริ่่�มจาก
“นครปฐมโมเดล” สู่่� “นครชััยบุุริินทร์์” มีีจัังหวััดนครราชสีีมาเป็็นแกน
หลััก ได้้ประชุุมเมื่่�อ ๓๑ กรกฎาคม เกิิดศููนย์์ประสานงานประชาชน
โคราชสู้้�ภััยโควิิด ต่่อมา ๓ สิิงหาคม อ.หมอทวีีศิิลป์์ วิิษณุุโยธิิน ผู้้�
ตรวจเขต ๑๐ สธ. และโฆษก ศบค. ร่่วมกัับ อ.หมอนิิรัันดร์์ พิิทัักษ์์
วััชระ กขป. เขต ๑๐ ได้้ประชุุม ทีีมงาน สสจ. แกนนำำสมััชชาสุุขภาพ
องค์์กรชุุมชน พอช. และเครืือข่่ายภาคีีของ ๕ จัังหวััด มีีจัังหวััด
อุุบลราชธานีี ยโสธร ศรีีสะเกษ อำำนาจเจริิญ และมุุกดาหาร ประชุุม
เพื่่�อบููรณาการระบบบริิการปฐมภููมิิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ภาค

ไวรััสโควิิด-19 มีีผิิวเป็็นโปรตีีน
เหมืื อ นหนามทำำให้้ ไ วรัั ส เข้้ า ไป
จัับกัับผิิวของเซลล์์มนุุษย์์ คนที่่�
ติิดโควิิดแล้้วจะมีีตััวแอนติิบอดี้้�
หรืือภููมิิคุ้้�มกัันเกิิดขึ้้�นในรางกาย
ซึ่่�งการทำำยาแอนติิบอดีี ค็็อกเทลนี้้� คืือการสกััดภููมิิคุ้้�มกัันนี้้�ออกมา
เพื่่�อให้้เป็็นยายัับยั้้�งเชื้้�อโควิิดได้้โดยตรง เหมาะสำำหรัับผู้้�ติิดเชื้้�อสีีเขีียว
หรืือเหลืืองที่่มีี� อาการไม่่รุุนแรง ข่่าวว่่าราคาตกโด๊๊สละหลายหมื่่�นบาท
ซึ่่�งวิิกฤตโควิิด-19 ได้้ทำำกำำไรมหาศาลให้้กัับบริิษััทยาข้้ามชาติิของ
ประเทศมหาอำำนาจ ขณะที่่�ประชาชนทั่่�วโลกยากจนลงทัันตาเห็็น เข้้า
ตำำรานัักค้้าความตายบนคราบนัักบุุญ

ประชาชน สู้้�ภััยวิิกฤตโควิิด-19 ในพื้้�นที่่� และวัันที่่� ๙ สิิงหาคม สช. จะ
จััดประชุุมเครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพของทุุกจัังหวััด โดยใช้้ประสบการณ์์
ของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวขยายขัับเคลื่่�อนทั่่�วประเทศ มีีเป้้าหมาย ๑.ตั้้�งศููนย์์
ประสานงานประชาชนสู้้�ภััยโควิิด-19 ของแต่่ละจัังหวััด ๒.ตั้้�งกองทุุน
และบููรณาการงบประมาณสนัับสนุุนระดัับจัังหวััด ๓.รวบรวมอาสา
สมััคร ควบคู่่�กัับจััดทำำคู่่�มืือและจััดหลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพอาสา
สมััคร ๔.จััดเตรีียมชุุดตรวจ ATK และชุุดอุ่่น� ใจช่่วยชีีวิิตผู้้�ติดิ เชื้้อ� รัักษา
ที่่�บ้้าน (HI) หรืือศููนย์์พัักคอยของชุุมชน (miniCI) และศููนย์์ดููแลผู้้�ติิด
เชื้้�อของชุุมชน (CI) และ ๕.ระดมทุุนและบริิหารจััดการสิ่่�งสนัับสนุุน
จากเมืืองใหญ่่ สู่่�จัังหวััด สู่่�พื้้�นที่่� และสู่่�ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย

๓

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๕ วัันจัันทร์์ที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔

	สััปดาห์์ที่ผ่่� า่ นมา มีีความคืืบ

หน้้าการจััดทำำธรรมนููญฯ ฉบัับที่่� ๓ เมื่่�อวััน
ที่่� ๓ สิิงหาคม คณะอนุุกรรมการวิิชาการฯ
ที่่�มีี อ.หมอศุุภกิิจ ศิิริิลัักษณ์์ เป็็นประธาน
ได้้ ปร ะชุุมและสรุุปทิิ ศ ทางและเป้้ า หมาย
ระบบสุุขภาพในระยะ ๕ ปีี มุ่่ง� สู่่เ� รื่่อ� ง “ความ
เป็็นธรรมด้้านสุุขภาพ (Health equity)
และ การไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง (Leaving
no-one behind)” คืือ การสร้้างความ
เป็็ น ธรรมและลดความเหลื่่� อ มล้ำำ��กัั บทุุก
กลุ่่�มประชากรตลอดทุุกช่่วงวััย ทั้้�งในเรื่่�อง
คุุณภาพชีีวิิตและเรื่่�องการเข้้าถึึงระบบบริิการสุุขภาพตั้้�งแต่่การสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันควบคุุมโรค รัักษาและฟื้้�นฟูู จนถึึงวาระสุุดท้้าย
ของชีีวิิต ซึ่่�งต้้องสนัับสนุุนให้้เกิิดภาวะแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการจััดการ
กัับปัจั จััยกำำหนดสุุขภาพ (Determinants of health) ได้้แก่่ ปััจจััย
สัังคมที่่กำ� ำหนดสุุขภาพ (Social determinants of health) ปััจจััย
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�กำำหนดสุุขภาพ (Environmental determinants of
health) และระบบบริิการสุุขภาพที่่�ตอบสนองต่่อทุุกกลุ่่�มประชากร
ตลอดทุุกช่่วงวััย เบื้้�องต้้นได้้แบ่่งเนื้้�อหาของร่่างธรรมนููญฯ เป็็น ๓
กลุ่่�มประเด็็น ดัังนี้้�

สำำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ได้้จััดการ
สััมมนาเชิิงวิิชาการมุุมมองความมั่่�นคง ประจําาปีี ๒๕๖๔ ครั้้�งที่่๒� เรื่่อ� ง
“ความมั่่�นคงทางอาหารและวิิกฤตโควิิด-19: ความท้้าทายต่่อความ
มั่่�นคงแห่่งรััฐ (Food Security and COVID-19: Challenges for
National Security)” เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� ๖ สิิงหาคม มีีผู้้�เข้้าร่่วมประมาณ
๕๐ คน ประกอบด้้วย ผู้้�แทนสําานัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ผู้้�
แทนหน่่วยงานราชการพลเรืือน ตําารวจ ทหาร ระดัับปฏิิบััติิการ และ
ได้้ให้้เกีียรติิเชิิญ ผอ.นิิรชา เป็็นวิิทยากรบรรยายในหััวข้้อเรื่่�อง “การ
บริิหารวิิกฤตการณ์์กัับการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร ภายใต้้
สถานการณ์์ปััจจุุบััน” เพื่่�อทำำความเข้้าใจกรอบแนวคิิดความมั่่�นคง
ทางอาหาร (Food Security) ความสําาคััญของความมั่่�นคงทาง
อาหารในฐานะการประกัันความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และความเชื่่อ� มโยง
กัับความมั่่�นคงของรััฐ สำำหรัับประเด็็นการบรรยาย เน้้นเรื่่อ� งนโยบาย
และยุุทธศาสตร์์ด้า้ นความมั่่�นคงทางอาหารที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทิิศทางความ
ท้้าทายต่่อการกําาหนดและดําาเนิินนโยบายความมั่่�นคงทางอาหาร และ
สถานการณ์์ความท้้าทายต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของไทย รวม
ถึึงข้้อเสนอแนะ เข้้าใจกรอบแนวคิิดความมั่่�นคงทางอาหาร (Food
Security) ความสําาคััญของความมั่่�นคงทางอาหารในฐานะการ
ประกัันความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และความเชื่่อ� มโยงกัับความมั่่�นคงของ
รััฐ สำำหรัับประเด็็นการบรรยาย เน้้นเรื่่�องนโยบายและยุุทธศาสตร์์
ด้้านความมั่่�นคงทางอาหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทิิศทางความท้้าทายต่่อกา
รกําาหนดและดําาเนิินนโยบายความมั่่�นคงทางอาหาร และ สถานการณ์์
ความท้้าทายต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของไทย รวมถึึงข้้อเสนอแนะ

๑

กลุ่่ม� ประเด็็นสิิทธิิและหน้้าที่่ด้� า้ นสุุขภาพ การคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภค และข้้อมููลด้้านสุุขภาพ ประกอบด้้วยประเด็็น สิิทธิิและ
หน้้าที่่�ด้้านสุุขภาพ, การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค, การสร้้างและเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ และการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพ

๒

กลุ่่�มประเด็็นการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ป้้องกััน และ
ควบคุุมโรค  ประกอบด้้วยประเด็็น การสร้้างเสริิมสุุขภาพ, การ
ป้้องกัันและควบคุุมโรคและปััจจััยที่่�คุุกคามสุุขภาพ, สุุขภาพจิิต,
สุุขภาพทางปััญญา และระบบสุุขภาพปฐมภููมิิหรืือระบบสุุขภาพท้้อง

๓

กลุ่่ม� ประเด็็นการเงิินการคลััง การบริิการสาธารณสุุข
และกำำลัังคนด้้านสุุขภาพ ประกอบด้้วยประเด็็น การเงิินการคลััง
ด้้านสุุขภาพ, การจััดให้้มีีหลัักประกัันและความคุ้้�มครองให้้เกิิดสุุข
ภาพ, การบริิการสาธารณสุุขและการควบคุุมคุุณภาพ, การส่่ง
เสริิม สนัับสนุุน การใช้้และการพััฒนาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้าน
สุุขภาพ การแพทย์์แผนไทย การแพทย์์พื้้�นบ้้านและการแพทย์์ทาง
เลืือกอื่่�นๆ, การผลิิตและการพััฒนาบุุคลากรด้้านสาธารณสุุข และ
เทคโนโลยีีกัับสุุขภาพ

พระกัับการรัับมืือโควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� ๕ สิิงหาคม

สช. โดยทีีมงาน สนพ. และ กป. ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลง
กรณราชวิิทยาลััย (มจร.) วัังน้้อย ได้้จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
ออนไลน์์ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� และมีีส่่วนร่่วมของพระนิิสิติ และบุุคลากร
ของ มจร. ในหััวข้้อ “การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและสร้้างมาตรการ
การอยู่่�ร่่วมกัันของนิิสิิตในหอพัักภายใต้้สถานการณ์์ โควิิด-19 และ
การจััดตั้้�งศููนย์์ Community Isolation ใน มจร” มีีพระเทพเทวีี
อธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนิิสิิต มจร., รองฯ ปรีีดา และ นพ.วิิรุุฬ ลิ้้�ม
สวาท ร่่วมเป็็นวิิทยากร งานนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนขัับเคลื่่�อนสู้้�ภััย
โควิิด-19 ภายใต้้ธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์แห่่งชาติิ

	สุุดท้้าย ขอเชิิญชวนพวกเราชาว สช. ร่่วมเป็็นอาสาสมััครช่่วยลงโค้้ด sms ส่่ง food delivery ให้้คน home isolation หรืือ

อาสาสมััคร call center เชื่่�อมประชาชนกัับระบบบริิการ หรืืออาสาสมััครดููแลให้้กำำลัังใจผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในชุุมชนของ สปสช. และเครืือ
ข่่ายครัับ
ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ
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ÊØ¢ÀÒ¾à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹ (¡¢».) ªØ´·ÕèÊÍ§ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ññ ÊÔ§ËÒ¤Á ÁÕ¹ÒÂ
Í¹Ø·Ô¹ ªÒÇÕÃ¡ÙÅ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹ ¤Êª. ãËà¡ÕÂÃµÔ
à»¹»ÃÐ¸Ò¹à»´»ÃÐªØÁ áÅÐºÃÃÂÒÂ º·ºÒ·¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¢µ
ÊØ¢ÀÒ¾à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹ (¡¢».) ¡ÑºÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ÁÕ ¡¢». ªØ´ãËÁ
·Ñé§ ñó à¢µ à¢ÒÃÇÁ¡ÇÒ öðð ¤¹ »ÃÐ¸Ò¹ ¤Êª. ä´¡ÅÒÇ ¼Á¢Í
¢Íº¤Ø³ ¡¢». ·Ø¡·Ò¹·ÕèÊÅÐàÇÅÒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹á¡»ËÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§
»ÃÐªÒª¹ ·Ø¡·Ò¹·ÃÒº´ÕÇÒàÃ×èÍ§ÊØ¢ÀÒ¾à»¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡»¨¨ÑÂ
µÒ§æ äÁÇÒ ¨Ðà»¹»¨¨ÑÂ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§µÍ¡Ñ¹·Ñé§ËÁ´ ¨Ö§¢ÍãË¼Ùá·¹Ë¹ÇÂ
§Ò¹ ·Ø¡ÀÒ¤ÊÇ¹¢Í§·Ø¡¾×¹é ·Õãè Ë¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í¡Ñ¹ãËÁÒ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é ãª
¡Åä¡¢Í§ ¡¢». ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÍÂÒ§àµçÁ·Õè áÅÐ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ
·Ó§Ò¹ÃÇÁ¡ÑºÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´à¾×èÍãËà¡Ô´¼Å·Õè´µÕ Í ¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·Ø¡ÁÔµÔ â´Âà©¾ÒÐ¢³Ð¹Õ»é ÃÐà·Èä·ÂÁÕ
¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´ -19 ¶Ò ¡¢». «Ö§è ÁÕ¨´Ø á¢ç§àËÁ×Í¹à»¹¿¹à¿Í§
ÊÒ¹¾ÅÑ§ÀÒ¤ÊÇ¹µÒ§æã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹á¡ä¢»ËÒÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÃÇÁ¡Ñ¹
ã¹·ÕÊè ´Ø ¡ç¨Ð·ÓãË»ÃÐà·Èä·Â¡ÅÑºÁÒÊÙÊ ÀÒÇÐ·Õ»è ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ¤×¹¤ÇÒÁà»¹
»¡µÔÊ¢Ø ãË¡ºÑ »ÃÐªÒª¹ã¹Í¹Ò¤µÍÑ¹ã¡Å¹éÕ

¡¢».ªØ´·ÕèÊÍ§¹Õé à¡Ô´¢Öé¹µÒÁ¤ÓÊÑè§ ¤Êª. àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ù

áÅÐªÇ§ºÒÂÇÑ¹·Õè ññ ÊÔ§ËÒ¤Á ËÅÑ§§Ò¹ Kick off

ÊÔ§ËÒ¤Á òõöô ÁÕ¼ÅµÑé§áµ ñò ¡Ã¡®Ò¤Á òõöô áÅÐ¨Ð·Ó§Ò¹
µÍà¹×èÍ§ä»¨¹¶Ö§» òõöø ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
§Ò¹¢Í§ ¡¢». ªØ´·ÕèË¹Öè§·Õè¼Ò¹ÁÒ¢Í§ ¼È.ÇÕÃºÙÃ³ ÇÔÊÒÃ·Ê¡ØÅ ä´
àÊ¹Íá¹Ðº·ºÒ·áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ ¡¢».ªØ´ãËÁÇÒ ¤ÇÃà¹¹
à»¹¡Åä¡ËÃ×ÍàÇ·ÕºÙÃ³Ò¡ÒÃà»ÒËÁÒÂ á¼¹§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
»ÃÐà´ç¹ËÃ×Í»ËÒÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÊÓ¤Ñ¢Í§»ÃÐªÒª¹ÃÇÁ¡Ñ¹¢Í§ÀÒ¤Õ
à¤Ã×Í¢ÒÂ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃ ÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á áÅÐ
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§ÊÇ¹·Í§¶Ôè¹ â´Âä´ÃºÑ ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ §º
»ÃÐÁÒ³ áÅÐ·ÔÈ·Ò§¨Ò¡Ë¹ÇÂ§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÃÇÁä´á¡ Ê¸., Ê»Êª.,
ÊÊÊ. áÅÐ Êª.

¡£».ªØ´ãËÁ¢Í§áµÅÐà¢µ¾×é¹·Õèä´áÂ¡»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡áººÍÍ¹äÅ¹
à¾×èÍ·Ó¤ÇÒÁÃÙ¨Ñ¡ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐàÅ×Í¡»ÃÐ¸Ò¹
¡¢». »ÃÐ¡®ÇÒáµÅÐà¢µä´»ÃÐ¸Ò¹·ÕÁè »Õ ÃÐÊº¡ÒÃ³áÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§
ÁÕ·§éÑ ·Õàè »¹¤¹à´ÔÁáÅÐãËÁ ä´á¡ ¡¢».à¢µ ñ È.à¡ÕÂÃµÔ¤³
Ø ¾.ÊÂÁ¾Ã
ÈÔÃÔ¹ÒÇÔ¹, à¢µ ô ¹¾.ÇÕÃÐÇÑ²¹ ¾Ñ¹¸¤ÃØ±, à¢µ õ ¹¾.¾Ô¹Ô¨ ËÔÃÑâªµÔ,
à¢µ ö ¹ÒÂ»ÃÐªÒ àµÃÑµ¹, à¢µ ø ¹ÒÂ³Ã§¤ ¾ÅÅÐàÍÕÂ´, à¢µ ù
¹¾.ÊÓàÃÔ§ áËÂ§¡ÃÐâ·¡, à¢µ ñð ¹¾.¹ÔÃÑ¹´Ã ¾Ô·Ñ¡ÉÇÑªÃÐ, à¢µ ññ
¾. ÍØ·ØÁ¾Ã ¡ÓÀÙ ³ ÍÂØ·¸ÂÒ, à¢µ ñò ¹¾.ÊØÇÑ²¹ ÇÔÃÔÂ¾§ÉÊØ¡Ô¨
áÅÐà¢µ ñó ¾Å.µ.Í.ÍÑÈÇÔ¹ ¢ÇÑàÁ×Í§ ¼ÙÇÒ ¡·Á. à»¹â´ÂµÓáË¹§
ÊÇ¹·ÕèàËÅ×ÍÁÕà¢µ ò, ó áÅÐ ÷ ¨Ð»ÃÐªØÁÍÕ¡¤ÃÑé§áÅÐàÅ×Í¡»ÃÐ¸Ò¹
»ÅÒÂà´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á¹Õé

¡¢».à¢µ ñ
È.à¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ ¾.ÊÂÁ¾Ã ÈÔÃÔ¹ÒÇÔ¹

¡¢». à¢µ ô
¹¾.ÇÕÃÐÇÑ²¹ ¾Ñ¹¸¤ÃØ±

¡¢». à¢µ õ
¹¾.¾Ô¹Ô¨ ËÔÃÑâªµÔ

¡¢». à¢µ ö
¹ÒÂ»ÃÐªÒ àµÃÑµ¹

¡¢». à¢µ ø
¹ÒÂ³Ã§¤ ¾ÅÅÐàÍÕÂ´

¡¢». à¢µ ù
¹¾.ÊÓàÃÔ§ áËÂ§¡ÃÐâ·¡

¡¢». à¢µ ñð
¹¾.¹ÔÃÑ¹´Ã ¾Ô·Ñ¡ÉÇÑªÃÐ

¡¢». à¢µ ññ
¾. ÍØ·ØÁ¾Ã ¡ÓÀÙ ³ ÍÂØ·¸ÂÒ

¡¢». à¢µ ñò
¹¾.ÊØÇÑ²¹ ÇÔÃÔÂ¾§ÉÊØ¡Ô¨

¡¢». à¢µ ñó
¾Å.µ.Í.ÍÑÈÇÔ¹ ¢ÇÑàÁ×Í§

ó
ÃÒ§á¼¹ËÅÑ¡©ºÑº·Õè ô ¢Í§ Êª. ¡ÓÅÑ§à´Ô¹Ë¹ÒÍÂÙã¹ªÇ§·ÒÂ¢Í§¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁàËç¹áÅÐ¢ÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡ òö ¼Ù·Ã§
¤Ø³ÇØ²Ô·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³áÅÐÁÕÊÇ¹ÃÇÁÊÓ¤Ñ·ÓãËà¡Ô´ ¾.Ã.º. ÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¾.È. òõõð ËÅÒÂ·Ò¹ÁÕº·ºÒ·ÃÇÁ¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹¢Í§
Êª.ÁÒµÅÍ´ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ÊÂ. ä´ÊÃØ»¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁµÍ¤Ø³¤Ò¢Í§ ¾.Ã.º. áÅÐ§Ò¹·Õè Êª.ÃÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢ÒÂ¢Ñºà¤Å×èÍ¹µÍà¹×èÍ§ÁÒ
ÊÔº¡ÇÒ» äÇ´Ñ§¹Õé

ñ. ·ÓãË ÁÕ ¡ ®ËÁÒÂ ò. ·ÓãËÁÕ¡ÒÃ¹Ô ÂÒÁ ó. ·ÓãË ÁÕ à ¤Ã×è Í §Á× Í ô . à ¡Ô ´ ¨Ø ´ à » ÅÕè Â ¹ õ . à ¡Ô ´ ¡ Å ä ¡ Ë Ã× Í

ÃÍ§ÃÑ º ¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õè
ÁÍ§àÃ×è Í §¢Í§ÊØ ¢ ÀÒ¾
ËÃ× Í ÊØ¢ ÀÒÇÐáººÍ§¤
ÃÇÁ ¼Ò¹¡Åä¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ

ÍÔÊÃÐ ÁÕÍ§¤» ÃÐ¡Íº¢Í§
·Ø¡ÀÒ¤ÊÇ¹ãËà¢ÒÁÒÁÕÊÇ¹
Ã Ç ÁÍÂ Ò §¡Ç Ò §¢ÇÒ§ ÁÕ
¢Ñé ¹ µÍ¹ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õè
ªÑ´à¨¹ à»¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè¢Öé¹
ÃÙ»¹âÂºÒÂâ´ÂäÁ µ Í§¾Öè §
¡Åä¡»¡µÔ ¢ Í§¡ÃÐ·ÃÇ§
·ºÇ§ ¡ÃÁ

ÊØ ¢ À Ò ¾ ã Ë Á ¢ Â Ò Â
¤ Ç Ò Á Ë Á Ò Â ¢ Í § ¤Ó
Ç Ò ÊØ ¢ ÀÒ¾ ãË¡ Ç Ò §
¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ñé§ÁÔµÔ¡ÒÂ ã¨
»  ÒáÅÐÊÑ § ¤Á â´Â
ãª à ¤Ã×è Í §Á× Í ¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾áºº
ÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç Á ·ÓãË ¢ ÂÒÂ
¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÃÙ» ¸ÃÃÁ
ÊØ ¢ ÀÒ¾ã¹ÁÔ µÔ ·Õè ¡ Ç Ò § ã¹
á¹Ç¤Ô´ ÊÃÒ§¹Ó«ÍÁ

¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×è Í ÊØ ¢ ÀÒ¾
áººÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç ÁËÅÒ¡
ËÅÒÂ ÁÕ ¡ ÃÍº·Ô È ·Ò§
¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒÃÐººÊØ ¢ ÀÒ¾
â´Â¸ÃÃÁ¹ÙÇÒ´ÇÂÃÐºº
ÊØ ¢ ÀÒ¾áË§ ªÒµÔ ÁÕ¡ ÒÃ
Ê Ã Ò§à¤Ã×è Í§Á× Í ã¹¡ÒÃ
»¯ÔÃÙ»ÊØ¢ÀÒ¾ àª¹ ÊÁÑªªÒ
ÊØ¢ÀÒ¾ ¸ÃÃÁ¹Ù¾×¹é ·Õè áÅÐ
ÊÔ · ¸Ô ´Ò¹ÊØ¢ ÀÒ¾¡ÃÐ¨ÒÂ
ä»µÒÁ¾×é¹·Õè·ÑèÇ·Ø¡ÀÙÁÔÀÒ¤
à¤Ã×èÍ§Á×Í HIA áÅÐ CHIA
à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í àÊÃÔÁà¤Ã×è Í§
Á× Í EIA áÅÐä´ ¾Ñ ² ¹Ò
à¤Ã×è Í §Á× Í ¸Ã ÃÁ¹Ù 
ªØÁª¹ à»¹¡µÔ¡ÒÃÇÁ¢Í§
¤¹ã¹ªØÁª¹

·Ñé§ òö ¼Ù·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ä´ãË¢ÍàÊ¹Í
á¹ÐµÍ Êª. ´Ñ§¹Õé
ñ. ¤ÇÃÊÃÒ§¤ÇÒÁà»¹ÃÙ»¸ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐãËà´¹ªÑ´ÁÒ¡¢Ö¹é ãË¹Òéí Ë¹Ñ¡ä»·Õè
¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ãÔ ËÁÒ¡¢Ö¹é
ò. ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ·Ò§ÊÑ§¤Á ÂÑ§ÁÕÃ»Ù ¸ÃÃÁäÁÁÒ¡¾Í
ã¹°Ò¹ÐÍ§¤¡ÃÃÐ´ÑºªÒµÔ
ó. ã¹ºÃÔº·¡ÒÃàÁ×Í§»¨¨Øº¹Ñ ¤ÇÃÊÃÒ§¹ÔÂÒÁ à¤Å×Íè ¹äËÇ·Ò§ÊÑ§¤Á
ãËª´Ñ à¨¹áÅÐáÅÐãËà¤Ã×Í¢ÒÂà¢Òã¨µÃ§¡Ñ¹
ô. ¤ÇÃà¾ÔÁè ¡ÒÃãªà·¤â¹âÅÂÕ´¨Ô ·Ô ÅÑ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÍÂÒ§ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ áÅÐà»¹»ÃÐ
âÂª¹¨ÃÔ§æ áÅÐ
õ. ¤ÇÃ¢ÂÑº¨Ò¡ participation ÊÙ collaboration ·Õàè »¹ soft power à¾×Íè ÊÃÒ§
collective Impact
ÊØ´·ÒÂ Êª. ÃÇÁ¡ÑºÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¾·ÂáË§
»ÃÐà·Èä·Â (IFMSA-Thailand) à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃàÂÒÇª¹à¢ÒÃÇÁàà¢§¢Ñ¹
Pitching Challenge ã¹»ÃÐà´ç¹¹âÂºÒÂ ¡ÒÃÊÃÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒÇÐÊÔ§è
áÇ´ÅÍÁ·ÕÂè §èÑ Â×¹ã¹ÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 «Ö§è à»¹ÍÕ¡Ë¹Ö§è ¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁ¢Í§§Ò¹
ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¤ÃÑ§é ·Õè ñô §Ò¹¹ÕÃé ºÑ ÊÁÑ¤Ãà»¹·ÕÁæÅÐ ñ-ó ¤¹
¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè òð ÊÔ§ËÒ¤Á¹Õé à¹¹¿§àÊÕÂ§¢Í§àÂÒÇª¹â´Âà©¾ÒÐ¤ÃÑº
´ÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔ

¢Í§ÊÑ § ¤Áä·Âã¹àÃ×è Í §
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ðáºº
ÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç Á à» ¹ ¾×é ¹ ·Õè ã Ë
ÀÒ¤Õ à ¤Ã× Í ¢ Ò Âà¡Ô ´ ¡ÒÃ
»¯Ô ÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Í Â Ò §¡Ç Ò §
¢ÇÒ§ ÊÙ¡ÒÃÊÃÒ§¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ð¨Ò¡ÊÇ¹ÅÒ§à¾×Íè
ÊØ ¢ ÀÒ¾ ä´ Ê Ã Ò §µÑ Ç áºº
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð ·ÕèÁØ§
à¹¹ ¡ÒÃãª¢Í ÁÙÅ à» ¹ °Ò¹
áÅÐà»´¡ÇÒ§ãË »ÃÐªÒª¹
·Ø ¡ ÀÒ¤Ê Ç ¹à¢ Ò ÁÒÃ Ç Á
ÊÃÒ§ÁÔµÔãËÁ ÊÃÒ§¤ÇÒÁ
¤ÇÒÁà¢ Òã¨àÃ×èÍ§¹âÂºÒÂ
ÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ
·ÕèÊÓ¤Ñ  ä´ªÇ ÂË¹Ø ¹àÊÃÔÁ
ãËÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Áà¢ÒÁÒ
ÁÕ º ·ºÒ·ã¹àÇ·Õ ¹ âÂºÒÂ
ÃÐ´ÑºªÒµÔÁÒ¡¢Öé¹

Í § ¤ ¡ Ã ·Õè ÁÕ ¤ Ç Ò Á
à » ¹ · Ò § ¡ Ò Ã ¢ Í §
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
ÁÕ § º » Ã Ð Á Ò ³ Ã Í § ÃÑ º
ªÑ ´ à¨¹ ´Ù á ÅáÅÐªÑ ¡ ªÇ¹
¤¹ã¹ÊÑ§¤ÁÁÒÃÇÁ¡Ñ¹´ÙáÅ
ÀÒ¾áººÍ§¤ Ã ÇÁ·Õè ä Á ã ª
á¤ÊØ¢ÀÒ¾ (Health) áµ
à»¹ÊØ¢ÀÒÇÐ (well-being)
¨¹à»¹µ¹áººãË¡ÑºËÅÒÂ
»ÃÐà·È

MOVE ON..¡ÒÇä»´ÇÂ¡Ñ¹ ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ ò ·ØÁ
¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·èÕ òó ÊÔ§ËÒ¤Á òõöô à»¹»·èÕ ò ©ºÑº·Õè ô÷ ¹ÑºµÍà¹×Íè §
à»¹©ºÑº·Õè ñðð à¢ÒÊÙÊÑ»´ÒË·ÕèË¹Öè§ÃÍÂ·Õè¼Áà¢Ò·ÓË¹Ò·ÕèàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ
¤Êª. ·Ó§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº¾Ç¡àÃÒªÒÇÊØª¹ áÅÐÇÑ¹áÃ¡¢Í§ KM Week »
òõöô ¢Í§ Êª. ¢³Ð·Õ¼è µÙ ´Ô àª×Íé â¤ÇÔ´-19 ÃÒÂãËÁ¢Í§ä·Â·ÐÅØ ñ ÅÒ¹
¤¹àÃÕÂºÃÍÂáÅÇàÁ×èÍÇÑ¹·Õè òñ ÊÔ§ËÒ¤Á·Õèà¾Ôè§¼Ò¹ÁÒ áÅÐàÃÔèÁ¤§·ÕèÍÂÙ
·ÕèÇ¹Ñ ÅÐ ò ËÁ×è¹¡ÇÒ¤¹ àÊÕÂªÕÇµÔ ÇÑ¹ÅÐ ò-ó ÃÍÂ¤¹ ¢ÍÁÙÅ·Õè¹Ò Ê¹ã¨
¤×Í µÑÇàÅ¢·Õè¡ÓÅÑ§ÃÑ¡ÉÒÍÂÙáµÅÐÇÑ¹¡ÇÒ ò áÊ¹¤¹ ÍÂÙ Ã¾. Å´Å§
àËÅ×ÍäÁ¶§Ö õ ËÁ×è¹¤¹ ÍÕ¡ÁÒ¡¡ÇÒ ñ.õ áÊ¹¤¹ÍÂÙ·Õè Ã¾.Ê¹ÒÁ áÅÐ
CI ËÃ×Í HI ·Õ¢è ³Ð¹Õ¡é ÅÒÂà»¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÃÑºÀÒÃÐ¼Ùµ ´Ô àª×Íé ËÅÑ¡ä»áÅÇ
¨Ö§¨Óà»¹·Õè Êª. áÅÐÀÒ¤ÕµÍ §àÃ§¢ÂÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ
ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ ¨Ò¡ ¹¤Ã»°ÁâÁà´Å ä»ÂÑ§·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´µÒÁ·Õè¡ÓÅÑ§·Ó
ÍÂÙ¢³Ð¹ÕéãËàÃçÇ·ÕèÊØ´

ÍÒ¨ÒÃÂ àÊÃÕ ¾§È¾ÈÔ à¢ÕÂ¹ã¹ÊÂÒÁÃÑ° ñø ÊÔ§ËÒ¤Á ¹Õé

¤¨.Êª. »ÃÐªØÁ ñù ÊÔ§ËÒ¤Á àËç¹ªÍºµÍªØ´àÍ¡ÊÒÃ ÃÒ§

ÇÒ ¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§â¤ÇÔ´-19 ·ÓãËàËç¹¤ÇÒÁàËÅ×Íè ÁÅíéÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È
ÃÇÂ¡Ñº»ÃÐà·È¨¹ »ÃÐà·ÈÃÇÂÁÕÇÑ¤«Õ¹ËÅ×ÍáÅÐ¡ÓÅÑ§©Õ´ÃÍºÊÒÁ
àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÅØÁàÊÕèÂ§µÒ§æ à¾ÃÒÐä´¨Í§ÇÑ¤«Õ¹äÇµÑé§áµà´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á
»·ÕèáÅÇ ÍÂÒ§á¤¹Ò´ÒÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã óø ÅÒ¹¤¹ áµ¨Í§«×éÍÅÇ§Ë¹Ò
ôñô ÅÒ¹â´Ê »ÃÐà·ÈÃÇÂÁÕÇÑ¤«Õ¹ ùð â´ÊµÍ»ÃÐªÒ¡Ã ñðð ¤¹
áÍ¿ÃÔ¡ÒÁÕà¾ÕÂ§ ö â´Êà·Ò¹Ñé¹ ÇÑ¤«Õ¹ÃÍÂÅÐ øõ ÍÂÙã¹»ÃÐà·ÈÃÒÂ
ä´ÊÙ§áÅÐÊÙ§»Ò¹¡ÅÒ§ »ÃÐà·ÈÂÒ¡¨¹·ÕèÁ¨Õ Õ´Õ¾ÕµèÒí ÊØ´¹Ñé¹ä´à¾ÕÂ§ÃÍÂ
ÅÐ ð.ó »ÃÐà·ÈàÎµÕÁàÕ ¾ÕÂ§ ñ â´ÊµÍ»ÃÐªÒ¡Ã ñ,ððð ¤¹ »ÃÐà·È
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ¤Í§â¡ÂÑ§äÁä´©´Õ ÊÑ¡¤¹ ·Ñé§æ ·ÕèÇ¹Ñ ¹Õé¤Í§â¡
ÁÕ¼Ùµ´Ô àª×éÍâ¤ÇÔ´-19 ¡ÇÒ õó,ððð ¤¹ µÒÂ ñ,ðõð ¤¹ »ÃÐªÒ¡Ã
ùò ÅÒ¹¤¹ µÃÇ¨äÁ¶§Ö óðð,ððð ¤¹ µÑÇàÅ¢¨ÃÔ§¤§µÔ´µÒÂÁÒ¡¡ÇÒ¹Õé

·Õè ò ¢Í§ÊÒÁÃÒ§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ ä´á¡ ñ.¡ÒÃÊÃÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒÇÐÊÔè§
áÇ´ÅÍÁ·ÕÂè §èÑ Â×¹ã¹ÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ò.¡ÒÃ¤ØÁ ¤ÃÍ§¡ÒÃà¢Ò¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ
ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¡ÅØÁ»ÃÐªÒ¡Ãà©¾ÒÐ ã¹ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÍÂÒ§à»¹¸ÃÃÁ áÅÐ
ó.¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÂÒ§ÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹ÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐáµ§
µÑé§¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÒ§¤ÇÒÁàËç¹ÃÇÁáÅÐ¾Ñ¹¸ÊÑÒµÍÃÒ§ÁµÔ
ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ¤ÃÑé§·Õè ñô (¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ
»ÃÐªØÁà´ÔÁ) ÁÕÍÒ¨ÒÃÂËÁÍ¡Ô¨¨Ò àÃ×Í§ä·Â à»¹»ÃÐ¸Ò¹ ·ÓË¹Ò·Õè
¨Ñ´àÇ·ÕÊÃÒ§¤ÇÒÁàËç¹ÃÇÁËÃ×ÍËÒ©Ñ¹·ÁµÔàº×éÍ§µ¹à¾×Íè ·Óà»¹àÍ¡ÊÒÃ
ÃÒ§·Õè ó ¢Í§ÃÒ§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Ñé§ÊÒÁ áÅÐ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁËÒÃ×ÍË¹ÇÂ
§Ò¹ Í§¤¡ÃËÅÑ¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡ÑºáµÅÐÃÒ§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ à¾×èÍÃÇºÃÇÁ
ÊÃØ»à»¹ÃÒ§àÍ¡ÊÒÃ¾Ñ¹¸ÊÑÒ (Commitment) à¾×èÍ¹ÓàÊ¹Íã¹
àÇ·ÕÇÑ¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè ñô ÇÑ¹·Õè ñõ - ñö ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¹Õé

ò

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ (¤º.)
ÇÑ¹·Õè òð ÊÔ§ËÒ¤Á ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ (¤º.) ÁÕ
ÁµÔãËá¡ÃÐàºÕÂº àÃ×èÍ§¡ÒÃàÅ×Í¡ãªÊÔ·¸ÔÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ¢Í§
¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¨Ò¡à´ÔÁãËàÅ×Í¡ãªÊÔ·¸ÔÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¢Í§ Êª.
ËÃ×Í¡Í§·Ø¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ áÅÐãËáÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤
ä´à¾ÕÂ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇàÁ×èÍÇÑ¹àÃÔèÁ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ à»¹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ãªÊÔ·¸Ôä´

ñ.

ñ.ñ
ñ.ò
ñ.ó
ñ.ô
ñ.õ
ñ.ö
ñ.÷

»ÅÐ¤ÃÑé§ªÇ§àÃÔèÁµ¹»§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ ¤º. ÂÑ§ÁÕÁµÔàËç¹ªÍºá¼¹¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹ á¼¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ » òõöõ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
ñ÷ô.òù ÅÒ¹ºÒ· »ÃÐ¡Íº´ÇÂ õ á¼¹§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ òö â¤Ã§¡ÒÃ
¢Í§ Êª. ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ´Ñ§¹Õé

á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÇÁ ÷ â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ òõ.÷ð
ÅÒ¹ºÒ· ÃÑº¼Ô´ªÍºâ´Â¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ

â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 4PW ÃÐ´ÑºªÒµÔ¼Ò¹¡Åä¡ ¤Êª. áÅÐÀÒ¤ÕÂØ·¸ÈÒÊµÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ò.ðð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè ñô ¾.È. òõöô ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ö.òð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¨Ñ´ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè ñõ ¾.È. òõöõ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.øð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ðà¾×Íè ÊØ¢ÀÒ¾áººÁÕÊÇ ¹ÃÇÁµÒÁÁµÔÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ó.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Åä¡¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂËÃ×Í»ÃÐà´ç¹à©¾ÒÐ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ð.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍáÅÐà¤Ã×Í¢ÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ò.òð ÅÒ¹ºÒ·

ò.

á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÔ·¸ÔË¹Ò·Õè´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ ÃÇÁ õ â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñö.÷ð
ÅÒ¹ºÒ· ÃÑº¼Ô´ªÍºâ´Â¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÔ·¸ÔË¹Ò·Õè

ó.

á¼¹§Ò¹¢Ñºà¤Å×Íè ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐÃÐ´Ñº¾×¹é ·Õáè ÅÐªØÁª¹à¢Áá¢ç§ ÃÇÁ ô â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ òö.ðø
ÅÒ¹ºÒ· ÃÑº¼Ô´ªÍºâ´Â¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐÃÐ´Ñº¾×é¹·ÕèáÅÐªØÁª¹à¢Áá¢ç§

ò.ñ
ò.ò
ò.ó
ò.ô
ò.õ

ó.ñ

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ÃÃÁ¹ÙÇÒ´ÇÂÃÐººÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè ó ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ô.ðð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñ.ðð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ó.÷ð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁÊÔ·¸ÔáÅÐË¹Ò·Õè´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ô.ðð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ô.ðð ÅÒ¹ºÒ·

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¡¢».ñó à¢µ (µÍà¹×èÍ§¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³¢Í§» òõöô ¨Ó¹Ç¹ ñó.òð ÅÒ¹ºÒ·)
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ò.øð ÅÒ¹ºÒ·
ó.ò â¤Ã§¡ÒÃÂ¡ÃÐ´ÑºáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ (µÍà¹×èÍ§¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³¢Í§» òõöô
¨Ó¹Ç¹ ñõ.ðð ÅÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñó.òø ÅÒ¹ºÒ·
ó.ó â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐ¸ÃÃÁ¹ÙÊØ¢ÀÒ¾ÃÐ´ÑºµÓºÅ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.ðð ÅÒ¹ºÒ·
ó.ô â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.ðð ÅÒ¹ºÒ·

ó

ô.

á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾Í§¤¡ÃáÅÐ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃÊÑ§¤Á ÃÇÁ ö â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹
à§Ô¹ ùò.øð ÅÒ¹ºÒ· ÃÑº¼Ô´ªÍºâ´Â¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨ºÃÔËÒÃáÅÐÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤Á

õ.

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹»ÃÐà´ç¹·Õàè »¹»ËÒÊÓ¤Ñ´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·ÈÃÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢ÒÂ
ÀÒÂ¹Í¡ ÃÇÁ ô â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñó.ðñ ÅÒ¹ºÒ· ÃÑº¼Ô´ªÍºâ´Â¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ
áÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ áÅÐ¡ÅØÁÀÒÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÔ·¸ÔË¹Ò·Õè

ô.ñ
ô.ò
ô.ó
ô.ô
ô.õ
ô.ö

â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñð.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº´Ô¨Ô·ÑÅ Êª. »ÃÐ¨Ó» òõöõ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.óð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ÷ð.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¤Ò¹ÔÂÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ð.õð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÑ§¤ÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÓ¹Ñ¡¢ÒÇÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ õ.ðð ÅÒ¹ºÒ·
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÐººµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ñ.ðð ÅÒ¹ºÒ·

õ.ñ â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà´ç¹·Õèà»¹»ËÒÊÓ¤Ñ´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èã¹ÀÒÇÐÇÔ¡Äµ¨Ò¡â¤ÇÔ´-19 ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ó.õð ÅÒ¹ºÒ·
õ.ò â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§à¾×èÍ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐÃÍ§ÃÑºÊÑ§¤ÁÊÙ§ÇÑÂÍÂÒ§ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ô.÷÷ ÅÒ¹ºÒ·
õ.ó â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à¤Ã×Í¢ÒÂ¤¹ÃØ¹ãËÁ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà´ç¹·Õèà»¹»ËÒÊÓ¤Ñ´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¾×é¹·Õè
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ò.ðð ÅÒ¹ºÒ·
õ.ô â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤Ñ´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¢Í§»ÃÐà·È ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ò.÷ô ÅÒ¹ºÒ·

ÊØ´·ÒÂ ÊÃØ»º·ºÒ·¢Í§ Êª. µÍÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 µÑé§áµà¡Ô´¡ÒÃá¾ÃÃÐºÒ´àÁ×èÍ» òõöó ¶Ö§»¨¨Øº¹Ñ Êª.ä´ÃÇ Á¡ÑºÀÒ¤Õã¹ÊÇ¹¡ÅÒ§
áÅÐ¾×é¹·Õè·èÇÑ »ÃÐà·È ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹§Ò¹ ÃÇÁ¾ÅÑ§¾ÅàÁ×Í§µ×è¹ÃÙ ªÇÂªÒµÔÊÙÀÑÂâ¤ÇÔ´-19 ·ÓãËà¡Ô´ÁÒµÃ¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹Ë¹Ø¹ªÇÂÁÒµÃ¡ÒÃ
ËÅÑ¡¢Í§ÃÑ°ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§ ´Ñ§¹Õé

ñ. ÃÐ´ÑºªÒµÔ ÁÕ¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ð¹âÂºÒÂÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 µÍ¤³Ð

ó. ÃÐ´ÑºªØÁª¹¾×é¹ à¡Ô´ÁÒµÃ¡ÒÃËÃ×Í¢Íµ¡Å§¢Í§ªØÁª¹ Ë¹Ø¹

ÃÑ°Á¹µÃÕ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òõ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõöô áÅÐÁÕÁµÔÃÑº·ÃÒºÁµÔ
ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè ñó ¾.È. òõöó àÃ×èÍ§ (ñ) ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¡Ã³ÕâÃ¤ÃÐºÒ´ãË (ò) ¤ÇÒÁ
ÁÑ¹è ¤§·Ò§ÍÒËÒÃã¹ÀÒÇÐÇÔ¡Äµ áÅÐÁÍºËÁÒÂãËË¹ÇÂ§Ò¹·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§
ÃÑºä»¾Ô¨ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔÏ

àÊÃÔÁÁÒµÃ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§ÃÑ°ã¹¡ÒÃÃÑºÁ×Í¡Ñºâ¤ÇÔ´-19 ·Ñé§ã¹ªØÁª¹
áÍÍÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ¾×é¹·ÕèÍ×è¹æ ÁÒ¡¡ÇÒ ñ,ððð µÓºÅËÃ×ÍªØÁª¹
·ÑèÇ»ÃÐà·È, à¡Ô´ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â¾Ñ¡¤ÍÂ´ÙáÅ¼ÙµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´19 ·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹ªØÁª¹¤ÅÍ§àµÂ ËÃ×Í ¤ÅÍ§àµÂâÁà´Å áÅÐ
ä´¾²
Ñ ¹Òà»¹ Community Isolation (CI) à»¹ÃÙ»áººËÅÑ¡¢Í§
¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ´ÙáÅ¼Ùµ´Ô àª×Íé ÊÕà¢ÕÂÇáÅÐÊÕàËÅ×Í§ËÅÒÂËÁ×è¹¤¹ã¹ªØÁª¹
·ÑèÇ»ÃÐà·ÈµÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ Èº¤. ÃÇÁ·Ñé§ÃÇÁ¡Ñº¤³ÐÊ§¦¨Ñ´·Ó
Temple Isolation (TI) ´ÙáÅ¾ÃÐÀÔ¡ÉØÊ§¦·ÕèµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´-19 ÃÇÁ
¡ÑºªØÁª¹

ò. ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ ä´¾Ñ²¹ÒâÁà´Å¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÃÐºÒ´·ÕèàÃÕÂ¡ÇÒ
CCA Model (Clean Community Anti COVID-19 ) ã¹¡ÃØ§à·¾Ï
áÅÐ¢ÂÒÂà»¹ ¹¤Ã»°ÁâÁà´Å ÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢Í§Ë¹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤
ÃÑ°áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á à¡Ô´ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾ÃÃÐºÒ´â¤
ÇÔ´-19 ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á áÅÐÁÕÁÒ¡¡ÇÒ óð ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÓÅÑ§¹Ó
ä»»ÃÐÂØ¡µãªµÒÁºÃÔº·¢Í§¾×é¹·Õè

´ÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๘

วัันจัันทร์์ที่่� ๓๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาวสุุชน ๒

ทุ่่�มคืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๓๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๘ นัับ
ต่่อเนื่่อ� งเป็็นฉบัับที่่� ๑๐๑ ศบค.ชุุดใหญ่่ มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� ๒๗ สิิงหาคม
ให้้คงพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวดรวม ๒๙ จัังหวััด และยัังคง
เคอร์์ฟิิว ๓ ทุ่่�มถึึงตีี ๔ เหมืือนเดิิม แต่่ผ่่อนคลายบางมาตรการ
และให้้ยกระดัับการป้้องกัันโรคส่่วนบุุคคลเป็็น Universal Prevention ให้้ทุุกคนคิิดเสมอว่่า อาจติิดโควิิด-19 โดยไม่่รู้้�ตััวและ
ไม่่มีีอาการ รวมทั้้�งทุุกคนที่่�อยู่่�รอบตััวอาจเป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อและอาจ
แพร่่เชื้้อ� สู่่�คนอื่่น� ได้้ จึึงต้้องป้้องกัันสููงสุุดไม่่ให้้ไปรัับเชื้้อ� หรืือแพร่่เชื้้อ�
ให้้ผู้้�อื่่�น เริ่่�ม ๑ กัันยายนที่่�จะถึึงนี้้�

สถานการณ์์โควิิด-19 ของไทยมีีแนวโน้้มดีขึ้ี น้� เพราะ
ผู้ติ้� ดิ เชื้้อ� รายใหม่่เริ่่มค่
� อ่ ยๆ ลดลงต่่อเนื่่อ� งมาหลายวััน แม้้จำำนวนผู้้�เสีีย
ชีีวิิตยัังคงสููงอยู่่�มาก และภาพรวมการได้้รัับวััคซีีนเข็็มหนึ่่�งและสอง
ครอบคลุุมได้้ดีีขึ้้�น ตััวเลขของกรมควบคุุมโรคติิดต่่อ เมื่่�อวัันที่่� ๒๘
สิิงหาคมนี้้� รายงานว่่าประชาชนได้้รัับวััคซีีนไปแล้้ว ๓๐.๔๒ ล้้านโดส
แบ่่งเป็็นเข็็มแรก ๒๒.๖๑ ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑ ของประชากร
และเข็็มสอง ๗.๒๒ ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐ ของประชากร ตั้้�ง
เป้้าเดืือนธัันวาคมนี้้�จะเข้้าสู่่�การใช้้ “ชีีวิติ แนวใหม่่อย่่างปลอดภััย” และ
เตรีียมการจััดหาวััคซีีนให้้ได้้ ๑๒๔ ล้้านโดส และฉีีดวััคซีีนครบเข็็มสอง
ร้้อยละ ๗๐ ของประชากรทั้้�งประเทศในสิ้้�นปีี ๒๕๖๔ นี้้� โดยมีีตััวเลข
ประมาณการจััดหาวััคซีีนได้้ ดัังนี้้� เดืือนกัันยายน จััดหาวััคซีีนซิิโน
แวค ๖ ล้้านโดส, แอสตร้้าเซนเนก้้า ๗.๓ ล้้านโดส และไฟเซอร์์ ๒ ล้้าน
โดส, ตุุลาคม ซิิโนแวค ๖ ล้้านโดส, แอสตร้้าเซนเนก้้า ๑๐ ล้้านโดส
และไฟเซอร์์ ๘ ล้้านโดส, พฤศจิิกายน แอสตร้้าเซนเนก้้า ๑๓ ล้้าน
โดส และไฟเซอร์์ ๑๐ ล้้านโดส และธัันวาคม แอสตร้้าเซนเนก้้า ๑๓
ล้้านโดส และไฟเซอร์์ ๑๐ ล้้านโดส

เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด

เมื่่�อคณะกรรมการโรคติิดต่่อแห่่งชาติิ มีีนายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รอง
นายกรััฐมนตรีีและ รมว.สาธารณสุุขเป็็นประธาน ได้้ประชุุมเมื่่�อวัันที่่�
๒๓ สิิงหาคม และมีีมติิเห็็นชอบให้้มีีผู้้�แทนของสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด
เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด เพื่่�อให้้มีีตััวแทน
ประชาชนในพื้้�นที่่�ร่วมรั
่ บั รู้้�และร่่วมดําาเนิินมาตรการควบคุุมโรคภายใน
จัังหวััดให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ตามข้้อเสนอของ คสช. หลัังนั้้�นวััน
ที่่� ๒๖ สิิงหาคม อธิิบดีีกรมควบคุุมโรคได้้มีีหนัังสืือขอความร่่วมมืือ
ไปยัังผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดทุุกจัังหวััดในฐานะประธานคณะกรรมการ
โรคติิดต่่อจัังหวััด ให้้พิิจารณาดำำเนิินการตามมติิดัังกล่่าวต่่อไปที่่�

๒

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๘ วัันจัันทร์์ที่่� ๓๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔

	สำำนัักงาน ป.ป.ช. ได้้แถลงผลการประเมิินคุุณธรรม

และความโปร่่งใสในการดำำเนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจำำปีีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่่อ� วัันที่่� ๒๖ สิิงหาคม และมีีข้อ้ สัังเกตว่่า ปีีนี้้หน่
� ว่ ยงานภาครััฐ
ได้้เกิิดความตระหนัักในการบริิหารงานและกำำกัับดููแลการดำำเนิินงาน
ให้้มีคุี ณ
ุ ธรรมและให้้ความสำำคััญกัับความโปร่่งใสขององค์์กรเพิ่่�มมาก
ขึ้้น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความตื่่น� ตััวในการจััดการข้้อมููลข่่าวสารอย่่าง
เป็็นระบบเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน
สำำหรัับ สช. นำำโดยรองฯ พััชรา, กรกนก (เก๋๋ย์์) และทีีมงาน กอ. ร่่วม
กัับพวกเราจากทุุกหน่่วยงานได้้ดำำเนิินการเรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจััง ต่่อ
เนื่่�อง และปีี ๒๕๖๔ นี้้� สช. ได้้รัับการประเมิินอยู่่�ในระดัับสููง หรืือ A
ด้้วยคะแนนเฉลี่่�ย ๙๐.๗๒ จากคะแนนเต็็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่่งเป็็น การ
ป้้องกัันการทุุจริิต ได้้เต็็ม ๑๐๐ คะแนน, การเปิิดเผยข้้อมููล ๙๗.๕๐
สููงกว่่าปีีที่่�แล้้วอย่่างชััดเจน, การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ๙๒.๒๕, การใช้้งบ
ประมาณ ๘๙.๖๓, การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ ๘๗.๘๑, การแก้้ไข
ปััญหาการทุุจริติ ๘๗.๕๗, การใช้้อำำนาจ ๘๖.๕๙, คุุณภาพการดำำเนิิน
งาน ๘๕.๕๔, ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร ๘๓.๓๙ และการปรัับปรุุงการ
ทำำงาน ๗๖.๙๗ คะแนน งานนี้้�ต้้องขอบคุุณพวกเราทุุกคน

เสร็็จงานแบบมีีเสีียงปรบมืือรััวๆ งาน KM ปีี ๒๕๖๔ ที่่�มีี
กิิจกรรม KM club ทุุกเดืือน, KM Week ตั้้�งแต่่ ๒๓ - ๒๗ สิิงหาคม
ที่่�ทุุกกลุ่่�มภาระกิิจเปิิดเวทีีเสนอผลงานวิิชาการแบบ R2R และกึ่่�งงาน
วิิจััยของทั้้�งรายคนและเป็็นกลุ่่�ม กว่่า ๙๐ ผลงาน และจบลงด้้วยงาน
KM Day ๒๗ สิิงหาคม เป็็นเวทีีประกวดผลงานวิิชาการจำำนวน ๑๖
ผลงาน มีีพวกเรากว่่า ๘๕ คน เข้้าร่่วมฟัังการนำำเสนอ ซัักถาม ให้้
ข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมตั้้ง� แต่่เช้้า และจบด้้วยการโหวตให้้คะแนน ๔ ผลงาน
ดีีเด่่นผ่่านระบบซููมก่อ่ นปิิดงานบ่่ายสามครึ่่ง� ด้้วยเครื่่อ� งหมายปรบมืือ
และถ่่ายรููปหน้้าจอร่่วมกััน และ ๔ ผลงาน KM ดีีเด่่นปีี ๒๕๖๔ ได้้แก่่

Cluster 1 เรื่่�อง “พลัังสื่่�อสารของคนรุ่่�นใหม่่กัับการพััฒนาและขัับ
เคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ” นำำเสนอโดย นัันญณััฏฐ (แนน) สสช.

Cluster 3 เรื่่�อง “การศึึกษาแนวทางการใช้้การลงลายมืือชื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Signature )” นำำเสนอโดยสุุนัันทา
(ส้้ม) สนพ.

Cluster 2 เรื่่อ� ง “แนวทางการประยุุกต์์ใช้้การประเมิินผลกระทบด้้าน
สุุขภาพร่่วมกัับเครื่่�องมืืออื่่�นภายใต้้กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีีส่่วนร่่วมบนพื้้�นฐานทางปััญญาระดัับพื้้�นที่่�” นำำเสนอโดย ทรง
พล (โต้้ง) กปส.

Cluster 4 เรื่่� อ ง “การประเมิิ น ผลการขัั บ เคลื่่� อ นค่่ า นิิ ย มและ
วััฒนธรรมองค์์กร (Flagship องค์์กร) ปีี ๒๕๖๔” นำำเสนอโดยปราง
ทิิพย์์ (ปราง) กบ.

๓

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๔๘ วัันจัันทร์์ที่่� ๓๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔

งาน KM ปีี ๒๕๖๔ ทำำให้้เกิิด
๑. สภาพแวดล้้อมทางวิิชาการภายใน สช. โดยรวมดููคึึกคััก มีีสีีสััน
๒. เห็็นชััดเจนว่่าพวกเรามีีทักั ษะในการคััดเลืือกประเด็็น เรีียบเรีียงเนื้้�อหา
และสรุุปนำำเสนอได้้อย่่างดีี
๓. สช. และหน่่วยงานย่่อยได้้ข้้อเสนอจากประสบการณ์์งานจริิง
สู่่�การปฏิิบััติิที่่�จัับต้้องใช้้ประโยชน์์ได้้
๔. ศัักยภาพในการจััดการงานของทีีม KM CB สช. ยอดเยี่่�ยม

ก้้าวต่่อไปของ KM ปีีหน้้า ๒๕๖๕ ฝากให้้พวกเรา
๑. ผลงาน KM ปีีนี้้�ของใครที่่�ยัังไม่่เสร็็จให้้เดิินหน้้าเก็็บตกต่่อ ส่่วนที่่�เสร็็จแล้้วให้้สรุุปเป็็นความรู้้� ใช้้ปรัับปรุุงการทำำงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
๒. สนัับสนุุนให้้มีีการทำำ KM ต่่อเนื่่�อง ให้้กระบวนการจััดการความรู้้�เป็็นวิิถีีการทำำงานประจำำของ สช.
๓. ยกระดัับ KM จากแต่่ละคนใช้้ประเด็็นงานของตััวเอง ไปเป็็นการใช้้ประเด็็นร่่วมของหน่่วยงาน หรืือของ สช. มากขึ้้�น และทำำงานเป็็นทีีม
ภายในหน่่วยงานหรืือข้้ามหลายหน่่วยงาน และ
๔. ขอให้้ทีีม KM CB เป็็นแม่่งานนี้้�ต่่อไป
๕. ขอให้้รองเลขาฯ ผอ. และ หน. หน่่วยงานย่่อย และพวกเราทุุกคนให้้ความสำำคััญกัับงานนี้้�

ประชุุมครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริิหารองค์์กรของรััฐที่่�จดตั้้�งขึ้้�นตามพระ
ราชบััญญััตเฉพาะ (ทอพ.)

สััปดาห์์ที่ผ่่� า่ นมา ยัังมีีการเคลื่่อ� นไหวที่่�สำำคัญ
ั อีีกหลาย

งานที่่�พวกเราช่่วยกัันขัับเคลื่่�อน เช่่น เช้้า ๒๔ สิิงหาคม มีีเวทีีอนาคต
ประเทศไทยครั้้ง� ที่่� ๓ ที่่� สช.โดยทีีมงาน สย.เป็็นเจ้้าภาพจััดระดมความ
เห็็นในเรื่่�อง “ภาพอนาคตการจััดระบบสุุขภาพเขตเมืือง: บทเรีียน
จากวิิกฤตโควิิด-19 (กทม.)” ผลสรุุปจะนำำไปสู่่�งานสมััชชาสุุขภาพ
กรุุงเทพฯ ครั้้�งที่่� ๒ ที่่�จะจััดขึ้้�นในวัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน นี้้� และบ่่าย
๒๕ ทีีมงาน กปส. จััดประชุุม HIA Commission มีีอาจารย์์หมอ
ชููชััย ศุุภวงศ์์ เป็็นประธาน ได้้เห็็นชอบร่่าง HIA ฉบัับที่่� ๓ เพื่่�อเสนอ
คสช. วัันที่่� ๑๓ กัันยายนนี้้� ตกเย็็นทีีมงาน สนพ. จััดหารืือออนไลน์์
ของผู้บ้� ริิหาร ๔ หน่่วยงานหลััก ได้้แก่่ สธ., สปสช., สสส. และ สช. เพื่่อ�
กำำหนดแนวทางสนัับสนุุนการทำำงานของ กขป. ชุุดใหม่่ เน้้นบทบาท
เป็็นพื้้�นที่่�กลางของงาน 4PW ของภาคีีภายในเขต และสนัับสนุุนการ
พััฒนาศัักยภาพของเครืือข่่ายภาคสัังคม รวมทั้้�งขัับเคลื่่�อนประเด็็น
ร่่วมที่่�สำำคััญของเขต และบ่่ายวัันที่่� ๒๖ ทีีมงาน กอ. และ กบ. เป็็น
แม่่งานจััดประชุุมครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริิหารองค์์กร
ของรััฐที่่�จดตั้้�งขึ้้น� ตามพระราชบััญญััตเฉพาะ (ทอพ.) มีีผู้บ้� ริิหารของ
๒๓ หน่่วยงานและทีีมงานเข้้าร่่วมประชุุมกว่่า ๗๐ คน เนื้้�อหาหลัักเป็็น
เวทีีแลกปลี่่�ยนนวััตกรรมการบริิหารจััดการภาครััฐแนวใหม่่ของหน่่วย
งานสมาชิิกผ่่าน คทง. ด้้านบริิหารจััดการชุุดต่่างๆ

จััดหารืือออนไลน์์ของผู้บ้� ริิหาร ๔ หน่่วยงานหลััก ได้้แก่่ สธ., สปสช., สสส. และ สช.
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           สุุดท้้าย   ประกาศใหม่่ของ สช. เมื่่�อวัันที่่� ๓๐ สิิงหาคม

นี้้� ยัังคงให้้ WFH และประชุุมออนไลน์์เป็็นหลัักเหมืือนเดิิม โดยให้้ทุุก
หน่่วยงานย่่อยเหลื่่�อมวัันnhco@saraban.mail.go.th
ทำำงานที่่� สช. สััปดาห์์thละ ๑ วััน และให้้ทุุกคน
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ Universal Prevention อย่่างเคร่่งครััด ตั้้�งแต่่
๑ กัันยายน นี้้�เป็็นต้้นไปครัับ...ด้้วย
ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ

MOVE ON..¡ÒÇä»´ÇÂ¡Ñ¹ ¾º¡ÑºªÒÇÊØª¹ ò
·ØÁ¤×¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè ö ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõöô à»¹»·Õè ò ©ºÑº·Õè ôù ¹ÑºµÍ
à¹×èÍ§à»¹©ºÑº·Õè ñðò ËÅÑ§¨Ò¡·Õè¾ÃÃ¤½ÒÂ¤Ò¹ä´à»´ÍÀÔ»ÃÒÂ·ÑèÇä»
äÁäÇÇÒ§ã¨¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÍ×è¹ÍÕ¡ õ ¤¹ µÑé§áµÇÑ¹·Õè óñ
ÊÔ§ËÒ¤Á ¶Ö§ ó ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ áÅÐä´Å§ÁµÔàÁ×èÍàªÒÇÑ¹·Õè ô ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¹Õé
·ÒÁ¡ÅÒ§ÇÔ¡Äµ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡ÊÀÒ â´Â
µÅÍ´ÊÑ»´ÒËÁÕ¢ÒÇ¤ÇÒÁáµ¡áÂ¡ÀÒÂã¹¾ÃÃ¤ÃÑ°ºÒÅ áÅÐÃÒ¤Ò
¡ÅÇÂÊÙ§¢Öé¹à»¹ÃÒÂÇÑ¹ áµËÅÑ§¾º»Ð¢Íâ·É·ÕèÁÙÅ¹Ô¸ÔÍ¹ØÃÑ¡É»ÒÃÍÂ
µÍ õ ¨Ñ§ËÇÑ´ ·Ø¡ÍÂÒ§¡ç´´Ù ¢Õ é¹Ö à¾ÃÒÐ·Ñ§é ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕ
ÃÇÁ ö ¤¹ÊÍº¼Ò¹ä´ÃºÑ ¤ÇÒÁäÇÇÒ§ã¨´ÇÂàÊÕÂ§¢Ò§ÁÒ¡ áÅÐ¹ÒÂ¡
ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¡ÒÈ ¢Í·Ó§Ò¹á¡ä¢ÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ãË¡ºÑ »ÃÐªÒª¹
µÍä» äÁ¤´Ô ¹ÍÂã¨·Õèä´¤Ðá¹¹äÇã¨¹ÍÂ¡ÇÒÃÑ°Á¹µÃÕÃÇÁ¤³ÐáÅÐ
¤Ðá¹¹äÁäÇÇÒ§ã¨ÊÙ§ÊØ´¡çµÒÁ ÊÇ¹¹ÒÂÍ¹Ø·¹Ô ªÒÇÕÃ¡ÙÅ ÃÍ§¹ÒÂ¡
ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ ÃÁÇ.ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¼Ò¹¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂáººÊºÒÂæ ´ÇÂ
¤Ðá¹¹äÇã¨ òöù àÊÕÂ§ äÁäÇã¨ ñùö àÊÕÂ§ ÊÙ§áÅÐµíèÒ¡ÇÒ¹ÒÂ¡

ÃÑ°Á¹µÃÕ õ áÅÐ ñò àÊÕÂ§µÒÁÅÓ´Ñº ¢³Ð·Õè¹ÒÂâÂªÔÎàÔ ´Ð «Ù§Ð ¹ÒÂ¡
ÃÑ°Á¹µÃÕè»Õ ¹Ø »ÃÐ¡ÒÈàµÃÕÂÁÅÒÍÍ¡ËÅÑ§ÃÑºµÓáË¹§ä´Ë¹Öè§»à¾ÃÒÐ
¼ÅÊÓÃÇ¨¤Ðá¹¹¹ÔÂÁ¢Í§ªÒÇÕè»Ø¹Å´Å§µíèÒÊØ´·ÕèÃÍÂÅÐ óð ¨Ò¡
»ËÒâ¤ÇÔ´-19 ÃÐºÒ´Ë¹Ñ¡ÍÕ¡¤ÃÑé§

¢Í·Ó§Ò¹á¡ä¢ÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ãË¡Ñº»ÃÐªÒª¹µÍä»

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³â¤ÇÔ´-19 ¢Í§ä·ÂµÅÍ´ÊÑ»´ÒË·Õè¼Ò¹
ÁÒÁÕá¹Çâ¹Á´Õ¢Öé¹ ¼Ùµ´Ô àª×éÍÃÒÂãËÁ¤ÍÂæ Å´¨Ó¹Ç¹Å§ ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ
áÅÐ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐÁÕ¡ÒÃ¾Ù´¶Ö§¡ÒÃãËÇÑ¤«Õ¹à¢çÁÊÒÁ¡Ñº
»ÃÐªÒª¹ºÒ§¡ÅØÁ ÃÇÁ·Ñ§é ¢ÂÒÂãËÇ¤Ñ «Õ¹ä¿à«ÍÃ¡ºÑ à´ç¡ÍÒÂØµ§éÑ áµ ñò
»¢Öé¹ä» áµÁÕ¢ÒÇ·Õè·ÓãËä·ÂµÍ§µÔ´µÒÁÍÂÒ§ã¡ÅªÔ´ àÁ×èÍÍ§¤¡ÒÃ
Í¹ÒÁÑÂâÅ¡ ¢Ö¹é ºÑªÕäÇÃÑÊâ¤ÇÔ´-19 ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø B.1.621 ËÃ×Íª×Íè ÀÒÉÒ
¡ÃÕ¡ÇÒ ÁÔÇ ¾º¤ÃÑé§áÃ¡ã¹»ÃÐà·Èâ¤ÅÍÁàºÕÂàÁ×èÍà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á
òõöô ãËà»¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø·Õè¹ÒÊ¹ã¨ (variant of interest) àÁ×èÍÇÑ¹
¨Ñ¹·Ã·èÕ óð ÊÔ§ËÒ¤Á ·Õè¼Ò ¹ÁÒ ËÅÑ§¨Ò¡¾º¢ÍÁÙÅàº×éÍ§µ¹ªÕéÇÒ äÇÃÑÊ
ÊÒÂ¾Ñ¹¸Øã ËÁ¹ÍéÕ Ò¨ÊÒÁÒÃ¶ËÅºàÅÕÂè §ÇÑ¤«Õ¹ä´´Ç ÂÇÔ¸·Õ ¤èÕ ÅÒÂ¡ÑºäÇÃÑÊ
ÊÒÂ¾Ñ¹¸ØàºµÒ áµ¼ÙàªÕèÂÇªÒÃÐºØÇÒ à¾×èÍ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹¨Óà»¹µÍ§ÁÕ
¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ÁÒ¡¡ÇÒ¹Õé áÅÐÅÒÊØ´¾º¼Ùµ ´Ô àª×Íé äÇÃÑÊ¹Õáé ÅÇ¡ÇÒ ôó »ÃÐà·È
ã¹àÍà«ÕÂ¾º·ÕèÎÍ§¡§ äµËÇÑ¹ à¡ÒËÅÕãµ áÅÐÕè»Ø¹ à»¹¼Ùà´Ô¹·Ò§ÁÒ
¨Ò¡µÒ§»ÃÐà·È ã¹ä·ÂÍÂÙã¹ÃÐËÇÒ§à½ÒÃÐÇÑ§áÅÐÂÑ§äÁ¾º¼ÙµÔ´àª×éÍ
äÇÃÑÊÊÒÂ¾Ñ¹¸ØãËÁ¹éÕ

ò
ÇÑ¹·Õè óð ÊÔ§ËÒ¤Á ÃÍ§Ï »ÃÕ´Ò, ¼Í.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ áÅÐ·ÕÁ
§Ò¹ Ê¹¾. ä´¨Ñ´»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹¡Ñºá¡¹¹ÓÊÁÑªªÒ¢Í§ óð ¨Ñ§ËÇÑ´
à¾×èÍÊÃØ»º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹ 4PW ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´·Õè¼Ò¹ÁÒ áÅÐ
ÃÇÁ¡Ñ¹·Ó¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×Íè ¹
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð¼Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ » òõöõ
áÅÐ Êª.¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ñ§ËÇÑ´ÅÐ õ áÊ¹ºÒ· à¹¹à»ÒËÁÒÂ
áÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

ñ.

Â¡ÃÐ´Ñº ¡ÒÃ¨Ñ ´ áÅÐ¢Ñ ºà¤Å×è Í ¹ÁµÔ Ê ÁÑª ªÒ
ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§áµÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´ µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ ¤Êª. àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñø
ÊÔ§ËÒ¤Á òõöó â´ÂÁÕ¡Åä¡ ¤¨.Ê¨. ·ÕèÁÕ¼ÙÇÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
áÅÐ¼Ù·Ã§¤Ø³ÇØ²ÀÔ Ò¤»ÃÐªÒª¹ à»¹»ÃÐ¸Ò¹ ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒ
¨Ò¡¼Ùá·¹¢Í§ÊÒÁÀÒ¤ÊÇ¹ã¹¾×é¹·Õè áÅÐÁÕ ÊÊ¨. ËÃ×ÍË¹ÇÂ
§Ò¹ÇÔ ªÒ¡ÒÃÍ×è¹ ÀÒÂã¹¨Ñ §ËÇÑ´ áÅÐá¡¹¹ÓÊÁÑªªÒÊØ¢ ÀÒ¾
¨Ñ§ËÇÑ´ à»¹¤³ÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¡Ô¨ ·ÓË¹Ò·ÕèàµÃÕÂÁ§Ò¹áÅÐÊÃØ»
»ÃÐà´ç¹ËÃ×Í»ËÒÊÓ¤Ñ´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè
àÊ¹Í ¤¨.Ê¨. áÅÐ¹Óà¢ÒÊÙ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§·Õè»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ
ÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´·Õ¨è Ð¨Ñ´¢Öé¹»ÃÐÁÒ³µ¹ËÃ×Í¡ÅÒ§» òõöõ áÅÐ
¨Ð¨Ñ´µÍà¹×èÍ§·Ø¡»àËÁ×Í¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ò.

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËà¤Ã×Í¢ÒÂÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´
áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·ÕèÃÇÁ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÊÙÀÑÂâ¤ÇÔ´-19 áÅÐ
»ÃÐà´ç¹»ËÒÊÓ¤Ñ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ àª¹ àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§
ÍÒËÒÃ àÃ×èÍ§ÊØ¢ÀÒ¾¡ÅØÁà»ÃÒÐºÒ§ àÃ×èÍ§ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ PM 2.5

ó.

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à¢ÒÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº¿§¤ÇÒÁàËç¹ ¡ÒÃ
ÊÃÒ§¾Ñ¹¸ÊÑÒ áÅÐà¢ÒÃÇÁ§Ò¹ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ·Õ¨è ÐÁÕ
¢Ö¹é ñö- ñ÷ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¹Õé

ô.

¡ÃÐªÑº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ ÂÖ´§Ò¹
µÒÁá¼¹§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ´Ê§ÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºàÍ¡ÊÒÃ·Ò§¡ÒÃ
à§Ô¹ áÅÐ¡ÒÃàºÔ¡¨ÒÂ§ºÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ â´Â¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
µÔ´µÒÁ¾Ñ²¹Ò§Ò¹à»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÊÒÁà´×Í¹ µÑé§à»ÒËÁÒÂäÁãË
ÁÕ¡ÒÃµ¡¤Ò§àËÁ×Í¹·Õè¼Ò¹ÁÒ

ªÇ§»ÅÒÂÊÑ»´ÒË·¼èÕ Ò ¹ÁÒ ÃÍ§Ï ÊØ·¸¾§É, Ë¹.¨Ø±Ò
ÁÒÊ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ¡ÊÊ. ä´¨Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃãËÁ ò ¤³ÐµÒÁ
ÁÒµÃÒ ö àÃ×èÍ§ÊÔ·¸Ôà¢Ò¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂà©¾ÒÐ
·Õè ¤Êª. à¾Ôè§áµ§µÑé§ ä´á¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð
ÊÔ·¸Ô´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¡ÅØÁà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹äÃÃÑ°äÃÊÑªÒµÔ ·ÕèÁÕ Í.ËÁÍ
ÈØÀ¡Ô¨ ÈÔÃÔÅÑ¡É³ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¡ÒÃá¾·Âà»¹»ÃÐ¸Ò¹
»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡àÁ×èÍ óð ÊÔ§ËÒ¤Á áÅÐÁÕ¼ÙºÃÔËÒÃ¨Ò¡Ë¹ÇÂ§Ò¹·Õè
à¡ÕèÂÇ¢Í§ àª¹ Ê¸., Ê»Êª., ÊÊÊ., ÊÇÃÊ., ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ¹é ¾×¹é °Ò¹, ¡ÃÁ¡Ô¨¡ÒÃà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹, ¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§,

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒ¤ÇÒÁÁÑ¹è ¤§áË§ªÒµÔ, ÁÙÅ¹Ô¸Ô¾²
Ñ ¹ÒªØÁª¹áÅÐà¢µÀÙà¢Ò,
ÁÙÅ¹Ô¸Ô¡ÃÐ¨¡à§Ò, ÁÙÅ¹Ô¸Ô¾Ñ²¹Òª¹¡ÅØÁ¹ÍÂáÅÐªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¢ÒËÅÇ§ãË¼ÙÅÕéÀÑÂáË§ÊË»ÃÐªÒªÒµÔ, Í§¤¡ÒÃÂÙ¹Ôà«¿, Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ
ÊÑ§¤Á ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ, ¤³Ð¹ÔµÈÔ ÒÊµÃ Á¸. à»¹µ¹ ·Õè
»ÃÐªØÁä´ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»ËÒÊÔ·¸Ô´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§
¡ÅØÁà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹äÃÃÑ°äÃÊÑªÒµÔ ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò¢ÍàÊ¹ÍàªÔ§¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô´Ò ¹
ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂ¹Õé áÅÐàµÃÕÂÁ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾à©¾ÒÐ
»ÃÐà´ç¹ã¹àÃ×èÍ§¹ÕéµÍä»

ó

Í.ªÒàªÒÇ¹ äªÂÒ¹Ø¡Ô¨

ÃÈ.´Ã.¡ÄµÂÒ ÍÒªÇ¹Ô¨¡ØÅ

áÅÐ ó ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ä´»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÐÊÔ·¸Ô´Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¡ÅØÁáÃ§§Ò¹¢ÒÁªÒµÔ ÁÕ Í.ªÒ
àªÒÇ¹ äªÂÒ¹Ø¡Ô¨ Í´Õµ»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁà»¹»ÃÐ¸Ò¹ ÁÕ¼Ù
ºÃÔËÒÃáÅÐ¼Ùá·¹Ë¹ÇÂ§Ò¹ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐÍ§¤¡ÃÀÒ¤»ÃÐªÒª¹·Õè
·Ó§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢ÒÁªÒµÔà¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ àª¹ ¡ÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾, ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á, Ê¸.,
Ê»Êª., ÊÊÊ., ÊÇÃÊ., IHPP, TDRI, ÊÀÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áË§ªÒµÔ, ¡ÃÁ
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§, WHO »ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â, ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ò¡¤³Ð

¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·Óá¼¹ËÅÑ¡©ºÑº·Õè ô ¢Í§ Êª.
ÂÑ§¤§à´Ô¹Ë¹Ò ÁÕ Í.ËÁÍÍÓ¾Å ¨Ô¹´ÒÇÑ²¹ ÃÇÁ¡ÑºÃÍ§Ï ÇÕÃÈÑ¡´Ôì,
¼Í.¨ÒÃÖ¡ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ÊÂ. áÅÐàÁ×èÍÇÑ¹·Õè ò ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ä´ÊÃØ»ÊÒÃÐ
·Õèä´¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¼Ù·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³

ñ. à¹¹·Ó§Ò¹ãË ¢Ñº

à¤Å×è Í ¹¡ÒÃ»¯Ô ÃÙ » ÃÐºº
ÊØ ¢ ÀÒ¾¾Ñ ² ¹Ò¹âÂºÒÂ
à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ à¾×èÍàÊ¹Íá¹Ð
¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ
ÂØ · ¸ÈÒÊµÃ´Ò ¹ÊØ ¢ ÀÒ¾
¢Í§»ÃÐà·È ÃÇÁä»¶Ö §
¡ÒÃáÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊà¢ Ò
ÃÇÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹
ÃÐººÊØ ¢ ÀÒ¾áÅÐ§Ò¹
ÊÓ¤Ñ  Í×è ¹ æ ·Õè à ¡Õè ÂÇ¢ Í §
ã¹°Ò¹Ðº·ºÒ·¢Í§
¤Êª. ·ÕèÁÕ Êª. à»¹Ë¹ÇÂ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ò.

Ê§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃãª¡Åä¡ áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í
µÒ§æ ÀÒÂãµ ¾Ãº.ÊØ¢ÀÒ¾
áË§ªÒµÔ áÅÐÍ×è¹æ ã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ð
à¾×è ÍÊØ¢ ÀÒ¾ ·Õèà ¹¹¡ÒÃÁÕ
Ê Ç ¹Ã Ç Á¶Ö § ÃÐ´Ñ º engagement ·Ñé§ÃÐ´ÑºªÒµÔ
ÃÐ´Ñº Í§¤¡ Ã áÅÐÃÐ´Ñº
¾×é¹ ·ÕèãËà¡Ô´¼ÅÅÑ¾¸·Õèà »¹
»ÃÐâÂª¹¡Ñº »ÃÐªÒª¹·Õè
à» ¹ ÃÙ » ¸ÃÃÁ ÁÒ¡¡Ç Ò
¼Å§Ò¹àªÔ §¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ áÅÐ¤³Ð¹ÔµÈÔ ÒÊµÃ Á¸., IHPP, à¤Ã×Í¢ÒÂÍ§¤¡Ã´Ò¹
»ÃÐªÒ¡Ã¢ÒÁªÒµÔ, ÁÙÅ¹Ô¸ÈÔ ¹Ù Â¤ÁØ ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô´Ò ¹àÍ´Ê à¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ
â´Â·Õ»è ÃÐªØÁ ä´Á¡Õ ÒÃáÅ¡à»ÅÕÂè ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»
 ËÒÊÔ·¸Ô´Ò ¹ÊØ¢ÀÒ¾
¢Í§áÃ§§Ò¹¢ÒÁªÒµÔ áÅÐµÑé§ ¤·§.ÇÔªÒ¡ÒÃ ÁÕ ÃÈ.´Ã.¡ÄµÂÒ ÍÒªÇ
¹Ô¨¡ØÅ à»¹»ÃÐ¸Ò¹ àµÃÕÂÁ·Ó¢ÍàÊ¹Í·Ñé§áºº Quick win à¾×èÍá¡
»ËÒáÃ§§Ò¹¢ÒÁªÒµÔã¹ÇÔ¡Äµâ¤ÇÔ´-19 ¢³Ð¹Õé áÅÐ¢ÍàÊ¹Í·Õè¨Ð
à¢ÒÊÙ¡ÒÃ¾Ô¨Ò³Ò¢Í§ÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾à©¾ÒÐ»ÃÐà´ç¹¹Õé µÍä»

¡Ñº ¾.Ã.º. áÅÐ§Ò¹ Êª.·Õè¼Ò¹ÁÒ áÅÐàÊ¹Íà»¹·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§ Êª. ã¹Í¹Ò¤µÀÒÂãµ ¾.Ã.º.ÊØ¢ÀÒ¾áË§ªÒµÔ ¾.È. òõõð ÊÃØ»
à»¹ ô ¢Í ´Ñ§¹Õé

ó.

·Ó§Ò¹Ã Ç Á¡Ñ º
Ë¹ Ç Â§Ò¹Í§¤ ¡ ÃÀÒ¤Õ
ÂØ · ¸ÈÒÊµÃ (Strategic partnerships) à¾×èÍ
¢Ñ º à¤Å×è Í ¹§Ò¹ËÅÑ ¡ Ã Ç Á
¡Ñ ¹ áÅÐÊÃ Ò§¤ÇÒÁà»¹
à¨Ò¢Í§ÃÇÁ¡Ñ¹ (Collective Ownership) ãË
ÁÕ¤ ÇÒÁªÑ ´ à¨¹ áÅÐà» ¹
ÃÙ»¸ÃÃÁ

ô.

¾Ñ ² ¹ Ò ¡ Ò Ã
·Ó§Ò¹´Ò ¹¹âÂºÒÂáÅÐ
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ ´Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
(Wisdom & Knowledge) ´Ò¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ
´Ò¹¡ÒÃ¨Ñ ´¡ÒÃÊÁÑÂãËÁ
ãË Êª. à»¹Í§¤¡ÃÃÐ´Ñº
ªÒµÔ·ÁèÕ ÊÕ ÁÃÃ¶¹ÐÊÙ§ àÊÃÔÁ
ÊÃ Ò §¤ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ·Ò§
ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·Ò§
ÊÑ§¤Á ãËÁÕ¤ÇÒÁà¢Áá¢ç§

ÊØ´·ÒÂ ¤Ò´ÇÒ¡ÅÒ§¡Ñ¹ÂÒÂ¹·Õè¨Ð¶Ö§¹Õé¤§ÁÕ¡ÒÃ¼Í¹
¤ÅÒÂÁÒµÃ¡ÒÃÃÑºÁ×Íâ¤ÇÔ´-19 áÅÐáÁ¡ÒÃ WFH ¨ÐÂÑ§¨Óà»¹µÍ§
à´Ô¹Ë¹ÒµÍ áµ¶ÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³´Õ¢Öé¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡ÅØÁ
àÅç¡·Õè Êª. ¹Ò¨ÐàÃÔèÁ·ÂÍÂà»´ä´ÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐ¤Ò´ËÇÑ§ÇÒÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè
ñ µØÅÒ¤ÁÇÑ¹àÃÔèÁµ¹»§º»ÃÐÁÒ³ãËÁ·Õè¨Ð¶Ö§¹Õé ¾Ç¡àÃÒªÒÇ Êª. ¨Ð
ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´»ÃÐªØÁ OM áÅÐ Kick off á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ á¼¹¡ÒÃ
à§Ô¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ » òõöõ áººàËç¹Ë¹Ò¡Ñ¹·Ø¡¤¹ áÅÐàÃÔèÁµ¹à¢Ò
ÊÙ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áºº»¡µÔã¹ÀÒÇÐãËÁä´¹Ð¤ÃÑº...
´ÇÂÃÑ¡¨Ò¡ ¹¾.»ÃÐ·Õ» ¸¹¡Ô¨à¨ÃÔ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๐

วัันจัันทร์์ที่่� ๑๓ กัันยายน ๒๕๖๔

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาวสุุชน ๒

ทุ่่�มคืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๑๓ กัันยายน ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๐
นัับต่่อเนื่่�องเป็็นฉบัับที่่� ๑๐๓ มาพร้้อมกัับประชุุม คสช. ครั้้�งที่่�
๕/๒๕๖๔ มีีเรื่่�องประกาศใช้้ HIA ฉบัับที่่� ๓ และแต่่งตั้้�งประธาน
คจ.สช. คนใหม่่ที่่จ� ะเป็็นหััวเรืือใหญ่่จัดั งานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ พ.ศ.๑๕๖๕-๒๕๖๖ รายละเอีียดใน Move on
ฉบัับหน้้าครัับ

มติิที่่�ประชุุม ศบค.ชุุดใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� ๑๐ กัันยายน

ที่่ผ่� า่ นมา ไม่่มีีการยกเลิิกประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ยุุติิการใช้้
มาตรา ๙ ที่่�ให้้อำำนาจนายกรััฐมนตรีีออกข้้อกำำหนดต่่างๆ และ
หัันไปใช้้ พ.ร.บ.โรคติิดต่่อ แทนตามที่่�มีีข่่าวก่่อนหน้้า แต่่มีีมติิให้้
ยัังคงมีีพื้้�นที่่สีี� แดงเข้้ม ๒๙ จัังหวััดและต่่อเคอร์์ฟิวจ
ิ ากสามทุ่่ม� ถึึง
ตีีสี่่�ของวัันรุ่่�งขึ้้�นเหมืือนเดิิมถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายนที่่�จะถึึงนี้้� รวม
ทั้้�งให้้คงมาตรการ Work From Home เน้้นสื่่�อสารให้้ประชาชน
ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันตนเองแบบครอบจัักรวาล (Universal Prevention) และฉีีดวััคซีีนไฟเซอร์์ให้้เด็็ก ๑๒ ปีีขึ้้�นไป
เตรีียมรัับเปิิดโรงเรีียน สำำหรัับ สช. ยัังคง WFH และประชุุมผ่่าน
ระบบออนไลน์์เป็็นหลัักเหมืือนเดิิมจนกว่่าจะมีีประกาศฉบัับใหม่่

ที่่ป� ระชุุม ครม. ๗ กัันยายน เห็็นชอบให้้มีีการเลืือก

ตั้้�ง อบต. ทั่่�วประเทศก่่อน มอบมหาดไทยเตรีียมความพร้้อมด้้าน
งบประมาณค่่าใช้้จ่่ายในการเลืือกตั้้�งภายใต้้สถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 และให้้ กกต. จััดทำำแผนงานการเลืือก
ตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น คาดว่่าจะมีีการหย่่อนบััตรเลืือกตั้้�ง อบต.ทั่่�วประเทศ
ในวัันที่่� ๒๘ พฤศจิิกายน ส่่วนเลืือกตั้้�งผู้้�ว่่า กทม. และพััทยา
เป็็นปีีหน้้า หลีีกทางให้้งานสมััชชาสุุขภาพกรุุงเทพมหานคร ครั้้�ง
ที่่� ๒ ที่่�จะมีีขึ้้�นในวัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน และงานสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ วัันที่่� ๑๕-๑๖ ธัันวาคมที่่�จะถึึงนี้้� แต่่ไม่่รู้้�ว่่า
โควิิด-19 จะยอมหลบให้้งานใหญ่่ทั้้�งสองหรืือไม่่

๒
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บี บี ซี ไ ทย ได้ ร ายงานข ่ า วเมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน

เรื่องข้อมูลผู้ป่วย ๑๖ ล้านคนของ รพ.เพชรบูรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข ถูกแฮ็กหลุดออกไปสู่สาธารณะ และนายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ.ว่าเป็นข้อมูลทั่วไป
ของคนไข้ ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่น
ตระหนก และจะมีการแจ้งความดำ�เนินคดี ตามตัวผูกร
้ ะทำ�ความ
ผิดมารับโทษตามกฏหมายโดยเร็วที่สดุ ขา่ วดังกลา่ วได้รายงาน
ว่านายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรองปลัด
สธ. ว่าหากพิจารณาในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗ ระบุว่า “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เป็นความลับส่วน
บุคคล ผู้ใดจะนำ�ไปเปิดเผยในประการที่จะทำ�ให้บุคคลนัน้ เสยี หาย

วัันพฤหััสบดีีที่่� ๙ กัันยายน มีีการลงนามในบัันทึึก

ความร่่วมมืือระหว่่าง สช. กัับมหาวิิทยาลััยบููรพา โดยเลขาธิิการ
คสช. กัับ รศ.ดร.วััชริินทร์์ กาสลััก อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
บููรพา เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายนัักวิิชาการประเมิินผลก
ระทบสุุขภาพที่่เ� กิิดจากนโยบายหรืือโครงการของรััฐ (HIA) ของ
ภาคตะวัันออก โดยมีี อาจารย์์หมอชููชััย ศุุภวงศ์์ ประธานคณะ
กรรมการพััฒนาระบบและกลไกการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ
(HIA Commission) เป็็นประธานในพิิธีีลงนามแบบออนไลน์์
ประธาน HIA Commission กล่่าวว่่าบัันทึึกความร่่วมมืือ
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น วัั น นี้้� มีีคว ามสำำคัั ญ อย่่าง
ยิ่่�ง เพราะจะเป็็นกลไกสำำคััญในการ
ขัับเคลื่่�อนพััฒนางาน HIA และสร้้าง
ความเป็็นธรรมให้้สัังคม ถ้้ามีีการขัับ
เคลื่่�อนร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยใช้้
หััวใจสำำคััญ ๓ ประการ คืือ สร้้าง
คุุณค่่าของข้้อมููล สร้้างการสื่่�อสาร
สัังคม และสร้้างความร่่วมมืือสู่่�การ
เกิิด SOCIAL MOBILIZATION

ไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล
นั้นโดยตรง” กรณีที่เกิดขึ้นมีการระบุโทษไว้ตาม มาตรา ๔๙ ไว้
คือ “จำ�คุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ” โดยความผิดตามมาตรา ๗ ของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาตินี้สามารถยอมความได้หากมีการไกล่เกลี่ย

ข่่าวบีีบีีซีไี ทยดัังกล่่าว ยัังระบุุว่่าข้้อมููลจากสำำนัักงาน

ตำำรวจแห่่งชาติิระบุุว่่าปีี ๒๕๖๓ ระหว่่างช่่วงเดืือนมกราคมถึึง
กัันยายน ๒๕๖๓ เกิิดการเรีียกค่่าไถ่่ข้้อมููลกว่่า ๒.๗ ล้้าน
ครั้้�ง ใน ๑๐ ประเทศอาเซีียน สำำหรัับประเทศไทยมีีสถิิติิเรีียกค่่า
ไถ่่ข้้อมููลถึึง ๑๙๒,๖๕๒ ครั้้�ง เป็็นอัันดัับที่่� ๓ รองจากประเทศ
อิิ น โดนีีเซีี ย และประเทศเวีียดนาม กลุ่่� ม เป้้ า หมายเป็็ น บริิ ษัั ท
เครื่่�องดื่่�มและโรงแรมที่่�พัักเป็็นส่่วนมาก และยัังคงเป็็นภััยเงีียบ
ต่่อทุุกองค์์กร

เลขาธิิการ คสช. กล่่าวเพิ่่�ม
เติิมว่่า ประเทศต้้องการการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นการพััฒนาที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม เครื่่�องมืือ
HIA เป็็นเครื่่�องมืือทางวิิชาการ มุ่่�งให้้
หน่่วยงานหรืือองค์์กรเจ้้าของนโยบาย
หรืือโครงการที่่�อาจเกิิดผลกระทบด้้าน
สุุขภาพและประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ ได้้มีีและใช้้
ข้้อมููลทางวิิชาการและข้้อเสนอทางออกที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับร่่วมกััน
เพื่่�อนำำไปสู่่�การลดความขััดแย้้ง ลดการเผชิิญหน้้ากััน และทำำให้้
การพััฒนาต่่างๆ เดิินหน้้าต่่อไปได้้ จึึงต้้องอาศััยพลัังของนััก
วิิชาการและสถาบัันการศึึกษาที่่�คนในพื้้�นที่่�ยอมรัับ ฉะนั้้�นบัันทึึก
ความร่่วมมืือในวัันนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นจาก สช. ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย
บููรพา จะช่่วยให้้งาน HIA ในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกมีีความเข้้ม
แข็็งเป็็นที่่�ยอมรัับของทุุกภาคส่่วน ทำำให้้สุุขภาพของประชาชนใน
พื้้�นที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง และนโยบายหรืือโครงการต่่างๆ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์สามารถเดิินหน้้าต่่อไปได้้
ข ณ ะ ที่่� อ ธิิ ก า ร บ ดีี
มหาวิิทยาลััยบููรพา กล่่าวเสริิมว่่า
การทำำบัั น ทึึ กคว ามร่่วมมืื อ กัั บ สช.
ครั้้�งนี้้� เป็็นการเริ่่ม� ต้้นที่่ดีีที่
� จ่� ะขยายการ
พััฒนาบทบาทการทำำงานด้้านสุุขภาพ
อื่่�นร่่วมกัันมากขึ้้�น มั่่�นใจว่่าเป็็นการเริ่่ม�
ต้้นที่่�ดีีในการร่่วมกัันพััฒนาประเทศ
และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่อ่ ภููมิิภาค
ตะวัันออก อย่่างแน่่นอน
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สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา สช.ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้จััดกิิจกรรมหลากหลาย เน้้นคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีส่่วนร่่วมขัับเคลื่่�อน

มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิที่่�ผ่่านมา เช่่น

คืืนวัันพุุธที่่� ๘ กัันยายน สช. ร่่วมกัับ สสส. และสมาคม
วิิทยุุและสื่่�อเพื่่�อเด็็กและเยาวชน (สสดย.) มีี ดร.ธีีรารััตน์์ พััน
ทวีี วงศ์์ธนะเอนก นายก สสดย. และประธาน คทง.ติิดตามและ
ขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิกลุ่่�มมติิเด็็กกัับสื่่�อ ได้้จััด
กิิจกรรมการแสดงผลงาน Youth Media Showcase โครงการ
ประกวดคลิิปวิดีีิ โอ “วััยรุ่่�นยุุคใหม่่ ห่่างไกล ภััยออนไลน์์” เพื่่�อ
เชิิญชวนให้้เด็็กและเยาวชน ได้้ตระหนัักถึึงภััยออนไลน์์ที่่�อยู่่�ใกล้้
ตััว ผ่่านการสะท้้อนมุุมมอง ปััญหา หรืือแนวทางการรัับมืือกัับ
ภััยออนไลน์์ด้้วยคลิิปวิิดีีโอ ภายในงานนอกจากมีีการประกวด
คลิิปวิดิิ โิ อรอบชิิงชนะเลิิศ ยัังมีีการประกาศเจตนารมณ์์เพื่่�อร่่วม
ขัับเคลื่่�อนการรู้้�เท่่าภััยออนไลน์์ในเด็็กและเยาวชน

และอีีกหนึ่่�งงานที่่�น่่าสนใจ กลุ่่�ม we!park ร่่วมกัับ
กรุุงเทพมหานคร สมาคมภููมิิสถาปนิิกประเทศไทย สสส. และ สช.
จััดกิิจกรรมเชิิญชวนคนรุ่่น� ใหม่่ร่่วมแข่่งขััน “Finding Pocket
park Citywide Workshop Competition” เปิิดพื้้�นที่่�
ระดมความคิิด ตามหาไอเดีียการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�สาธารณะ
สีีเขีียวขนาดเล็็กอย่่างยั่่�งยืืน ชิิงเงิินรางวััลมููลค่่ากว่่าหนึ่่�งแสนบาท
เปิิดรัับสมััครในระหว่่าง ๒๕ สิิงหาคม ถึึง ๒๐ กัันยายน และจะ
ประกาศทีีมผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าร่่วมกิิจกรรม workshop ใน
วัันที่่� ๒๑ กัันยายนที่่�จะถึึงนี้้�
สุุดท้้าย สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมามีีพวกเราคนหนึ่่�งมีีอาการ
ไอ เจ็็บคอเล็็กน้้อยและตรวจพบติิดโควิิด-19 ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่าง
รัักษาตััวที่่�บ้้านให้้ครบ ๑๔ วััน อาการยัังปกติิดีีและสมาชิิกใน
ครอบครััวตรวจไม่่พบการติิดเชื้้�อ พวกเราทุุกคนต่่างส่่งใจช่่วย
ให้้น้้องหายเป็็นปกติิเร็็วๆ ขณะเดีียวกัันคุุณแม่่ของปาริิชาติิ
พิิมพ์์สุุภาพร (โบ๊๊ย) สนพ. ได้้เสีียชีีวิิต ตั้้�งศพบำำเพ็็ญกุุศลที่่�วััด
คู้้�บอน รามอิินทรา ๗๑ เขตคลองสามวา กรุุงเทพฯ และจะทำำ
พิิธีีฌาปนกิิจศพ ๑๒ กัันยายนนี้้� พวกเราครอบครััวสุุชนทุุก
คนขอแสดงความเสีียใจด้้วยนะครัับ...
ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๑

วัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔

		

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาว

สุุชน ๒ ทุ่่�มคืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่�
๕๑ นัับต่่อเนื่่�องเป็็นฉบัับที่่� ๑๐๔ ที่่�ประชุุม คสช. เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� ๑๓

กัันยายน ซึ่่�งมีี นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีีและ รมว.
สธ. เป็็นประธาน มีีมติิเห็็นชอบแต่่งตั้้�ง นายชาญเชาวน์์ ไชยานุุกิิจ

อดีีตปลััดกระทรวงยุุติธิ รรม เป็็นประธานคณะกรรมการจััดสมัชั ชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ (คจ.สช.) ครั้้�งที่่� ๑๕-๑๖ ที่่�จะมีีขึ้้�นในปีี ๒๕๖๕๒๕๖๖ และเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการการประเมิินผลกระทบ
ด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดจากนโยบายสาธารณะ (HIA) ฉบัับที่่� 3 รวมทั้้�ง
รัับทราบแผนดำำ�เนิินงานและแผนการเงิิน ปีีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ
สช. ที่่ผ่่� านความเห็็นชอบของ คบ. เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ สิิงหาคมที่่ผ่่� านมา

เดนมาร์์ ก เป็็ น ชาติิ แ รกในยุุ โ รปที่่� ป ระกาศยกเลิิ ก

มาตรการคุุมโควิิด-19 ทั้้�งหมด เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันศุุกร์์ที่่� ๑๐ กัันยายน

ทำำ�ให้้คนในประเทศนี้้� ได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิตแบบเป็็นอิิสระอีีกครั้้�งใน
รอบเกืือบสองปีี โดยไม่่ต้้องรัักษาระยะห่่างทางสัังคม ไม่่ต้้องสวม
หน้้ากากอนามััยในที่่�สาธารณะยกเว้้นสนามบิิน ไม่่ต้้องโชว์์พาส
ปอร์์ตวััคซีีนเวลาจะเข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์หรืือสถานบัันเทิิง เป็็นต้้น
หลัังจากที่่�ยอดคนที่่�ฉีีดวััคซีีนครบสองเข็็มอยู่่�ที่่�ร้้อยละ ๗๓ ของ
ประชากรทั้้�งหมด ผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ ๖๕ ปีีขึ้้�นไปฉีีดวััคซีีนครบแล้้วถึึง
ร้้อยละ ๙๖ และจำำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่อยู่่�ที่่�ประมาณ ๕๐๐ คนต่่อ
วััน มีีอััตราแพร่่เชื้้�ออยู่่�ที่่� ๐.๗ หมายความว่่าผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด ๑ คน
สามารถแพร่่เชื้้�อไปสู่่�คนอื่่�นได้้ ๐.๗ คน และมีีแนวโน้้มลดลงเรื่่�อยๆ

และกระทรวงสาธารณสุุขเดนมาร์์กประกาศว่่า โควิิด-19 ได้้กลาย
เป็็นโรคติิดต่อ่ ประจำำ�ถิ่่น� และไม่่ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มโรคที่่เ� ป็็นภััยร้้ายแรง
ต่่อสัังคมในประเทศเดนมาร์์กอีีกต่่อไป

เดนมาร์์ก ประกาศยกเลิิกมาตรการคุุมโควิิด-19
CNN สื่่อ� ยัักษ์์อเมริิกา รายงานเมื่่อ� วัันที่่� ๑๖ กัันยายน

ว่่า ประเทศไทยได้้เป็็น ๑ ใน ๕ ประเทศทั่่�วโลก (เดนมาร์์ก, สิิงคโปร์์,
ชิิลีี, แอฟริิการใต้้ และไทย) ที่่�จะเปิิดประเทศและประกาศนโยบาย
“อยู่่�ร่่วมกัับโควิิด-19” ถึึงแม้้ไทยจะมีีความล่่าช้้าในการแจกจ่่าย
วััคซีีนให้้ประชาชนและจำำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่แต่่ละวัันยัังสููง แต่่
รััฐบาลยัังคงเตรีียมเดิินหน้้าเปิิดประเทศ และสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมามีี

ข่่าวว่่ารััฐบาลมีีแผนการจะเปิิดกรุงุ เทพฯ และจัังหวััดอื่่น� ที่่เ� ป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วสำำ�คัญ
ั ให้้นักท่่
ั องเที่่ย� วต่่างชาติิมาเยืือนในเดืือนตุุลาคมที่่�
จะถึึง เพื่่�อหวัังฟื้้�นอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของประเทศ ภายใต้้
นโยบายกรุุงเทพฯ แซนด์์บ็็อกซ์์

๒

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๑ วัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔

HIA ฉบัับที่่� ๓ ที่่� คสช. เห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� ๑๓ กัันยายน

ที่่� ผ่่ า นมา อาจารย์์ ห มอชูู ชัั ย ศุุ ภ วงศ์์ ประธานคณะกรรมการ
พััฒนาระบบและกลไกประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ (HIA Commission) ได้้สรุุปว่่าที่่�ผ่่านมา คสช. เคยประกาศใช้้ HIA มาแล้้ว ๒
ฉบัับ แต่่พบว่่ายัังมีีข้้อจำำกััดเรื่่�องการบัังคัับใช้้และการเป็็นที่่�ยอมรัับ
คณะกรรมการฯจึึงได้้ถอดบทเรีียนและปรัับปรุุงเนื้้�อหาใหม่่ ทำำให้้
HIA ฉบัับที่่� ๓ นี้้� มีีจุุดแข็็งคืือเป็็นหลัักเกณฑ์์คล้้ายหรืือกึ่่�ง “คำำ�สั่่�ง

ทางปกครอง” ที่่�เน้้นการคุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชน โดยบัังคัับ
ใช้้ร่่วมกัับกฎหมายฉบัับอื่่�นๆของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีแนว
ปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น

ประธาน HIA Commission กล่่าวว่่า ในอดีีต

มีีผู้้�เข้้ า ใจผิิ ดหรืื อมีีทัั ศ นคติิ ที่่� ค ลาดเคลื่่� อ นว่่ า HIA เป็็ น เครื่่� อ ง
มืือที่่� จ ะชะลอการพัั ฒ นา แต่่ ข้้ อ เท็็ จจริิ ง กลัั บ ตรงกัั น ข้้ า ม จาก

ประสบการณ์์ของประเทศที่่�พััฒนาแล้้วและของไทยต่่างแสดงว่่า
เครื่่�องมืือนี้้�จะช่่วยให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ทำำให้้การพััฒนาเดิิน
ไปข้้างหน้้าได้้อย่่างไม่่สะดุุด เพราะทุุกฝ่่ายมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่แรก นัับ
เป็็ น การพัั ฒ นาบนแนวทางที่่� ทุุ ก ฝ่่ า ยยอมรัั บ ร่่ ว มกัั น “HIA เป็็น

เครื่่�องมืือทางวิิชาการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายหรืือโครงการ
ขนาดใหญ่่ของรััฐและเอกชน หรืือโครงการย่่อยในพื้้�นที่่ข� ององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้เกิิดและดำำ�เนิินการได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
เป็็นที่่�ยอมรัับของประชาชนในพื้้�นที่่�และลดการเผชิิญหน้้า เกิิดเป็็น
ความสมดุุลระหว่่างการพััฒนากัับการคุ้้�มครองสิิทธิปร
ิ ะชาชนและ
ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน” และ HIA จะสััมฤทธิิผลได้้

	ประการแรกต้้องมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานและภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กระบวนการได้้มาต้้องมีีความเป็็นกลาง เนื้้�อหาต้้อง

สอดคล้้ อ งกัั บ สถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทตามความเป็็ น จริิ ง ของ
ประเทศ

ประการที่่�สองต้้องมีีสถาบัันวิิชาการและนัั กวิิ ชาการ
ด้้านนี้้�จำำ�นวนมากพอ กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ เป็็นกำำลัังสำำคััญที่่�

จะสนัับสนุุนการดำำเนิินการ HIA และ CHIA ทั้้�งในระดัับชาติิและ
ระดัับพื้้�นที่่�

และประการสุุดท้้ายต้้องมีีการสื่่�อสารและเคลื่่�อนไหว

สัังคม คณะกรรมการฯ ได้้เห็็นชอบให้้จััดเวทีีวิิชาการระดัับชาติิ
(HIA Forum) กลางปีี ๒๕๖๕ นี้้� เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนผล
งานวิิ ช าการ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพทางวิิ ช าการของผู้้�ทำำงานด้้ า นนี้้�
และเป็็นเวทีีสื่่�อสัังคมให้้รัับรู้้�และให้้ความสำำคััญกัับงาน HIA ด้้วย

๑๖ กัันยายน เลขาธิิการ คสช. ได้้แถลงข่่าวร่่วมกัับปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ สสส.

เรื่่อ� งระบบอาหารและความมั่่�นคงทางอาหารในภาวะวิิกฤต: นโยบายสาธารณะเพื่่อ� รัับมืือกัับวิิกฤตสุุขภาพในอนาคต ก่่อนที่่�

๑.
อาหารคืือความมั่่�นคงของชาติิ โดยเฉพาะในภาวะวิิกฤต
อย่่างสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ประชาชนทุุกคนในทุุกพื้้�นที่่�

ไทยจะเข้้าร่่วมประชุุม UN Food System Summit (UN FSS) ในวัันที่่� ๒๓ กัันยายน ที่่�จะถึึงนี้้� สาระสำำคััญที่่� สช. เสนอ คืือ

ของประเทศไทยควรได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิในการเข้้าถึึงอาหาร
ได้้อย่่างเพีียงพอ และเป็็นธรรม ซึ่่�งทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำเป็็น
ต้้ อ งดำำเนิิ น การร่่ ว มกัั น ด้้ ว ยความช่่ ว ยเหลืือเกื้้� อ กูู ล คำำ�นึึ ง ถึึ ง
ศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ ตระหนัักในความต้้องการด้้านอาหารและ
วััฒนธรรมที่่�แตกต่่างกัันของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม แต่่ละบุุคคล

๒.

	ความมั่่�นคงทางอาหารในภาวะวิิกฤต เป็็นมติิสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่่�ภาคีีเครืือข่่ายสมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิจำำ�นวน ๔๓๑ กลุ่่�มเครืือข่่ายมีีฉัันทมติิให้้เป็็น
นโยบายสาธารณะ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่า ในทุุกภาวะวิิกฤต
ประชาชนทุุกคนในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย จะได้้รัับการคุ้้�มครอง

สิิทธิิในการเข้้าถึึงอาหารที่่�เพีียงพอ ปลอดภััย และมีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการ โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย ๕ ปีีข้า้ งหน้้า คืือ ภายในปีี ๒๕๖๘

ประเทศไทยมีีความพร้้อมและสามารถจััดการอาหารในภาวะวิิกฤต
โดยจััดทำำ�นโยบายและแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิ ที่่�มาจากการมีี
ส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
	หลัักการสำำ�คััญของมติิสมััชชาสุุขภาพดัังกล่่าว คืือส่่ง
เสริิมให้้ชุุมชนมีีแหล่่งผลิิตอาหารสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ในภาวะ
วิิกฤต ให้้ชุุมชนร่่วมบริิหารจััดการ กระจาย แลกเปลี่่�ยนอาหาร
จากผู้้�ผลิิตสู่่�ผู้้�บริิโภคอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม และในภาวะวิิกฤต
ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงอาหารได้้อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึงในรููป
แบบที่่�หลากหลายและสอดคล้้องเหมาะสมกัับบริิบทของชุุมชนและ
วิิถีีวััฒนธรรม

๓.

๓

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๑ วัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔

ถึึ ง คิิ ว ธรรมนูู ญ ว่่ า ด้้ ว ยระบบสุุ ข ภาพแห่่ ง
ชาติิ ฉบัับที่่� ๓ เมื่่�อรองฯ พงษ์์ และทีีมงาน สวน. ร่่วมกัับคณะ

อนุุกรรมการรัับฟัังความเห็็นฯ ที่่�มีี อ.ชาญเชาวน์์ ไชยานุุกิิจ เป็็น
ประธาน ได้้กำำ�หนดกิิจกรรมรอบแรก ด้้วยแผนจะเปิิด ๘ เวทีีฟััง

ความเห็็นของ ๘ กลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คััญ เพื่่�อหยิิบเอาข้้อเสนอแนะ
รวบรวมเป็็นเนื้้�อหาสำำ�คััญไปสู่่�การยกร่่างธรรมนููญฯ เริ่่�มเวทีีแรก
วัันที่่� ๑๗ กัันยายนที่่�ผ่่านมา เป็็นเวทีีออนไลน์์ของกลุ่่�มผู้้�บริิหาร
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั้้�ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ทั่่�ว
ประเทศ มีีอาจารย์์สุุทธิินัันท์์ บุุญมีี คสช. เป็็นประธานเปิิดงาน และ
พล.ต.ท.คำำ�รณวิิทย์์ ธููปกระจ่่าง นายก อบจ.ปทุุมธานีี เป็็นวิิทยากร
ให้้ข้้อแนะนำำว่่า อปท.ทุุกระดัับมีีความสำำคััญต่่อกระบวนการสร้้าง
ระบบสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์ เพราะ อปท.เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�มีี

ศัักยภาพ มีีความตื่่�นตััว มีีภููมิปัิ ญ
ั ญา มีีความรู้้�ต่า่ งๆ และที่่สำ� ำ�คัญ
ั
อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชนและรัับรู้้�ปััญหาของคนในชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
ดัังนั้้�นหากธรรมนููญฉบัับที่่� ๓ มีีแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน ก็็จะ
ทำำ�ให้้การขัับเคลื่่�อนสร้้างสุุขภาวะในพื้้�นที่่�ได้้ผลลััพธ์์เป็็นรููปธรรม
มากขึ้้�น และวัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ กัันยายนนี้้�ก็็จะมีีเวทีีที่่�สองของกลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชน

ปลายสััปดาห์์นี้้� แม้้เป็็นวััน หยุุดเสาร์์และอาทิิตย์์แต่่

พวกเราบางส่่วนและภาคีีบางองค์์กรกลัับไม่่ได้้หยุุดพััก เริ่่�มจาก
ทีีมงาน สนพ. ได้้ชวน สสส., สปสช.เขต๕ และ ThaiPBS ลงพื้้�นที่่�
“ปลุุกพลัังชุุมชนสัังขละบุุรีี สู้้�ภััยโควิิด” จััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้�กัับฝ่่ายปกครอง ท้้องถิ่่�น สาธารณสุุข ผู้้�นำำชุุมชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อ
เตรีียมการสานพลัั ง ให้้ พ ร้้ อ มก่่ อ นเปิิ ด เมืืองรัั บ นัั กท่่ อ งเที่่� ย วจาก
ภายในและภายนอกประเทศ และกิิจกรรมโค้้งสุุดท้้ายของโครงการ

YEEP! หรืือ Youth Engagement for Environmental Policy ที่่�
ทีีมงาน สสช. ขัับเคลื่่�อนร่่วมกัับเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ กว่่า ๑๔๘ ทีีม
ที่่�เข้้าร่่วมการเเข่่งขัันเพื่่�อเสนอ policy brief ตั้้�งเเต่่เดืือนสิิงหาคม
ที่่�ผ่่านมา และคััดเหลืือ ๑๐ ทีีมสุุดท้้ายที่่�จะได้้ ไปต่่อเเละมีีโอกาสนำำ�
ร่่างข้้อสรุุปนโยบายเข้้าสู่่�งานสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิครั้้�งที่่� ๑๔ ใน
เดืือนธัันวาคมนี้้� ขอเป็็นกำำลัังใจและขอบคุุณพวกเราทุุกคนครัับ...

ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๒

วัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔

เลื่่�อนการเปิิดพื้้�นที่่�แซนด์์บ็็อกซ์์นำำ�ร่่องกรุุงเทพฯ
และอีีก ๔ จัังหวััดท่่องเที่่�ยว
อีีก ๒ เดืือน ไปเป็็น ๑ พ.ย.

“MOVE ON..ก้้าวไปด้้วยกััน” พบกัับชาวสุุชน ๒ ทุ่่ม� คืืนวัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔ เป็็นปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๒ นัับต่่อเนื่่�องเป็็นฉบัับ

ที่่� ๑๐๕ ก่่อนสิ้้�นปีีงบประมาณ ๒๕๖๔ และสััปดาห์์สุุดท้้ายก่่อนครบสองปีีที่่�รัับหน้้าที่่�เลขาธิิการ คสช. ขณะที่่�วัันนี้้� ศบค. ประชุุมขยายประกาศใช้้ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน
ออกไปอีีก ๒ เดืือน เลื่่�อนการเปิิดพื้้�นที่่�แซนด์์บ็็อกซ์์นำำ�ร่่องกรุุงเทพฯ และอีีก ๔ จัังหวััดท่่องเที่่�ยว จากแผนเดิิมจะเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิวัันที่่� ๑ ตุุลาคม
เป็็น ๑ พฤศจิิกายนนี้้� และให้้ผ่่อนคลายเปิิดกิิจกรรมเพิ่่�มเติิม เช่่น การเปิิดพิิพิิธภััณฑ์์ สถาบัันกวดวิิชา ร้้านอาหารที่่�เล่่นดนตรีีได้้ โรงภาพยนตร์์ สนามกีีฬา
ในร่่มที่่�ไม่่มีีผู้้�ชม รวมทั้้�งปรัับเคอร์์ฟิิวเป็็นสี่่�ทุ่่�มถึึงตีีสี่่�ของวัันรุ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้ ๑ ตุุลาคมนี้้� สช. จะปรัับประกาศผ่่อนคลาย WFH และการจััดประชุุมภายในที่่�ตั้้�ง

ประธานาธิิบดีีโจ ไบเดน ขึ้้�นกล่่าวสุุนทรพจน์์ครั้้�งแรกในที่่�
ประชุุมสมััชชาใหญ่่ UN ครั้้�งที่่� ๗๖ ที่่�นครนิิวยอร์์ก เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ กัันยายน
ว่่าจะนำำ�พาสหรััฐฯ เข้้าสุ่่�ยุุคใหม่่ของการทููตนำำ�หน้้าการทหาร เพื่่�อฟัันฝ่่า
วิิกฤตระดัับโลก ทั้้�งโรคระบาดใหญ่่โควิิด-19 วิิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน
ปมความขััดแย้้งที่่�มีีต่่อจีีน และยืืนยัันว่่าไม่่คิิดก่่อสงครามเย็็น

ขณะที่่�ประธานาธิิบดีี สีี จิ้้�นผิิง กล่่าวปราศรััยในเวทีีเดีียวกััน
ว่่า การระบาดใหญ่ข่ องโควิิด-19 ในปััจจุบัุ นั อาจดููใหญ่่หลวง แต่ม่ นุุษยชาติิจะ
เอาชนะได้้อย่่างแน่่นอน จีีนจะส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านการพััฒนาระดัับโลก
ที่่�เท่่าเทีียมกัันและสมดุุลมากขึ้้�น ปกป้้องและปรัับปรุุงชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
ผู้้�คน ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าการพััฒนานั้้�นมีีไว้้สำำ�หรัับประชาชนและโดยประชาชน จะ
สนัับสนุุนประเทศกำำ�ลัังพััฒนาอื่่�นๆ บนพื้้�นฐานความร่่วมมืือในการบรรเทา
ความยากจน ความมั่่�นคงด้้านอาหาร การตอบสนองของโควิิด-19 และวััคซีีน
จะเร่่งดำำ�เนิินการตามวาระ ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติิเพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
เพื่่�อสร้้างชุุมชนแห่่งการพััฒนาระดัับโลกที่่มีี� อนาคตร่่วมกััน โลกใหญ่่พอที่่จ� ะ
รองรัับการพััฒนาและความก้้าวหน้้าร่่วมกัันของทุุกประเทศ
ที่่�ประชุุม ครม.

วัันที่่� ๒๑ กัันยายน เห็็นชอบ
ในหลัักการร่่าง พ.ร.ก.แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิม พ.ร.บ.โรคติิดต่่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่่� ม หมวด
“นิิ ร โทษบุุ ค ลากรทางการ
แพทย์์ ” และมีีข่่าวว่่าจะใช้้
แทนที่่�การบัังคัับใช้้ พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้ ศบค. ซึ่่ง� ตั้้�งขึ้้น� โดยอาศััยอำำ�นาจ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน มาตรา
๗ วรรคห้้า สิ้้�นสภาพไป

๒

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๒ วัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔

สช. โดยรองฯ วีีรศัักดิ์์� และทีีมงาน สย. ร่่วมกัับ สสส.

และกรมควบคุุมมลพิิษ เปิิดประชุุมสมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็นว่่าด้้วย
“การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากฝุ่่�น PM 2.5 ที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สุุขภาพ”เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กัันยายน มีีอาจารย์์ชาญเชาวน์์ ไชยานุุกิจิ เป็็นประธาน
มีีผู้้�เข้้าร่่วมสมััชชาทั่่�วประเทศแบบออนไลน์์ประมาณ ๔๐๐ คน ก่่อนหน้้านี้้�มีี
การจััด ๗ เวทีีหารืือประเด็็นนี้้�ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๖๓ ที่่�ผ่่านมา และล่่าสุุดกิิจกรรม
เวทีีประกวดนโยบายและนวััตกรรมทางสัังคมของคนรุ่่น� ใหม่่เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
PM 2.5 (Thailand Youth Policy Initiative:TYPI on PM2.5) ในช่่วง ๒๘
มีีนาคม - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และสมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็นดััง
กล่่าว มีีข้้อเสนอขัับเคลื่่�อนเชิิงระบบดัังนี้้�

๑. ประเด็็นกฎหมายและนโยบาย จะร่่วมกััน ๑) ผลัักดััน
ร่่างกฎหมายอากาศสะอาด เพื่่�อให้้เกิิดการกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�นในการ
บริิหารจััดการปััญหาหมอกควัันและไฟป่่าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ๒) พััฒนา
กลไกเชิิงยุุทธศาสตร์์แก้้ ไขปััญหาฝุ่่�นควััน PM2.5 ระดัับชาติิ รวมทั้้�งกลไก
คกก. แก้้ ไขปััญหาฝุ่่�นควัันอย่่างยั่่�งยืืนระดัับจัังหวััด ๓) ทบทวน ปรัับปรุุง
มาตรฐานการวััดคุุณภาพอากาศ โดยกำำ�หนดมาตรฐานในบรรยากาศของ
PM 2.5 สำำ�หรับั ประเทศไทยให้้สอดคล้้องตามค่่ามาตรฐานของ WHO ภายใน
ปีี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔) ติิดตาม ตรวจสอบ และรายงานความเข้้มข้้นของสาร
มลพิิษทางอากาศชนิิดอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นภััยคุุกคามสุุขภาพอนามััยของประชาชน
และ ๕) ศึึกษา และผลัักดัันมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรรมาภิิบาลและความ
รัับผิิดชอบทางสัังคม ด้้านการควบคุุมมลพิิษจากฝุ่่�น PM2.5 ภายใต้้การ
กลไกการลงทุุนในประเทศและอาเซีียนของภาคธุุรกิจิ และการลงทุุนที่่อ� าจก่่อ
ให้้เกิิดมลพิิษหรืือกิิจกรรมที่่สร้
� า้ งผลกระทบทางลบต่่อคุุณภาพอากาศ รวม
ทั้้�งการผลัักดันั ขยายขอบเขตข้้อตกลงอาเซีียนว่่าด้้วยมลพิิษจากหมอกควััน
ข้้ามแดน ในเชิิงกลไกร่่วม ให้้ครอบคลุุมแหล่่งกำำ�เนิิดมลภาวะจากการจราจร
และอุุตสาหกรรม กำำ�หนดตััวชี้้�วััด และเป้้าหมาย
๒. ด้้านการจััดการป้้องกัันและลดปััญหาจากต้้น

เหตุุ จะร่่วมกััน ๑) ส่่งเสริิมและพััฒนาพื้้น� ที่่สีี� เขีียวโดยเฉพาะในเขตเมืือง เพื่่�อ

ลดผลกระทบด้้านสุุขภาพจากฝุ่่�นละออง ขนาดเล็็ก ๒) พััฒนามาตรการจููงใจ
และเร่่งรััดให้้เกิิดการลดมลพิิษทางอากาศจากการใช้้ยานพาหนะ เช่่น การส่่ง
เสริิมการเดิินในพื้้�นที่่�เมืือง การใช้้ระบบขนส่่งมวลชน การส่่งเสริิมการลงทุุน
ยานยนต์์ ไฟฟ้้าและการปรัับเปลี่่�ยนมาใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาด ๓) เพิ่่�ม
การบัังคัับใช้้กฎหมาย และออกมาตรการป้้องปรามการใช้้ยานพาหนะที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ ๔) กำำ�หนดมาตรฐาน วางแผน และควบคุุมการปลด
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศ โดยเฉพาะมาตรการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษของ
โรงผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานถ่่านหิิน โรงงานอุุตสาหกรรมพลัังงานถ่่านหิิน โรง
หลอมโลหะที่่�ไม่่ใช่่เหล็็ก ๕) ออกมาตรการและดำำ�เนิินการรัับซื้้อ� อ้้อยสดอย่่าง
จริิงจััง ทั้้ง� มาตรการด้้านราคา และการรัับซื้้อ� ที่่แ� ตกต่่างจากอ้้อยเผา

๓. ด้้านการขัับเคลื่่�อนและบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่�

จะร่่วมกััน ๑) เร่่งรััดและดำำ�เนิินการกระจายอำำ�นาจ ตััวชี้้�วััดและงบประมาณ
ด้้านการจััดการหมอกควัันไฟป่่าให้้กับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ๒) ศึึกษา
เพื่่�อแก้้ ไขนิิยามของคำำ�ว่่า “สาธารณภััย” ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการจััดสรร
งบประมาณในภารกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดการเชื้้�อเพลิิงและการดัับไฟป่่าของ
หน่่วยงานองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ๓) บููรณาการการทำำ�งานส่่วนกลาง
และท้้องถิ่่�น ในการจััดการหมอกควัันไฟป่่าในพื้้�นที่่�ป่่า อุุทยาน และป่่าชุุมชน
โดยดำำ�เนิินงานด้้านขอบเขต ความร่่วมมืือ และการสื่่�อสารอย่่างชััดเจน เป็็น
รููปธรรมในระดัับพื้้�นที่่� ๔) ใช้้หรืือสร้้างกลไกการมีีส่่วนร่่วมบููรณาการการ
ทำำ�งานแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในระดัับพื้้น� ที่่� เช่่น กลไกบููรณาการของ
จัังหวััด สมััชชาสุุขภาพจัังหวััด ธรรมนููญสุุขภาพ เป็็นต้้น

๔. ด้้านวิิชาการพััฒนาองค์์ความรู้้� ข้้อมููลและ

นวััตกรรม จะร่่วมกััน ๑) จััดทำำ�ฐานข้้อมููล (big data) ปริิมาณฝุ่่�นขนาด

เล็็กเพื่่�อแสดงผล และสนัับสนุุนข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ ด้้านการลงทุุน
และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน ๒) จััดทำำ�ข้้อมููล และสื่่�อสารบััญชีีการปล่่อย
หรืือระบายมลพิิษที่่มีี� ผลกระทบต่่อสุุขภาพ ในการผลัักดันั นโยบาย มาตรการ
เพื่่�อการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการแก้้ปััญหา ๓) วิิจััย
พััฒนานวััตกรรม และเทคโนโลยีี เพื่่�อสนัับสนุุนการลดผลกระทบจากการ
เผาวััสดุุเหลืือใช้้จากภาคเกษตร การย่่อยสลายและแปรสภาพผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตรและขยะอิินทรีีย์์ ทดแทนการเผา หรืือการใช้้ประโยชน์์ ในรููป
แบบอื่่�น โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อม ๔) ศึึกษาและสนัับสนุุนการเปลี่่ย� น
วิิถีีการเกษตรแบบพืืชเชิิงเดี่่ย� วมาเป็็นการเกษตรแบบยั่่�งยืืน เพื่่�อรัักษาความ
สมบููรณ์์ของทรััพยากรธรรมชาติิ และสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารให้้กัับ
ประชาชนโดยกำำ�หนดแผนการทำำ�งานระยะยาวและลดพื้้�นที่่�ปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว
ในเขตป่่าเพื่่�อลดปริิมาณพื้้�นที่่�การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงจากการเกษตรในพื้้�นที่่�
๕) พััฒนาชุุดความรู้้�เพื่่�อสร้้างความรอบรู้้� การสื่่�อสารและความตระหนััก
ถึึงผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดจากฝุ่่�น PM 2.5 รวมถึึงการป้้องกัันตนเอง
ของประชาชน และจััดให้้มีีระบบเฝ้้าระวัังสุุขภาพประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงภายใต้้
ระบบเวชกรรมสิ่่�งแวดล้้อม ๖) พััฒนา แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และจััดการความรู้้�
จากการปฏิิบััติิการป้้องกััน ควบคุุม และแก้้ ไขปััญหามลพิิษทางอาการจาก
ฝุ่่�นขนาดเล็็กของภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

๓

ปีีที่่� ๒ ฉบัับที่่� ๕๒ วัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔

         รองฯ ปรีีดา และทีีมงาน สนพ. เมื่่�อบ่่ายวัันหยุุด ๒๔ กัันยายน
(วัันมหิิดล) ได้้จััดให้้มีีการลงนาม “บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือว่่าด้้วยการ
ทำำ�งานร่่วมกัันในการบููรณาการเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการส่่งต่่อข้้อมููลผู้้�ป่ว่ ยใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19” ระหว่่าง สช. กัับสถาบัันส่่ง
เสริิมการวิิเคราะห์์และบริิหารข้้อมููลขนาดใหญ่่ภาครััฐ กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคม, ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร กระทรวง
สาธารณสุุข และบริิษััทบััณฑิิตเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (ไทยแคร์์) โดยมีี อ.หมอวิิรุุฬ
ลิ้้�มสวาท ผอ.สำำ�นัักวิิจััยสัังคมและสุุขภาพ สธ. เป็็นแกนหลัักในการพััฒนา
ระบบและแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ซึ่่ง� จะเป็็นประโยชน์์
อย่่างมากในระยะยาว
            รองฯ สุุทธิิพงษ์์ และทีีมงาน กสส. จััดประชุุมแลกเปลี่่�ยน

เรีียนรู้้� บทเรีียนพื้้�นที่่�ต้้นแบบการจััดทำำ� Living will ตามมาตรา ๑๒ ในระบบ
การดููแลแบบประคัับประคอง (Palliative care & Living will) เมื่่�อวัันที่่� ๒๒
กัันยายน งานนี้้�มีีผู้้�แทนจากหลายภาคส่่วนทั่่�วประเทศเข้้าร่่วม อาทิิ สสจ.
และ รพ.ในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข, แพทยสภา, คณะแพทยศาสตร์์
คณะพยาบาลศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััยต่่างๆ, สถาบัันพััฒนาสาธารณสุุข
ระหว่่างประเทศ (IHPP), สมาคมบริิบาลผู้้�ป่ว่ ยระยะท้้าย, เครืือข่่าย Peaceful
Death, เครืือข่่ายพุุทธิิกา, บริิษััท ชีีวามิิตร (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม จำำ�กััด) รวม
ถึึงแพทย์์ พยาบาล และบุุคลการด้้านสุุขภาพ เข้้าร่่วมการประชุุมผ่่านทาง
ระบบซููมประมาณ ๓๐๐ คน และทาง FB Live กว่่า ๑,๒๐๐ คน ในงานมีีผู้้�
แทนของ รพ.จาก ๗ พื้้�นที่่�ต้้นแบบ ได้้แก่่ รพ.สุุราษฎร์์ธานีี, รพ.พุุทธชิินราช
จ.พิิษณุุโลก, รพ.นางนาง จ.บุุรีีรััมย์์, รพ.วัังชิ้้�น จ.น่่าน, รพ.พระจอมเกล้้า
จ.เพชรบุุรี,ี รพ.นครนายก และ รพ.น่่าน ได้้เสนอรููปแบบการดำำ�เนิินการตาม
มาตรา ๑๒ (Living will) ในการดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้ายแบบประคัับประคอง
(Palliative care) และการดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้ายในสถานการณ์์โรคโควิิค19 ความสำำ�เร็็จและสิ่่�งดีีๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งประเด็็นความ
ท้้าทายและแนวทางที่่จ� ะต้้องพััฒนาต่่อไป โดยข้้อมููลที่่�ได้้จากการถอดบทเรีียน
ในครั้้�งนี้้� จะไปใช้้ในการสัังเคราะห์์เป็็นองค์์ความรู้้� และพััฒนาเป็็นข้้อเสนอเขิิง
นโยบาย และขยายผลการพััฒนางานไปในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ต่่อไป

รองฯ พััชรา และ ผชช.อนิิรุุทธิ์์� จะอยู่่�ร่่วมงาน สช. ถึึงสิ้้�น

กัันยายนนี้้� สำำ�หรับั รองฯ พััชรา ที่่พ
� วกเราเรีียกกัันว่่า อ.อ้้อย เคยรู้้จั� กั และร่่วม
งานกัับผมตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๔๗ สมััยที่่�ผมเป็็นผู้้�บริิหารอยู่่� สปสช. และ อ.หมอพล
เดช ปิ่่�นประทีีป และ อ.อ้้อย ขณะนั้้�นเป็็นผู้้�บริิหารของสถาบัันชุุมชนท้้องถิ่่�น
พััฒนา (LDI) ได้้พาทีีมงานมาช่่วยจััดตั้้�งและพััฒนากองทุุน อบต./เทศบาล
ทั่่�วประเทศของ สปสช. ทำำ�ให้้กองทุุนนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือทางการเงิินสำำ�คััญใน
พื้้�นที่่�ที่่�สนัับสนุุนโครงการสร้้างสุุขภาวะและธรรมนููญตำำ�บลของ สช. รวมทั้้�ง
รัับมืือโควิิด-19 ในพื้้�นที่่� หลัังนั้้�นเมื่่�อผมมาอยู่่� สช. ก็็มีี อ.อ้้อยเป็็นหนึ่่�งในทีีม
บริิหารที่่�ช่่วยกัันทำำ�งานอย่่างดีีมาตลอด จะครบ ๒ ปีีเต็็มใน ๓๐ กัันยายนที่่�
จะถึึงนี้้� แต่่ด้้วยความจำำ�เป็็นและข้้อจำำ�กััดทำำ�ให้้ต้อ้ งปรัับลดกำำ�ลังั คนลง ซึ่่ง� ผม
ต้้องขอบคุุณทั้้�งรองฯ พััชรา และ ผชช.อนิิรุุทธิ์์� ที่่�ได้้ช่่วยผมและช่่วย สช. ขอ
ขอบคุุณทั้้�ง ๒ คนมากครัับ

ด้้วยรัักจาก นพ.ประทีีป ธนกิิจเจริิญ

