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เสวนานโยบายสาธารณะ
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ ๑๐
วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
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คานา
“ห้ องเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วมและกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ” เป็ นส่วน
หนึง่ ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ “พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สูส่ งั คมสุขภาวะ” ที่จดั ขึ ้นระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องแซฟไฟร์ ๑-๗ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในช่วงพักกลางวัน
(เวลา ๑๒.๓๐ -๑๔.๐๐ น.) ด้ วยการตระหนักถึงความสาคัญของการมีพืน้ ที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่ อการ
พัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม การเปิ ดประเด็นนโยบายสาธารณะใหม่ๆ รวมทังการ
้
เชื่อมร้ อยเครื อข่ายที่หลากหลายเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีพลัง
กิ จ กรรมนี เ้ ปิ ดโอกาสให้ องค์กรภาคีเครื อข่ายต่างๆ ได้ เป็ นองค์กรเจ้ าภาพร่ วมจัดห้ องเสวนา
นโยบายสาธารณะ ในรูปแบบและเนื ้อหาที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทังการน
้
าเสนองานผลงานวิจัยที่
เป็ นฐานข้ อมูลสาคัญที่สนับสนุนการพัฒนานโยบาย เช่น งานวิจยั เรื่ องการบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก
การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ปัญหาสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนานโยบายร่ วมกัน เช่น การพูดคุยเรื่ อง
สุขภาวะชาวสวนยาง การผลัก ดัน พ.ร.บ. เขตพื ้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ การบริ การใกล้ บ้าน
ใกล้ ใจโดยทีมพยาบาลชุมชน การเปิ ดประเด็นแลกเปลี่ยนนโยบายสาธารณะประเด็นใหม่ ๆ อาทิ
เรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาพื ้นที่สาธารณะ ภาวะซึมเศร้ าในผู้หญิงและการบาบัดที่ยงั่ ยืนในมิติ
ของเพศภาวะ การแลกเปลี่ยนแนวคิด การขับเคลื่อน และพัฒนางานของกลุ่มเฉพาะต่ างๆ อาทิ
เรื่ องสุขภาวะพระสงฆ์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ สังคมสูงวัย นอกจากนี ้ยังมี “เสียงจากภาคี” เปิ ดพื ้นที่ให้ คนเล็ก
คนน้ อยที่มีความห่วงกังวล ได้ สะท้ อนปัญหาและข้ อเสนอของตัวเองต่อผู้เกี่ยวข้ องทางนโยบาย
ห้ องเสวนานโยบายสาธารณะทัง้ ๒ วัน ได้ รับความสนใจจากผู้เข้ าร่ วมอย่างมาก โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วม
ห้ องละ ๗๐-๑๑๐ คน รวมผู้เข้ าร่วมทัง้ ๒ วันกว่า ๗๐๐ คน และได้ รับความร่วมมือจากภาคีเจ้ าภาพร่ วมจัด
หลายองค์กร คือ สภาการพยาบาล สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เครื อข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนเพื่อความมัน่ คงสุขภาวะ
สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ ศูนย์วิจยั เพื่อสร้ างเสริ มความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เครื อข่ายชาวเลอันดามัน สภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านเพศภาวะและสุขภาพสตรี แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็ นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา คณะทางานวิชชาการภาค รวมทังองค์
้ กร และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่
เข้ ามามีสว่ นร่วมในบทบาทต่างๆ
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จากการมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งเต็ม ที่ ข องหลายภาคส่ ว น ท าให้ เ กิ ด การพูด คุย แลกเปลี่ ย นบทเรี ย น
ประสบการณ์ การทางานพร้ อมทัง้ งานวิชาการอย่างเข้ มข้ น ทาให้ ได้ ข้อมูลซึ่งช่วยเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ใน
หลายมิติ และเห็นข้ อเสนอเชิงนโยบายหลายประเด็นเพื่อพัฒนางานต่อ
ด้ วยการตระหนักถึง โอกาสในการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน และเพื่ อประโยชน์ สูง สุดของการจัดกิ จ กรรม
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ (สช.) จึงเห็นควรจัดทาเอกสารสรุ ปประเด็นสาระสาคัญจากห้ องเสวนา
นโยบายสาธารณะ ในงานสมัชชาสุข ภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ ต่อหน่วยงาน/องค์กร และภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้ องในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและผู้ที่สนใจ เฉพาะเพื่อสื่อสารสร้ างกระแสในการพัฒ นา
นโยบายสาธารณะในแต่ละประเด็นให้ มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ เติบโต ขยายผล และต่อยอดต่อไป
และถือโอกาสนี ้ขอบคุณอีกครัง้ สาหรับการมีสว่ นร่วมของทังเครื
้ อข่ายเจ้ าภาพร่วมจัดและเครื่ อข่าย
ที่เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่มีชีวิตชีวา เพื่อการก้ าวไป
ข้ างหน้ า ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดีร่วมกันต่อไป

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.)
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สารบัญ
ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก...ยุตมิ วยเด็กหาเงิน

๕

สุขภาวะชาวสวนยาง

๑๒

บริการถึงบ้ านด้ วยใจ โดยทีมพยาบาลชุมชน

๑๙

การผลักดัน พ.ร.บ. เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม กลุม่ ชาติพนั ธุ์

๒๙

เสียงจากภาคี

๓๘

พื ้นที่ทาเมืองให้ สาธารณะ:
ประเด็นพื ้นที่สาธารณะสูก่ ารขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะอย่างยังยืน

๔๖

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : Health literacy สาคัญไฉน?

๕๔

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

๖๒

จาก ๔P ไปสู่ Wisdom อย่างไร?

๖๙

ทุกข์เศร้ าใต้ เงาเพศภาวะ
รากเหง้ าของภาวะซึมเศร้ าในผู้หญิง และการบาบัดที่ยงั ยืน

๗๖

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

๘๓

คนรุ่นใหม่กบั การพัฒนาประเทศ
ภายใต้ แนวคิด เด็กคิด เด็กทา เด็กนา ผู้ใหญ่หนุน

๙๐

กระบวนการปรึกษาสาธารณะในการพัฒนานโยบาย

๑๐๐
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ส่ งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก...ยุตมิ วยเด็กหาเงิน

มวยไทยควรได้ รับการสนับสนุน โดยงดเว้ นการปะทะกันของเด็ก
แต่ เป็ นจัดกิจกรรมเพื่อสาหรั บเด็กที่รักมวยไทย ได้ มาสานต่ อความรู้ ของมวยไทย
นอกจากไปชกบนสังเวียน และมีการแข่ งมวยไทยในรู ปแบบอื่นๆ
เช่ น การไหว้ ครู มวย ความรู้ มวยไทย และนาฏมวยไทย ซึ่งจัดโดยกรมพละศึกษา

ผู้ร่วมเสนา ประกอบด้ วย
๑. ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
๒. ดร.วิทยา สังข์รัตน์
๓. รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

๔. พล.ต.จารึก อารี ราชการันต์

หัวหน้ าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ าวหน้ า โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ าวหน้ า โรงพยาบาลรามาธิบดี
หัวหน้ าศูนย์วิจยั เพื่อสร้ างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

---------------------------------------------------
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เวทีเสวนาภายใต้ หวั ข้ อ “ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก...ยุตมิ วยเด็กหาเงิน” มีประเด็นหลักที่นาเสนอ
คือ ผลการวิจยั การบาดเจ็บสมองระยะยาวของนักมวยไทยเด็กที่อายุต่ากว่า ๑๕ ปี การแก้ ไข พ.ร.บ. มวย
๒๕๔๒ ห้ ามเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ชกมวยไทยอาชีพ และแนวทางการร่างระเบียบการเล่นกีฬามวยเด็กที่
ปลอดภัยสาหรับเด็กเล่นได้ แข่งขันได้ ทุกกลุม่ วัย โดยรูปแบบการนาเสนอ เป็ นการจัดเวทีแถลงข่าวและเปิ ด
แสดงความคิดเห็น
การวิจัยเรื่อง “การบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก”
การวิจยั เรื่ อง “การบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก” เป็ นการใช้ เทคนิค MRI ตรวจนักมวยแต่ละราย
๓๐๐ ราย ซึง่ ใช้ กบั เด็กปรกติ ๒๐๐ กว่าราย และนักมวยเด็กทาซ ้าอีก ๒๐๐ กว่าราย รวมทังสิ
้ ้นประมาณ
๗๐๐ – ๘๐๐ ครัง้ จากการวิจยั พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยนันจะเกิ
้
ดความขัดแย้ งกันระหว่างเด็ก
และมวยไทย จากตัวอย่างการชกมวยไทยของเด็กที่เกิดขึ ้นในทัว่ ทุกมุมของประเทศไทย จะเริ่มชกมวยตัง้ แต่
อายุ ๓ – ๑๕ ขวบ จากข้ อมูลพบว่า นักมวยเด็กโดนชกที่หวั ประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครัง้ ในแต่ละยก ซึง่ การชก
ในแต่ละครัง้ จะมี ๓ ยก เพราะฉะนันเด็
้ กจะถูกหมัดเฉลี่ย ๖๐ ครัง้ ต่อการชก ๑ ครัง้ ซึง่ มีทงเด็
ั ้ กผู้หญิงและ
เด็กผู้ชายในการชกมวย
สถานการณ์ และสถิติ
จากสถิติปี ค.ศ. ๒๐๐๗ มีเด็กไทยที่ขึ ้นชกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีการลงทะเบียนอย่างเป็ น
ทางการ ๙๐๐ คน เด็กที่ขึ ้นชกทังเด็
้ กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย และทุกกลุม่ อายุ กลุม่ ที่ขึ ้นชกส่วนใหญ่อายุ ๘ –
๑๔ ปี การดูแลเรื่ องนี ้เริ่มต้ นจาก รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้ าศูนย์วิจยั เพื่อสร้ างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึง่ ทางานเรื่ องความปลอดภัยของเด็กในหลากหลายมิตไิ ด้ ติดตามกลุม่ นักมวยเด็ก ๑๔ คน แต่ไม่
พบความผิดปกติของการทางานของต่อมใต้ สมอง จึงใช้ เครื่ อง MRI ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของนักมวย
เด็ก จากการศึกษางานวิจยั พบว่า อาการบาดเจ็บมี ๒ ลักษณะคือ การบาดเจ็บที่ปะทะตรง และผลต่อเนื่อง
จากการที่สมองโดนชกอย่างแรงทาให้ ใยประสาทและเซลล์สมองฉีกขาดออกจากกัน
ซึง่ ถ้ าเกิดเพียง
เล็กน้ อยจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าหากมีการสะสมจะเกิดอาการอย่างเห็นได้ ชดั ซึง่ จากการตรวจสอบด้ วย
เครื่ อง MRI ๓ Testlar พบว่า มีการส่งสัญญาณของระบบประสาทติดขัด สมองไม่สามารถสัง่ การได้ อย่าง
ปกติ และมีเลือดออกเล็กน้ อยบริเวณที่มีการแยกตัวของเซลล์สมองกับใยประสาท และเซลล์สมองก็จะฝ่ อ
และตายไปในที่สดุ ซึง่ เซลล์สมองจะไม่สามารถซ่อมแซมและกลับคืนมาได้ และจะมีน ้าเข้ ามาแทนที่เนื ้อ
สมอง ส่งผลในระยะยาวต่อประสาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ควบคุมการทางานของมือ และอาจทาให้ เกิดโรคพาร์ กิน
สันในวัยชราได้ ทังหมดเกิ
้
ดจากการบาดเจ็บสะสมไปเรื่ อยๆ
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จุดประสงค์ ของงานวิจัย
จุดประสงค์ของงานวิจยั คือ การค้ นหาข้ อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ที่บง่ บอกถึงความบาดเจ็บที่เกิด
ขึ ้นกับนักมวยเด็ก และหวังว่าจะสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาประกอบการพิจารณาว่าเราจะช่วยพัฒนามวย
ไทยให้ มีอารยะและสามารถขึ ้นสูส่ ากลอย่างไร
โดยผู้วิจัยได้ ตงั ้ สมมุตฐิ านว่ านักมวยเด็กที่ได้ รับ
บาดเจ็บทางสมองจากการชกมวยเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่ทาให้ เกิดความผิดปกติทางสมองในรู ปแบบ
ต่ างๆ ในอนาคต และเป้าหมายเป็ นเด็ก ๒๐๐ ราย ที่มีฐานะใกล้ เคียงกับเด็กที่เป็ นนักมวย ผู้หญิง ๑๐๐
ราย และผู้ชาย ๑๐๐ ราย และนาเด็กที่มีประสบการณ์ชกมวย ๓๐๐ ราย ประสบการณ์ ๒ ปี ๑๐๐ ราย
ประสบการณ์ ๒ – ๕ ปี ๑๐๐ ราย ประสบการณ์มากกว่า ๕ ปี ๑๐๐ ราย ซึง่ เด็กทังหมดมาจากกลุ
้
ม่ ชุมชนที่
มีบริบทใกล้ เคียงกัน
ผลของงานวิจัย
หลังจากนาผลการตรวจมาวิเคราะห์วิจยั พบว่า เด็กที่เป็ นนักมวยมีจดุ เลือดออกตามสมองมากกว่า
เด็กปกติ และมีซีสเล็กๆ เกิดขึ ้นในสมองส่วนผังความจา มีการขยายตัวของหลอดเลือด ช่องน ้าคัง่ ในสมอง
และเมื่อวิเคราะห์โดยใช้ MRI ขันสู
้ งจะพบว่า เมื่อนาผลการตรวจมาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ เด็กที่เป็ น
นักมวยและเด็กปกติพบว่า ในกลุ่มเด็กที่เป็ นนักมวยมีความเสียหายของใยประสาทและมีมากขึน้
เรื่อยๆ ความเสียหายจะเพิ่มมากขึน้ และเมื่อวัดความเคลื่อนไหวของนา้ รอบสมอง พบว่ า ในกลุ่ม
นักมวยเด็กมีการเคลื่อนไหวของนา้ รอบสมองลดลง ซึ่งเป็ นภาวะของสมองบวมหรือใยประสาท
ฉีกขาด และจะพบน้ อยในนักมวยเด็กที่มีประสบการณ์ น้อยและจะเพิ่มมากขึน้ เมื่อมีประสบการณ์
มากขึน้
เมื่อทาการทดสอบความจาและการใช้ มือ พบว่า ในเรื่ องความจานันประสิ
้
ทธิภาพลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนการควบคุมมือนันพบว่
้
า กลุม่ นักมวยเด็กยังมีประสิทธิภาพอย่างดี เนื่องจากในกลุม่
นักมวยมีการฝึ กฝนในการใช้ มือและใช้ เท้ า ทาให้ เด็กในกลุม่ นี ้ใช้ มือและเท้ าตามสัญชาตญาณ และสิ่งที่น่า
เป็ นห่ วงคือ ปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมอยู่ในเนือ้ สมอง ซึ่งพบว่ ามีปริมาณการสะสมขึน้ ตาม
ประสบการณ์ การชก โดยสาเหตุจากอาการบาดเจ็บและมีเลือดออกในสมอง และธาตุเหล็ก
เหล่ านีเ้ ป็ นพิษต่ อระบบประสาทและทาลายระบบประสาทต่ อเนื่อง เห็นได้ จากการวัดความฉลาด
ทางปัญญา ทังการใช้
้
คาพูดเทียบกัน เฉลี่ย IQ เด็กปรกติประมาณ ๙๐ กว่า แต่เด็กนักมวยที่ชกไม่ถึง ๒ ปี มี
ค่า IQ ๘๗ ชก ๒ – ๕ ปี ๘๖ ขึ ้นชกมากกว่า ๕ ปี ๘๓ ยิ่งชกนาน IQ ยิ่งลดลง จากนันท
้ าการทดลองซ ้าอีก ๒
ปี โดยกระบวนการเดิมเปรี ยบเทียบผลครัง้ แรกและครัง้ ที่สอง พบว่า ใยประสาทเสียหายมากขึ ้น เซลล์สมอง
ฝ่ อมากขึ ้น อีกทังยั
้ งคงมีสมองบวม และธาตุเหล็กสะสมเยอะมากขึ ้น และสมองที่เสียหายหลักเป็ นสมองที่
ควบคุมกล้ ามเนื ้อ ควบคุมอารมณ์ และความฉลาดทางสติปัญญา
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บทสรุปจากงานวิจัย
นักมวยเด็กเกิดความผิดปกติในโครงสร้ างของสมองมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ ชกมวย มีการพองตัวของ
พื ้นที่ระหว่างหลอดเลือดในสมองและการบาดเจ็บ การฉีกขาดของใยประสาท ความสมบูรณ์ของใย
ประสาทลดลง และมีพื ้นที่น ้าในสมองเพิ่มขึ ้น มีการลดการทางานของสมองด้ านความจา แต่ทกั ษะในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายดีเยี่ยม ความเสียหายของสมองเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา
ประสบการณ์การชก และการบาดเจ็บของสมองจากการชกมวยมีผลต่อระดับเชาว์ปัญญาของเด็ก
ชะตาชีวิตของเด็กที่เกิดขึน้ หลังจากอายุ ๑๕ ปี
เด็กที่มีฝีมือก็จะมีอาชีพเป็ นนักมวยอาชีพ หรื อครูฝึกมวย แต่เด็กจานวนไม่น้อยที่เก่งไม่พอ และ
กลับเข้ าสูก่ ารใช้ ชีวิตทัว่ ไปพร้ อมกับสมองที่บาดเจ็บจะกลายเป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีทกั ษะการต่อสู้ที่ดี แต่เชาว์
ปัญญาต่า ความจาและสติปัญญาในการควบคุมตนเองที่บกพร่อง เนื่องจากสมองถูกทาลายไปส่วนหนึง่
และในอนาคตเด็กเหล่านี ้จะเป็ นประชาชากรหลักของประเทศต่อไปที่มีความพิการทางสมองถึง ๑.๕ – ๔ %
ของประชากร
งานวิจยั นี ้นาเสนอเพื่อให้ นกั มวยเด็กได้ ชกตามระเบียบสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึง่
เป็ นกติกาสากล และช่วยกันสืบสานให้ มวยไทยเข้ าสู่โอลิมปิ ก ซึง่ เป็ นการเผยแพร่มวยไทยขึ ้นสูเ่ วทีโลก และ
ที่สาคัญนันคื
้ อต้ องการให้ เด็กเหล่านี ้มีโอกาสเติบโตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มีความฉลาดทางอารมณ์และ
ปัญญา มีหน้ าที่การงานและครอบครัวที่ดี เพื่อเป็ นพลังสาคัญของประเทศต่อไป
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางในการจัดการปั ญหา
จากงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า สมองด้ านการจัดการกล้ ามเนื ้อและการทรงตัวเติบโตอย่าง
เต็มที่ในช่วงวัยรุ่น การพัฒนาความคิดวิเคราะห์จะเต็มที่เมื่ออายุ ๒๒ – ๒๗ ปี แต่การพัฒนาด้ านความรู้สึก
ความเข้ าใจความสัมพันธ์จะเติมโตเต็มที่ ๔๕ - ๕๐ ปี จะเห็นว่าสมองมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ดังนันใน
้
ต่างประเทศซึง่ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจึงมีการสัง่ ห้ าม เช่น ในประเทศสวีเดนมีการสัง่ ห้ ามการชกมวยทุก
แบบ
ประเทศอเมริกาปฏิเสธการชกมวยในเด็กและเยาวชน
และสัง่ ห้ ามเด็กโหม่งบอลด้ วยศีรษะ
เพราะฉะนัน้ ในประเทศไทยควรได้ รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล โดยเด็กอายุต่ากว่ า ๙ ปี ไม่
ควรมีการชกแบบปะทะ อายุ ๙ – ๑๒ ปี ไม่ ควรชกที่ม่ ุงเข้ าที่ศีรษะ ส่ วนเด็กที่อายุมากกว่ า ๑๒ –
๑๕ ปี ให้ ชกแบบปะทะที่สามารถมุ่งเป้ า แต่ ให้ เบาๆ เมื่อเตะบริเวณศีรษะ และอายุมากว่ า ๑๕ ปี ก็
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลตามความสมัครใจของเด็กและครอบครัวเอง เพื่อให้ อนาคตของ
ชาติได้ เติบโตมาอย่ างมีความสุข
ที่ผา่ นมาทีมวิจยั ได้ นาไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แต่เป็ นไปด้ วยความยากลาบากเนื่องจาก
เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย มีทงครอบครั
ั้
วและหน่วยงานหลายรูปแบบที่มีความเห็นแตกต่าง
กันไป ซึง่ ใน พ.ร.บ. กีฬามวย ๒๕๔๒ มีการกาหนดการชกของเด็กที่อายุต่ากว่า ๑๕ ปี ว่าจะต้ องมีอปุ กรณ์
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ป้องกันในการแข่งขันในมาตราที่ ๒๖ แต่สวนใหญ่จะถูกละเลย ซึง่ หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. กีฬามวย จะเป็ นสานักงานกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัด ซึง่ ผู้วา่ การกีฬาจะเป็ นผู้รับผิดชอบอีก
ชันหนึ
้ ง่ ตามมาตรา ๑๙ ในการใช้ อานาจควบคุมกฎหมายข้ อนี ้ แต่การปฏิบตั ถิ กู ละเลย ทังเรื
้ ่ องการจด
ทะเบียนนักกีฬามวย การขออนุญาตตังเวที
้ ชกมวย และมาตรา ๒๙ (๑) เป็ นข้ อหนึง่ ที่ทาให้ เกิดปัญหา
เนื่องจากการระบุอายุของเด็กที่จะขึ ้นทะเบียนเป็ นนักมวยจะต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และผู้เยาว์ที่จด
ทะเบียนเป็ นนักมวยแล้ ว อาจทานิติกรรมในการเข้ าแข่งขันมวยได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรมอีก โดยผู้เยาว์ไม่ได้ กาหนดอายุขนต
ั ้ ่า และเหตุผลสาคัญที่ทาให้ การขับเคลื่อนเป็ นไปได้ ยาก
คือ “ความยากจน” เนื่องจากเด็กเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน อีกทังการฝึ
้
กฝนมวย
จะต้ องทาการฝึ กฝนตังแต่
้ เด็ก
และการห้ ามเด็กชกอาจทาลายชาติได้ เนื่องจากชาวต่างชาติมีความ
เหนือกว่า
การนาเด็กก่อนวัยอันควรมาชกโดยละเมิดมาตรการความปลอดภัย
เนื่องมาจากการมี
ผลประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน รวมถึงความนิยมชมชอบของประชาชน เป็ นการละเมิดกฎหมายเด็ก
อย่างรุนแรงในมาตรา ๒๖ ของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ซึง่ ในต่างประเทศมีการกาหนดไว้ วา่ “มวยไทยที่มีการ
จ่ ายเงินเป็ นกรณีเลวร้ ายที่เป็ นการละเมิดกฎหมายแรงงานเด็ก” ซึง่ ยังมีการรายงานทุกปี แต่กระทรวง
แรงงานของไทยยังคัดค้ าน
เนื่องจากการชกมวยและการได้ เงินของเด็กไม่ ตรงกับนิยามคาว่ า
“นายจ้ าง” และ “ลูกจ้ าง” ในพ.ร.บ.แรงงาน ซึ่งการตีความเช่ นนีส้ ่ งผลให้ ผ้ ูท่ ีประกอบอาชีพเป็ น
นักมวยไม่ ใช่ อาชีพตาม พ.ร.บ.แรงงานไปด้ วย
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ปัจจุบนั มีการแก้ ไขปัญหาในเรื่ องนี ้ตังแต่
้ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ตังแต่
้ อนุกรรมาธิการจัดประชุมใหญ่และ
ออกมาเป็ นรายงานฉบับหนึง่ เรื่ องเกี่ยวกับนักมวยเด็กยื่นไปยังประธานสภาและต่อไปยังอนุกรรมการ
การศึกษาและกีฬาเพื่อนาไปพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ. ๒๕๔๒ ให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้นสามารถ
แข่งขันได้ แต่เป็ นการแข่งขันเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย ฝึ กฝนเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา ไม่ใช่การ
ประกอบอาชีพเพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวแบบเมื่อก่อน โดยต้ องจัดการแข่งขันตามมาตรฐานที่กาหนด ซึง่
มาตรฐานที่กาหนดดังกล่าวได้ รับข้ อเสนอจากสมาคมมวยไทยสมัครเล่น และ International Federation of
Muaythai Amateur ซึง่ มีการกาหนดมาตรฐานการแข่งขันมวยไทยในทัว่ โลก เช่น เด็กอายุต่ากว่า ๑๐ ปี
ห้ ามแข่งแบบปะทะ อายุ ๑๐ - ๑๑ แข่งแบบไม่ชกหัว อายุ ๑๒ – ๑๓ ปี ไม่กระทาอย่างรุนแรง เป็ นต้ น ซึง่
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยู่ที่หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องเพียงอย่างเดียว แต่ขึ ้นอยูก่ บั
ความนิยมของคนไทย ซึง่ ถ้ ายังไม่เห็นความสาคัญในเรื่ องนี ้ การขับเคลื่อนให้ ประสบความสาเร็จก็จะเป็ น
เรื่ องที่ยากเช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหา
๑. ควรผลักดันการพัฒนาครู มวยรุ่ นใหม่ ท่ เี ข้ าใจเรื่องของสุนทรียะในการฝึ ก
ปัจจุบนั มีการรวมตัวครูฝึกที่เน้ นสุนทรี ยะในการฝึ กมากขึ ้น เพราะฉะนันการแก้
้
ปัญหาที่เกิดขึ ้นใน
เรื่ องนักมวยเด็กนัน้ ไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎหมาย แต่ควรผลักดันการพัฒนาครู
มวยรุ่นใหม่ที่เข้ าใจเรื่ องของสุนทรี ยะในการฝึ กด้ วย ไม่ฝึกเด็กตามใบสัง่ หรื อเพื่อการเอาชนะเพียง
อย่างเดียว
๒. สื่อสารให้ ประชาชนเข้ าใจสถานการณ์ ให้ ความรู้ สร้ างจิตสานึก และสร้ างการมีส่วนร่ วม
ควบคู่กับการออกกฎหมายมาบังคับใช้
จากประสบการณ์จากการขับเคลื่อนเด็กในด้ านกีฬาและกิจกรรมสร้ างสรรค์ พบว่า คนที่อยูใ่ น
ชุมชนนันท
้ าเพื่อความสนุกโดยไม่ได้ รับความรู้ เพราะฉะนันจะต้
้ องมีการสื่อสารให้ ประชาชนเข้ าใจ
ในการออกกฎหมายมาบังคับนันไม่
้ สามารถใช้ ได้ จริง เนื่องจากคนที่เกี่ยวข้ องจะพยายามหาทาง
เลี่ยงเพื่อให้ ตนเองยังคงปฏิบตั อิ ยู่ หากจะแก้ ไขปัญหานี ้ให้ สาเร็จอย่ามุง่ เพียงการออกกฎหมายมา
บังคับ แต่ควรควบคูไ่ ปกับการให้ ความรู้ การสร้ างจิตสานึก และสร้ างการมีส่วนร่วมด้ วย
๓. ออกแบบรู ปแบบในการต่ อสู้ท่ ไี ม่ รุนแรง
มีการจัดมาตรฐานมวยไทยแบบขัน้ ตอนที่มี
ลักษณะคล้ ายกับศิลปะการต่ อสู้สากลอื่นๆ
คาจากัดความของ “การชกมวยแบบปะทะ” นัน้ ไม่ได้ มีเพียงแค่ “การไหว้ ครู” เพียงอย่างเดียว แต่
การต่อสู้ในศิลปะมวยไทยนันสามารถออกแบบการเล่
้
นหรื อการต่อสู้แบบไม่ปะทะได้ ในเด็กอายุต่า
กว่า ๑๐ ปี ส่วนเด็กที่อายุระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี ที่ไม่มงุ่ เป้าแบบทาลายและให้ เบาเมื่อถึงศีรษะนัน้
อาจไม่สามารถทาได้ แต่สามารถออกแบบรู ปแบบในการต่ อสู้ท่ ไี ม่ รุนแรงได้ ซึง่ มีรูปแบบที่
น่าสนใจคือ มีการจัดมาตรฐานมวยไทยแบบขัน้ ตอนที่มีลักษณะคล้ ายกับศิลปะการต่ อสู้
สากลอื่นๆ ซึ่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมาช่ วยการพิจารณาการจัดลาดับขัน้ หรือ
มาตรฐานต่ างๆ เช่น สนามฝึ กซ้ อม ครู ความปลอดภัย ส่วนนักมวยอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปก็สามารถชก
ได้ ตามเกณฑ์ทวั่ ไป แต่การป้องกันจะต้ องใช้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาคิดอุปกรณ์การป้องกันศีรษะ คอ
ศอก หรื อบริเวณที่เป็ นอันตราย เป็ นต้ น สุดท้ ายคือการทาให้ มวยไทยและเด็กยังคงมีคณ
ุ ค่าใน
ฐานะศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัวของประเทศไทยสืบต่อไป
งานวิจยั นี ้เป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นการริเริ่มแนวคิดในเรื่ องนี ้ ในอดีตที่ผ่านมาสังคมไทยมีความ
พยายามแก้ ปัญหานี ้อย่างเป็ นลาดับ ซึง่ เห็นได้ จากการพัฒนาและการพิจารณาเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ๒๕๔๒
อย่างต่อเนื่องเป็ นลาดับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ ้นไม่ได้ แก้ โดยการมีกฎหมายเท่านัน้ แต่ต้องรวมถึงการปฏิบตั ิตาม

11

กฎหมายด้ วย ซึง่ การบังคับใช้ กฎหมายยังคงย่อหย่อน อีกทังความเห็
้
นที่เกิดขึ ้นมีความแตกต่างกันในเชิง
กีฬาเชิงวัฒนธรรมของชาติ อย่างไรก็ตามแนวทางและข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั นันเป็
้ นทางออกที่ไม่สดุ โต่ง
จนเกินไป ในเวทีสมัชชาสุขภาพจะใช้ หลักสามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา ซึง่ มุมที่หนึง่ เป็ นทางฝ่ ายวิชาการที่มี
การศึกษา ข้ อมูล และการวิจยั ที่หนักแน่น ซึง่ มีความปรารถนาดีกบั เด็ก เยาวชน และประเทศชาติ มุมที่สอง
เป็ นภาคนโยบาย หรื อในส่วนของหน่วยงานรัฐ และมุมที่สามคือมุมสังคม ซึง่ ด้ วยค่านิยมทางวัฒนธรรมและ
ความคุ้นเคยอาจทาให้ เกิดการมองผ่านไป

หน้ าที่ในมุมสามเหลี่ยมที่สาคัญนัน้ คือ “สังคม” ที่ควรจะเป็ นตัวช่ วยในการพิจารณา
ดังนัน้ การขับเคลื่อนต่ อไปสู่การปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นจริ งได้ จะต้ องมีกระบวนการการมีส่วนร่ วม
ที่ค่อยเป็ นค่ อยไป โดยให้ ผ้ ูท่ เี กี่ยวข้ องเข้ ามาพิจารณาหาทางออกร่ วมกัน
จึงจะทาให้ การขับเคลื่อนไปข้ างหน้ าอย่ างประสบความสาเร็จ
นพ.พลเดช ปิ่ นประทีป
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สุขภาวะชาวสวนยาง

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย
๑) ดร. สมปราชญ์ วุฒิจนั ทร์
๒) คุณพงศ์ษา ชูแนม
๓) คุณสุวิทธิ์ ทองหอม
๔) คุณการาบ พานทอง
๕) ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์
ผู้ดาเนินรายการ
คุณสุนทร รักษ์รงค์

ผู้ชว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
ประธานมูลนิธิธนาคารต้ นไม้
ที่ปรึกษาเครื อข่ายกรี ดยางและชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง
เครื อข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาเกษตรกรรมยังยื่นเพื่อ
สุขภาวะ
ผู้อานวยการสานักผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้
----------------------------------------------------------
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เวทีเสวนานโยบายสาธารณะเรื่ อง สุขภาวะชาวสวนยาง มีการนาเสนอสถานการณ์ของชาวสวน
ยาง การขึ ้นทะเบียนของเกษตรกรชาวสวนยาง ปัญหาเรื่ องสิทธิอนั เนื่องมาจากข้ อกฎหมาย ผลกระทบด้ าน
สุขภาพ ผลกระทบที่เชื่อมโยงไปสูป่ ัญหาสังคมในมิตอิ ื่นๆ สวัสดิการของชาวสวนยางยังไม่ครอบคลุมในทุก
มิติ รวมทังแนวนโยบาย/มาตรการส
้
าคัญในเรื่ องยาง และข้ อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีเนื ้อหาที่สาคัญดังนี ้
สถานการณ์ ของชาวสวนยาง
ประเด็นเรื่ องยางพาราถือเป็ นประเด็นระดับชาติ เพราะปัจจุบนั มีการปลูกยางกระจายอยูใ่ นทุก
พื ้นที่ ดังนันผลกระทบของปั
้
ญหาจึงกระจายตัวในวงกว้ าง ปัญหาเรื่ องยางที่สาคัญประกอบด้ วย สภาวะ
ขาดทุน การสารวจพื ้นที่ปลูกยาง การขึ ้นทะเบียนของเกษตรชาวสวนยางซึง่ นาไปสูป่ ัญหาเรื่ องสิทธิของ
ชาวสวนยางตามมา นอกจากนี ้ยังมีปัญหาสุขภาพของชาวสวนยาง ปัญหาเรื่ องสวัสดิการของชาวสวนยาง
ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ ปัญหาทางการเงินและหนี ้สิน ซึง่ ปัจจุบนั ต้ นทุนการปลูกยางอยูท่ ี่ประมาณ ๖๑
บาท1 แต่ราคายางแผ่นดิบอยูท่ ี่ ๔๓.๓๑ บาท และยางแผ่นรมควันราคา ๔๖.๘๐ บาท ซึง่ สถานการณ์นี ้ถือ
ว่าน่ากังวลสาหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ นอกจากนี ้เรื่ องการสารวจพื ้นที่ปลูกยาง พบว่า ปัจจุบนั ยังไม่ได้ มีการ
สารวจพื ้นที่การปลูกยางจริง มีเพียงการคานวณตามสมการการปลูกยางและแปลงมาเป็ นพื ้นที่ปลูกยาง
เท่านัน้ ทาให้ ปริมาณพื ้นที่ปลูกและปริมาณยางที่เกิดขึ ้นไม่สมดุลกัน และปริมาณความต้ องการใช้ ยางของ
ทังโลก
้
(Demand) อยูท่ ี่ประมาณ ๑๒ ล้ านตัน แต่ตวั เลขที่เราสามารถผลิตได้ (Supply) อยูท่ ี่ประมาณ
๑๒.๓ ล้ านตัน ทังนี
้ ้ยุทธศาสตร์ ยางพารา ๒๐ ปี ซึง่ ผ่านมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
แล้ ว แต่พบว่ามีข้อมูลพื ้นที่สวนยางไม่ตรงกัน ซึง่ จะส่งผลต่อจานวนคน และผลผลิตต่อไร่ โดยข้ อมูลแผนที่
จาก GISDA มีพื ้นที่สวนยาง ๓๒.๘ ล้ านไร่ แต่ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยมีเพียง ๑๙ ล้ านไร่ ที่เป็ น
เช่นนี ้เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทยได้ รวบรวมข้ อมูลจากผู้ที่เข้ ามาขึ ้นทะเบียนกับทางการยางเท่านัน้
ส่วน กนย. ยืนยันข้ อมูลเพียง ๒๓ ล้ านไร่ เท่านัน้
การขึน้ ทะเบียนของเกษตรกรชาวสวนยาง
และปั ญหาเรื่องสิทธิอันเนื่องมาจากข้ อกฎหมาย
การขึ ้นทะเบียนของเกษตรกรชาวสวนยางมีนิยามของเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ ๔ ประเภท ได้ แก่
เจ้ าของสวนยาง ผู้ทาสวนยาง ผู้เช่า และคนกรี ดยาง ซึง่ มาขึ ้นทะเบียนแล้ วประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ราย และ
ยังมีสว่ นหนึง่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ ๔ – ๕ ล้ านไร่ และอีกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ รายที่ถือว่าเป็ นผู้มาแจ้ ง
แล้ วแต่ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนได้ ทาให้ ไม่สามารถได้ รับสิทธิตา่ งๆ ที่เกษตรกรชาวสวนยางควรจะได้ รับ
เมื่อพูดถึงคนกรี ดยางตามกฎหมายนันจะมี
้ อยูห่ ลายกลุ่ม เช่น คนกรี ดยางที่มีเอกสารสิทธิ คนกรี ด
ยางในโฉนดที่ดนิ คนกรี ดยางในสวนยางริ มเขา คนกรี ดยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ เป็ นต้ น ซึง่ คนกรี ดยาง
1 ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดนิ นันถื
้ อเป็ นผู้ที่ไม่สามารถแยกได้ วา่ เป็ นเกษตรกรหรื อแรงงาน จนกระทัง่ มี พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทยที่ผลักดันและยกระดับให้ บคุ คลเหล่านี ้เป็ นเกษตรกร ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์
จากการกรี ดยาง แต่กฎหมายก็มิได้ ออกระเบียบปลีกย่อยอธิ บายรายละเอียดตามมา กระทัง่ ต่อมาการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ ออกระเบียบข้ อกาหนดการขึ ้นทะเบียนซึง่ กาหนดว่า “การขึ้นทะเบียนจะต้ อง
ยื่นเอกสารสิทธิ์ที่ดนิ ด้ วย” ผลกระทบที่ตามมาจากระเบียบดังกล่าวคือ ทาให้ คนกรี ดยางที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดนิ ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนชาวสวนยางได้ เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกกฎหมาย
ที่เกินเลยจากพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่กาหนดขึ ้น ซึง่ ผิดเจตนารมณ์ที่กฎหมายกาหนด
สิ่งที่ตามมาคือ
เมื่อมีการส่งออกยางไม่วา่ จะมีเอกสารสิทธิ์หรื อไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการส่งออกทังสิ
้ ้น ซึง่ ค่าธรรมเนียมที่เก็บมานี ้จะนาไปใช้ บริ หารจัดการและบารุงผู้มีสิทธิที่ได้
ขึ ้นทะเบียนเท่านัน้ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนได้ เนื่องจากติดข้ อกาหนดของการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ก็จะกลายเป็ นผู้ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์จากเงินที่จ่ายไป ซึง่ เรื่ องนี ้ได้ มีการ
ทักท้ วงไปยังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ แก้ ไขข้ อกาหนดที่เกิดขึ ้น
ผลกระทบด้ านสุขภาพ
ปัจจุบนั อายุไขของชาวสวนยางน้ อยลงเรื่ อยๆ ซึง่ เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้ านที่มีผลต่อสุขภาพ
ตังแต่
้ การโค่นยางจนถึงการกรี ดยาง ซึง่ จะมีการใช้ ยาฆ่าตอ สารพิษ ยาฆ่าหญ้ า ฯลฯ ซึง่ สารพิษเหล่านี ้
ก่อให้ เกิดโรคภัยในระยะยาวทังสิ
้ ้น รวมทังสั
้ ตว์พาหะนาโรค อาทิ ยุงที่อยูใ่ นสวนยาง เมื่อมาถึงขันตอนการ
้
แปรรูปยางก็จะมีสารเคมีที่มีสารพิษและส่งผลเสียต่อร่างกายด้ วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่สารเคมีเท่านันที
้ ่เป็ น
ภัยคุกคามสุขภาพของชาวสวนยาง แต่ยงั พบว่าชาวสวนยางมีการพักผ่อนน้ อย ซึง่ บางสวนมีการกรี ดยาง
หลายเวลา และจากข้ อมูลทางสถิตพิ บว่า คนกรี ดยางโดยเฉลี่ยมีโรคประจาตัวสูงถึงร้ อยละ ๗๐ และโรคที่
พบมากที่สดุ คือโรคภูมิแพ้ รองลงมาคือเบาหวาน โดยเฉลี่ยแล้ วคนที่กรี ดยางจะกรี ดอยูท่ ี่ ๑๕ ไร่ ต่อคน ต้ อง
ใช้ กล้ ามเนื ้อ ใช้ สายตา และแรงกาลังมาก อีกทังยั
้ งเสี่ยงกับสัตว์มีพิษ ซึง่ เมื่อเทียบกับรายได้ คา่ เฉลี่ย
๖,๒๕๐ บาท : คน : เดือน จะเห็นว่ารายได้ ของชาวสวนยางไม่เพียงพอกับสุขภาวะที่ดีเลย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสังคมในมิตอิ ่ ืนๆ
เมื่อเกิดภาวะราคายางตกต่าจะส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้ องในวงกว้ าง
รูปธรรมของ
ผลกระทบที่เห็นได้ ชดั คือ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ จะมีนกั ศึกษามาลงทะเบียนน้ อยลง จากการเก็บข้ อมูลของ
ทางมหาวิทยาลัยพบว่า นักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องราคายางจะลงทะเบียนเรี ยนน้ อยลง และ
เกิดผลกระทบเป็ นห่วงโซ่ใหญ่ในทุกลักษณะและทุกมิติ
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สวัสดิการของชาวสวนยางยังไม่ ครอบคลุมในทุกมิติ
เรื่ องสิทธิสวัสดิการของชาวสวนยางมีประเด็นที่สาคัญคือ ระบบของสวัสดิการยังไม่ครอบคลุมใน
ทุกมิติ ดังนี ้๑) เจ้ าของสวนยาง ส่วนใหญ่คือคนที่มีอานาจเงิน ซึง่ อาจไม่ร้ ูเรื่ องเกี่ยวกับสวนยางเลยก็ได้ แต่
ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง ๒) บุคคลที่ทางานในสวนยางแต่ ไม่ มีเอกสารสิทธิ์ในที่สวน
ยาง ทาให้ ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่ จะต้ องผลักดันให้ คนเหล่านี ้ได้ ขึ ้นทะเบียน
เป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง ๓) คนกรี ดยางที่ไม่ มีเอกสารสิทธิ์ บุคคลเหล่านี ้มักต้ องกรี ดยางตอนกลางคืน
เสี่ยงต่อภาวะก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากต้ นไม้ เสี่ยงอันตรายจากสัตว์มีพิษ ซึง่ คนเหล่านี ้ไม่มี สวัสดิการ
ช่วยเหลือใดๆ ทังสิ
้ ้น เนื่องจากไม่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนันจึ
้ งต้ องผลักดันให้ บคุ คล
เหล่านี ้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนชาวสวนยางตามมาตรา ๔ และต้ องผลักดันให้ บคุ คลเหล่านี ้มีความมัน่ คงใน
ชีวิตตามมาตรา ๔๙ (๓) โดยจะต้ องมีสวัสดิการให้ กบั ทุกคนที่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง
แนวนโยบาย/มาตรการสาคัญในเรื่องยาง
หน่วยงานหลักที่ขบั เคลื่อนการบริหารเรื่ องยางคือ การยางแห่ งประเทศไทย ซึง่ เป็ นการทางาน
ร่วมกันของ ๓ องค์กร ได้ แก่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจยั
ยาง เพื่อบริ หารจัดการยางอย่างครบวงจร โดยปัจจุบนั รัฐบาลมีมาตรการออกมา ๑๑ มาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่ มาตรการที่สาคัญคือ การลดพืน้ ที่ปลูกยาง2 นอกจากนี ้ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยที่เห็นปัญหาจะมีกระบวนการและวิธีแก้ ปัญหาต่างๆ เช่น แจ้ งไปที่หน่วยงานกิจการนักศึกษา
จากนันทางมหาวิ
้
ทยาลัยจะทาการวิเคราะห์และพิจารณา
เมื่อได้ ข้อมูลพร้ อมก็จะให้ นกั ศึกษายืมเงิน
สาหรับเรี ยน โดยวิธีการคืนเงินจะมีหลายแบบ อาทิ ผ่อนจ่าย จ่ายท้ ายเทอมแบบไม่มีดอกเบี ้ย หรื อเป็ นทุน
ให้ นกั ศึกษาทางานระหว่างเรี ยน เป็ นต้ น ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานีมีแนวคิดที่ให้ ท้องถิ่น
คัดเลือกคนเข้ ามาเรี ยนในสาขาวิชาที่สามารถเรี ยนจบและสามารถนาไปพัฒนาท้ องถิ่นได้ หากระบบการ
จัดการเหล่านี ้เกิดขึ ้น เมื่อคนรุ่นใหม่ที่เรี ยนแล้ วกลับบ้ านมาพัฒนาชุมชนของตนเองแล้ วก็จะทาให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนขึ ้น ทาให้ เรื่ องสุขภาวะเป็ นเรื่ องที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้นเนื่องจากคนมีความมัน่ คงในเรื่ องชีวิตและ
การศึกษา นอกจากนี ้ นักวิชาการควรลงพื ้นที่เพื่อทาเรื่ องพวกนี ้ให้ เกิดขึ ้นและเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับชาวบ้ าน ซึง่ ในปัจจุบนั ชาวบ้ านไม่กล้ าติดต่อกับหน่วยรัฐบาล และรัฐบาลก็เห็นว่าชาวบ้ านเป็ นคน
ละระดับ ซึง่ มหาวิทยาลัยน่าจะเป็ นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างรัฐบาลและชาวบ้ านได้ และสามารถช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ ้นของชาวบ้ านได้
การทาให้ ชาวสวนยางมีสขุ ภาวะคือ สมการป่ ายางอย่ างยั่งยืน ซึง่ เป็ นหลักประกันให้ เกิดสุขภาวะ
ของชาวสวนยางอย่างยัง่ ยืน นัน่ คือต้ องมีต้นยางพารา มีสิทธิในต้ นยาง มีโรงเลื่อย โรงสี โรงค้ า โรงผลิต
2 ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกยางประมาณ ๒๓ ล้ านไร่ โดยอยู่ในพื ้นที่ภาคใต้ ประมาณ ๑๘ ล้ านไร่ ภาคอีสาน ๔ ล้ านไร่ ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ๒ ล้ านไร่ และภาคเหนือ ๑ ล้ านไร่
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พลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมครัวเรื อน นอกจากนี ้ในป่ ายางต้ องมีต้นไม้ อื่น
อยูด่ ้ วย เนื่องจากในป่ ายางหากไม่มีต้นไม้ อื่นปะปนอยู่ก็จะทาให้ ยางตายในอัตราร้ อยละ ๓๐ ถึง ๔๐
นอกจากนี ้เมื่อโค่นยางออกไปแล้ วควรปลูกข้ าวไร่แทนเพื่อให้ มีพืชอาหาร
ซึง่ ถ้ าเป็ นแบบนี ้ทุกอย่างจะ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ แต่สมการดังกล่าวยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากการไฟฟ้าไม่ยินยอมให้ โรงไฟฟ้าชีว มวลพาด
สายกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าและขายไม่ได้ ทาให้ โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นไม่มีสายส่งไฟฟ้า
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
๑. ปรั บเปลี่ยนแนวคิดในการปลูกพืช โดยต้ อง “ปลูกง่าย ตายยาก กินได้ ” รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้ อม
ด้ วย เนื่องจากถ้ าปลูกยางแบบเชิงเดี่ยวจะทาให้ เกิดปัญหาสูญเสียน ้าและดินถล่ม แต่ถ้าปลูกยาง
ร่วมกับพืชอื่นจะช่วยรักษาพื ้นที่ให้ มีลกั ษณะคล้ ายกับป่ าได้ มากที่สดุ
๒. ควรทาให้ ชุมชนสามารถสร้ างองค์ ความรู้ และรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้ านเพื่อให้ ชมุ ชนอยูไ่ ด้
ทาให้ เป็ นสวนยางอย่างยัง่ ยืน
๓. ควรทาการแปรรู ปและการตลาดควบคู่กันไปด้ วย ทาให้ ภาพของสุขภาวะเกิดขึ ้นได้
๔. ปลูกยางอินทรี ย์ควบคู่กับพืชผักอย่ างอื่น เช่น ทุเรี ยนบ้ าน ผักเหลียง ผักกูด เป็ นต้ น ซึง่ ปัจจุบนั
มีแนวทางใหม่ที่นา่ สนใจคือ การไม่ใช้ สารเคมีในสวนยางหรื อสวนยางอินทรี ย์ ซึง่ การปลูกยางใน
ลักษณะนี ้ประเทศเยอรมันจะรับซื ้อทังหมดซึ
้
ง่ จะได้ ราคา ๕ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ ้นจากราคาปกติ
๕. ผลักดันกลไกที่สามารถเดินหน้ าได้ ซึง่ คือกลไกของรัฐ โดยในแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี จะต้ อง
ยอมรับแผนการทาสวนยางที่ยงั่ ยืนและการพัฒนาให้ มีความมัน่ คงในเรื่ องสุขภาวะให้ ได้ โดยควร
อยูใ่ นแผน ๕ ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความยัง่ ยืน ๒๐ ปี ของรัฐบาล
๖. ปรับแผนยุทธศาสตร์ ความยั่งยืนของสวนยางอินทรี ย์ เกษตรอินทรีย์ชาติ โดยนาเรื่ องยางมา
ขับเคลื่อนใน ๒ มิตคิ ือ ๑) มิตทิ ี่มีสวนยางอย่างเดี่ยว และ ๒) มิตทิ ี่เป็ นสวนยางผสมผสาน ซึง่
แนวคิดดังกล่าวมีการนาไปทาเป็ นโครงการเพื่อให้ เห็นว่าสามารถทาได้ จริง เช่น สวนยางเกษตรท่า
สี่ สวนยางคุณหมาดที่ปลูกไผ่ตามแนวการปลูกสวนยาง ซึง่ พบว่า ใน ๑ ไร่ตอ่ ปี เกษตรกรได้ เงิน
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึง่ สูงกว่ายาง เป็ นต้ น ซึง่ แนวคิดนี ้ได้ รับอนุญาตแล้ วจากการยางแห่ง
ประเทศไทย (กทย.) เรี ยกว่า “เมนู ๕ การปลูกยางแบบผสมผสาน”
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๗. ควรจัดทาแผนแม่ บทว่ าด้ วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวสวนยาง
รวมทังมี
้ แผนยุทธศาสตร์ การทาสวนยางอินทรี ย์ หรื อการทาเกษตรอินทรี ย์ในสวนยาง เพื่อให้ สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ วา่ ด้ วยการทาเกษตรอินทรี ย์ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๘. ควรมีมาตรการดูแลลูกหลานชาวสวนยางที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตราคายางตกต่า
๙. รัฐบาลควรสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทังด้
้ านการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และการนาองค์
ความรู้เหล่านันไปประยุ
้
กต์ใช้ ทังนี
้ ้การยางแห่งประเทศไทย (กทย.) ควรเข้ ามามีบทบาทในเรื่ อง
ทุนการศึกษาและการสร้ างระบบ ซึง่ มหาวิทยาลัยจะต้ องตื่นรู้และจับมือกัน รวมทังควรท
้
าการวิจยั
เพื่อหาแนวทางในการสร้ างสุขภาวะในทุกมิติ ทังสุ
้ ขภาพทางกาย สภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคม
และเชิงปัญญา เพื่อให้ ชาวสวนยางตื่นรู้ พึง่ พาตนเองไม่หวังพึง่ ยางพาราอย่างเดียว
๑๐.รัฐควรหนุนเสริมให้ มีตลาดกลางยางพาราเกิดขึน้ ในภาคตะวันออก เนื่องจากปัจจุบนั ตลาด
กลางยางพารามีเพียงภาคใต้ และภาคอีสานเท่านัน้
๑๑.เพิ่มศักยภาพของชาวสวนยาง โดยส่งเสริมให้ ชาวสวนยางมีการเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มศักยภาพ
และเพิ่มคุณค่า ซึง่ ในการเลือกคนมาเรี ยนรู้จะต้ องคัดเลือกอย่างครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อให้
ได้ รับโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน
๑๒.
สร้ างพืน้ ที่ต้นแบบในแต่ ละจังหวัด โดยความร่วมมือกันระหว่างประชาชนและรัฐบาล
และนาความรู้ที่ได้ จากพื ้นที่นนๆ
ั ้ มาคุยร่วมกัน เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ของชาวสวนยาง
๑๓.
เปลี่ยนตัวชีว้ ัดจากการแสดงเอกสารสิทธ์ ในโฉนดที่ดนิ มาเป็ นการขึน้ ทะเบียน เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ชาวสวนยางสามารถทามาหากินต่อไปได้ และมีความมัน่ คง โดยต้ องทาให้ ชาวสวน
ยางมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ และต้ องมีสว่ นร่วมในการร่างสวัสดิการของเกษตรกรเพื่อให้ ตอบโจทย์
ความต้ องการของเกษตรกรชาวสวนยางให้ มากที่สดุ
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สุขภาวะที่ดีของชาวสวนยางสามารถเดินหน้ าต่ อไปอย่ างยั่งยืนด้ วยความหวัง
ซึ่งทางออกคือ การพึ่งพาตนเองโดยใช้ ศาสตร์ พระราชา เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน
เปลี่ยนวิกฤตให้ เป็ นโอกาส โดยประกาศอธิปไตยไม่ ขนึ ้ อยู่กับราคายางที่ไม่ เป็ นธรรม
และหันมาทาเกษตรอินทรี ย์ในสวนยาง เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย การปลูกพืชร่ วมยาง
ไม่ พ่ งึ พารายได้ จากการขายยางพาราเพียงอย่ างเดียว
หากทาได้ เช่ นนีจ้ ะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจทัง้ เจ้ าของสวนยางและคนกรีดยาง
ถือเป็ นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็ นทางเลือกและทางรอดของชาวสวนยางอย่ างแท้ จริง
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บริการถึงบ้ านด้ วยใจ โดยทีมพยาบาลชุมชน

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย :
1. คุณยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์
2. นพ.กฤษ ลี่ทองอินทร์
3. คุณสุรีรัตน์ ดาวเรื อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
ที่ปรึกษาสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลน ้าพอง จ.ขอนแก่น
(พยาบาลดีเด่นในระดับปฐมภูมิของสภาการพยาบาล และเป็ น
APN สาขาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน)
อาจารย์พยาบาล ผู้แทนจากสภาการพยาบาล

4. ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนทุ
ผู้ดาเนินรายการ :
พันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.กฤษณา บุญชม

นายทหารปฏิบตั กิ าร กองบัญชาการ
กองทัพบก ฝ่ ายอานวยการ
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เวทีเสวนานโยบายสาธารณะเรื่ อง “บริ การถึงบ้ านด้ วยใจ โดยทีมพยาบาลชุมชน” มุง่ เน้ นไปที่
“พยาบาล” ซึง่ ถือเป็ นบุคลากรที่มีศกั ยภาพ สามารถให้ การดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื น้ ฟูสภาพ และดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายของชีวิต ทังยั
้ งเป็ นบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีจานวนมากกว่า
บุคลากรสาธารณสุขอื่น คือมีจานวนกว่า ๑๙๙,๕๒๘ คน (สภาการพยาบาล, ๒๕๖๐) ในปัจจุบนั พยาบาล
ทาหน้ าที่ดแู ลผู้สงู อายุ ผู้ป่วยเรื อ้ รัง คนพิการ และเด็กปฐมวัยในชุมชนทังประเทศ
้
ดังนันหากมี
้
การจัดระบบ
ให้ พยาบาลได้ พฒ
ั นาและใช้ ศกั ยภาพตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพอย่างเต็มที่
ซึง่ เป็ น
ประเด็นที่ท้าทาย ผลประโยชน์ยอ่ มจะเกิดขึ ้นกับประชาชนอย่างแท้ จริง โดยจะต้ องมีการจัดระบบการเฝ้า
ระวังเพื่อค้ นพบความผิดปกติและให้ การช่วยเหลือตังแต่
้ ระยะเริ่มแรก และมีระบบการจัดการที่เอื ้อต่อการ
เข้ าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี ้ที่อยูใ่ นชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นพ.กฤช ลี่ทองอินทร์
ที่ปรึกษาสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
ปัจจุบนั สปสช. มีนโยบายในเรื่ อง “บริการใกล้ บ้านใกล้ ใจ” โดยให้ ประชาชนลงทะเบียน ณ หน่วย
บริการที่อยูใ่ กล้ ที่พกั อาศัย
และหากมีการย้ ายที่อยูก่ ็สามารถย้ ายสถานพยาบาลได้ เช่นเดียวกับระบบ
ประกันสังคม ทังนี
้ ้การบริการใกล้ บ้านใกล้ ใจโดยพยาบาลชุมชน สปสช. ยังไม่ได้ ทางานลงลึกถึงชุมชน แต่
จะมีหน่วยพยาบาลประจาที่จดั การเรื่ องโรคเรื อ้ รัง รวมถึงการดูแลผู้สงู อายุด้วย ในการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกใน
ชุมชนจะมีตวั เชื่อมด้ วยเอกสารของผู้ป่วย ซึง่ จะมีแผนรองรับการดูแล ระบุหน้ าที่ ขันตอนการดู
้
แล
ผู้ปฏิบตั งิ านจะลงพื ้นที่และปฏิบตั งิ านตามเอกสาร ซึง่ การดาเนินงานของ สปสช. จะดาเนินงานผ่านหน่วย
บริการของสาธารณสุข และหากหน่วยบริ การสาธารณสุขในพื ้นที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์ก็จะดาเนินงานต่อไป
บทบาทของ สปสช. ไม่ได้ เป็ นผู้จดั บริการ แต่เป็ นการสนับสนุนด้ านการเงินเพื่อให้ เกิดบริ การที่
ยัง่ ยืนในชุมชน ในแง่ของพยาบาลชุมชนได้ มีการดาเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่ มีกองทุน
สุขภาพตาบล กองทุนเทศบาล ส่วนใหญ่งบประมาณในชุมชนไม่ถกู นามาใช้ เนื่องจากไม่มีโครงการที่
เหมาะสม ทาให้ งบประมาณเหลืออยูใ่ นหน่วยงานท้ องถิ่นจานวนมาก จึงมีการศึกษาข้ อกฎหมายเพื่อนา
งบประมาณมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ซึง่ มีแนวคิดดูแลผู้ป่วยในชุมชนเนื่องจากผู้ป่วยเรื อ้ รังในชุมชนมีจานวน
มาก ประกอบกับการควบคุมได้ ไม่ดี คนที่มีแนวโน้ มจะเป็ นโรคเรื อ้ รังเพิ่มขึ ้น ซึง่ การลงพื ้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยจึง
เป็ นแนวความคิดที่ดี แต่การลงทางานในพื ้นที่อาจเป็ นการเพิ่มภาระงานหนักให้ กบั พยาบาล เพราะตัวชี ้วัด
การดาเนินงานในพื ้นที่ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นการบริการที่ไม่ตรงกับความต้ องการของพื ้นที่ ทาให้ พยาบาล
และประชาชนไม่เห็นความสาคัญ
เพราะฉะนันการพิ
้
จารณาความต้ องการที่แท้ จริงและความเข้ าใจใน
ระดับพื ้นที่จงึ เป็ นสิ่งสาคัญ
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จากการศึกษาข้ อกฎหมาย พบว่ า หน่ วยงานของรั ฐสามารถตัง้ ทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยใน
พืน้ ที่ได้ เพื่อใช้ งบประมาณที่เหลืออยู่ในท้ องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยในท้ องถิ่นเอง และหากมีโครงการ
ตัวอย่าง ชุดแพคเกจการดาเนินงาน มีกรอบงานที่จะให้ อปท. ใช้ เงินกองทุนจ้ างเหมาหรื อสนับสนุน
พยาบาลที่ลาออกไปแล้ ว หรื อพยาบาลที่ยอมทางานนอกเวลา หรื อพยาบาลที่ต้องการทางานในชุมชน หาก
มีชดุ โครงการแบบนี ้ในท้ องถิ่นแล้ วจ้ างเหมาพยาบาลด้ วยราคาที่พยาบาลสามารถเลี ้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ แนวทางนี ้ยังสามารถปรับใช้ กบั นักกายภาพบาบัดหรื อนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้ เช่นกัน โดย
การดาเนินงานจะต้ องมีความสอดคล้ องกับบริ บทในชุมชน เช่น ในเวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. หรื อ วันเสาร์
- อาทิตย์ เป็ นต้ น โดยมีกรอบชิ ้นงานกาหนดอย่างชัดเจน ประกอบกับบทบาทในการเชื่อมโยงกับหน่วย
บริการอื่นๆ
การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลนันเป็
้ นเรื่ องที่พยาบาลสามารถทาได้ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยมี
หลักสูตรในการเรี ยนการสอนของพยาบาลอยูแ่ ล้ ว
ประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจต้ องทา
ความเข้ าใจเพิ่มเติมกับพยาบาลในระดับปริญญาตรี และต้ องนาสิ่งที่เรี ยนรู้ไปใช้ ซงึ่ การปฏิบตั งิ านเช่นนี ้จะ
สามารถดาเนินงานได้ ครอบคลุมมากกว่า Nursing Care ในชุมชน และหากมีการดูแลโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพิ่มเติม เช่น Behavior management หรื อ Behavior change จะเป็ นการดี นอกจากนี ้ การจ้ าง
พยาบาลจะต้ องจ้ างในระยะยาวเพื่อสร้ างความมัน่ คงในวิชาชีพของพยาบาล
ทังนี
้ ้โครงการจะประสบ
ความสาเร็จหากได้ รับการสนับสนุนจากสภาการพยาบาล ซึง่ ในการออกแบบแพคเกจการดูแลผู้สงู อายุและ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนัน้ ขันตอนการดู
้
แลผู้ป่วยและการดาเนินงานจะต้ องมีการกาหนดอัตราผู้ป่วยต่อวัน
เพื่อไม่เป็ นภาระงานมากเกิน
เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยในลักษณะนี ้เป็ นการดูแลผู้ป่วยทังตั
้ วผู้ป่วยเอง
ครอบครัว สิ่งแวดล้ อม พร้ อมให้ คาแนะนาในการดูแล และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ กบั ผู้ป่วย อีกทังยั
้ ง
ต้ องเชื่อมโยงความต้ องการของผู้ป่วยไปยังหน่วยงานของรัฐได้
คุณยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
งานของกรมกิจการผู้สงู อายุเริ่มเมื่อปี ๒๕๕๘ หน่วยงานที่อยูใ่ นต่างจังหวัดมีเพียง ๑๒ ศูนย์ ซึง่ มี
บทบาทในการดูแลและการจัดสรรสวัสดิการเท่านัน้ ทาให้ กรมกิจการผู้สงู อายุคานึงเป้าในการทางานที่ไม่
สามารถจะทางานได้ อย่างประสบความสาเร็จ จึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น และเสนองานให้
รับทราบเพื่อเป็ นต้ นแบบในการทางาน ซึง่ งานส่วนใหญ่ได้ ถ่ายโอนไปยังท้ องถิ่นส่วนหนึง่ ประกอบกับ
บุคลากรและงบประมาณน้ อย ปัจจุบนั จึงดาเนินงานโดยการส่งเสริมทางด้ านนโยบาย วิชาการ คิดค้ น
ประสานงาน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลทางวิชาการ และให้ ท้องถิ่นดาเนินงานเพื่อให้ งานหลักที่ร่วมมือกับท้ องถิ่น
นาเข้ าสูช่ มุ ชนได้ คืองานอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ ซึง่ ดาเนินงานมาหลายปี โดยการดาเนินงานจะดูแล
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ผู้สงู อายุแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน เช่น ผู้สงู อายุที่สามารถดูแลตัวเองได้ จะมีกิจกรรมส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุทา
และอาสาสมัคร ๑ คนจะดูแลผู้สงู อายุ ๕ คน โดยอาสาสมัครที่ดแู ลจะได้ รับค่าตอบแทน ๓๐๐ บาทต่อเดือน
เนื่องจากท้ องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนในส่วนนี ้ได้ เพราะ สตง. หรื อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เห็นด้ วยในเรื่ องนี ้
อาสาสมัครจะเข้ าไปดูแลระยะยาวในการประกอบกิจวัตรพื ้นฐานทัว่ ไป
แต่ไม่สามารถดูแลในเรื่ อง
การแพทย์ได้
การดูแลในระยะยาว จะมีการจัดตังศู
้ นย์ในชุมชน เรี ยกว่าเป็ น “บ้ านกลาง” โดยเน้ นให้ อปท. จัดตัง้
ศูนย์พฒ
ั นาอาชีพผู้สงู อายุ รวมถึงการดูแลผู้สงู อายุในระยะยาว คือ มุง่ หมายให้ ครบ ๕ ภารกิจ คือ ๑) การ
ดูแลผู้สงู อายุที่ชว่ ยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้ ๒) รับฝากผู้สงู อายุในเวลากลางวัน ๓) รับฝากผู้สงู อายุชวั่ คราว ๔)
จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ เช่น เต้ นรา ทาอาหาร เป็ นต้ น ๕) ให้ ความช่วยเหลือในกรณีที่ผ้ สู งู อายุมีปัญหา
เช่น คดีความ ภาวะยากลาบาก เป็ นต้ น
ปัจจุบนั ได้ สร้ างความเข้ มแข็งในระดับหนึง่
ซึง่ จะมีการจัดตังโครงการระยะยาวในศู
้
นย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ (ศพอส.) และจะมีอาสาสมัครเข้ าไปดูแลตามภารกิจดังกล่าว แต่
การจะทาให้ ได้ ต้องมีหลักสูตร การดูแล และรูปแบบสถานที่ ในขณะนี ้มีการศึกษาและทาหลักสูตรในการ
ดูแลผู้สงู อายุ และมาตรฐานการดูแลผู้สงู อายุในหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อจัดในโปรแกรมการดูแล
ผู้สงู อายุให้ อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุได้ มากขึ ้น ซึง่ จะเห็นว่านอกจากเงินแล้ วการมีอาสาสมัคร หรื อจิตอาสา
ก็สามารถขับเคลื่อนงานได้
คุณสุรีรัตน์ ดาวเรือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนา้ พอง จ.ขอนแก่ น
(พยาบาลดีเด่ นในระดับปฐมภูมิของสภาการพยาบาล และเป็ น APN สาขาเวชปฏิบัตชิ ุมชน)
โรงพยาบาลนา้ พองได้ ดาเนินการพัฒ นาบุคลากรตัง้ แต่ปี ๒๕๔๕ สื บเนื่ องจากอัตรากาลัง ไม่
เพียงพอ และมีโครงการ “ใกล้ บ้านใกล้ ใจ” ของ สปสช. และ อบต. น ้าพอง ที่ต้องการให้ บุคลากรไปดูแล
ประชาชนในพืน้ ที่ ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวคิดพัฒนาบัณฑิต คืนสู่
สังคม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรแบบมีส่วนร่วม ทังนี
้ ้การดาเนินงานในระยะเวลา ๑๐ ปี พบว่า
การผลิ ต บุ ค ลากรที่ จ ะตอบสนองต่ อ พื น้ ที่ นั ้น มี ก ระบวนการหลั ก ๔ กระบวนการ คื อ ๑)
กระบวนการคัดเลือก คือ การสรรหาคนในพื ้นที่ที่จะลงไปทางานในพื น้ ที่ โดยพิจารณาเด็กที่มีจิตอาสา
และทาจิตอาสาในโรงพยาบาล รพสต. และชุมชน ๒) ให้ ชุมชนมีส่วนร่ วม โดยให้ ชุมชนรับรองเด็กใน
ชุมชนที่ต้องการเรี ยนพยาบาล และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ ามาร่วมพิจารณาคุณสมบัตขิ องเด็ก ร่วม
ถึงหลักสูตรการเรี ยนการสอน จะมีการเสริ มหลักสูตรด้ วยการให้ นกั ศึกษาเข้ ามาเรี ยนรู้งานในโรงพยาบาล
๓) การติดตามหนุนเสริมนักศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง ๔) การจ้ างงานเบือ้ งต้ น
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ในเรื่ องของทุนการศึกษา แม้ วา่ อปท. จะมีงบประมาณสนับสนุน แต่เป็ นทุนสาหรับเด็กยากจน จึง
แก้ ปัญหาโดยให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนทุน
และในปัจจุบนั หน่วยงานทางด้ าน
สาธารณสุขสามารถสนับสนุนการศึกษาในส่วนนี ้ได้ นอกจากนี ้ยังมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก เช่น นักศึกษาที่
จบออกมาจะได้ รับการจ้ างงานจาก อบต. แต่พยาบาลจบใหม่ยงั กังวลเรื่ องความยัง่ ยืนในวิชาชีพจึงขอย้ าย
เข้ ามาอยูใ่ นสังกัดของโรงพยาบาลแทน และเมื่อเข้ าบรรจุได้ พยาบาลที่ได้ รับการบรรจุจะต้ องย้ ายพื ้นที่ไป
ทางานในพื ้นที่อื่น ไม่ใช่พื ้นที่ของตนเอง เนื่องจากโรงพยาบาลมีการกาหนดจานวนพยาบาลต่อจานวน
คนไข้ และประชาชน ซึง่ ค่าเฉลี่ยของประชาชน ๒,๕๐๐ ต่อพยาบาลหนึง่ คน ถ้ าประมวลทังภาพชุ
้
มชน
ค่าเฉลี่ยของประชาชนที่ต้องดูแลอยู่ที่ ๕,๐๐๐– ๑๒,๐๐๐ คน ซึง่ นับว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะทางานให้ ได้
คุณภาพควบคูก่ บั การดาเนินงานเพื่อตอบตัวชี ้วัด
ประเด็นที่สภาการพยาบาลกาลังขับเคลื่อน คือ พยาบาล ๑ คน รับผิดชอบ ๑ – ๒ หมูบ่ ้ าน พื ้นที่
น ้าพองมีการทดลองปฏิบตั ิ แต่มีข้อจากัด และภาระในการทางาน ๒ บทบาท คือ บทบาทบริ บาลใน
โรงพยาบาลและการดูแลในหมูบ่ ้ านที่ตนเองรับผิดชอบ ทาให้ พยาบาลต้ องทางานในโรงพยาบาล ๓ วัน
และต้ องดูแลประชาชนในหมูบ่ ้ านตนเองอีก ๒ วัน ซึง่ ข้ อดีในการปฏิบตั งิ านแบบนี ้คือการเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนและโรงพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยจะต้ องทาการแยกเป็ นกลุม่ เช่น ผู้ป่วยพิเศษที่ต้องได้ รับการดูแลก่อน
ผู้สงู อายุ หรื อเด็ก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละกลุม่ มีการดูแลที่แตกต่างกัน และการลงพื ้นที่ไม่เป็ นเพียงแค่ดแู ล
ผู้ป่วยในด้ านสุขภาพ แต่ยงั เป็ นการดูแลผู้ป่วยในด้ านอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อด้ านสุขภาพด้ วย ไม่วา่ จะเป็ น ภาวะ
ความยากจน สวัสดิการ สภาพแวดล้ อม อาหาร เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ส่วนการ
จ้ างงานเป็ นพยาบาลลูกจ้ างชัว่ คราว ตามหลักพื ้นฐานหากจานวนพยาบาลเกินกว่าค่า FTE โรงพยาบาลจะไม่
สามารถจ้ างพยาบาลเพิ่มได้ ทางโรงพยาบาลจึงหาทางออกโดยการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน
ในการจ้ างงานพยาบาลชัว่ คราวในพื ้นที่
ข้ อเสนอแนะสาหรับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนและ
กลับมาทางานในพืน้ ที่ของตน ควรเปิ ดโอกาสให้ คนในพืน้ ที่มีโอกาสในการคัดเลือกคนในพืน้ ที่
เพื่อกลับไปรับใช้ ชุมชนได้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการ
ทางาน ที่ม่ ุงเน้ น การรักษาพยาบาลและการสร้ างเสริมสุขภาพในชุมชนจะเป็ นการดี
ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุท
อาจารย์ พยาบาล ผู้แทนจากสภาการพยาบาล
ปัจจุบนั ระบบต่างๆ มีข้อจากัดมากขึ ้น ซึง่ ข้ อจากัดเหล่านี ้มีการร่วมกันแก้ ไข และสิ่งหนึง่ ที่ต้อง
คานึงถึงคือ ทาอย่างไรให้ ประชาชนได้ รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงมี
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การขับเคลื่อนระบบทีมพยาบาลชุมชนในการดูแลสุขภาพ เน้ นผู้สงู อายุ ผู้ป่วยเรื อ้ รัง คนพิการ และเด็ก
ปฐมวัยในชุมชน
จากข้ อมูลสถิตพิ บว่า ประเทศไทยกาลังเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ เพราะฉะนันผู
้ ้ สงู อายุจะต้ องได้ รับการ
ดูแลมากขึ ้น ทังเรื
้ ่ องกิจวัตรประจาวัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ ส่วนภาวะผู้ป่วยเรื อ้ รังมีทงที
ั ้ ่เป็ นผู้สงู อายุซงึ่ มี
ข้ อจากัดต่างๆ และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ อาจไม่ได้ รับการตรวจร่างกาย และไม่ได้ รับการรักษา หรื อแม้ กระทัง้
ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทาให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อน เพราะฉะนันจะเป็
้
นการดีหากมีพยาบาลที่เข้ าไปดูแลแก้ ไข
ปัญหาโรคเหล่านันเพื
้ ่อไม่เกิดภาวะทุพพลภาพตามมา ปัญหาที่สาคัญคือ การเข้ าถึงบริการสุขภาพ เนื่องจาก
บางรายมีคา่ ใช้ จา่ ยในการเข้ ารับบริ การที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะฉะนันจะเป็
้
นการดีหากผู้ป่วยอยูท่ ี่
บ้ านและได้ รับการดูแล นอกจากนี ้ยังพบว่า เด็กปฐมวัยประมาณร้ อยละ ๓๐ มีพฒ
ั นาการล่าช้ า เนื่องจากไม่ได้
รับการประเมินอย่างทันท่วงที หากมีการประเมินตังแต่
้ เริ่มต้ นจะมีการกระตุ้นพัฒนาการให้ กบั เด็กได้ ทังนี
้ ้
พยาบาลจะดูแลผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายทัง้ ๔ กลุม่ ได้ เนื่องจากพยาบาลมีศกั ยภาพ มีมาตรฐานวิชาชีพ และมี
อัตรากาลังคนมากกว่าวิชาชีพอื่นจึงเพียงพอในการดูแลประชาชนในชุมชนได้
ข้ อเสนอนโยบายจากสภาการพยาบาลในเรื่องการขับเคลื่อนระบบทีมพยาบาลชุมชนใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื อ้ รั ง ผู้พกิ าร และเด็กปฐมวัย สรุ ปได้ ๒ ประเด็น คือ
1) การจัดระบบและโครงสร้ างเพื่อให้ แต่ ละกลุ่มเป้ าหมายได้ รับการดูแลอย่ างทั่วถึง โดย
การคานวณพื ้นที่ที่ไม่เกินขีดความสามารถของพยาบาล
และทีมพยาบาลจะต้ องมีทกั ษะ
ผสมผสาน ซึง่ ประกอบด้ วย พยาบาลวิชาชีพ หรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ตามหลักที่วา่ พยาบาล
๑ คนดูแลรับผิดชอบ ๒ หมู่บ้าน หลังจากนันอาจมี
้
การเพิ่มเติมผู้ชว่ ยพยาบาล ๑ คน ต่อ ๑
หมูบ่ ้ าน และพนักงานดูแล ๑ คน ต่อผู้รับบริการ ๗ คน นอกจากนันยั
้ งมีนโยบายในการผลิต
พยาบาลโดยรับผู้ที่จบปริญญาตรี บางสายงานที่สามารถเรี ยนในหลักสูตรที่สร้ างขึ ้น
และ
พยาบาลวิชาชีพ อาจมีการอบรมในเรื่ องเวชปฏิบตั ทิ ี่สามารถทาการรักษาโรคเบื ้องต้ นได้ และ
ขณะนี ้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนันยั
้ งคานึงถึงความก้ าวหน้ าทางอาชีพ ที่พนักงานดูแลที่ผ่าน
การอบรมและสาเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อได้ เป็ นผู้ชว่ ยพยาบาล
2) แนวทางการดาเนินงานของสภาการพยาบาล จะไม่ยดึ ในระบบเดิม โดยการก่อตังมู
้ ลนิธิ
การพยาบาลเพื่อสุขภาพชุมชน ดาเนินการบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสภาการพยาบาลตกลงทาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดทีม
พยาบาลชุมชน มีระบบการทางาน ๒ ระบบใหญ่ คือ ระบบราชการ และนอกระบบราชการ โดย
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มีจดุ มุง่ หมายอยูท่ ี่ประชาชน พยายามหาแนวทางเพื่อเข้ าถึงประชาชน อีกทังเป็
้ นศูนย์ที่ให้ บริการ
ชุมชน และทางานเป็ นเครื อข่ายกับโรงพยาบาลที่รับผิดชอบประชาชนในพื ้นที่อยูแ่ ล้ ว ซึง่
ศูนย์บริการพยาบาลมีหน้ าที่เสริมการทางานเพราะฉะนันจึ
้ งต้ องการสร้ างต้ นแบบการดูแล
ชุมชน ผลลัพธ์คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยที่ลดลง ซึง่ จะเห็นว่าเป็ น
การลดภาระค่าใช้ จา่ ยทังทางตรงและทางอ้
้
อม
อีกทังยั
้ งต้ องมีการติดตามปละประเมินผล
รวมถึงการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ โดยให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์สงู สุด และ
ความคาดหวังคือ การเปิ ดศูนย์บริการพยาบาลไปทุกตาบล ๗๕,๐๐๐ หมูบ่ ้ าน ภายใน ๑๐ ปี
และจะดูแลกลุม่ เป้าหมายทัง้ ๔ กลุม่ ทังประเทศได้
้
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
แนวคิดการบริการถึงบ้ านด้ วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน มาจากการสัญจรของสภาการพยาบาล
และพบว่าอัตราบุคลากรสาธรณสุขใน รพสต. มีไม่เพียงพอกับการดาเนินงานในพื ้นที่ จึงมีแนวคิดในการ
ดูแลผู้ป่วยด้ วยการเยี่ยมบ้ าน เพื่อให้ ชมุ ชนได้ รับการดูแลอย่างแท้ จริง ทังในด้
้ านการป้องกัน ส่งเสริม และ
ฟื น้ ฟู เนื่องจากพยาบาลเป็ นบุคลากรที่นบั ว่าเป็ นผู้มีพหุทกั ษะที่สามารถทาได้ และเป็ นบุคลากรด้ าน
สาธารณสุขกลุม่ ใหญ่ที่ทางานทังในโรงพยาบาลและในชุ
้
มชน อีกทังบุ
้ คลากรใน รพสต. เป็ นบุคลากรที่
ทางานในชุมชนอย่างกลมกลืนและใกล้ ชิดอยูแ่ ล้ ว
การให้ บคุ ลากรสาธารณสุขเข้ าเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยโดยมีทกั ษะผสมผสานเป็ นแนวคิดที่ดี แต่การ
ขับเคลื่อนเป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากมีข้อจากัดทางระบบ มาตรฐาน ที่ตีกรอบการดาเนินงานอยู่ เพราะฉะนัน้
การขับเคลื่อนจึงต้ องคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อีกทังการ
้
มีต้นแบบการสร้ างบุคลากรพยาบาลจะต้ องมีแนวทางที่ชดั เจนและความยัง่ ยืนที่สามารถใช้ ได้ ทวั่ ประเทศ
ซึง่ ตัวอย่างและต้ นแบบต่างๆ จะถูกนาเสนอเข้ าสูส่ ภาการพยาบาลเพื่อผลักดันให้ เกิดขึ ้นจริง และถ้ าผลักดัน
ให้ ประสบความสาเร็จได้ อย่างเป็ นรูปธรรม พยาบาลจะสามารถดูแลผู้สงู อายุ ผู้ป่วยเรื อ้ รัง ผู้พิการ และเด็ก
ปฐมวัย ได้ ครอบคลุมทัว่ ทังประเทศไทย
้
สรุปข้ อเสนอนโยบายของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลเสนอนโยบายการขับเคลื่อนระบบทีมพยาบาลชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
ผู้ป่วยเรื อ้ รัง คนพิการ และเด็กเล็กปฐมวัยดังนี ้
๑. การจัดระบบและโครงสร้ างเพื่อพัฒนาระบบบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ กลุม่ ผู้สงู อายุ
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ผู้ป่วยเรื อ้ รัง คนพิการ และเด็กปฐมวัย เข้ าถึงบริการสุขภาพได้ อย่างสะดวก เท่าเทียม ทัว่ ถึง และมี
คุณภาพ และเพื่อให้ มีทีมการพยาบาลที่มีทกั ษะผสมผสาน คือบุคลากรมีศกั ยภาพในการทางานแตกต่าง
กัน และให้ การดูแลตามระดับความต้ องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยโครงสร้ างของระบบบริการ
ประกอบด้ วย พื้นที่เป้ าหมาย ได้ แก่ ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ๗,๒๕๕ ตาบลบุคลากรในทีมการ
พยาบาล ประกอบด้ วย พยาบาลเวชปฏิบตั /ิ พยาบาลวิชาชีพ ๑ คน ต่อ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้ องการพยาบาล จานวน
๓๗,๕๑๖ คน และผู้ชว่ ยพยาบาล ๑ คน ต่อ ๑ หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ต้ องการผู้ชว่ ยพยาบาลจานวน ๗๕,๐๓๒
คน รวมทัง้ พนักงานให้ การดูแล (Caregiver/Nurses’ Aides) ๑ คน ต่อผู้รับบริการ ๗ คน
๒. การเตรียมบุคลากร
การเตรี ยมบุคลากรมีสามกลุ่มคือ ๒.๑) การผลิตพยาบาลวิชาชีพ (Professional Nurse)ในการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพจะเน้ นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง เพิ่มเติมการพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ ี่สามารถรักษา
โรคเบื ้องต้ นและให้ ภมู ิค้ มุ กันโรคตามประกาศของสภาการพยาบาล นโยบายผลิตพยาบาลวิชาชีพจากผู้ที่
สาเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่ผา่ นการเรี ยนวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปครอบคลุมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐานที่สอดคล้ องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เข้ าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ซึง่ จะใช้ เวลาในการศึกษาสันลง
้
๒.๒) การผลิตผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) สภาการพยาบาล
วางแผนให้ สถาบันการศึกษา ผลิตผู้ชว่ ยพยาบาลที่สามารถปฏิบตั งิ านในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
การฝึ กปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและในชุมชน อีกทังวางแผนที
้
่จะรับ
พนักงานให้ การดูแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)/
อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ สามารถเข้ าศึกษาใน
หลักสูตรผู้ชว่ ยพยาบาลได้ ปัจจุบนั มีผ้ ชู ว่ ยพยาบาลปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระบบบริการสุขภาพ ๓๔,๖๗๐ คน
๒.๓) การผลิตพนักงานให้ การดูแล(Caregiver/Nurses’ Aides) สภาการพยาบาลวางแผนที่จะรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาที่จบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๓ เข้ าอบรมในหลักสูตรนี ้ และจะรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)/อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ที่มีพื ้นฐาน
การศึกษาสาเร็จชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๓ เข้ าอบรมในหลักสูตรนี ้ด้ วย
๓. แนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานประกอบด้ วย ๑) ก่ อตัง้ มูลนิธิการพยาบาลเพื่อสุขภาพชุมชน เพื่อ
ดาเนินการบริหารทรัพยากรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ๒) สภาการพยาบาลทาข้ อตกลงความร่ วมมือ
กับหน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้ วย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ (กรมกิจการผู้สงู อายุ, กรมกิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน และกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตคนพิการ) และกระทรวงศึกษาธิการ ๓) การจัดระบบการทางานของทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน
ในลักษณะ ๒ รู ปแบบ สนับสนุนซึ่งกันและกัน คือ ๓.๑) ในระบบราชการ สนับสนุนให้ มีทีมพยาบาล
ทักษะผสมผสานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คือ มีผ้ ชู ว่ ยพยาบาล และพนักงานให้ การดูแล อยู่
ประจาทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ๓.๒) นอกระบบราชการ จัดตัง้ “ศูนย์บริการ
พยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน” ในทุกตาบล เพิ่มการเข้ าถึงการบริการได้ อย่างเท่าเทียมและมีคณ
ุ ภาพ
เป็ นการเสริมภารกิจของระบบราชการให้ สมบูรณ์ขึ ้น ๔) งบประมาณ “ศูนย์ บริการพยาบาลเพื่อดูแล
สุขภาพชุมชน”
ควรจะได้ รับงบประมาณสนับสนุนเป็ นรายหัวของประชากรจากแหล่งสนับสนุนอย่าง
ชัดเจน ตามจานวนประชากรกลุม่ เป้าหมายที่ดแู ล ๕) สร้ างต้ นแบบ “ศูนย์ บริการพยาบาลเพื่อการดูแล
สุขภาพชุมชน” โดยคัดเลือกตาบลเพื่อการพัฒนาเป็ นต้ นแบบนาร่อง โดยทีมพยาบาลทักษะผสมผสาน
เป็ นทีมให้ การดูแล รวมทังการบริ
้
หารจัดการด้ านการเงินและค่าตอบแทนที่ได้ รับการจัดสรร (financing) ๖)
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ “ศูนย์ บริ การพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน” ใน
ตาบลที่นาร่ อง และนาผลการปฏิบตั งิ านของทีมพยาบาลทักษะผสมผสานมาวิเคราะห์ และพัฒนาให้ เป็ น
ต้ นแบบการดาเนินงานที่สมบูรณ์ ๗) เปิ ด “ศูนย์ บริการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน” เพิ่มไป
ยังตาบลอื่นๆ ให้ ครบทุกตาบลทัว่ ประเทศภายใน ๑๐ ปี
สรุปข้ อเสนออื่นๆ จากผู้เข้ าร่ วมเสวนา
๑. เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับพยาบาลไม่ให้ แตกต่างจากอาชีพอื่นมาก รวมทังให้
้ การยก
ย่องในความเสียสละ เพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมคุณค่าของพยาบาล
ด้ วยการประชาสัมพันธ์งานของพยาบาลให้ สงั คมรับรู้อย่างกว้ างขวาง ดึงความร่วมมือของภาค
ประชาชนเข้ ามาเสริมพลังพยาบาล ในขณะเดียวกันควรเสริมพลังอานาจ (empower) ให้ ชมุ ชน
และครอบครัวให้ สามารถดูแลตนเองได้ อันจะส่งผลลดภาระงานของพยาบาล
๒. ควรหาแนวทางแก้ ไขปัญหาเรื่ อง “ระบบบัตรทอง” ที่มีการเหมาจ่ายรายหัว ส่งผลต่อการจัดระบบ
บริการที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่
๓. เสนอให้ มีการวางบทบาทของพยาบาลใน “Primary Care Cluster” ที่ชดั เจนในแง่ปฏิบตั ิ
๔. เปิ ดทางเลือกให้ ผ้ ทู ี่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นเข้ ามาศึกษาด้ านการพยาบาลควบคู่
ไปด้ วยได้
๕. การคานวณอัตรากาลังของพยาบาลต่อประชากรที่ดแู ลในเขตกรุงเทพมหานครไม่ควรใช้ วิธี
เดียวกับเขตพื ้นที่นอกกรุงเทพมหานคร เพราะในเขตกรุงเทพมหานครประชาชนจานวนหนึง่ จะไม่มี
ในชุมชนจัดตัง้
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๖. การกาหนดนโยบายการปฏิบตั งิ านของพยาบาลควรดึงพันธมิตรจากหลากหลายวิชาชีพมาร่วม
ด้ วยให้ เป็ นทีมการดูแล
๗. เสนอแนะให้ เพิ่มพูนศักยภาพของพยาบาลด้ วยการ “เติมคน” คือผลิตพยาบาลที่มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ ้นเพื่อลด workload การทางาน “เติมกาลังใจ” คือ ดูแลจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านให้ พยาบาล และ “เติมสมอง” โดยพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ พยาบาล

พยาบาลจะดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื อ้ รั ง คนพิการ และเด็กปฐมวัยในชุมชนทัง้ ประเทศ
ถ้ าจัดระบบให้ ทีมพยาบาลชุมชนได้ พัฒนา
และใช้ ศักยภาพตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพอย่ างเต็มที่
ผลประโยชน์ จะเกิดขึน้ กับประชาชนอย่ างแท้ จริง
ประชาชนกลุ่มนีไ้ ด้ อยู่ท่ บี ้ านและชุมชนอย่ างมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ สี ุด
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การผลักดัน พ.ร.บ. เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพนั ธุ์

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย
๑. นายพฤ โอ่โดเชาว์
๒. นางสาวอรวรรณ หาญทะเล
๓. อาจารย์นฤมล อรุโณทัย
๔. อาจารย์คมสันต์ โพธิ์คง
๕. นายพีรพน พิสณุพงศ์
ผู้ดาเนินรายการ
นายไมตรี จงไกรจักร

ผู้แทนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ผู้แทนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

---------------------------------------------------------------------------
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ปฏิญญาสากลสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิชน (เผ่า) พื ้นเมืองที่ประเทศไทยได้ ไปลงนามไว้ แต่
รัฐบาลไทยยังไม่ปฏิบตั ใิ ห้ เกิดการได้ สิทธิของชน (เผ่า) พื ้นเมืองอย่างเป็ นรูปธรรม ความเข้ าใจของรัฐต่อ
ความเป็ นชนเผ่าพื ้นเมืองเป็ นการเหมารวมชนเผ่าพื ้นเมืองเข้ ากับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คาว่า “ชนเผ่าพื ้นเมือง” มี
ปัญหาที่มีความเคลือบแคลงต่อการนิยาม ทังๆ
้ ที่มีความหมายตามคานิยามของสหประชาชาติ
รัฐบาลไทยได้ มีมติคณะรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวเล ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ และมติ
คณะรัฐมนตรี ว่าด้ วยการฟื น้ ฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ ยง ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการช่วยเหลือชนเผ่าแต่การ
ดาเนินงานดังกล่าวมีปัจจัยและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้ องมากมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ได้ จดั ตังส
้ านักกิจการชาติพนั ธุ์ อยูภ่ ายใต้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึง่ ดาเนินการ
เพียงการจัดงานวันชนเผ่าโลกเท่านันที
้ ่เป็ นรูปธรรม จนกระทัง่ สานักกิจการชาติพนั ธุ์ได้ ถกู ยุบไป
รัฐบาลที่ผา่ นมา ได้ มีการตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็ นประธานกรรมการ แต่ไม่สามารถนาไปสูก่ ารแก้ ไขปัญหาได้ รวมทังไม่
้ สามารถนา
มติตา่ งของคณะกรรมการฯไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมของหน่วยงานรัฐ ทังๆ
้ ที่กระบวนการเพื่อรองรับ
การแก้ ปัญหาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ก้าวหน้ าไปมากแล้ ว
รัฐบาลปัจจุบนั ได้ เข้ ามาและจัดทารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ขึ ้น ทางเครื อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ได้ เข้ า
ร่วมเสนอความคิดเห็นให้ บรรจุ “กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และชนเผ่าพื ้นเมือง” ให้ บรรจุในรัฐธรรมนูญด้ วย แต่ทาง
เครื อข่ายฯทาได้ เพียงบรรจุในมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญเท่านัน้
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เครื อข่ายจึงได้ ร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ กระบวนการนี ้
อาจใช้ เวลานาน เนื่องจากทังตั
้ วกฎหมาย นโยบาย และระบบระเบียบการปฏิบตั ิของรัฐยังส่งผลกระทบ
หลายอย่าง เครื อข่ายฯ จึงจัดเวทีวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพขึ ้นเพื่อรวบรวมความเห็นต่อร่างหลักการ
ของกฎหมายดังกล่าว โดยการรับฟั งประเด็นจากเครื อข่ายว่าต้ องการให้ กฎหมายที่จะร่างขึ ้นนาไปสู่การ
สร้ างคุณภาพใหม่ของชุมชน และเครื อข่ายฯ ได้ อย่างไร
เวทีแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นโดยสรุป
1. กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ ยง ชนเผ่ าปกาเกอะญอ/โผล่ ว
ความเป็ นมาและปั ญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง ชนเผ่ าปกาเกอะญอ/โผล่ ว
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวกระเหรี่ ยง ชนเผ่าปกาเกอะญอ/โผล่ว อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ดงเดิ
ั ้ มที่เป็ นพื ้นที่ชมุ ชน
อยูก่ บั ป่ า ซึง่ อาจมีปัญหากับชุมชนนอกพื ้นที่หรื อรัฐบาล เพราะหลายชัว่ อายุคนได้ สืบทอดการใช้ ชีวิตอยูใ่ น
ป่ าเขา อนุรักษ์ ป่า และดูแลผืนป่ า ใช้ วิถีชีวิตอย่างสงบสุขในผืนป่ า แต่ทว่าโลกปัจจุบนั ได้ ผนั แปรไปมาก
กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงแต่ละชนเผ่าได้ รับผลกระทบ และเรื่ องร้ ายแรงที่สดุ คือการถูกกล่าวหาว่าเป็ นชนเผ่าที่
เป็ นผู้ลกั ลอบทาลายป่ า ตัดป่ าไม้ ไปขาย และทาให้ เกิดค่านิยมการมองชุมชนชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยงแบบผิดๆ
อีกทังทางอุ
้
ทยานหรื อกฎหมายคุ้มครองป่ าไม้ ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวกระเหรี่ ยงมากขึ ้น สุดท้ ายคือเรื่ อง
อคติทางสังคมกดดันเจ้ าหน้ าที่รัฐให้ บงั คับใช้ กฎหมายบังคับให้ ชมุ ชนออกจากพื ้นที่ ความเปลี่ยนแปลงถิ่น
ฐานโดยฉับพลันส่งผลให้ ยิ่งมีวิถีชีวิตที่ลาบากมากกว่าเดิม
ปั ญหาอุปสรรคด้ านกฎหมาย/นโยบาย
ที่ผา่ นมา นโยบายตามมติ ครม. ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอที่จะสร้ างความมัน่ คงในพื ้นที่
ส่วน พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม แท้ จริงไม่ได้ มีผลกระทบต่อชุมชนนอกพื ้นที่ ไม่ได้ มีความพิเศษหรื อ
สิทธิการถือครองใดๆ หากไม่สร้ างความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องอาจมีความคลาดเคลื่อน เช่นตอนประกาศเขต
วัฒนธรรมพิเศษตาม มติ ครม. ๓ ส.ค. ๕๓ รัฐไม่ให้ ความสนใจมากพอที่จะสร้ างความเข้ าใจที่ดีตอ่ สังคม
และหน่วยงานปฏิบตั เิ กี่ยวกับ มติ ครม.ฯ จนนาไปสู่การขัดแย้ งต่อกันระหว่างชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นผืนป่ ากับ
ชุมชนนอกผืนป่ า และหากตัวกลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงเผ่าใดออกไปนอกผืนป่ าเพื่อไปทางานหรื อเปลี่ยนวิถี
ชีวิต สุดท้ ายจะโดนเอารัดเอาเปรี ยบไม่วา่ จะด้ านของค่าแรงหรื อค่าตอบแทน เป็ นปั ญหาทางสังคมที่ตกเป็ น
ภาระของรัฐ แต่หากเป็ นพระราชบัญญัติ เจ้ าหน้ าที่รัฐจะต้ องปฎิบตั ิตาม
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2. กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบด้ วย ชนเผ่ ามอแกน มอแกลน อุรักลาโว้ ย
ความเป็ นมาและปั ญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเล อาศัยอยูท่ ี่ชายฝั่งและเกาะแก่งตามจังหวัดแถบอันดามันของไทย มีกลุม่ ชน
ดังเดิ
้ มอาศัยมานานก่อนจะมีอาณาเขตเป็ นประเทศไทย ที่ผา่ นมาการเข้ าฟื น้ ฟูกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ๓ ชนเผ่าของ
เครื อข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง องค์กรเอกชน นักวิชาการ
และภาคประชาสังคม ซึง่ มีการเข้ าฟื น้ ฟูทงด้
ั ้ านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ความมัน่ คงในปัจจัยสี่ และระบบ
สาธารณูปโภค การหนุนเสริ มด้ านวัฒนธรรม นาไปสูก่ ารได้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่ยืนยันความยาวนาน
ของชาวเลบนผืนแผ่นดินชายฝั่งอันดามัน ทังจากการอ้
้
างอิงของบันทึกการเดินทางทังทางเรื
้
อและทางบก
ของชาวต่างประเทศและประวัตศิ าสตร์ ของไทย ซึง่ นับล่วงเวลามากกว่า ๓๐๐ ปี เป็ นต้ นทุนให้ เครื อข่าย
ชาวเลอันดามันซึง่ อยูภ่ ายใต้ การดูแลหนุนเสริมของเครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง มีการ
นาเอาอัตตาลักษณ์วฒ
ั นธรรมมาบ่งชี ้ให้ สงั คมได้ รับรู้ และเข้ าใจคุณค่าในรูปแบบของความหลากหลาย
ความเป็ นตัวตนของชาวเลหลังเหตุการณ์สนึ ามิ เป็ นต้ นมา
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงเดิ
ั ้ มในอันดามัน แบ่งออกเป็ น ๓ ชนเผ่าคือ มอแกน มอแกลนและอุรักลาโว้ ย มี
จานวนประชากร ๑๓,๐๐๐ คน อยูร่ วมเป็ นกลุม่ ชุมชน ๔๖ ชุมชนใน ๕ จังหวัดได้ แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล
ระนอง ปัจจุบนั กาลังประสบวิกฤติการสูญเสียทางชาติพนั ธุ์ จากการสารวจพบว่าร้ อยละ ๙๕ ของ
ครอบครัวประชากร ขาดความมัน่ คงในที่ดนิ โดยสิ ้นเชิง ทังที
้ ่อยู่อาศัย ที่ทากิน แหล่งหากิน พื ้นที่ทางจิต
วิญญาณ โดยมีสาเหตุจากการเข้ ามาของสังคมภายนอก และอคติทางชาติพนั ธุ์ รวมทังการเข้
้
าไม่ถึงบริการ
ขันพื
้ ้นฐานของรัฐ และอีก ๖๓๗ คน ยังไม่มีสญ
ั ชาติ คนรุ่นหลังมีแนวโน้ มการไม่พดู ภาษาตัวเอง เมินเฉย
ต่อวัฒนธรรม ไม่ภาคภูมิใจความเป็ นตัวตน จากการศึกษาข้ อมูลยังพบอีกว่า ตังแต่
้ ในอดีต รัฐออกนโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยว/การบริหารจัดการทรัพยากร สภาพแวดล้ อม เปิ ดทางให้ เกิดการหาผลประโยชน์
บนแผ่นดินถิ่นฐานของบรรพบุรุษชาวเล โดยที่ไม่เคยคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมินิเวศน์ หรื อ
ผลกระทบใดๆ ต่อชาวเลอย่างจริงจัง ยิ่งสร้ างความทุกข์ยาก และความเป็ นอยูท่ ี่แร้ นแค้ นลาเค็ญให้ แก่
ชาวเลมากขึ ้น
เป็ นเหตุให้ เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
เหล่าองค์กรที่ปรึกษา
นักวิชาการสถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เห็นร่วม เช่น สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้ ร่วมกับชาวเล
เสนอและผลักดันเป็ นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ เห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการ
ฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวเล และมอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาแผนไปปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย การสร้ างความมัน่ คง
ด้ านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพประมง การช่วยเหลือด้ านสาธารณสุข การแก้ ปัญหาสัญชาติ การ
ส่งเสริมด้ านการศึกษา/ ทุน/ หลักสูตรที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต การแก้ ปัญหาอคติทางชาติพนั ธุ์ การส่งเสริม
ด้ านภาษาและวัฒนธรรมของชาวเล
การส่งเสริมชุมชนและเครื อข่ายชาวเลให้ เข้ มแข็ง รวมทังให้
้ มี
งบประมาณส่งเสริม วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล หรื อวันรวมญาติชาติพนั ธุ์ชาวเล ที่จดั มาแล้ วเป็ นปี ที่ ๗
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ปั ญหาอุปสรรคด้ านกฎหมาย/นโยบาย
ตามมติ ครม. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ในแผนระยะยาว ๑-๓ ปี ให้ เร่งจัดทาเขตวัฒนธรรมพิเศษ โดย
คานึงถึงวิถีชีวิต ปัจจุบนั ผ่านไป ๘ ปี แล้ ว ชาวเลยังไม่สามารถนามติ ครม. มาใช้ ได้ จริง แม้ วา่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ บัญญัตไิ ว้ วา่ “รัฐพึงส่ งเสริมและให้ ความ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ มีสิทธิดารงชีวิต ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้ อย่ างสงบสุข ไม่ ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่ าที่ไม่ เป็ นการขัดต่ อความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเป็ นอันตราย ต่ อความมั่นคงของรั ฐ หรื อสุขภาพ
อนามัย”
ข้ อเสนอแนวทางแก้ ปัญหา
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ เครื อข่ายชาวเลและเครื อข่ายกลุ่มชาติพนั ธุ์-ชนเผ่าพื ้นเมืองในประเทศ
ไทยได้ เสนอพระราชบัญญัตเิ ขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และให้ มีการประกาศเขต
คุ้มครองทางวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ ๑) ด้ านที่อยู่อาศัย ให้ มีพื ้นที่ชมุ ชนที่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ดังเดิ
้ มชอบด้ วยกฎหมาย แบบสิทธิร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชน ๒) ด้ านที่ทากิน ให้ มีขอบเขต จุด สถานที่ซงึ่
เคยประกอยอาชีพตามวิถีดงเดิ
ั ้ มได้ ทังในพื
้ ้นที่ป่า เขา ทะเล แม่น ้า ๓) ด้ านพืน้ ที่ทางจิตวิญาณ พื ้นที่
ประกอบพิธีกรรม พื ้นที่ฝั่งศพ ให้ เป็ นพื ้นที่ค้ มุ ครองร่วม เพื่อใช้ ประโยชน์ตามวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ๔) ปั ญหา
สถานะและบริการรั ฐขัน้ พืน้ ฐาน ให้ เร่งสารวจและคืนสัญชาติ ซึง่ ในกระบวนการดาเนินการให้ มีการผ่อน
ปรนให้ เข้ าถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานก่อน เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็ นต้ น
3. ชนเผ่ า “มันนิ” อดีตราชาแห่ งขุนเขา
ความเป็ นมาและปั ญหาของชนเผ่ า “มันนิ”
ชนเผ่า “มันนิ” เป็ นชนเผ่าผู้รักอิสระ อาศัยอยูต่ ามหุบเขาต่างๆ ที่เป็ นป่ าทึบในบริ เวณเทือกเขา
บรรทัด สันกาลาคีรี เขาสก มานับพันปี หรื อแม้ แต่ประวัตศิ าสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต ยังมีบนั ทึกว่า..มันนิกบั
ชาวเลเป็ นคนกลุม่ แรกที่มีอยู่บนเกาะ ดารงวิถีชีวิตในธรรมชาติไม่ข้องเกี่ยวกับผู้คนภายนอก เคลื่อนย้ ายตัง้
ทับ (เพิง) ไปเรื่ อยๆ ตามฤดูกาลของแหล่งอาหารและธรรมชาติ
การกระจายตัวของชนเผ่า “มันนิ” ได้ หดแคบลงเรื่ อยๆ พร้ อมกับพื ้นที่ของการพัฒนา จนสุดท้ าย
เหลือ “มันนิ” แค่ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ทังหมด
้
๙ จุดหลักๆ คือ วังสายทอง ราวปลา
ถ ้าภูผาเพชร เขาน ้าเต้ า เขาหัวสุม คลองตง เขาพับผ้ า กงหรา และป่ าบอน จานวน ๓๒๕ คนบวก และมีการ
อาศัยปะปนอยูก่ บั ชนเผ่า “โอรังอัสรี ” ในจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปั ตตานีสว่ นหนึ่ง นัน่ หมายถึงการหด
ตัวของแนวป่ าไม้ แถบนี ้ในภาคใต้
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การพัฒนาและการขยายตัวของประชากรส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและถิ่ นที่อยู่ ส่งผลให้ มีการ
เคลื่อนย้ ายบ่อยขึ ้นเพราะแหล่งอาหารหมดเร็ว ปัจจุบนั การสัมพันธ์กบั คนภายนอกมีมากขึ ้น ทาให้ สามารถ
สามารถแบ่งการตังถิ
้ ่นฐานของ “มันนิ” ได้ ๓ ประเภท คือ ๑) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในป่ าลึก ไม่คอ่ ยออกมาพบ
เจอผู้คน กินมันเป็ นหลัก ใช้ ยาสมุนไพร เคลื่อนย้ ายตามปกติเพราะยังอยูใ่ นป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ มี ไม่สนใจ
เรื่ องบัตรประชาชนและการได้ รับบริการใดๆจากรัฐ ๒) กลุ่มที่อยู่อาศัยริมชายป่ าเศรษฐกิจ มักเป็ นแนว
กันชนระหว่างพื ้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของคนพื ้นถิ่นกับขอบเขตป่ าไม้ ของรัฐ
กลุ่มนี ้เริ่มสัมพันธ์กบั คน
ภายนอก การเคลื่อนย้ ายมีปัจจัยที่เปราะบางมากขึ ้น เพราะนอกจากแหล่งอาหารที่ไม่เพียงพอแล้ ว ขอบเขต
พื ้นที่เกษตรและการตัดไม้ ทาลายป่ าก็กระทบกับการทาให้ ต้องเคลื่อนย้ ายเร็วขึ ้น พื ้นที่สมุนไพรเจือปนด้ วย
สารเคมี พื ้นที่ตงทั
ั ้ บตามฤดูกาลถูกบุกรุก เช่น เมื่อ “มันนิ” หมุนเวียนกลับมาอีกครัง้ พื ้นที่ก็กลายเป็ นสวนไป
เกือบหมด ชีวิตจึงลาบากขึ ้น ทังยั
้ งไม่มีความรู้ทกั ษะที่จะไปรับจ้ าง ประกอบกับอคติทางสังคมก็จากัด
โอกาส มีการท่องเที่ยวส่งเสริมการเข้ าดูวิถีมนั นิ (เงาะป่ า ซาไก) มันนิก็มีชีวิตที่ผกู โยงกับการท่องเที่ยวเพียง
แค่ผ้ รู อรับจากคนที่เข้ ามาเที่ยว เป็ นการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ ไม่มีความมัน่ คงทุก
ด้ าน ด้ านสุขภาพเริ่มเข้ ารับบริการจากรัฐ ส่วนหนึง่ เริ่มได้ บตั รประชาชน ๓) กลุ่มที่ตงั ้ ถิ่นฐานมีบ้านถาวร
ส่ วนใหญ่ ได้ บัตรประชาชน มีการรับจ้ างทาสวน บางพื ้นที่มีสวนของตัวเองแต่อยู่ในที่ดนิ ของรัฐ วิถีของ
การล่าหาสัตว์ลดน้ อยลง มีการยึดหลักการสร้ างรายได้ เหมือนกับคนทัว่ ไปในสังคม
เนื่องจากโครงการพัฒนาในยุคต่างๆ ที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อมูลผลกระทบทางกายภาพที่สามารถชี ้วัด
อย่างชัดเจน เนื่องจากชาวป่ าชนเผ่า ”มันนิ” มีวิถีการเคลื่อนย้ ายถิ่นอาศัยตามความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหาร แต่เมื่อถึงยุคนี ้ที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแห่งเมืองได้ โอบล้ อม จนพื ้นที่ถิ่นอาศัยและแหล่ง
อาหารของ มันนิ หดเหลือเพียงเล็กน้ อย จึงนับว่าการอพยพและการตังถิ
้ ่นฐานของมันนิ มีสว่ นเกี่ยวข้ องจาก
นโยบายและกฎหมายที่มาสร้ างความเปลี่ยนแปลง
ข้ อเสนอแนวทางจากผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
๑. การแก้ ไขปั ญหาตรงจุดนีค้ วรจะแก้ ไขตัง้ แต่ จุดเริ่มแรก และแก้ ทงั ้ ประเทศ
เสนอโดย สมปอง เวียงจันทร์ อดีตคณะกรรมการปฏิรูป
เรื่ องกฎหมาย พ.ร.บ.ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ดนิ ซ ้าซ้ อนและกระทบกันไปมา ทังในส่
้ วนของอุทยาน
และกรมป่ าไม้ ทาให้ ชมุ ชนชาติพนั ธุ์ได้ รับผลกระทบแบบซ ้าซ้ อนเพียงฝ่ ายเดียว ที่ผ่านมาโดนฟ้องร้ องจาก
๒-๓ แห่ง จนกลายเป็ นหลายคดี การแก้ ไขปัญหาตรงจุดนี ้ควรจะแก้ ไขตังแต่
้ จดุ เริ่มแรก และแก้ ทงประเทศ
ั้
๒. แนวทางการแก้ ปัญหาเรื่องความเหลื่อมลา้ ของชุมชนชาติพันธุ์
เสนอโดย ผู้แทน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ปัจจุบนั มีปัญหาเรื่ องความเหลื่อมล ้าของชุมชนชาติพนั ธุ์กบั กลุม่ คนหรื อชุมชนรอบนอก ซึง่ กลุม่
ชุมชนชาติพนั ธุ์ได้ รับโอกาสที่ควรจะพึงมีน้อยมาก ที่ผา่ นมาได้ มีการเสนอนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้ างเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ โดยนาหลายหน่วยงานมาประสานงานร่วมกัน
เพื่อผลักดันโครงการนี ้ให้ เกิดผลเร็วที่สดุ และมีการส่งเสริ มในด้ านของสวัสดิการ ๔ ด้ าน คือ การศึกษา
สุขภาพ อนามัย และการพัฒนา ซึง่ จะมีหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ าไปดูแล นอกจากนี ้ได้ มีการเช็คข้ อมูลเดิมและ
ข้ อมูลใหม่ทงหมดเพื
ั้
่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตอ่ เนื่องและนาผลสรุปออกมาวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งที่ขาดสาหรับ
กลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ นอกจากนี ้ หน่วยงานในระดับพื ้นที่จะมี ๑๖ จังหวัด และยังมีอีก ๗๘ เขตที่เหลืออยู่ จะมี
การลงพื ้นที่และมีการติดตามข่าวสารข้ อมูลให้ ทนั ท่วงทีอย่างแน่นอน
ในด้ านของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทางหน่วยงานจะนาไปเสนอให้ กบั สมช. และ สสส. ในแต่ละหน่วยให้
ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน
๓. สร้ างความร่ วมมือกันในทุกๆ ฝ่ าย และเผยแพร่ ความเข้ าใจในแต่ ละกลุ่มชาติพันธุ์ให้
คนนอกรั บรู้ มากขึน้
เสนอโดย อภินันท์ ธรรมเสนา ตัวแทนศูนย์ มานุษยสิรินธร
บทบาทของศูนย์สิรินธรนันมี
้ หน้ าที่ในด้ านของการทาฐานข้ อมูลด้ านสังคมวัฒนธรรมเพื่อเป็ น
ฐานข้ อมูลของชาติพนั ธุ์ และการวิจยั ชาติพนั ธุ์ ภาพยนตร์ ชาติพนั ธุ์ และการส่งเสริ มการวิจยั มนุษย์วิทยา
และองค์กรความรู้ด้านมนุษย์วิทยา ซึง่ ขณะนี ้กาลังสนับสนุนและมอบเงินเพื่อส่งเสริ มโครงการในแต่ละปี ใน
เครื อข่ายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทังนี
้ ้เพื่อผลักดัน ให้ มติ ครม. ให้ เกิดผลเร็วมากขึ ้น บทบาทของหน่วยงานจะเป็ น
ส่วนของการประสานงาน ซึ่งได้ ประสานงานกับสานักงานวัฒนธรรมของจังหวัด ๒๐ จังหวัดที่เกี่ยวข้ องกับ
ชาวเล และชาวกระเหรี่ ยง ๑๕ จังหวัด ชาวเล ๕ จังหวัด ในการขับเคลื่อนมติ ครม. ในงานระดับจังหวัด ซึง่
ในด้ านของ มติ ครม. เองยังมีปัญหาในตัวเองอยูเ่ พราะตอนออกมานัน้ มติ ครม. ไปทับซ้ อนกับหน่วยงาน
ของกรมอุทยาน จึงทาให้ มีการโต้ แย้ งและการโต้ เถียงไม่เข้ าใจกัน ทางออกที่จะนาเสนอคือ การร่วมมือกัน
ในทุกๆ ฝ่ าย และต้ องเผยแพร่ความเข้ าใจในแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้ มากขึ ้นให้ คนนอกได้ รับรู้ความจริงว่า
เป็ นอย่างไร
๔. นิยามหรือให้ ความชัดเจนในด้ านของชาติพันธุ์ให้ เชื่อมโยงเป็ นสากล และมีการรับฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ อง
เสนอโดย ศักดิด์ า แสนมี่ ตัวแทนผู้ทางานพี่น้องชนเผ่ าทางภาคเหนือ
การผลักดันกฎหมายในเรื่ องนี ้ ในส่วนของความหมายหรื อนิยามหรื อแม้ แต่การให้ ความชัดเจนใน
ด้ านของชาติพนั ธุ์นนั ้ เสนอให้ เชื่อมโยงให้ เป็ นสากล ซึง่ ในเอกสารเก่าๆ มีประเด็นเรื่ องนี ้อยูแ่ ล้ ว ซึง่ รัฐเองได้
ลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ในทางปฏิบตั ริ ัฐไม่ได้ นาเนื ้อหาสาระเหล่านี ้มาใช้ มากนัก ดังนันควรน
้
ากฎหมายมา
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ใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ รวมทังต้
้ องร่วมรับฟั งความเห็น และนาประสบการณ์ของพี่น้องที่ขบั เคลื่อนมาใช้
ประโยชน์ในการหาแนวทางร่วมกัน
๕. มุมมองในเรื่ องกฎหมายควรคานึงถึงการส่ งเสริมวิถีชีวิตหรือการดารงชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ด้วย
เสนอโดย อาจารย์ สุนีย์ ไชยรส มหาลัยวิทยาลัยรั งสิต
เรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นเรื่ องของความซับซ้ อนในเชิงพหูวฒ
ั นธรรมในแต่ละ
รัฐ ซึง่ ถ้ ามองเรื่ องทางความมัน่ คงในมิตแิ บบเดิมๆ จะส่งผลต่อมุมมองในเรื่ องของกลุ่มชาติพนั ธ์ วา่ เป็ นกลุม่
อื่น ส่งผลให้ หลายกลุม่ ถูกกีดกันว่าไม่ใช่คนไทย หรื อกลุ่มคนบนพื ้นที่สงู ทังหลายจ
้
านวนมากถูกกันออกไป
ว่าไม่ใช่เลือดไทย ต่างจากคนท้ องถิ่นที่มองว่าเป็ นคนไทย การแก้ ปัญหาโดยการใช้ มติคณะรัฐมนตรี เป็ นการ
แก้ ไขซึง่ ไม่ใช่กฎหมายและมีปัญหา เพราะเป็ นระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ ซึง่ เหมือนการวาง
หลักเกณฑ์สาหรับการปฏิบตั ิที่ไม่มีทางบังคับในหลักกฎหมาย ในแง่มาตรการแล้ วบังคับไม่ได้ นอกจากนี ้
การพยายามจะใช้ กฎหมายเดียวแก้ ปัญหาเป็ นเรื่ องที่ยาก เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับทับซ้ อนกัน ซึง่
เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องสิทธิ กฎหมายควรส่งเสริมวิถีชีวิตหรื อการดารงชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ในส่วนของการ
บัญญัตสิ ถานะกลุม่ ชาติพนั ธุ์ยงั ไม่ได้ รับการรับรองในหลายๆ แห่ง จึงทาให้ ไม่สามารถจาแนกหรื อแบ่งแยก
แต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ได้ วา่ กลุ่มนี ้อยูท่ ี่ไหน อย่างไร จานวนเท่าไร และสุดท้ ายจะกลายเป็ นปัญหาที่ไม่สามารถ
กาหนดสถานะได้
การแก้ ปัญหาจาเป็ นต้ องมีกฎหมาย “ส่งเสริ ม คุ้มครองกลุม่ ชาติพนั ธ์ ” โดยคณะอาจารย์คมสันต์
โพธิ์คง จะทาหน้ าที่ยกร่าง โดยยึดหลัก “ส่ งเสริม การวางหลักการให้ มีฐานของสิทธิพนื ้ ฐาน เรื่องของ
การคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ความเสมอภาค หลังจากการวางสิทธิและหลักการ ก็ต้องให้
เป็ นหน้ าที่ของรัฐ รัฐก็มีหน้ าที่ตอบสิทธิของประชาชน” หากรัฐปรับเข้ ามาช่วยเหลือให้ สถานการณ์ดี
ขึ ้นเรื่ อยๆ ทุกฝ่ ายก็จะมีความเข้ าใจที่ตรงกัน พร้ อมที่จะพัฒนาด้ านต่างๆ ไปพร้ อมกัน กระบวนการยกร่าง
แรกจะจัดเวทีเพื่อพิจารณาและปรับปรุงร่วมกัน อย่างไรก็ตามต้ องใช้ เวลาในการขับเคลื่อน เพราะสิ่งสาคัญ
คือ ต้ องสร้ างความเข้ าใจของสังคม และเครื อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ด้วยกันเอง จึงจะสาเร็ จได้
ในหลวงราชกาลที่ ๙ มีพระราชดารัสว่า “ปั ญหาคนกับป่ าเป็ นปั ญหาเรื่องการปกครองที่ไปไม่
ถึง ประชาชนที่อยู่ในพืน้ ที่ห่างไกล เราไปกาหนดกฎหมายทีหลังกับคนที่เขาอยู่มาก่ อน มันทาให้
เขาผิดกฎหมาย” ท่านพระราชดารัสว่า “คนผิด คือ คนที่ออกกฎหมาย ไม่ ใช่ คนที่อยู่มาก่ อน
เพราะฉะนัน้ ใครออกกฎหมายก็ควรวิเคราะห์ ให้ ถ่ ีถ้วน” ในแง่ของวิธีที่สมควรนันคื
้ อ การสารวจโดย
การเดินเท้ า ต้ องอาศัยการจัดการวางแผนเป็ นเดือน ไม่ควรใช้ การดูแผนที่อย่างเดียวแล้ วกาหนดว่าจะเอา
พื ้นที่ตรงไหนบ้ าง เพราะข้ อเท็จจริงพบว่า สถานที่จริงมีชมุ ชนเผ่าอยู่ และจะยิ่งทาให้ มีปัญหาตามมาอีก รัฐ
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ต้ องเปิ ดช่องให้ เขาได้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ได้ บ้าง เปิ ดช่องที่อยู่อาศัยให้ เขาอยูไ่ ด้ บ้าง จะสามารถแก้ ปัญหา
เหล่านี ้ได้ ในระดับหนึง่

การแก้ ปัญหาควรส่ งเสริมการวางหลักการให้ มีฐานของสิทธิพืน้ ฐาน เรื่องการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ความเสมอภาค หลังจากการวางสิทธิและหลักการแล้ ว ก็ต้องให้ เป็ น
หน้ าที่ของรัฐ รัฐก็มีหน้ าที่ตอบสิทธิของประชาชน หากรัฐปรับเข้ ามาช่ วยเหลือให้ สถานการณ์ ดี
ขึน้ เรื่อยๆ ทุกฝ่ ายก็จะมีความเข้ าใจที่ตรงกัน พร้ อมที่จะพัฒนาด้ านต่ างๆ ไปพร้ อมกัน
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เสียงจากภาคี

เวทีเสวนาในประเด็น “เสียงจากภาคี” ถือเป็ นการเปิ ดพื ้นที่สาหรับประเด็นสาธารณะที่สาคัญ ซึง่
เป็ นประเด็นที่ภาคีเครื อข่ายในสังคมมีความห่วงกังวล (Concerned Issues) และต้ องการใช้ พื ้นที่สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเพื่อสะท้ อนปัญหาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทางนโยบายเข้ ามารับทราบ และเห็นความสาคัญของ
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้น โดยในเวทีจะมีข้อเสนอที่เป็ นรูปธรรมและนาไปสูก่ ารพิจารณาหาทางออกที่
เหมาะสมร่วมกัน ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องการขับเคลื่อนให้ เป็ นนโยบายสาธารณะต่อไป
ประเด็นการนาเสนอ
 ปรับปรุงแก้ ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม
 ประชากรแฝงและแรงงานจังหวัดระยอง
 ฟั นสวย ยิ ้มสดใส สูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน
 รวมพลังชุมชน สร้ างผู้นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อเอชไอวี/
เอดส์
ผู้ดาเนินรายการ: น.ส.กานดา แย้ มบุญเรื อง
ผู้ประกาศข่าว Thai PBS
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ประเด็น ปรับปรุงแก้ ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม
นายทวีป กาญจนวงศ์ คณะกรรมการสมานท์ฉนั ท์แรงงานไทย และเป็ นตัวแทนของแรงงานที่
เรี ยกร้ องเรื่ องสิทธิประกันกันสังคมมาอย่างยาวนาน
ได้ สะท้ อนถึงปัญหาและข้ อเสนอในการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกันทังสามหลั
้
กประกัน ได้ แก่ หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ประกันสังคม
และสิทธิ์ข้าราชการ ทังยั
้ งได้ เสนอปั ญหาความเหลื่อมล ้า สิทธิการรักษาที่ไม่เท่าเทียมกันของประกันสังคมที่
ยกเว้ นการรักษาบางโรค และเรี ยกร้ องให้ สานักงานประกันสังคมมีความเป็ นเอกภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทังเรื
้ ่ องการขยายให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ อาชีพมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น ลูกจ้ าง เกษตรกร กลุม่
ประมง ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ นอกจากปัญหาเรื่ องการรักษาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมกันแล้ ว ยังมีประเด็น
สาคัญในเรื่ อง “สิทธิ์บาเหน็จ บานาญ” ที่ประชาชนได้ รับนัน้ ยังต่ากว่าเส้ นความยากจน ไม่สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ เมื่อเข้ าสู่วยั ชรา และไม่สมศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
ในด้ านของความเหลื่อมล ้าทางสังคม เมื่อเปรี ยบเทียบกับกองทุนอื่นๆ จะเห็นว่ามีความแตกต่าง
กันมากในด้ านการรักษา การป้องกัน และการเข้ าถึงสิทธิ์ การรักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น การรักษาที่ไม่
คุ้มครอง ๑๑ ประเภท เป็ นต้ นว่า โรคหรื อการประสบอันตรายจากการใช้ สารเสพติด โรคที่ต้องใช้ ระยะเวลา
รักษาในโรงพยาบาลเกิน ๑๘๐ วันใน ๑ ปี การบาบัดไตวายเรื อ้ รัง เป็ นต้ น รวมถึงการไม่ตรวจโรคในช่องปาก
และต่อมลูกหมาก เป็ นต้ น รวมทังลู
้ กจ้ างมักจะเข้ าไม่ถึงการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญโรคอันเกิดสารเคมี ฝุ่ น
ฝ้าย บิสสิโนสิส เป็ นต้ น ทาให้ คนงานเป็ นโรคมะเร็ง โรคปอดกันมาก แต่เข้ าไม่ถึงการตรวจรักษาซึง่ เป็ น
ปัญหามากในปัจจุบนั นาไปสูค่ วามไม่ปลอดภัยในการทางาน
ข้ อเสนอ
๑. การบริ หารประกันสังคมควรมีความเป็ นอิสระคือเป็ นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่สว่ นราชการและ
รัฐวิสาหกิจ มีการสรรหามืออาชีพมาบริหารจัดการ โดยมีวาระการบริหาร นอกจากนี ้ การบริหาร
ต้ องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมมาภิบาล
๒. ควรขยายประกันสังคมให้ ครอบคลุมลูกจ้ างภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกจ้ างภาคเกษตร ในทุกพื ้นที่
เพื่อให้ คนเหล่านันที
้ ่ไม่มีสวัสดิการใดๆ ได้ เข้ าถึงสวัสดิการและมีความมัน่ คงของชีวิต ปัจจุบนั ได้
ออกกฤษฎีกายกเว้ นไว้ หลายกิจการ เช่น ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ ราชการ กิจการประมง เลี ้ยงสัตว์ เป็ น
ต้ น
๓. ลดความเหลื่อมด้ านสังคม โดยประกันสังคมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานได้ เข้ าถึงการรักษาทุก
โรค ทุกโรงพยาบาล และควรจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอาชีวะเวชศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญด้ วย
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๔. ลูกจ้ างถือบัตรประกันสังคมควรที่จะมีสิทธิเข้ ารักษาโรงพยาบาลที่สงั กัดประกันสังคมได้ ทกุ แห่ง
โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาได้ เช่นเดียวกัน รวมทัง้ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งด้ วย และรวมทังหากลู
้
กจ้ าง
ไม่พอใจการบริ การโรงพยาบาลที่สงั กัดให้ เปลี่ยนได้ ทนั ที และเมื่อลูกจ้ างออกจากงานรับบานาญ
ชราภาพก็ให้ ได้ สิทธิ์เข้ ารักษาในโรงพยาบาลสังกัดประกันสังคมได้ ตอ่ ไปเช่นเดียวกับราชการที่
รักษาพยาบาลไปได้ จนเสียชีวิต
๕. ประกันสังคมควรมีโรงพยาบาลของตนเองตามข้ อเรี ยกร้ องของลูกจ้ าง
เพื่อเป็ นต้ นแบบในการ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล

ประเด็น ประชากรแฝงและแรงงานจังหวัดระยอง
นายบุญยืน สุขใหม่ คณะยกร่างนโยบายสาธารณะประชากรแฝงและแรงงานข้ ามชาติ จังหวัด
ระยอง เริ่มต้ นประเด็นด้ วยการกล่าวถึงสถานการณ์ของจังหวัดระยองที่มีประชากรข้ ามถิ่นจากจังหวัดอื่น
เข้ ามาทางานในเขตอุตสาหกรรม และทาให้ จีดีพีสงู เป็ นอันดับต้ นๆ ของประเทศสองปี ซ้อน แต่สิ่งที่เกิด
ควบคูก่ นั มาคือผลกระทบในเรื่ องสุขภาพ และการเข้ าถึงการรักษาพยาบาลจากรัฐ ซึง่ ระบบบริ การ
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สาธารณสุขมีไม่เพียงพอ ทังนี
้ ้จากข้ อมูลของจังหวัดระยองพบว่า สัดส่วนแพทย์ตอ่ ประชากร (ทะเบียน
ราษฎร์ ) เท่ากับ ๑:๔,๗๐๘ คน และเมื่อรวมจานวนประชากรแฝงทาให้ มีสดั ส่วนแพทย์ตอ่ ประชากรสูงถึง ๑:
๘,๒๐๙ คน ซึง่ สูงกว่าค่ามาตรฐานอย่างมาก โดยค่ามาตรฐานมีอตั ราส่วนการดูแลเพียง ๑:๓,๓๐๐ คน
เท่านัน้ เมื่อกลุม่ คนเหล่านี ้เกิดปัญหาสุขภาพและอุบตั เิ หตุจงึ ส่งผลให้ ได้ รับบริการที่ไม่ทวั่ ถึง เข้ าไม่ถึงสิทธิ
การรักษา และโรงพยาบาลในพื ้นที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับการรักษาประชากรแรงงานข้ ามถิ่นจานวน
มากได้ ปัญหานี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ระดับปัจเจกของวัยแรงงานเท่านัน้ แต่หมายรวมถึง พ่อ แม่ ลูกหลาน ที่
ย้ ายถิ่นเข้ ามาใช้ ชีวิตในเขตอุตสาหกรรมด้ วย กลุม่ คนเหล่านี ้ขาดการเข้ าถึงสิทธิการรักษาเช่นเดียวกัน
ที่ผา่ นมาคณะทางานได้ มีการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางที่สามารถดาเนินการได้
ว่ามีจดุ คุ้มทุน
ตรงไหน อย่างไร เนื่องกองทุนที่ได้ จากการสบทบเงินของลูกจ้ างแต่ละเดือนนันมี
้ จานวนมากพอ ส่วนข้ อ
กังวลด้ านบุคลากรทางการแพทย์นนมองว่
ั้
าไม่เป็ นปัญหา เพราะมีชอ่ งทางในการได้ บคุ คลากรจากหลาย
แห่ง
ข้ อเสนอ
เสนอให้ มีสถานบริ การทางสาธารณสุขที่ประชากรแรงงานสามารถเข้ าถึงได้ อย่างเพียงพอและมี
มาตรฐาน ซึง่ สอดคล้ องกับประเด็นการปรับแก้ ประกันสังคมที่ต้องมีโรงพยาบาลเป็ นของตนเอง เพื่อให้ มี
สถานพยาบาลที่เพียงพอและมีมาตรฐาน โดยแบ่งเป็ นสองระยะคือ ระยะสัน้ และระยะยาว
ระยะสัน้ ดาเนินนโยบายพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลปลวกแดง ทังในเรื
้ ่ องศักยภาพใน
การรักษาพยาบาล เครื่ องมือทางการแพทย์ และจานวนแพทย์ รวมทังพั
้ ฒนาขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ทุกแห่งรอบนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ปลวกแดง (โดยเสนอให้
ใช้ งบประมาณจากประกันสังคม)
ระยะยาว ดาเนินนโยบายสร้ างโรงพยาบาล จัดให้ มีแพทย์โรคทัว่ ไปสาหรับประชาชนในพื ้นที่
รวมทังแพทย์
้
เฉพาะทาง ขนาด ๑๕๐ เตียง เพิ่มอีกหนึง่ แห่งในบริเวณอาเภอปลวกแดง เนื่องจากเป็ นบริเวณ
ที่มีความหนาแน่ของประชากรเป็ นจานวนมาก (โดยเสนอให้ ใช้ งบประมาณจากประกันสังคม) เงื่อนไขที่
ต้ องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานแพทย์ ๑ คน ต่อประชาชน ๓๓๐๐ คน และจานวนเตียงต่อประชากร รวมทัง้
การจัดตังโรงพยาบาลของกองทุ
้
นประกันสังคมที่มีความจาเป็ น และมีการดาเนินการต่อไปในอนาคตเพื่ อ
รองรับผู้ใช้ สิทธิ์ในกองทุนนี ้
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ประเด็น ฟั นสวย ยิม้ สดใส สูงวัยสุขภาพดีท่ ีนาบอน
นายทินกร ถิ่นวรแสง เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้ านนาบอน จ.กาฬสินธุ์ ได้ เล่าถึงปัญหาสุขภาพฟั นของผู้สงู วัยในท้ องถิ่น โดยปัญหาหลักคือ ผู้สงู วัย
ไม่มีฟันในการรับประทานอาหาร และขาดการตรวจรักษาสภาพฟั น การดูแลสภาพช่องปาก ทังยั
้ งมีปัญหา
เรื่ องระยะทางห่างไกลจากโรงพยาบาล ซึง่ บางแห่งห่างจากตัวเมืองกว่าแปดสิบกิโลเมตร ทาให้ ลาบากมาก
ในการมาหาหมอฟั นในแต่ละครัง้ ทางชุมชนได้ เห็นสภาพปัญหานี ้จึงสร้ างกลไกในการแก้ ปัญหานี ้จาก ๓
ภาคส่วนได้ แก่ ภาคราชการ ท้ องถิ่น และกลุม่ องค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปั ญหาช่องปากของผู้สงู
วัย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคัดกรอง ให้ ความรู้ ส่งต่อ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคี
เครื อข่าย ดาเนินการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื น้ ฟูสภาพ เพื่อให้ การดูแลผู้สงู อายุในระยะยาวให้
ครอบคลุมทุกด้ าน จัดทาหลักสูตรการมีทนั ตสุขภาพที่ดีในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ/ชมรมผู้สงู อายุอย่างน้ อย ๑
หลักสูตรโดยใช้ ภมู ิปัญญาชุมชนบูรณาการพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสรุปถอดบทเรี ยน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/ จัดงานมหกรรมรวมพลคนสูงวัย ภายใต้ สโลแกน “ฟั นสวย ยิ ้มสดใส สูงวัย สุขภาพดีที่นา
บอน” สามารถคงความมีสขุ ภาพดีพงึ่ พาตนเองได้ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซมึ เศร้ า กินข้ าวแซบ
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ข้ อเสนอ
๑) ขอให้ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพตาบลนาบอน ทาหน้ าที่จดั ทาแผนส่งเสริ มสนับสนุนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผ้ สู งู อายุ “ฟั นสวย ยิ ้มสดใส สูงวัย สุขภาพดีที่นาบอน” และการดูแล
ผู้สงู อายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในระดับพื ้นที่ ๒) ขอให้ สมัชชาตาบลนาบอน เป็ นพื ้นที่ต้นแบบ
จัดการตนเองกาหนดนโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพช่องปากและสุขอนามัย “กินร้ อนช้ อนกลางล้ างมือ”
อย่างมีสว่ นร่วม และกาหนดบทบาทหน้ าที่ในการดาเนินงานสร้ างเสริมทันตสุขภาพช่องปากแก่ผ้ สู งู อาย ๓)
ขอให้ อาเภอคาม่วงโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) (District Health Board:
DHB) สนับสนุนคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับพื ้นที่ให้ มีการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก
แก่ผ้ สู งู อายุ ๔) พัฒนาการฟื น้ ฟูสขุ ภาพช่องปากผ่านกองทุนฟั นปลอมตาบลนาบอนโดยประสาน CUP คา
ม่วง
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ประเด็น รวมพลังชุมชน สร้ างผู้นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่ร่วมกับเชือ้
เอชไอวี/เอดส์
คุณทิพวัลย์ โมกภา หัวหน้ าโครงการสร้ างเสริมสุขภาวะผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัด
ขอนแก่น AIDSNetNE และเป็ นผู้ทางานกับผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อ ในอาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ กล่าวถึง
เรื่ องราวของกลุม่ คนเหล่านี ้ที่ยงั ไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม และถูกมองภาพลบเสมอมา ว่าเป็ นเอดส์แล้ ว
ต้ องตาย เป็ นเอดส์เพราะเป็ นคนส่าส่อน ในสังคมท้ องถิ่นหากทราบว่าผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้ออยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง
มักถูกรังเกียจ เวลากินข้ าวต้ องกางมุ้งกิน เพราะเข้ าใจผิดว่าหากยุงกัดผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อแล้ วมากัดตนจะทา
ให้ ตดิ เอดส์ หากทราบว่ากินข้ าวในภาชนะเดียวกันก็ต้องนาไปทิ ้ง หรื อหากผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อเข้ าห้ องน ้าใน
บ้ านของตน ถึงขนาดต้ องทุบห้ องน ้าแล้ วสร้ างใหม่ “บ่ได้ รังเกียจแต่ขี ้เดี๊ยด” เป็ นวลีที่ชมุ ชนใช้ กล่าวถึงผู้อยู่
ร่วมกับเชื ้อที่สะเทือนใจมาก ในครอบครัวที่พ่อหรื อแม่เป็ นผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อ ลูกก็มกั ถูกมองว่า “เป็ น” ด้ วย
เช่นเดียวกัน ทาให้ เกิดแรงกดดันในครอบครัว จนทาให้ แม่เป็ นทุกข์มากถึงขนาดต้ อง “ฆ่าตัวตาย” เพราะ
โทษว่าเป็ นความผิดของตนเอง จากเหตุการณ์เหล่านี ้ ทางคณะทางานได้ ดาเนินการร่วมกับภาคีเครื อข่าย
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ดาเนินโครงการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อให้ ได้ เข้ าถึง “หัวใจ” ของผู้
อยูร่ ่วมกับเชื ้อ สร้ างความเชื ้อมัน่ และเสริมศักยภาพของผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อได้ มีพื ้นที่ยืนในสังคม ลุกขึ ้นมามี
พลังกาย พลังใจในการใช้ ชีวิต
ข้ อเสนอ
หน่วยงานภาครัฐควรให้ ความสาคัญกับนโยบายเรื่ องการขจัดการรังเกียจตีตราผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อฯ
ให้ มากขึ ้น โดยให้ มีการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน และมีการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและกว้ างขวาง
๑. เสริมศักยภาพและสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ อู ยูร่ ่วมกับเชื ้อฯ ให้ สามารถลุกขึ ้นมาเป็ นแกนนาในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยตัวเอง และมีหน่วยงานต่างๆ และผู้นาชุมชนให้ การสนับสนุน และร่วม
ทางานไปด้ วยกัน เพื่อให้ การรังเกียจและตีตราผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อฯ หมดไปจากสังคมไทย ตาม
นโยบายที่รัฐบาลไทยประกาศไว้ อย่างแท้ จริง
๒. เสนอให้ มีการดาเนินงานโครงการแบบมีสว่ นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระดับต่างๆ
โดยเฉพาะในระดับพื ้นที่ที่มีผ้ อู ยูก่ บั เชื ้อ อาทิ อบต. รพสต. โรงพยาบาล เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้และทา
ความใจ สัมผัสสภาพปัญหาของกลุม่ คนเหล่านี ้ ด้ วย “หัวใจ”

45

46

พืน้ ที่ทาเมืองให้ สาธารณะ:
ประเด็นพืน้ ที่สาธารณะสู่การขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะอย่ างยังยืน

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย
๑) นพ.สุธี ฮัน่ ตระกูล
รองนายกเทศบาลตรี นครพิษณุโลก
๒) อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรี ประเสริ ฐ ผู้อานวยการหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
สถาบันอาศรมศิลป์
๓) อาจารย์ปราณิศา บุญค ้า
หัวหน้ าโครงการวางผังแม่บทพื ้นที่ชายหาดบางแสน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ
๑. นายกิรินทร์ ตังเลิ
้ ศปัญญา
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม
และเป็ นคณะทางานในโครงการพัฒนาพื ้นที่สาธารณะสู่การขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยื่น
๒. ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิทย์
หัวหน้ าภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
และเป็ นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบโดยกระบวนการการมีสว่ นร่วม

47

การเสวนาในหัวข้ อ “พื ้นที่ทาเมืองให้ สาธารณะ: ประเด็นพื ้นที่สาธารณะสูก่ ารขับเคลื่อนเมืองสุข
ภาวะอย่างยังยืน” มีเนื ้อหาที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการพื ้นที่สาธารณะให้ ดีขึ ้น รวมทังบทบาทของภาคี
้
เครื อข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รูปแบบของเวทีเป็ นการแสดงความคิดเห็นและนาไปพัฒนาโครงการ
เพื่อนาเสนอในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๑ ต่อไป
การออกแบบพื ้นที่สาธารณะจะต้ องมีกระบวนการที่ขบั เคลื่อนจากภาครัฐที่ชดั เจน รวมทังต้
้ อง
ประกอบกับการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วมกับผู้เกี่ยวข้ อง ทาให้ พื ้นที่ที่ออกแบบสาเร็จและมีกระบวนการที่ทา
ให้ เกิดความยัง่ ยืนในพื ้นที่ โดยคาว่า “เมือง” ในที่นี ้คือ พื ้นที่ที่คนเข้ ามาอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน อาจ
ประกอบด้ วยคนจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คนขึ ้นไป ส่วน “เมืองสุขภาวะ” คือ เมืองที่มีการสร้ าง
กิจกรรม หรื อการออกแบบให้ เหมาะสมกับการออกกาลังกายหรื อเหมาะสมกับสุขภาวะ ส่วน “พื้นที่
สาธารณะ” เป็ นพื ้นที่ที่เกิดจากคนที่อยูใ่ นเมืองออกมาทากิจกรรมร่วมกัน มาใช้ พื ้นที่ร่วมกัน โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) แยกพื ้นที่สาธารณะออกเป็ น ๓ แบบ คือ ๑) ถนนทางเดิน คือ พื ้นที่ถนนหนทางทัว่ ไป
๒) พื้นที่เปิ ดโล่ งสาธารณะ เช่น สนามฟุตบอล ชายหาด สนามเด็กเล่น ซึง่ ทุกคนเข้ ามาใช้ ได้ โดยไม่ต้อง
เสียเงิน ๓) พื้นที่สาธารณูปการของรัฐ เช่น ห้ องสมุดสาธารณะ ศูนย์ชมุ ชน ตลาดเทศบาล ซึง่ รัฐต้ องจัดหา
ให้ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย ซึง่ ข้ อสังเกตที่เกิดการเรี ยนรู้จากพื ้นที่สาธารณะที่สาคัญคือ ๑) การ
ออกแบบพื ้นที่ทางกายภาพมีผลสาคัญอย่างมาก ถ้ าจัดพื ้นที่ทางกายภาพให้ เอื ้อกับการมีปฏิสมั พันธ์ หรื อ
จัดพื ้นที่ให้ เอื ้อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเกิดสิ่งนันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ ง่าย ๒) การทาพื ้นที่สาธารณะแบบนี ้ไม่ใช่หน้ าที่
ของใครคนหนึง่ และกระบวนการมีสว่ นร่วมไม่วา่ จะเป็ นขันตอนใดก็
้
มีความสาคัญและดีกว่าการทาคนเดียว
ซึง่ ดีทงในแง่
ั้
คณ
ุ ภาพ และความสาเร็จที่เกิดขึ ้น ซึง่ ถ้ าเกิดขึ ้นแล้ วจะมีความยัง่ ยืน
ตัวอย่ างการทาพืน้ ที่สาธารณะในระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
มีการดาเนิน “โครงการการจัดรู ปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ ที่” ซึง่ ทาร่วมกับกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตาบอดในโฉนดที่ดนิ ไม่มีทางออก เมื่อจัดรูปที่ดนิ ใหม่โดยตัดถนนให้ ทะลุถนน
ใหญ่ เพิ่มถนนซอย เพิ่มพื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่ และต้ องแบ่งพื ้นที่ ๒๕ % เพื่อให้ พื ้นที่มีประโยชน์ใช้ สอยมากขึ ้น
มีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น ซึง่ มีทงสวนสาธารณะ
ั้
Shopping mall ปัจจุบนั กาลังเริ่มทดลองในพื ้นที่ ๕ จังหวัดนาร่อง
โดยพื ้นที่แรกเป็ นพื ้นที่พิษณุโลกซึง่ รองรับกับแผนการก่อสร้ างรถไฟฟ้าความเร็วสูง
การออกแบบจะให้
เหมาะกับการขนส่งและเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย และยังมีพื ้นที่สาธารณะอื่นๆ อาทิ สวนสาธารณะ
เรื อนแพเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เดิมเคยเป็ นทัณฑสถานเปิ ด ลานน ้าพุเต้ นระบา สวนสาธารณะชมน่าน ซึง่ มีทาง
จักรยานในสวนสาธารณะ ไม่เพียงแค่การจัดพื ้นที่สาธารณะทางเทศบาลนันยั
้ งมีการจัดระเบียบทางเท้ า
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ให้ กบั พื ้นที่ โครงการต่างๆ สามารถทาได้ มาก เช่น โครงการทอฝันปันรัก เป็ นการปรับปรุงพื ้นที่อยู่อาศัยให้ มี
ความเหมาะสมกับครอบครัวผู้สงู อายุหรื อผู้พิการ เป็ นต้ น ส่วนใหญ่พื ้นที่สาธารณะโดยแท้ จริงนันเป็
้ นพื ้นที่
ที่เราสามารถเข้ ามาใช้ ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย และเรื่ องที่นา่ สนใจคือการจัดรูปที่ดนิ ที่ปรับปรุง
พื ้นที่ตาบอดให้ เป็ นพื ้นที่มีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น โดยยอมเสียพื ้นที่บางส่วน เพื่อทาถนน สร้ างเป็ นพื ้นที่ค้าขาย และ
นาเงินกาไรที่ได้ จากพื ้นที่ค้าขายมาบารุงพื ้นที่ และจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างสิ่งที่เป็ นสาธารณะจริงๆ
“โครงการวัดบันดาลใจ” เกิดขึ ้นเนื่องจากวัดมีพื ้นที่เยอะ และมีการจัดการอย่างไม่เป็ นระบบ เช่น
การตัดต้ นไม้ อายุ ๑๐๐ ปี เพื่อเป็ นที่จอดรถ เป็ นต้ น ทาให้ เกิดโครงการเพื่อปรับปรุงพื ้นที่วดั และทาแผน
แม่บท ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากนักออกแบบและวัดอย่างดี อีกประเด็นหนึง่ เนื่องจากประเทศไทยมีวดั อยู่
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นวัดที่อยูใ่ จกลางเมือง ซึง่ หากวัดมีพื ้นที่ให้ ทาเป็ นสวนสาธารณะ
ประมาณ ๕ ไร่ เราจะมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ ้น ๕ ตารางเมตรต่อคน ซึง่ ในกทม. มีตวั เลขที่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานอยูท่ ี่ ๖ ตารางเมตรต่อคนเท่านัน้ และหากเอาพื ้นที่วดั เข้ ามาเพิ่มจะเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมกับคน
กทม. มากขึ ้น หากมองที่วดั และสถานปฏิบตั ธิ รรมนันต่
้ างกันตรงที่สถานปฏิบตั ธิ รรมเป็ นสถานที่ปิด แต่วดั
เป็ นสถานที่เปิ ดตลอดเวลาซึ่งคนสามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่สาธารณะนี ้ได้ โดยภาพรวมแล้ วโครงการนี ้ถ้ ามอง
จากพื ้นที่สาธารณะเรี ยกว่าเป็ น Collective effort ของคน ซึง่ เป็ นการเก็บเล็กผสมน้ อย ซึง่ หากสามารถทาได้
ทัว่ ประเทศบ้ านเมืองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่ างการปรับพืน้ ที่วัด
เดิมกิจกรรมของวัดเป็ นการสวดศพ และต้ องการให้ พื ้นที่จอดรถเป็ นพื ้นที่ร่มรื่ น ทางโครงการได้ เข้ า
ไปปรับปรุงพื ้นที่ของวัดให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยเข้ าไปทาให้ พื ้นที่จอดรถของวัดมีความร่มรื่ น และมีพื ้นที่
สาธารณะเป็ นสนามหญ้ าให้ คนเดินเล่นและเข้ ามาใช้ ประโยชน์
อีกทังยั
้ งมีพื ้นที่ในการทากิจกรรม
อเนกประสงค์ด้วย
โครงการ “ลานกีฬาพัฒน์ ” เป็ นพื ้นที่ข้างแฟลต สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากโครงการนี ้คือ เรื่ องผู้สนับสนุน
และรู้วา่ กระบวนการมีสว่ นร่วมไม่จาเป็ นต้ องเป็ นชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีชมุ ชนกลางเข้ ามามี
ส่วนร่วมก็ได้ ประโยชน์เหมือนกัน เมื่อเกิดพื ้นที่ให้ คนได้ คยุ กัน ทาอะไรร่วมกัน ก็จะทาให้ เกิดชุมชนที่ดีอีก
รูปแบบหนึง่ ซึง่ ลานกีฬาพัฒน์เป็ นสิ่งที่ตอบความต้ องการของชุมชน ทาให้ คนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การสร้ างสวนกีฬาพัฒน์
และปลูกฝั งให้ ชมุ ชนตระหนักในความเป็ นเจ้ าของพื ้นที่
และช่วยกันดูแล
บารุงรักษาพื ้นที่นี ้ให้ ยงั่ ยืน เช่นเดียวกับ ลานกีฬาพัฒน์ ๒ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ใต้ ทางด่วน และเป็ นใจกลางเมือง ซึง่
มีประชาชนใน ๑๐ ชุมชนสามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่ในส่วนนี ้ได้ กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ ้นทาให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นมากขึ ้น และทาให้ พื ้นที่สาธารณะแห่งนี ้ตอบโจทย์ความต้ องการของคนในชุมชนได้
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การพัฒนาพืน้ ที่บางแสน เทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เริ่มต้ นจากชายหาดบางแสนมีสถาปั ตยกรรมซึง่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มาสร้ างขึ ้น
ที่ชายหาดบางแสน ดึงดูดให้ คนเข้ ามาถ่ายรูป จึงเริ่มมีแนวคิดทาพื ้นที่โดยรอบให้ ใช้ ประโยชน์ ได้ มากขึ ้น ซึง่
ตรงกับแนวคิดของนายกเทศบาลที่ต้องการให้ เทศบาลแสนสุขเป็ นเมืองที่มีผ้ คู นสุขภาพดี
จึงเกิดเป็ น
การศึกษาเรื่ องผังแม่บทกายภาพของบางแสน จากการศึกษาพบว่า พื ้นที่สาธารณะแห่งนี ้เป็ นพื ้นที่ที่ใหญ่
ที่สดุ แต่ผ้ ใู ช้ ประโยชน์มีเพียงนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก ขณะที่คนเมืองแสนสุขไม่มีที่ออกกาลังกาย หลักการ
ออกแบบพื ้นที่จะใช้ การมีสว่ นร่วม ไม่ใช่แค่การนาเสนองาน แต่เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นจากตัวแทนใน
หลายๆ ภาคส่วน ทังชาวบ้
้
าน พ่อค้ า แม่ค้า หัวหน้ าชุมชน หน่วยงานรัฐ มาออกแบบร่วมกัน โดยมีสถาปนิก
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลและเป็ นที่ปรึกษา การทางานที่ผา่ นมาราบรื่ นมาก เนื่องจากหน่วยงานทางเทศบาลเป็ น
ผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ และประชาชนในเทศบาลให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
กลไกที่ทาให้ เกิดพืน้ ที่สาธารณะ
กลไกที่ทาให้ เกิดพื ้นที่สาธารณะได้ นนั ้ ผู้นาจะต้ องมีทศั นะทางการเมืองที่ชดั เจน (Strong Political
View) และขันตอนหรื
้
อกระบวนการทางานที่ชดั เจน การทาให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วม อย่างแรกคือ
ศรัทธา มีความเชื่อว่าชาวบ้ านคิดเป็ นทาเป็ น การมีสว่ นร่วมในเทศบาลนครพิษณุโลกนันใช้
้ ในทุกโครงการ
เช่น การจัดการขยะที่ให้ ชมุ ชนเป็ นคนทา โดยคนของเทศบาลเป็ นคนชี ้แนะแนวทางให้ ประชาชนเป็ นผู้คิดถึง
ปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ ไขด้ วยตนเอง และอยากให้ ผ้ ใู ดเป็ นผู้สนับสนุน และสนับสนุนเรื่ องใดบ้ าง สิ่งสาคัญ
คือการปรับกระบวนทัศน์ของประชาชนว่าสวนสาธารณะหรื อพื ้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ ้นเป็ นหน้ าที่ของ
ตนเอง เป็ นเจ้ าของเอง ไม่ใช่หน้ าที่ของเทศบาลหรื อเทศบาลเป็ นเจ้ าของ พื ้นที่สาธารณะก็จะเกิดขึ ้นได้ และ
กลไกในการดาเนินงานที่สาคัญอีกข้ อหนึ่งคือ การนาองค์ ความรู้ เข้ ามาออกแบบ โดยการหาองค์ความรู้
และผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาร่วมคิดร่วมทา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประเมินด้ วยกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ
ประชาชน อีกหนึง่ ตัวอย่างในเรื่ องการกู้เงินมาเพื่อการปรับปรุงระบบประปา ซึง่ จะต้ องขึ ้นค่าน ้าเป็ นเท่าตัว
ทางเทศบาลดาเนินการทาเสวนาหาทางออกโดยสุม่ เชิญประชาชนในพื ้นที่เกี่ยวข้ องตามหลักการสุม่ เมื่อได้
สุม่ ได้ บ้านที่ต้องการแล้ วก็มีการแจกเอกสารองค์ความรู้ให้ กบั ประชาชนก่อนเข้ ามาร่วมเสวนา เมื่อจบการ
เสวนาแนวทางที่ได้ เป็ นเอกฉันท์ คือ การกู้เงินมาเพื่อการปรับปรุงระบบประปา ซึ่งจะเห็นว่ ากระบวนการ
การมีส่วนร่ วมจะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินงาน และไม่ ได้ เป็ นเรื่ องง่ าย แต่ ผลที่ออกมานั้นเป็ น
เรื่ องที่ดีสาหรั บส่ วนรวม
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อาจารย์ ประยงค์ โพธิ์ศรี ประเสริ ฐ
ต้ องทาเรื่ องนี ้ให้ เป็ นนโยบายของชาติ เพราะการสร้ างกายภาพที่ดีมีผลต่อทุกๆ คน และต้ องทาให้
เกิดขึ ้นให้ ได้ ซึง่ การทาเป็ นนโยบายชาติมีปัจจัยที่สาคัญ ๓ ประการคือ หน่วยงานท้ องถิ่นต้ องเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง มีหน่วยงานท้ องถิ่นดาเนินงานต่อและมีนโยบายที่ชดั เจน และส่วนที่สองคือ ต้ องมีกระบวนการที่
ละเอียด มีการมีสว่ นร่วม และการออกแบบ ที่จะต้ องตอบโจทย์ของคนในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ต้ องใช้ กระบวนการ
ออกแบบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสุดท้ ายคือการทาให้ พื ้นที่สาธารณะอยู่อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะต้ องใช้
การมีสว่ นร่วมและความเป็ นเจ้ าของของชุมชนหากสามารถทาได้ เมืองก็จะเป็ นเมืองที่นา่ อยูโ่ ดยชุมชนเป็ น
เจ้ าของ
อาจารย์ ปราณิศา บุญคา้
หัวหน้ าโครงการวางผังแม่ บทพืน้ ที่ชายหาดบางแสน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยากให้ พื ้นที่สาธารณะมากขึ ้น ไม่อยากให้ นกึ ว่ามีเพียงแค่สวนสาธารณะ แต่หมายรวมถึงทางเท้ า
ถนน ซอกตึก มุมตึก ทุกที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะ หากมีการออกแบบอย่างถูกต้ อง เข้ าใจจิตวิทยาการการใช้
พื ้นที่ ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ของคนได้ และเอื ้อเฟื อ้ ต่อกันมากขึ ้น อยากเห็นผู้เชี่ยวชาญใน
การออกแบบพื ้นที่สาธารณะเข้ ามาช่วยในการออกแบบ ซึง่ จะต้ องมีหลักสาคัญคือ ความปลอดภัย ซึง่ ไม่
เพียงแค่การไม่มีโจร แต่รวมถึงการอยูใ่ นพื ้นที่แล้ วไม่ร้อน หากมีฝนตกก็ให้ มีที่หลบฝน หรื อมลภาวะที่ไม่ดี
ในการออกแบบอาจมีเพียงการให้ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีรอยขีดเขียนผนัง เป็ นต้ น และต้ องมีลกั ษณะของ
การเชื ้อเชิญและความชื่นมื่น ผู้เชี่ยวชาญจึงต้ องใช้ หลักในการออกแบบโดยใช้ จิตวิทยาการออกแบบพื ้นที่
สาธารณะมากกว่ารูปแบบที่สวยงาม
นพ.สุธี ฮั่นตระกูล
รองนายกเทศบาลตรีนครพิษณุโลก
ทุกภาคส่วนเข้ ามาช่วยกันทาพื ้นที่สาธารณะ ซึง่ ท่ามกลางข้ อจากัดบางอย่างหากเราช่วยกันทา มัน
ก็จะประสบความสาเร็จ
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม และผลักดันให้ เป็ นมติสาธารณะ
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมและผลักดันให้ เป็ นมติสาธารณะได้ นนั ้ จะต้ องมี
ความชัดเจน ทังข้
้ อมูล ความรู้ การศึกษา และผู้ที่รับผิดชอบ ทังผู
้ ้ รับผิดชอบในการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจติดตาม ซึง่ เป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องมาก ทาให้ มติบางมติไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะฉะนันในการผลั
้
กดันมติหนึง่ ๆ จะต้ องมีข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ครบถ้ วน จึงจะมีการผลักดัน
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เป็ นมติได้ ในปัจจุบนั มีมติที่ผลักดันได้ สาเร็จแล้ ว เช่น การจากัดพื ้นที่ในการสูบบุหรี่ หรื อการดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่ราชการ เป็ นต้ น เพราะฉะนันการผลั
้
กดันไม่ใช่แค่ให้ เป็ นมติ แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญจะต้ องระบุ
ผู้ดาเนินการ ทังผู
้ ้ ตดิ ตามและการขับเคลื่อน
การเริ่มต้ นทางด้ านสุขภาพนัน้ จะเห็นได้ วา่ เมื่อมีสิ่งเหล่านี ้เยอะเป็ นเรื่ องที่ดี ซึง่ แนวโน้ มในปัจจุบนั
นันสามารถมองเห็
้
นกระบวนการ ชัดเจน เป็ นรูปธรรม และมีหน่วยงานรับผิดชอบ หากออกเป็ นนโยบายจะ
ทาให้ เห็นเป้าหมายรวม และหน่วยงานรับผิดชอบที่ชดั เจนและมติของงานสมัชชาจะพาสูก่ ารดาเนินการ ซึง่
ผู้ที่อยากทามีอยูแ่ ล้ ว ขาดแต่กลไกในการดาเนินงานที่เป็ นรูปธรรม
สิ่งที่สาคัญคือ เราสามารถเริ่ มต้ นจากระดับใดก็ได้ เช่น อาศรมศิลป์ เริ่มจากการทาร่วมกับหลาย
หน่วยงาน สสส. ทาร่วมกับ พอช. หากใช้ พื ้นที่เป็ นตัวตังและขั
้
บเคลื่อนเรื่ องนี ้เอง ก็สามารถที่จะสร้ างขึ ้นมา
ได้ จากจุดเล็กจุดน้ อย โดยการสานพลังของคนที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ เนื่องจากพื ้นที่มีทรัพยากรอยูแ่ ล้ ว ทังคน
้
และพื ้นที่ หากสานพลังของคนในพื ้นที่สร้ างสิ่งที่ตอบโจทย์ของคนในพื ้นที่ สร้ างพื ้นที่ที่ทกุ คนใช้ อย่างมี
ความสุข มีสขุ ภาวะ ซึง่ ทุกพื ้นที่สามารถเริ่มจากพื ้นที่ของตนเองได้
การแก้ ปัญหาเรื่ องการไม่สามารถนาไปสูภ่ าคปฏิบตั ไิ ด้ นนั ้ นอกจากการออกแบบแล้ ว สิ่งที่สาคัญ
คือ นโยบายที่สร้ างการกากับดูและกระตุ้นให้ เกิดการร่วมมือกันทุกภาคส่วน และนโยบายสาธารณะเป็ น
เรื่ องที่ไม่ได้ คิดเองและทาเอง แต่อาศัยการคิดร่วมกัน ทังภาครั
้
ฐ เอกชน ประชาสังคม หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ไม่ให้ นโยบายนาไปบังคับด้ วยความไม่เข้ าใจ แต่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่ทกุ คนเข้ าใจ ซึง่ เป็ นจุดสาคัญของ
นโยบายสาธารณะ และเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั ซึง่ กระทบต่อหลายมิติ มากกว่าเรื่ องสุขภาพ ชีวิตประจาวัน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม
ความคิดเห็นจากผู้ร่วมเสวนา
๑.

เนื่องจากสุรินทร์ เป็ นเมืองอินทรี ย์และมีตลาดเขียว
ซึง่ ตลาดอินทรี ย์เป็ นพื ้นที่
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของเด็ก มุมแจกหนังสืออินทรี ย์ และลานกว้ างให้ ประชาชนเข้ ามา
ทากิจกรรมกัน แต่สิ่งที่ตดิ ขัดคือ การอานวยความสะดวกให้ กลุม่ จิตอาสาที่เข้ ามา
ช่วยเหลือในพื ้นที่สาธารณะสามารถดาเนินการได้ อย่างสะดวก จึงควรมีกลไกและ
งบประมาณเพื่อสร้ างและสนับสนุนผู้ที่เปิ ดพื ้นที่สาธารณะ
ยกตัวอย่างในจังหวัด
สุรินทร์ มีการรวมกลุม่ ของ NGO เปิ ดบ้ าน และนาหนังสือมาให้ เด็กๆ และทากิจกรรม
ร่วมกัน ซึง่ หากผลักดันให้ เกิดสิ่งเหล่านี ้ได้ จะเป็ นตัวแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับเด็กและ
เยาวชนได้ ด้วย
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๒.

ประเด็นของรัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนที่เข้ ามาจัดการพื ้นที่สีเขียวทังภาคการเรี
้
ยนรู้
วัฒนธรรม และการนันทนาการ สิ่งที่ติดขัดคือ เรื่ องของ KPI หรื องบประมาณ
เนื่องจากพื ้นที่สีเขียวยังไม่เป็ นส่วนหนึง่ ในอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
ซึง่ น่าจะมี
ประเด็นเชิงนโยบายที่จะผลักดันให้ เป็ นบทบาทหน้ าที่ เช่น ออกมารูปแบบ KPI
เนื่องจากพื ้นที่สีเขียวนันยั
้ งมีความจาเป็ นในการใช้ เงินในระดับหนึง่

๓.

ผลักดันให้ เกิดทางเท้ าสาหรับผู้สงู อายุ หรื อทางรถเข็น ที่ผ้ สู งู อายุสามารถเดินทางไป
ได้ ในทุกที่ ก็จะทาให้ ผ้ สู งู อายุมีโอกาสออกมาทากิจกรรมร่วมกันได้

๔.

เรื่ องพื ้นที่สาธารณะจะต้ องพัฒนาเรื่ องการออกแบบเมืองโดยคนในพื ้นที่ และคานึงถึง
คนทุกกลุม่ ในพื ้นที่ ซึง่ จะต้ องร่วมมือกันในการออกแบบ โดยอาจเริ่มโดยการดูพื ้นที่
เมืองทังหมด
้
พื ้นที่ไหนว่างอยู่ หรื อถูกทอดทิ ้ง จะสามารถออกแบบได้ อย่างไร โดยชวน
คนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาออกแบบ พัฒนาพื ้นที่เหล่านี ้ให้ เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะกับการเรี ยนรู้
พื ้นที่สร้ างสรรค์ พื ้นที่กิจกรรมทางกาย พื ้นที่สีเขียว หรื อแม้ แต่กระทัง่ พื ้นที่สร้ าง
เศรษฐกิจ ซึง่ คนในเมืองสามารถมาใช้ ประโยชน์ร่วมกัน นาไปสู่การออกแบบเมือง
สาหรับคนทุกคน ซึง่ หากทาเช่นนี ้ได้ ก็จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาในหลากหลายมิติ
เช่น พื ้นที่เล่นอย่างสร้ างสรรค์ของเด็ก พื ้นที่ทากิน พื ้นที่เกษตร พื ้นที่ทาสวน เป็ นต้ น ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญร่วมคือ ต้ องเป็ นนโยบาย และท้ องถิ่นมีสว่ นร่วม

สรุ ปประเด็นสาคัญจากผู้ร่วมเสวนา และสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต
ประเด็นสาคัญซึง่ เป็ นแนวทางในอนาคตที่ผ้ เู ข้ าร่วมเสนอแนะคือ ๑) เรื่ องนโยบายของหน่วยงานที่
ต้ องสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทังประชาชน
้
เอกชน และรัฐบาล ร่วมกันทา
ซึง่ หน่วยงานภาครัฐเป็ นฐานในการมีสว่ นร่วม เอกชนเข้ ามาทา CSR เรื่ องงบประมาณ และประชนมาดูแล
เรื่ องปัญหาการดูแลรักษา ๒) เรื่ องการเข้ าถึงพื ้นที่ ซึง่ พื ้นที่สาธารณะมีอยูแ่ ล้ วแต่เข้ าถึงไม่ได้ เช่น ทางเดินรถ
ทางรถ ทางเดินจักรยาน มีการบริหารจัดการอย่างไร มีตวั อย่างพื ้นที่ที่ประสบความสาเร็จ ๓) ลักษณะของ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น พื ้นที่อา่ นหนังสือ พื ้นที่แปลงผักสาธารณะ พื ้นที่สาหรับเยาวชนหรื อผู้สงู อายุ ทัง้
เรื่ องรูปแบบกายภาพที่ทาให้ เด็กและผู้ใหญ่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ได้
รวมถึงกิจกรรมที่สง่ เสริมการใช้ พื น้ ที่
สาธารณะ และจะทาอย่างไรให้ พื ้นที่อยูไ่ ด้ ในระยะยาว
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กล่าวได้ ว่า เมื่อเมืองมีพื ้นที่สาธารณะมากขึ ้น เมืองก็จะแข็งแรงขึ ้น ประชาชนที่อยูใ่ นเมืองก็จะมี
สุขภาพที่ดี ในปัจจุบนั กทม. มีมลพิษเยอะ วิวทิวทัศน์เป็ นพื ้นที่คอนกรี ต อาหารปนเปื อ้ น เมืองเต็มไปด้ วย
ห้ างซึง่ มีปริมาณ ๑๗๐ แห่ง มีสวนสาธารณะเพียง ๓๕ แห่ง ซึง่ มีปริมาณน้ อย และถึงแม้ มีปริมาณมากแต่ไม่
ตอบสนองความต้ องการของคนใช้ งานก็ทาให้ คนไม่ไปสวนสาธารณะ ที่ผา่ นมารัฐบาลใช้ งบประมาณใน
การสร้ างพื ้นที่สีเขียวในกทม. แต่กลับไม่ตอบสนองต่อการสร้ างสุขภาพที่ดีให้ ประชาชน มีข้อมูลว่าค่าใช้ จา่ ย
ในการรักษาพยาบาลและค่าฟิ ตเนสออกกาลังกายต่อคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณในการปรับปรุงพื ้นที่
ใต้ ทางด่วน หากนาเงินในการรักษาพยาบาลและค่าฟิ ตเนสมาใช้ ปรับปรุงพื ้นที่ใต้ ทางด่วนก็จะทาให้ คนไม่
ต้ องเสียเงินเยอะเพื่อให้ ตนเองมีสขุ ภาพดี
การใช้ พื ้นที่สาธารณะไม่เพียงเป็ นพื ้นที่ในการออกกาลังกาย
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถนามาใช้ ประโยชน์อื่นได้ เช่น ในสิงคโปร์ ใช้ พื ้นที่ระบายน ้ามาสร้ างสวนสาธารณะ
เพื่อให้ ประชาชนใช้ ประโยชน์ ส่วนเกาหลีนาพื ้นที่ทางด่วนเดิมมาทาเป็ นคลองระบายน ้าให้ ประชาชนเข้ ามา
ใช้ ประโยชน์และเป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจในปัจจุบนั
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เวทีเสวนาในหัวข้ อ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สาคัญไฉน” มุง่ เน้ นความสาคัญใน
เรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึง่ เป็ นทักษะที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับการดารงชีวิตอย่าง
มีสขุ ภาวะในโลกยุคปัจจุบนั เนื่องจากโรคที่เกิดขึ ้นทุกวันนี ้ ๒ ใน ๓ มาจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยบุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะเข้ าถึงและเข้ าใจข้ อมูลความรู้สขุ ภาพ
สามารถโต้ ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน นาไปสูก่ ารตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง การ
เลือกใช้ บริ การและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้ อย่างเหมาะสม และปรับสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดี
ได้ และสามารถบอกต่อเพื่อสร้ างสังคมรอบรู้สขุ ภาพอย่างยัง่ ยืน
ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
รั กษาการผู้อานวยการสานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
และผู้อานวยการฝ่ ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สสส.
กล่าวถึงการเสวนาครัง้ นี ้ว่าเป็ นการร่วมจัดการประชุมระหว่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่
เป็ นผู้ขบั เคลื่อนหลัก สสส. ที่มีงานหลายด้ านที่ดาเนินการด้ านความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่ร่วมจัดเวที การเสวนานี ้เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและร่วมกันมองถึงทิศทางการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นเป็ นรูปธรรม ซึง่ เรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพมีการทางานอยู่หลายภาคส่วน
แต่ยงั กระจัดกระจาย และมีนิยามที่ไม่เหมือนกัน ซึง่ สาเหตุที่ต้องให้ เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพราะเป็ น
ยุคที่มีข้อมูลมหาศาล ไม่มีถกู ไม่มีผิด แต่ในบางชุมชนยังเข้ าไม่ถึงข้ อมูลเหล่านี ้ และยังมีความเชื่อด้ านวิถี
ชีวิตดังเดิ
้ ม ซึง่ จากข้ อมูลพบว่า ประเทศที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูง จะมีคา่ ใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพน้ อยลง
และสามารถป้องกันโรคหรื อดูแลตนเองไม่ให้ เกิดโรคในระดับวิกฤตได้ ประกอบกับโรคที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน
เป็ นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ทุกคนทราบแต่ทาในเชิงปฏิบตั ิคอ่ นข้ างยาก
Health literacy คืออะไร และเริ่มทาอะไรไปแล้ วบ้ าง
นายพีรพล อนุตรโสตถิ์
ผู้ผลิตและพิธีกร รายการ Sure ก่ อน Share สานักข่ าวไทย อสมท.
ยุคนี ้เป็ นยุค ๔.๐ ข้ อมูลสุขภาพส่วนใหญ่เราใช้ Google ในการหาข้ อมูล ซึง่ ข้ อมูลมีเยอะมากจนไม่
สามารถรู้ได้ วา่ อันไหนถูกหรื อผิด ซึง่ พบว่าเรื่ องที่แชร์ กนั ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสุขภาพเกินร้ อยละ ๘๐
และส่วนใหญ่ไม่เป็ นความจริ ง ในขณะเดียวกันถ้ าเรามองไปที่ตา่ งจังหวัด ข้ อมูลบางอย่างเข้ าไปไม่ถึง ทาให้
ในต่างจังหวัดไม่ร้ ูวา่ จะเชื่ออะไรดี ซึง่ ส่วนมากยังคงเชื่อเรื่ องวิถีวฒ
ั นธรรมและเชื่อแบบเดิมๆ ทังหมดอยู
้
ใ่ น
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
กระบวนการทาให้ เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมีการทางานค่อนข้ างยาวนานและซับซ้ อน เพื่อให้ มี
การแลกเปลี่ยนด้ านการดาเนินการในภาพรวมของความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทยความจะ
ดาเนินการไปในทิศทางไหน บางแห่งมีการทางานแล้ ว ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
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ซึง่ ข้ อมูลจากรายการ Sure ก่อน Share ซึง่ เป็ นรายการโทรทัศน์สนๆ
ั ้ เรื่ องของข้ อมูลที่สง่ ต่อกันมาทางสังคม
ออนไลน์ มี ๔ ประเด็นท้ าทายด้ านสุขภาพ ดังนี ้ ๑) ปั ญหาการหลอกลวงทางโลกออนไลน์ ปั จจุบนั มีการ
หลอกลวงทางโลกออนไลน์เยอะมาก ตรงนี ้เป็ นประเด็นที่ท้าทายอย่างหนึง่ ของผู้เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีคนที่ไม่ร้ ูและ
หลงเชื่อเยอะมาก ๒) เปั ญหาเว็บไซด์ ท่ ใี ห้ ข้อมูลไม่ จริง ปัจจุบนั พบเจอเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโรคความดัน
โรคหัวใจ ฯลฯ ซึง่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยยอมรับว่ามีเรื่ องแบบนี ้ ซึง่ เว็บไซด์เหล่านี ้ไป
คัดลอกรายละเอียดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันจากที่อื่นๆมา โดยข้ อมูลที่นาเสนอนันเป็
้ นความจริงบ้ างไม่
จริงบ้ าง ทังนี
้ ้เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจให้ ข้อมูลว่า ข้ อมูลเหล่านี ้ไม่มีความจริ งเลย และทางสมาคม
แพทย์โรคหัวใจไม่ได้ เป็ นฝ่ ายจัดทาขึ ้นมา ๓) ปั ญหาเรื่ องความรู้ ในด้ าน Health literacy ความรู้เรื่ อง
Health literacy ยังต้ องพัฒนาไปอีกไกล เช่น คาว่า “ล้ างไต” แพทย์แผนไทยบอกว่า ล้ างไตคือการขับ
ปัสสาวะ แต่แพทย์แผนปัจจุบนั บอกว่า ล้ างไต คือการฟอกเลือด บาบัดไตที่ไม่ทางานแล้ ว เราอาจจะเคยได้
ยินคาว่า ผักชีล้างไต แต่จริ งๆ แล้ ว เราอาจจะยังไม่เข้ าใจการใช้ คาศัพท์ในแต่ละแผน ความแตกต่างของ
แพทย์ตา่ งแผน ซึง่ ใช้ คาศัพท์ที่แตกต่างกัน แล้ วทาให้ คนอ่านสับสน เช่น มีการบอกให้ อมยาอมไว้ ใต้ ลิ ้นจะได้
ช่วยโรคหัวใจได้ ทนั เวลา เป็ นการแชร์ ของเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน แต่เมื่อไปสอบถาม สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
พบว่าไม่ใช่ เป็ นคนละเรื่ องกัน ข้ อมูลใช้ ไม่ได้ ไม่ได้ มีประโยชน์ และไม่ได้ ชว่ ยชีวิตได้ ทนั ด้ วย ถ้ าอมใต้ ลิ ้น
ความดันจะตก ซึง่ ถ้ ายืนอยู่อาจจะล้ มได้ เลย เพราะฉะนันถ้
้ าใครจะกินยานี ้จะต้ องนอนก่อนค่อยกิน ค่อยๆ
อมไว้ ใต้ ลิ ้น ๔) ปั ญหาความเห็นต่ างของแพทย์ ความเห็นต่างของแพทย์ และความคิดต่างของแพทย์ตา่ ง
แผน ทาให้ ยากต่อการนาเสนอข้ อมูลที่เป็ นเอกภาพให้ แก่ประชาชนที่หลงเชื่อเว็บขายยาปลอมต่างๆ
“แม้ ว่าเด็กแต่ ละรุ่นจะมีความคิดที่ต่างกัน แต่ ทุกคนต้ องมีกระบวนการคิดในการใช้ ข้อมูล
การตัดสินใจเลือกใช้ ข้อมูล และควรเหมาะกับบริ บทวิถีชีวิตของเขา ซึ่งวิถีชีวิตแต่ ละคนต่ างกัน
แต่ กระบวนการและการนาไปใช้ นัน้ ทุกคนมีเหมือนกัน เพียงแต่ เราไม่ ได้ ฝึกฝนให้ เด็กรุ่ นใหม่ ร้ ู จัก
ที่จะเลือก หรือควรเรี ยนรู้ อะไร รู้ แล้ วเกิดผลอะไรต่ อชีวิตของเขา”
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
ผู้อานวยการสานักงานสุขภาวะเขตเมือง กรุ งเทพมหานคร
สถานการณ์ปัญหาด้ านสุขภาพและโรคในปัจจุบนั เป็ นโรคไม่ตดิ ต่อ โรคติดต่อ และไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
โรคเหล่านี ้มีพื ้นฐานเกิดจากพฤติกรรม ประชาชนขาดการดูแลตนเอง ขาดการจัดการตัวเอง ขาดความรู้ใน
การบริ โภคลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มาจากข้ อมูลดิจิทลั ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความรู้ด้านสุขภาพทังสิ
้ ้น ผลลัพธ์ของ
ความรอบรู้ทางสุขภาพคือประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผลต่อระบบสาธารณสุขด้ วย เพราะเมื่อคน
ป่ วยรักษาตัวได้ ดีขึ ้น ค่าใช้ จ่ายที่รัฐบาลใช้ ก็จะน้ อยลง ทังสิ
้ ้น เช่น ทุกคนควรรู้วา่ ทานอะไรแล้ วดีตอ่ สุขภาพ
สิ่งไหนไม่ดีตอ่ สุขภาพ เป็ นต้ น โดยในยุคดิจิตอลนันสื
้ ่อสังคมออนไลน์มีข้อมูลมหาศาล ซึง่ เราไม่สามารถรู้ ได้
ว่าจริงหรื อไม่จริง ทาให้ เกิดโรคภัยจากผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ส่งผลกระทบในเรื่ องค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นทุกวัน นี่คือ
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ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับภาคประชาชน ความจริงแล้ วมีหน่วยงานที่ดาเนินการทาเรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เยอะมากกว่า ๒๐ หน่วยงาน แต่ขาดการบูรณาการเพราะต่างคนต่างทา ทาตามภารกิจของตนเอง ไม่มีการ
ติดตามปัญหาให้ ทนั ต่อสถานการณ์และบริหารจัดการจากหน่วยงานกลาง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็ นกระบวนการทางปัญญา การคิดไตร่ตรอง การรับรู้
การมีทกั ษะในการสื่อสารปฏิสมั พันธ์กนั ซึง่ จะทาให้ เกิดแรงจูงใจ ความสามารถระดับบุคคลในการเข้ าถึง
เข้ าใจ คิดพิจารณาไตร่ตรอง จนนาไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดี แล้ วจึงไปบอกต่อ ทังนี
้ ้ ความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ (Health Literacy) มี ๓ ระดับ ได้ แก่ Functional, Interactive, และ Critical ซึง่ เป็ นระดับการ
ตอบโต้ ที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ ซึง่ แตกต่างจากการแจ้ งเตือนเรื่ องสุขภาพ (Health notifications) โดยความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) จะปรับเปลี่ยนให้ คดิ มาจากข้ างใน ซึง่ การจัดการบริการในมิตเิ รื่ อง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) สามารถทาได้ ทกุ กลุม่ วัย โดยใช้ กระบวนการของความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) เริ่มตังแต่
้ เข้ าถึง เข้ าใจ ไตร่ตรอง ตรวจสอบ ซักถาม ทบทวน การให้ ความรู้หรื อ
ให้ การศึกษาด้ านสุขภาพ (Health Education) และหากยังไม่ได้ ผล หรื อได้ ผลแต่ไม่มาก จะต้ องทาไปถึง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) นี่คือกระบวนการที่เราต้ องการให้ มีการเปลี่ยนแปลง ที่วา่ เป็ นการ
เปลี่ยนจากภายในเป็ นอย่างไร ประการแรกคือ ต้ องมีการเข้ าถึง เข้ าใจ และมีการโต้ ตอบ ซักถาม และตก
ผลึก และเกิดการรับรู้ขึ ้นมา จนกระทัง่ นาไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
ปัจจุบนั ได้ มีการบรรจุเรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) อยูใ่ นวาระที่ต้องปฏิรูป และ
มอบให้ กบั กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ ซึง่ กรมอนามัยรับหน้ าที่ในการ
ขับเคลื่อนหลักในภาพของกระทรวง โดยต้ องมีการพัฒนาเครื่ องมือกลางในการประเมินความรอบรู้สขุ ภาพ
มีการทาแผนยุทธศาสตร์ ตาม Balance Scorecard โดยมียทุ ธศาสตร์ ที่สาคัญ ๖ ด้ าน เช่น การสารวจข้ อมูล
การพัฒนาชุดความรอบรู้ ๖๖ ประเด็นสาคัญ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาเรื่ องระบบสื่อสาร
สุขภาพ การส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม และสนับสนุนให้ เกิดชุมชน/ สถาบันเพื่อการรอบรู้ด้านสุขภาพ
นอกจากนี ้ กรรมอนามัยได้ จดั ทา Matrix ด้ านความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทังการให้
้
บริการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ดาเนินการในทุกกลุม่ วัย รวมทังกระบวนการการเปลี
้
่ยนแปลงแบบ V Shape โดยมีต้นแบบมาจาก U
Theory ที่ครอบคลุมในเชิง Functional – interactive – critical เพื่อการเข้ าถึง เข้ าใจ ซักถาม ตัดสินใจ
เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ
การขับเคลื่อนเรื่องความรอบรู้ ด้านสุขภาพต้ องได้ รับความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วน แต่
ต้ องแยกแยะว่ าจะทาอย่ างไรให้ เกิดความรอบรู้ มากกว่ าการให้ ความรู้ และต้ องเน้ นที่การพัฒนา
ศักยภาพของคนทางานด้ านสาธารณสุขและสุขภาพด้ วย ซึ่งต้ องมีการทาความเข้ าใจ เข้ าถึง และ
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พัฒนา นอกจากนีก้ ารทาสิ่งแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อสุขภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของการสร้ างความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพ ภาครัฐจาเป็ นต้ องมีการปรับแนวคิดเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพมากกว่ าการรักษา ควร
ปรับนโยบายให้ มี incentive สาหรับคนสุขภาพดี รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพให้ ผ้ ูให้ บริการด้ าน
สาธารณสุขมีการทางานด้ านความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
ผศ.เนตรนภา ขุมทอง
เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้ าน
ในแง่ของหมอชาวบ้ าน ถือเป็ น Health literacy ได้ เพราะมุง่ เน้ นให้ ประชาชนดูแลตัวเองได้ โดย
เริ่มต้ นจากการกระจายนิตยสารหมอชาวบ้ านไปให้ ทวั่ ถึงในชนบท สิ่งสาคัญคือเราตระหนักว่าจะต้ องทาให้
ประชาชนพึง่ พิงตัวเองได้ ดังนันจึ
้ งมีการจัดทาคูม่ ือเพื่ออธิบายอาการต่างๆ ว่าอาการแบบนี ้เป็ นอะไร และ
ควรทาอย่างไร เพื่อให้ ประชาชนสามารถวินิจฉัยได้ ด้วยตัวเอง และในการรักษานันควรรั
้
กษาแบบไม่ใช้ ยา
อย่างไร แต่ถ้าหากต้ องใช้ ยาก็จะแจ้ งว่าจะหาซื ้อยาได้ ที่ไหน ราคาเท่าไร ซึง่ เน้ นว่า Health literacy สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ แต่ต้องเขียนถูกต้ องตามหลักการรักษา เข้ าใจง่าย และปฏิบตั ไิ ด้ จริง ซึง่ ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นถึง
คานิยามของ Health literacy ว่ามุง่ เน้ นถึงหลักการ เข้ าใจ เข้ าถึง และปฏิบตั ไิ ด้ อันดับแรกก็คือ เข้ าถึง แล้ ว
จะเข้ าใจว่าต้ องปฏิบตั อิ ย่างไร
หมอชาวบ้ านเริ่มต้ นจากแนวคิดคือการให้ ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพและปฏิบตั ไิ ด้ ได้ จดั ทา
นิตยสารจากบุคลากรทางการแพทย์และกระจายให้ ทวั่ ถึง และอ่านง่าย และมีการทาคูม่ ือหมอชาวบ้ านที่
ครอบคลุมทุกโรค โดยมีแนวคิดให้ ประชาชนพึง่ พิงตนเองได้ ทังการวิ
้
นิจฉัยอาการ การดูแลตนเองโดยไม่
ต้ องใช้ ยา การแนะนาการใช้ ยา เป็ นการเสริมพลังให้ ประชาชนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง โดยข้ อมูลที่สง่ ออกไป
คือข้ อมูลที่เป็ นจริง ง่าย และปฏิบตั ไิ ด้ ทังนี
้ ้ประเด็นสาคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพคือต้ องให้ ประชาชน
เข้ าใจ และปฏิบตั ไิ ด้ แต่จากคานิยามจาก WHO ค่อนข้ างเข้ าใจได้ ยาก รวมทัง้ KPI ของกรมอนามัยก็ไม่ร้ ูวา่
จะประเมินหรื อวัดอย่างไรนันเป็
้ นอุปสรรคสาคัญของผู้ปฏิบตั งิ าน
ที่ผา่ นมาหมอชาวบ้ านได้ มีการทาวิจยั กับคน ๔ กลุม่ คือ แม่ค้า มอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง รปภ. และ
แม่บ้าน ซึง่ กลุม่ เหล่านี ้แทบไม่มีความรู้ด้านสุขภาพเบื ้องต้ นเลย ตังแต่
้ การเข้ าถึงข้ อมูลด้ านสุขภาพ เวลาที่
เจ็บป่ วยคนกลุม่ นี ้ใช้ บริ การร้ านขายยา และแทบไม่มีสิทธิ์ในการประกันสุขภาพ หรื อไม่ไปหาหมอเพราะต้ อง
ขาดรายได้ รวมทังยั
้ งมีข้อจากัดทางด้ านการอ่านเขียน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั พบว่า คนไทย ๑
ใน ๓ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และมีความพิการ ซึง่ ทาให้ เข้ าไม่ถึงข้ อมูลด้ านสุขภาพ ไม่มีเวลาในการจัดการ
ชีวิตในการเข้ าถึงข้ อมูล หมอชาวบ้ านจะทาการศึกษาการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณเพื่อออกแบบการเข้ าถึง
ข้ อมูลและการสื่อสารแก่คนจนเมือง คนในชนบท ผู้สงู อายุ และคนพิการ โดยเน้ นการทางานกับภาคเอกชน
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และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับเรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตังแต่
้ ระดับพื ้นฐาน ระดับกลาง และ
ระดับสูง โดยเน้ นที่ระดับพื ้นฐาน และมองกลุม่ เป้าหมายเป็ นรายบุคคล
ปั จจัยความสาเร็จในเรื่องของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ ประกอบด้ วย ๑) ตัง้ หน่ วยงานกลาง
ที่ไม่ ขนึ ้ กับหน่ วยราชการ หรือองค์ กรอิสระในการช่ วยติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน โต้ ตอบและ
ดูแลข้ อมูลด้ านสุขภาพให้ กับประชาชน เพื่อให้ ทางานคล่ องตัวและให้ ข้อมูลต่ างๆ ได้ อย่ างรวดเร็ว
๒) กฎหมายทาให้ เขียนข้ อมูลได้ สัน้ กระชับ เข้ าใจง่ าย และคุ้มครองผู้บริ โภค เช่ น การทาฉลาก
เตือนผลิตภัณฑ์ ข้ อมูลประกันชีวิต เป็ นต้ น ๓) การออกแบบวิธีการสื่อสารที่ทาให้ กลุ่มเป้ าหมาย
ต่ างๆ เข้ าใจข้ อมูลได้ ง่ายมากขึน้ ๔) ในเรื่องความรอบรู้ ด้านสุขภาพนัน้ ถึงจะมีความรอบรู้ มาก
หรือเข้ าใจมาก แต่ ยังไม่ มีการปรับพฤติกรรม จะต้ องลงลึกไปถึงหลักจิตวิทยาของบุคคลนัน้ ด้ วย
โดยเฉพาะต้ องมีการปฏิบัตหิ รือการกระทาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
นพ.ธนบดินทร์ คชเสนี
ผู้แทนฝ่ ายการแพทย์ บริษัท AIA สานักงานใหญ่
AIA เน้ นเรื่ องการสร้ างเสริมสุขภาพของพนักงาน ผู้ถือหุ้น และลูกค้ า โดยบริษัทมีนโยบายในการ
ดูแลสุขภาพให้ กบั พนักงานและลูกค้ า คือ ๑) Health and Wellness โครงการส่งเสริ มสุขภาพของพนักงาน
(ดาเนินการประมาณ ๗ ปี ) พบว่า แรงจูงใจและแรงบันดาลใจต่างๆ เป็ นเรื่ องสาคัญในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึง่ ในการดาเนินงานจะมีการจัดกิจกรรมไม่ซ ้ากัน แปลกใหม่ สร้ างแรงจูงใจ หาคนต้ นแบบในการ
ดูแลสุขภาพ มีการครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย ทารายบุคคล รายกลุม่ และทาได้ ทงองค์
ั ้ กร มีการสื่อสารทุก
ช่องทาง มีความสม่าเสมอในการติดตามของทีมงาน และรับฟั งความคิดเห็นและการประเมินโครงการ มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั องค์กรต่างๆ ๒) AIA Vitality เป็ นมิตใิ หม่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ เริ่ม
ดาเนินการเมื่อเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๙ โดยใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ เชิงพฤติกรรมในการสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู ค้ า
ดูแลสุขภาพตนเอง หากลูกค้ ามีสขุ ภาพดีจะทาให้ เบี ้ยประกันลดลงสูงสุดประมาณ ๒๕% (เบี ้ยประกันของ
คนดูแลสุขภาพจะถูกกว่าคนที่ไม่ดแู ลสุขภาพ) โดยมีการเก็บสถิติ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่าเบี ้ยประกันของคนที่
ดูแลสุขภาพควรจะถูกกว่าคนที่ไม่ดแู ลสุขภาพ จุดสาคัญ ๓ ส่วนคือ การรู้เรื่ องสุขภาพของตนเอง (Know
your health) การปรับปรุงสุขภาพของตนเอง (Improve your health) และการรับผลตอบแทน (Getting
rewards) ๓) AIA มีนโยบายที่ทาให้ ข้อมูลของบริษัทและกรมธรรม์เข้ าใจได้ ง่ายที่สดุ แต่ในส่วนขององค์กร
ถ้ ามีนโยบายของผู้บริ หารนันไม่
้ ยาก แต่ในภาพรวมของประเทศ ความรอบรู้ด้านสุขภาพนันจ
้ าเป็ นต้ องทา
ให้ เข้ าใจ เข้ าถึง และง่ายทังต่
้ อการทาความเข้ าใจ และเอื ้อต่อการปฏิบตั ิ รวมทังสร้
้ างสภาวะที่เอื ้อต่อการมี
สุขภาพที่ดี
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รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความหมายของความรอบรู้ คือ การตัดสินใจจากข้ อมูลที่ได้ ผา่ นการคิด วิเคราะห์มาแล้ ว จึง
จาเป็ นต้ องสร้ างกระบวนการการเรี ยนรู้ในการเลือกและตัดสินใจนาข้ อมูลไปใช้ และรู้จกั การใช้ สิทธิ์ของ
ตนเอง
ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Health literacy) คือ การคืนสิทธิ์ในการตัดสินใจให้ กบั ประชาชน สิทธิ์
ในการเลือก สิทธิ์ในการใช้ และมัน่ ใจในข้ อมูล แต่คนที่เกี่ยวข้ องต้ องมีการให้ ข้อมูลและข้ อเท็จจริ งที่ถกู ต้ อง
สร้ างกระบวนการการให้ ข้อมูลที่ทาความเข้ าใจได้ ง่าย ประชาชนมีหน้ าที่ในการตัดสินใจบนพื ้นฐานข้ อมูลที่
ถูกต้ อง แชร์ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นความจริง ปัญหาคือทุกวันนี ้เราด่วนแชร์ สิ่งต่างๆ ไปโดยที่ไม่ร้ ูวา่ จริงเท็จแค่
ไหน ทาให้ หลายฝ่ ายรู้สกึ ตระหนักมากกับปัญหานี ้ ซึง่ จริ งๆ แล้ ว Health literacy คือต้ องเข้ าใจกันทังสอง
้
ฝ่ าย คือฝ่ ายภาคผู้ให้ บริการจะต้ องไว้ ใจประชาชนว่า มีการกระบวนที่จะเอาข้ อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจได้
ซึง่ ผู้ให้ บริการจะต้ องเปลี่ยนวิธีการให้ ข้อมูลโดยใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย ภาษาที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึง
ได้ ง่าย ซึง่ ต้ องกลับมามุง่ เน้ นในเรื่ องหลักเกี่ยวกับการแพทย์ทกุ ด้ านว่าต้ องมีการสื่อสารที่ทาให้ ประชาชน
เข้ าใจได้ และตระหนักในเรื่ องการให้ การตัดสินใจ ฉะนัน้ Health literacy คือกระบวนการที่จะเกิดขึ ้นกับทุก
คน ในคนไข้ คนในครอบครัว คนทุกกลุม่ วัย
ส่วนเจ้ าหน้ าที่ด้านสาธารณสุข ควรสนับสนุนให้ วิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้ อมในชุมชน เพราะ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพคือ การมีข้อมูลที่สอดคล้ องกับบริ บทของสังคม
หากต้ องการให้ คนมีการทักษะด้ านความรอบรู้ สุขภาพ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องมีการ
ผลักดันให้ มีการให้ ข้อมูลสุขภาพที่เข้ าใจได้ ง่าย ไม่ ใช่ แค่ เรื่ องของโรค หรือการเจ็บป่ วย แต่ เป็ น
ข้ อมูลทัง้ การป้ องกัน ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน รวมทัง้ ประเด็นทุกมิตทิ ่ เี กี่ยวข้ องกับ
สุขภาพทัง้ ต่ อตนเอง ครอบครัว หรือคนอื่น ซึ่งการผลักดันนโยบายด้ านความรอบรู้ ด้านสุขภาพคือ
การผลักดันให้ สังคมให้ ความสนใจเรื่ องข้ อมูลสุขภาพ และตรวจสอบข้ อมูลให้ ถกู ต้ องการที่จะ
ตัดสินใจ ผลักดันให้ ทุกกลุ่มทุกองค์ ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องด้ านข้ อมูลสุขภาพ
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ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ คือการเรี ยนรู้ การรู้ จักตัวเอง
แต่ ปัจจุบันคนส่ วนใหญ่ ยังไม่ ร้ ู จักตัวเอง จึงทาให้ ตัดสินใจไม่ ได้ และทาตามคนอื่น
ความรอบรู้ สุขภาพ คือ การทาให้ คนมีสติ ทาให้ คนปฏิบัตไิ ด้ ตามศาสตร์ พระราชา
คือ การเข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนา
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ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่ งชาติ

วิทยากร :
๑. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินธโร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระครูสวุ รรณโพธิวรธรรม
วัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี
๓. พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๕. นายแพทย์ประจักษ์ วิช เล็บนาค
รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
------------------------------------------------------------
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ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เกิดขึ ้นจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยฝ่ ายของ
คฤหัสถ์ที่ให้ ความสาคัญในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ จนนาไปสู่มติเรื่ องพระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ
ความสาคัญนี ้นาไปสูม่ ติของมหาเถรสมาคมให้ ดแู ลเรื่ องนี ้ คือดูแลเรื่ องของวัดกับการส่งเสริมสุขภาพ และ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ รวมทังการดู
้
แลเอาใจใส่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ
สานักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเมื่อ
คฤหัสถ์เห็นความสาคัญพระสงฆ์จงึ เห็นความสาคัญด้ วย เมื่อองค์กรสงฆ์สงู สุดเห็นความสาคัญจึงทาให้
ธรรมนูญเกิดขึ ้น คฤหัสถ์ที่เกี่ยวข้ องจึงเข้ าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง และนาไปสูธ่ รรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ซึง่ ไม่เพียงแค่พระสงฆ์เท่านัน้ แต่รวมไปถึงสุขภาพของชุมชนและสังคมด้ วย ซึง่
เนื ้อหาของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ กล่าวถึงความสาคัญอยู่ ๔ ประเด็น คือ ๑) พระสงฆ์กบั
การดูแลสุขภาพตนเองหรื อกันเองตามหลักพระธรรมวินยั ๒) ฆราวาสโดยชุมชนและสังคมที่มีสว่ นในการ
อุปัฏฐากพระสงฆ์ให้ ถกู ต้ องตามหลักพระธรรมวินยั ๓) บทบาทของพระสงฆ์ที่จะเป็ นผู้นาด้ านสุขภาพใน
การดูแลชุมชนสังคม ๔) การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
กระบวนการยกร่ างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่ งชาติ
เรื่ องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนเท่านัน้ แต่
เป็ นการสร้ างความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาด้ วย ซึง่ กระบวนการยกร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ที่ผา่ นมานัน้ เมื่อมีฉนั ทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่ องนี ้แล้ ว ก็มีคณะทางานขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ โดยมี นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา เป็ นประธาน และมี
องค์ประกอบ จาก ฆราวาสและพระสงฆ์ และต่อมาจึงมีการยกร่างโดยความร่วมมื อจากภาคีเครื อข่ายใน
ภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากต้ องให้ มีเกิดความเข้ าใจร่วมกันทังฆราวาสและพระภิ
้
กษุสงฆ์ บนพื ้นฐานการดูแล
สุขภาพของพระสงฆ์นนจะต้
ั ้ องถูกต้ องตามหลักการของพระธรรมวินยั
ดังนันสิ
้ ่งสาคัญในการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์คือ การขับเคลื่อนภายหลังจากมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นนจะท
ั ้ าอย่างไร ซึง่ ได้
เรี ยนรู้จากกระบวนการยกร่าง และได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ เข้ าใจมากขึ ้นว่าสิ่งใด
เหมาะสม ในการขับเคลื่อนธรรมนูญนันจะเน้
้
นกระบวนการการมีสว่ นร่วมและอาศัยธรรมวินยั และพระสงฆ์
นาทาง โดยมีฆราวาสเป็ นผู้สนับสนุน
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ของฆราวาส
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ของฆราวาส เริ่มต้ นตังแต่
้ การทาบุญใส่บาตรจะต้ องเป็ นอาหารที่ดีเพื่อ
สุขภาพ ไม่ใช่เพียงอาหารอร่อยเท่านัน้ แต่ควรเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ไม่ใช่อาหารรสจัด อาหารน ้ามัน
เยอะ เป็ นต้ น ถ้ าหากฆราวาสทาความเข้ าใจและเรี ยนรู้ในเรื่ องนี ้ เมื่อฆราวาสจะทาบุญใส่บาตรก็จะ
คานึงถึงสุขภาวะของพระสงฆ์ที่จะเกิดขึ ้นด้ วย
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การดูแลสุขภาพให้ กับชุมชนโดยพระสงฆ์
พระสงฆ์ดแู ลสุขภาพให้ กบั ชุมชนจะเป็ นเรื่ องของการให้ ความรู้โดยการเทศน์ ซึง่ ในอดีตวัดนับว่า
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ แต่ในช่วงหลังมีการละเลย ซึง่ หากพูดถึงเรื่ องสุขภาวะนันจะไม่
้
ใช่แค่เพียงเรื่ องกายอย่าง
เดียว แต่รวมไปถึงด้ านจิตใจ สังคม และปัญญาด้ วย ซึง่ หลังจากมีการประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แล้ ว บทบาทของวัดเป็ นจุดเชื่อมต่อการดาเนินงานด้ านสุขภาพระหว่างวัดกับชุมชน
หลักของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
พระพุทธเจ้ าตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการฉันอาหาร ๒ มื ้อ ซึง่ พระสงฆ์ไม่ควรทา
ความเดือนร้ อนให้ กบั ฆราวาส ซึง่ หากวิเคราะห์เบื ้องต้ นเช่นเดียวกับหลักของพระพุทธเจ้ าว่า การทาน
อาหารในเวลากลางคืนเป็ นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนันพระสงฆ์
้
จะต้ องรู้จกั รักษาสุขภาพตนเอง ซึง่
แนวคิดนี ้เป็ นฐานความคิดที่หนึง่ ตามหลักของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทานอาหารอย่างไรก็ตามจะต้ องมีการพิจารณาก่อนฉัน ไม่ใช่ฉนั เพียงอย่างเดียวจนทาให้ เกิดโรค ทังนี
้ ้
พระสงฆ์เป็ นต้ นแบบของสังคมซึง่ พระสงฆ์จะต้ องเป็ นแบบอย่างทังในเชิ
้ งกายภาพและด้ านพฤตินยั ด้ วย ทัง้
ทางกาย และทางจิต ซึง่ พระสงฆ์จะต้ องมีบคุ ลิกที่ดี หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น “สังฆโสภณ” เพราะฉะนันพระสงฆ์
้
จะต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องของสุขภาพตนเอง
ดังนันหากพระสงฆ์
้
จะเป็ นผู้นาทางด้ านสุขภาพแล้ ว
พระสงฆ์จะต้ องดูแลสุขภาพตนเองเพื่อเป็ นต้ นแบบก่อน เมื่อพระสงฆ์มีสขุ ภาพดี พระสงฆ์ก็จะออกมาเป็ น
ผู้นาในด้ านสังคมและด้ านสุขภาพ เมื่อพระสงฆ์ดแู ลตัวเองและฆราวาสให้ การสนับสนุนในเรื่ องของสุขภาพ
พระสงฆ์ พระสงฆ์ก็จะเป็ นผู้นาในด้ านสุขภาพได้ และเป็ นวัฏจักรเช่นนี ้เรื่ อยไป

แนวทางการขับเคลื่อนจากกลุ่มต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
พระครู สุธรรมสาธก วัดธรรมาราม จ.ตรั ง (คณะสงฆ์ หนใต้ )
ในส่วนของคณะสงฆ์หนใต้ สิ่งที่ต้องทาในเรื่ องของสมัชชาชาสุขภาพคือ การป้องกัน รักษา การ
เผยแพร่วิชา รักษาจิตใจและวิญญาณ ถ้ ายังไม่ป่วยเราต้ องช่วยกันป้องกันและให้ ความรู้เพื่อไม่ให้ การ
เจ็บป่ วยเกิดขึ ้นโดยต้ องให้ ความรู้ตลอดจนครบกระบวนการ ส่วนการรักษานันเมื
้ ่ อเป็ นแล้ วต้ องรี บทาการ
รักษา ส่วนเรื่ องการเผยแผ่ความรู้และการดูแลสุขภาพให้ ชาวบ้ านโดยการจัดตังกองทุ
้
นสุขภาพเพื่อดูแล
พระสงฆ์และให้ ความรู้กบั ชาวบ้ าน เช่น ให้ ชาวบ้ านรู้และเข้ าใจในเรื่ องอย่าสร้ างบาปด้ วยการถวาย เช่น
การถวายอาหารที่เหมาะสม ไม่ใช่อาหารที่ก่อให้ เกิดโรคจาพวกอาหารที่มีรสจัด หวาน เป็ นต้ น รวมทังการ
้
ดูแลรักษาสุขภาพจิตและกายให้ มากยิ่งขึ ้น สุดท้ ายคือการเน้ นความสะดวกสบายของสถานที่ในชุมชน และ
การดาเนินงานแนวราบเพื่อให้ พระสงฆ์ทกุ รูปเห็นความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว
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พระครู ภัทรธรรมคุณ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.ลพบุรี (คณะสงฆ์ หนกลาง)
ในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง เรื่ องการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์มีโครงการสาคัญ
ดังนี ้ ๑) โครงการขับเคลื่อนกองบุญและโครงการชีวิตและความตาย ซึง่ พระสงฆ์ในส่วนหนกลางที่
ลพบุรีมีการสร้ างเครื่ องออกกาลังกายภายในวัดเพื่อให้ พระภิกษุสงฆ์และประชาชนได้ ออกกาลังกาย ๒)
การสร้ างวัด ๕ ส ให้ เป็ นวัดที่สะอาด สงบ ร่ มรื่น สิ่งแวดล้ อมดี ธรรมะดี ให้ วดั เป็ นต้ นแบบในการดูแล
สุขภาพและเป็ นตัวอย่างให้ กบั ประชาชน รวมถึงการอยูเ่ ป็ นกินเป็ น โดยการทานของที่มีประโยชน์ และเป็ น
ต้ นแบบในการอยูอ่ ย่างพอเพียง ๓) งานศพปลอดเหล้ า มีการขับเคลื่อนให้ งานศพปลอดเหล้ าโดยการ
ประสานและพูดคุยกับผู้นาของชุมชน ๔) การขยายกองบุญ โดยการขับเคลื่อนให้ พระภิกษุสงฆ์ดแู ลกัน
และกัน โดยการสร้ างองค์ความรู้และจิตสานึกให้ กบั พระภิกษุสงฆ์ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยหรื ออายุ
เยอะ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชาวบ้ านด้ วยการเทศน์ สร้ างจิตอาสาในการดูแล และให้ กาลังใจ
กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ เพื่อให้ ทงพระและชุ
ั้
มชนทุกคนได้ อยู่ดีมีสขุ
คณะสงฆ์ หนตะวันออก
ในส่วนของคณะสงฆ์หนตะวันออก ได้ มีการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละพื ้นที่ อาทิ ในพื ้นที่
โคราชมีการขับเคลื่อนประเด็นด้ านสุขภาพเรื่ องของพระอสว.
พื ้นที่ปราจีนบุรีได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
ปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับพระสงฆ์ ซึง่ ปัญหาที่เกิดขึ ้นไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั พระ
เพียงอย่างเดียว แต่อยูท่ ี่ประชาชนด้ วยเช่นกัน ที่ผ่านมาในพื ้นที่แต่ละที่ได้ มีการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ
เช่น ร้ อยเอ็ดทาเรื่ องวัดส่งเสริมสุขภาพ กองทุนสวัสดิการพระสงฆ์ และในส่วนของวัดทาเป็ น ศสมช. (ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน) โดยให้ วดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชนชนเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามาใช้ พื ้นที่ของวัดให้
เกิดประโยชน์ ซึง่ การขับเคลื่อนในหนตะวันออกนันใช้
้ การทาตัวให้ ค้ นุ เคยกับชุมชน และการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นนจะต้
ั ้ องขับเคลื่อนไปด้ วยกันทัง้ บ้ าน โรงเรี ยน วัด และหน่วยราชการที่อยูใ่ น
ชุมชน ต้ องดูบริ บททัว่ ไปของชุมชน รวมถึงการให้ เกียรติซึ่งกันและกันในชุมชน
โจทย์ สาคัญคือ ทาอย่ างไรให้ พระสามารถประสานกับชุมชนให้ และทุกภาคส่ วนเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม เนื่องจากการแก้ ไขปั ญหานั้นพระไม่ สามารถขับเคลื่อนเองได้ แต่ ต้องให้ ประชาชนเข้ ามา
ช่ วยอุปถัมภ์ โดยการหาแนวร่ วมที่มีความเข้ าใจและสร้ างการมีส่วนร่ วมจากบุคคลในหน่ วยงาน
ต่ างๆ เข้ ามามีบทบาทดาเนินการขับเคลื่อนไปด้ วย
คณะสงฆ์ หนเหนือ
ในส่วนของคณะสงฆ์หนเหนือ มีหลักการที่สาคัญคือ การมองถึงสิ่งที่มีอยู่ในพืน้ ที่ว่าเรามี
อะไรบ้ าง และจากนีค้ วรจะทาอะไรต่ อไป เช่น เชียงใหม่มีการตังคณะท
้
างานและการดูแลเรื่ องสุขภาพ
ทังโรงพยาบาลและในพื
้
้นที่ ประเด็นต่อไปคือ จากนี ้ไปควรทาอะไรบ้ าง โดยมีการตังเป้
้ าหมายการ
ดาเนินงาน มีการเสนอหัวข้ อและประโยชน์ที่เกิดขึ ้นให้ พระผู้ใหญ่ทราบ มีการพูดคุยในจังหวัด มีด้านของ
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ธรรมทูตเป็ นสื่อกลาง และมีคณะทางาน คณะประเมินและติดตาม รวมถึงกลไกสมัชชาในจังหวัดที่เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนจะเริ่มต้ นโดยมีการพูดคุยกันในจังหวัด โดยมีเวทีอธิบายเหตุผลหลัก
และสิ่งที่จะดาเนินการต่อไป จากนันจะมี
้ การติดตามและมีการพูดคุยกับสมัชชาต่างๆ
ในส่วนของ
งบประมาณนันจะได้
้
รับจากเทศบาล อบต. รวมถึง สปสช. จากการมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนั ป่ าตอง ชาวบ้ านที่
เข้ ารักษาที่โรงพยาบาลจะมีความสบายใจเมื่อเห็นพระและเณรผูกข้ อมือให้ กาลังใจ ให้ โอกาสในการให้ ทาน
ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมซึง่ วิถีชีวิตมีการเชื่อมโยงกัน
คณะสงฆ์ ธรรมยุต
ประเด็นการดูแลด้ านสุขภาพนันเป็
้ นการดูแลสุขภาพจิตด้ วยการภาวนา ดูแลสุขภาพกายโดยการ
เดินจงกลม บิณฑบาต กวาดวัด เป็ นต้ น ในด้ านอาหารนันจะต้
้ องเลือกอาหารฉันเอง ส่วนเรื่ องของพระสงฆ์
ดูแลกันเองโดยการใช้ สมุนไพรในการป้องกันและรักษา ส่วนเรื่ องของชุมชนดูแลพระสงฆ์จะมีชาวบ้ านเข้ า
มาช่วยในการผลิตสมุนไพรให้ พระและชาวบ้ านเองได้ แบ่งกันฉันท์และแบ่งกันกินเพื่อดูแลสุขภาพทังพระ
้
และชาวบ้ าน ส่วนสาธารณสงเคราะห์เป็ นการอบรมทางจริยธรรม เช่น การบวชสามเณร
สิ่งที่จะต้ องดาเนินการต่อไปคือ การทาให้ พระสงฆ์ตระหนักและให้ ความรู้พื ้นฐานเรื่ องอาหาร ส่วน
เรื่ องพระสงฆ์ที่อาพาธนันจะดู
้ แลโดยการสร้ างพระอสว. ซึง่ จะมีการปรับเปลี่ยนจากแพทย์แผนปัจจุบนั เป็ น
การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐานโดยพระสงฆ์เอง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบาบัด
และใช้ สื่อประเภทต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่ องอาหารที่เป็ นประโยชน์ พื ้นที่สาหรับพระสงฆ์ในโรงพยาบาล
และกิจกรรม “บวร” ที่ต้องมีการดาเนินการที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืน
แนวทางและก้ าวต่ อไปในการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนต่อไปนันยั
้ งไม่ได้ ออกแบบโดยเฉพาะ ปั จจุบนั ยังไม่มีการรับรองใดๆ มีเพียงให้
พระสงฆ์เข้ ารับบริการการรักษาที่สถานบริ การสุขภาพใกล้ วดั เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่เหมาะกับบริ บทของพระสงฆ์
แต่ในอนาคตจะต้ องเรี ยนรู้ และให้ ทางคณะสงฆ์ออกแบบให้ เหมาะสม ให้ สามารถดูแลได้ อย่างต่อเนื่องเมื่อ
มีปัญหาในเรื่ องของสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกาลังกายของพระสงฆ์ เป็ นต้ น
การขับเคลื่อนในส่วนของพื ้นที่นนจะมี
ั ้ การสร้ างวัดตัวอย่าง เพื่อนาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ กันและกัน ซึง่ กรมอนามัย และ สสจ. มีการขับเคลื่อนเรื่ องวัดเพื่อสุขภาวะพอสมควรซึง่ สามารถนาไปต่อ
ยอดได้ ส่วนวัดในพื ้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันนัน้ มีความเป็ นไปได้ ที่จะขับเคลื่อนในระดับชุมชน และทาเป็ น
ธรรมนูญของวัดและชุมชน เนื่องจากชุมชนและวัดในแต่ละชุมชนนันมี
้ ความแตกต่างกัน อาจมีข้อตกลงว่า
ชุมชนกับวัดจะทาอะไรร่วมกันเพื่อสุขภาวะพระสงฆ์ในภาพรวม
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ประเด็นเรื่ องสิทธิท่ พ
ี ึงมีตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ได้ แก่
๑) สิทธิในการรับการรักษา เช่น เมื่อพระธุดงค์ป่วย ไม่จาเป็ นต้ องไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่มีสิทธิ์ สามารถเข้ าโรงพยาบาลได้ ทกุ แห่งทัว่ ประเทศ เป็ นต้ น
๒) สิทธิในการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยทัว่ ไป
๓) อสม.พระสงฆ์ เหมือนเป็ นบุรุษพยาบาลทางสงฆ์ ซึง่ ต้ องผลักดันให้ เกิดให้ ไ ด้ และจะต้ องมี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้ วย
๔) สิทธิที่พงึ ได้ ในเรื่ องของกองทุนสุขภาพ
ในงบประมาณปี ๒๕๖๒ หลังจากมีธรรมนูญนี ้แล้ ว ซึง่ สามารถโยงไปยังการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ๖ ด้ าน ในด้ านสาธารณสงเคราะห์ และธรรมนูญฉบับนี ้จะเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อน
ส่วนหนึง่ ในด้ านสาธารณสงเคราะห์ซงึ่ เป็ นเรื่ องที่ยงั่ ยืนและมีองค์กรภาคีเข้ ามามีสว่ นร่วมมาก ที่สาคัญคือ
ต้ องรู้จกั องค์กรภาคีเครื อข่าย รวมถึงการทางานอย่างเป็ นระบบ มีกลยุทธ์ มียทุ ธศาสตร์ และมีการวางแผน
ซึง่ หากสามารถทาได้ องค์กรเครื อข่ายก็จะพร้ อมให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ซึง่ ผู้ทางานจะต้ องมีความ
เข้ าใจและสามารถชี ้แจ้ งให้ บคุ คลอื่นได้ รับรู้ ซึง่ ถ้ าพระสงฆ์เข้ าใจและพัฒนาได้ จะทาให้ เป็ นผู้มีสขุ ภาวะทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ ทังนี
้ ้ต้ องมุง่ เป้าโดยขับเคลื่อนบนฐานแนวคิดของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ซึง่ เมื่อมีธรรมนูญฯฉบับนี ้เกิดขึ ้นแล้ ว สิทธิที่จะได้ รับนันก็
้ จะต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานอันพึงมี สอดคล้ องตามหลัก
พระธรรมวินยั
และฐานในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินนควรเริ
ั้
่มต้ นจากหน่วยงาน
ของ อปต. ซึง่ เป็ นหน่วยอบรมประจาตาบลที่ดาเนินงานในด้ านสุขภาวะที่มีความเกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงกับ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ส่วนงานฝ่ ายสาธารณสงเคราะห์เป็ นหน่วยงานที่จะต้ องขับเคลื่อนทางสังคมร่วมกับหลากหลาย
หน่วยงาน ที่ผา่ นมาได้ มีการประชุมและจัดทาร่างระเบียบในการทางานด้ านสาธารณสงเคราะห์ให้ เป็ น
รูปธรรม และจะประกาศใช้ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึง่ จะมีการขับเคลื่อนจะผ่านประธานฝ่ ายสา
ธารณสงเคราะห์ของทุกๆ จังหวัด การขับเคลื่อนนันทางคณะสงฆ์
้
ที่เป็ นพระนักพัฒนาสามารถประสานงาน
กับประธานฝ่ ายสาธารณสงเคราะห์ของทุกจังหวัดได้ และในส่วนของสื่ อประชาสัมพันธ์และแผนแม่บทนัน้
คณะกรรมการฝ่ ายสาธารณสงเคราะห์จะส่งข้ อมูลให้ กบั คณะสงฆ์ทกุ จังหวัดทุกพื ้นที่ในประเทศไทย

68

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่ งชาติเป็ นการดูแลทัง้ ทางกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา
เป็ นการใช้ ทางธรรมนาทางโลก ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่ งชาติมีรายละเอียดที่พระสงฆ์ ดูแล
พระสงฆ์ เองตามหลักพระธรรมวินัย การที่พระสงฆ์ ให้ ความรู้ กับฆราวาสและชุมชนเพื่อให้ เกิดสุข
ภาวะที่ดี และสุดท้ ายชุมชนและฆราวาสต้ องดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ เช่ นกัน
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ นัน้ หลายหน่ วยงานต้ องเข้ ามาร่ วมสนับสนุนให้
พระสงฆ์ มีสุขภาพดี นาไปสู่ชุมชนสังคมเป็ นสุข
เพราะฉะนัน้ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ส่ ูการปฏิบัติ
ไม่ ได้ อยู่กับคนใดคนหนึ่ง แต่ เป็ นการร่ วมมือกันของทุกภาคส่ วน
ซึ่งธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ไม่ ได้ เป็ นเพียงแค่ ด้านสุขภาพเท่ านัน้
แต่ เป็ นการสร้ างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้ วย

69

จาก ๔P ไปสู่ Wisdom อย่ างไร?

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้ วย
๑. ดร.วิสทุ ธิ์ สุกริ นทร์
๒. ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
๓. อาจารย์บญ
ุ เรื อง ขาวนวล
๔. ดร.ชญาดา ดานุวงศ์
ผู้ดาเนินรายการ
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต

สานักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองผู้อานวยการ สปสช. เขต ๓ จ.นครสวรรค์

-----------------------------------------------------------------
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เวที เ สวนาภายใต้ หั ว ข้ อ “จาก ๔P ไปสู่ Wisdom อย่ า งไร? “ มุ่ ง เน้ นการสะท้ อนถึ ง
กระบวนการพัฒ นาและขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ว นร่ วมระดับพื น้ ที่ ตงั ้ แต่การก่ อตัว การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยมีฐานทางปั ญญามาหนุนเสริ ม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นหลังจากมี
การนากระบวนการไปใช้
๔PW ย่ อ มาจาก PARTICIPATORY, PUBLIC, POLICY, PROCESS และ base on Wisdom
หมายความถึง กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วมบนพืน้ ฐานทางปั ญญา” เดิมคา
เหล่านี ้อาจจะแยกกันอยู่ เมื่อนามาหลอมรวมกันผนวกกับการเติมคาว่าปั ญญาจะเชื่อมต่อกันกระบวนการ
หมุนวนเป็ นวงล้ อ โดยมีตวั W อยู่ตรงกลาง พลังปั ญญาจะเป็ นตัวที่เชื่อมต่อกับ ๔P ทัง้ หมด ดังนั น้ ใน
กระบวนการทัง้ หมด เราจะเห็นว่ าปั ญญาเป็ นสิ่งสาคัญ หากเราขับเคลื่อนด้ ว ยปั ญญาก็จะนาไปสู่
กระบวนการที่นาไปสู่การแก้ ไขปั ญหา ขจัดความขัดแย้ งต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคมไทย ประเด็นที่
น่าสนใจคือ W ซึง่ จากการสืบค้ นดูรากศัพท์ดงเดิ
ั ้ มจะมีอยู่ ๒ ตัว คือ คาว่า “ปั ญญา”เป็ นภาษา “บาลี” และ
คาว่า “ปรั ช ญา” เป็ นภาษา “สันสกฤต” ทัง้ ๒ คา แม้ จะอยู่ในภาษาที่แตกต่างแต่ก็แปลความได้ แ บบ
เดียวกันคือ “ความรู้ ท่ ีร้ ู จริ ง ความรู้ ท่ ีไปสุดทางจนตกผลึกสามารถที่จะนาไปก่ อให้ เกิดการพัฒนา
ได้ ”
กระบวนการทางานนโยบายสาธารณะเป็ นการทางานที่ก่อให้ เกิดปั ญญา ซึ่ง “ปั ญญา” ใน
ที่นี ้ ไม่ใช่ปัญญาในมุมมองของนักวิชาการทัว่ ๆ ไป เป็ นกระบวนการที่ก่อรู ปร่ างจากเจ้ าของประเด็นด้ วย
ตนเอง จนเกิดการตัดสินใจทานโยบาย นักวิชาการเข้ าไปในพื ้นที่ต้องมีใจเปิ ดรับ เพราะเจ้ าของประเด็นหรื อ
ชาวบ้ านนันมี
้ การปฏิบตั ิซ ้าๆ จนตกผลึก เกิดเป็ นปั ญญา ดังนันนั
้ กวิชาการควรรับฟั งให้ เยอะ ใช้ ปัญญา
ทางาน ปั ญญาไม่ได้ ยึดติดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปั ญญาสามารถเกิดได้ จากการทางานซ ้าๆ นักวิชาการได้ นา
ปัญญากลับมาด้ วยจากการฟั ง จากการร่วมสังเกตการณ์ แล้ วก็สง่ ต่อสูล่ กู ศิษย์
กระบวนการหนึ่งที่ทาให้ การขับเคลื่อนมีพลังคือ การมีส่วนร่ วมอย่ างแท้ จริ ง เนื่องจากจะ
ทาให้ เกิดการขับเคลื่อนแบบก้ าวไปด้ วยกันจากจุดเล็กๆ แล้ วขยายใหญ่ ซึง่ คือความพิเศษของกระบวนการ
๔PW ที่ ม องว่าเป็ นการขับ เคลื่ อ นแบบมี ส่ว นร่ ว ม แต่ไ ม่ใช่การมี ส่ว นร่ วมโดยใช้ ท ฤษฏี แต่เป็ นการใช้
กระบวนการทางปัญญา โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ ตอ่ ชุมชน คือคนที่ร้ ูปัญหาแท้ จริง ซึง่ ก็คือคนในชุมชน ใน
การขับเคลื่อนไม่จาเป็ นต้ องทาเป็ นวงจร ซึ่งกระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการที่มีชีวิต และเป็ นกระบวนการที่
เป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ทาให้ ตอบโจทย์ชมุ ชน และสามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างตรงจุด
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“ปั ญญา” คือ “ความรู้ ท่ ไี ม่ สนิ ้ สุด” เกิดจากการทางานจริง เรี ยนรู้ จริง กระทั่งได้ เป็ นปั ญญา
สาหรั บนาไปแก้ ไขปั ญหาและพัฒนางานต่ างๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่
ไม่ได้ เกิดจากการที่เรี ยนสูง แต่อาจมาจากประสบการณ์การทางาน เช่น จากการได้ อาสาไปทาส้ วม ซึง่ คนที่
จบจากมหาวิทยาลัยทาไม่ได้ แต่ช่างก่อสร้ างมีการสะสมประสบการณ์มาก็สามารถทาได้ ในเวลาไม่นาน
จากตัวอย่างข้ างต้ น การเป็ นจิตอาสาสร้ างส้ วม คือ “ปั ญญา” ที่ได้ จากประสบการณ์ที่มีการสะสมจากการ
ทางาน จากตัวอย่างดังกล่าวเพียงอยากให้ เห็นว่า “Wisdom” มีท่ ีมาได้ จากหลายอย่ าง อีกทัง้ “ความรู้ ”
สามารถเกิดได้ จาก “การทดลอง” และ “ประสบการณ์ ”
ตัวอย่ างการนาเอาวิชชาการไปยกระดับงานนโยบายสาธารณะในระดับพืน้ ที่
1. ภาคอีสาน “โฮมสุขอีสาน อาหารปลอดภัย เพื่อคนทัง้ โลก”
เป็ นการยกตัวอย่างจากประเด็นร่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมาได้ มีการทาเวทีรับฟั งความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องเกษตรอินทรี ย์ มีการรวบรวมวิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตของชาวบ้ าน ซึง่ เป็ น
เรื่ องที่นกั วิชาการมีความกังวลว่าสิ่งนี ้จะสูญหาย จึงมีการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ วิถีชีวิต ให้ เห็นถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้ านและปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ ตื่นรู้ถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้น และตระหนักในการ
ดาเนินชีวิตตามวิถีอินทรี ย์ ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการรวบรวมข้ อมูลทางวิชาการ พบว่า มี
ปั ญหาเกิดขึ ้นในด้ านต่างๆ อาทิ ด้ านสุขภาพจากการใช้ สารเคมี ภาระหนี ้สิ ้น ปั ญหาติดเหล้ า ปั ญหาความ
รุ นแรงในครอบครัว และปั จจุบนั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวจัดทาเป็ นเอกสารทางวิชาการประกอบกับ
ข้ อมูลในเชิงนโยบาย
ที่ผ่านมามีการรวบรวมข้ อมูลและรับฟั งความคิดเห็นจากพืน้ ที่ ซึ่งมีการขับเคลื่อนในระดับพื น้ ที่
เท่านัน้ ทาให้ เกิดการขับเคลื่อนได้ น้อย เช่น ในพื ้นที่ สสจ. ดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ โดยริ เริ่ มโครงการ
ด้ านอาหารการกินที่มีความปลอดภัย ไร้ โรค ซึ่งเป็ นนโยบายจากทางกระทรวงลงไปสู่พื ้นที่ เทศบาลก็มี
โครงการตลาดน่าซื ้อ อาหารปลอดภัย โดยเป็ นการทางานที่ ไม่ได้ ทางานร่วมกันในจังหวัด มีการทาเกษตร
อินทรี ย์เพียงร้ อยละ ๓ ของการทาเกษตรในจังหวัดเท่านัน้ โดยบุคคลเหล่านี ้ส่วนใหญ่ทาการเกษตรเพื่อ
บริโภคเองเท่านัน้ ในปัจจุบนั มีการดาเนินงานเกษตรอินทรี ย์เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ ๓ จึงเริ่มมีการถอดบทเรี ยน
การดาเนินงานและขยายผลไปยังชาวบ้ าน โดยแสดงข้ อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ ้น ทาให้ ชาวบ้ านเกิดความ
ตระหนัก และเริ่ มต้ นเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการส่งเสริ มข้ อมูลความรู้ อาทิ เศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบ
กับการเชื่อมโยงข้ อมูลในระดับต่างๆ ทาให้ เกิดความตระหนักเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตัวแปรที่สาคัญคือ ส่ วนใหญ่ ในพืน้ ที่มีผ้ ู ท่ ีตระหนั กและให้
ความสาคัญกับปั ญหาที่เกิดขึน้ อยู่มาก แต่ บุคคลเหล่ านีก้ ระจายตัวกันในพืน้ ที่ ทาให้ พลังในการ
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ขั บ เคลื่ อ นมี น้อ ย จึ งมี แนวคิ ด ในการรวบรวมบุ ค คลเหล่ านี เ้ พื่ อ สร้ างพลั งให้ สังคมได้ รับ รู้ โดย
บทบาทหน้ าที่ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนัน้ เป็ นแค่การเสริ มความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นามา
เป็ นข้ อมูลเข้ าสู่สมัชชา และเผยแพร่ ตามสื่อช่องทางต่างๆ ทาให้ เกิดโครงการต่า งๆ ตามมา เช่น ตลาดสี
เขียว กินสบายใจ ซึ่งได้ รับความร่ วมมือจากเทศบาลโดยการเปิ ดพื ้นที่บนถนนเพื่อใช้ เป็ นตลาดกลางแจ้ ง
แต่ก็เกิดปัญหาในด้ านสภาพภูมิอากาศ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ เปิ ดตลาดในห้ าง
การทางานล้ วนแล้ วแต่มีแกนนา มีผ้ หู วังดีมากมาย แต่การที่จะทาให้ เกิดการหลอมรวมเพื่อสร้ าง
ความตระหนัก และสร้ างการมีสว่ นร่วมนัน้ ต้ องมีความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ ประชาชน
รัฐ และประชาสังคม ซึ่งประเด็นเหล่านี ้ได้ มีการถอดบทเรี ยนจากพื ้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี ที่สาคัญการ
ทางานเหล่านี ้ไม่ควรเร่งดอกเร่งผล แต่ต้องใช้ เวลาพอสมควรในการทางาน
2. ภาคเหนือ “พืชพันธุ์และอาหารที่ม่ ันคง”
การขับเคลื่ อนในภาคเหนื อมี ประเด็นหลักร่ วมกันคือ “เรื่ องความมั่นคงทางอาหารและอาหาร
ปลอดภัย” ซึ่งถ้ าพิจารณาจากศักยภาพของหลายๆ จังหวัด พบว่าเป็ นแหล่งผลิตอาหารโดยตรง ทังผลไม้
้
ข้ าวและผักต่างๆ เรื่ องอาหารปลอดภัย มีประเด็นที่เชื่อมโยงจากการใช้ ภูมิปัญญา โดยปั ญญาไม่ได้ อยู่ใน
ภาควิชาการ ไม่ใช่เพียงแค่จะนาความรู้ ไปให้ ชาวบ้ านให้ ชมุ ชน แต่ในทางกลับกัน เหล่านักวิชาการจะได้
ความรู้จากชุมชนหรื อชาวบ้ าน นักวิชาการเรี ยนในมหาวิทยาลัยจะรู้จากทฤษฎีซงึ่ แตกต่างจากของจริง เมื่อ
นัก วิ ช าการได้ เ ห็น ของจริ ง จะได้ ค วามรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ เกิ ด จากการปฏิ บัติจ ริ ง กิ น ได้ จ ริ ง ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ดั ง นั ้น
นักวิชาการจะต้ องปรับบทบาทให้ เป็ นวิชาการที่กินได้ ใช้ ได้ เข้ าถึงได้ และโจทย์ ต้องมาจากชุมชน
การยกระดับเรื่ องความมัน่ คงด้ านอาหารและอาหารปลอดภัยทาในระดับพื ้นที่ คือ ปั ญญาในพื ้นที่
โดยจะเห็นว่าชุมชนใช้ สิ่งที่มีอยู่ในพื ้นที่มาป้องกันและกาจัดแมลง การใช้ ระบบนิเวศโดยการใช้ แมลงกาจัด
แมลง ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นภูมิปัญญา โดยนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอาจตอบไม่ได้ เท่ากับชุมชนเองและใน
ขณะเดียวกันชุมชนใช้ ปยที
ุ๋ ่ทาขึ ้นเอง จึงทาให้ มองเห็นถึงการเชื่อมโยงภาควิชาการว่า ถ้ าหากจะมีการเชื่อม
ประเด็นเรื่ องของอาหารปลอดภัย จาเป็ นต้ องมองว่า ๑) อะไรคือสิ่งที่ขาด ๒) กระบวนการหรื อวิธีในการ
ขับเคลื่อน ๓) มองถึงเรื่ องของกระบวนการวิเคราะห์
ปั จจุบันในหลายจังหวัด เช่ นพิษณุโลกกาลังเริ่มขับเคลื่อนกลไก “โซ่ ข้อกลาง” ซึ่งก็คือ การ
ที่คณะทางานในพืน้ ที่จะทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่ าง “ผู้ ผลิต” กับ “ผู้ บริ โภค” โดยใช้
เทคโนโลยียุค ๔.๐ ในการทาระบบ ดังนันจะท
้
าให้ ร้ ูว่าเกษตรกรแต่ละรายผลิต ได้ กี่แปลง จะมีผลผลิต
ออกเมื่ อ ไร จ านวนเท่ า ไหร่ ออกสู่ต ลาดได้ เ มื่ อ ไร และผู้บ ริ โ ภคในแต่ล ะพื น้ ที่ เช่ น กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคใน
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โรงพยาบาล หรื อผู้บริโภครายอื่นๆ ต้ องการผลผลิตอะไร ซึ่งระบบจะเป็ นตัวช่ วยในการเชื่อมให้ มีกลไก
โซ่ ข้อกลาง เช่น สมมุตเิ กษตรกรมีผลผลิตเป็ นพริ กขายในราคากิโลกรัมละ ๓๐ บาท โดยจะส่งเข้ าโครงการ
ซึ่งโครงการก็จะมีระบบในการซื ้อเพื่อจัดจาหน่ายต่อให้ กับผู้บริ โภค โดยจะคิดกาไรส่วนต่างเพียงเล็กน้ อย
เพื่อให้ ระบบสามารถอยูไ่ ด้ และผู้บริโภคได้ รับอาหารที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานรับรองโครงการ
3. ภาคกลาง “อาหารเป็ นยา ขยะเป็ นศูนย์ ”
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ไม่ใช่ทาแล้ วได้ แค่ปัญญา (Wisdom) แต่จดุ หมายปลายทางของ
กระบวนการคือสังคมสุขภาวะ ซึง่ กระบวนการทัง้ ๔P กับ ๑ W ถือเป็ นเครื่ องมือ คล้ ายๆ วงล้ อโมเดล ตัว w
อยูต่ รงกลาง ประกอบไปด้ วย ๔P หมุนกันไป เพื่อนาชุมชนไปสูส่ ขุ ภาวะซึง่ เป็ นปัจจัยสุดท้ ายที่เราอยากเห็น
เรื่ องของกระบวนการรู ปธรรมในพื ้นที่ที่นาไปสู่การแก้ ปัญหา ในส่วนภาคกลาง ทัง้ ๒๔ จังหวัดมี
กระบวนการการพัฒนาสาธารณะแบบ ๔PW ครบทุกจังหวัด เนื ้อหาสาระนามาลงเล่มไม่เกิน ๓ เรื่ อง โดย
เรื่ องแรกเป็ น “ธรรมนูญ ระดับหมูบ่ ้ าน” เรื่ องที่สองเป็ น “ธรรมนูญระดับตาบล” และเรื่ องสุดท้ ายคือ “สมัชชา
ระดับจังหวัดดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ” ทัง้ ๓ เรื่ องถ้ านาเอา ๔P ไปจับแล้ ววิเคราะห์ทกุ P ล้ วนใช้ ปัญญาในทุก
กระบวนการทังสิ
้ ้น
ยกตัวอย่างเช่น ธรรมนูญสุขภาพบ้ านโป่ ง การจากัดขยะในชุมชน ซึ่งจากการถอดบทเรี ยนพบว่า
กระบวนการจากัดขยะในชุมชนเริ่ มทาในระดับหมู่บ้านและขยายเป็ นตาบล โดยเป็ นเพียงตาบลเดียวที่ไม่มี
ถังขยะสาธารณะ หรื อ อบต. ไม่มีการจัดซื ้อรถขยะ ไม่ตงขยะใน
ั้
๘ หมูบ่ ้ าน โดยจุดเริ่มต้ นใช้ การสร้ างการมี
ส่วนร่วมแบบไม่รีบเร่ง ค่อยเป็ นค่อยไป กระบวนการธรรมนูญสุขภาพเกิดมาจากการทาโครงการเล็กๆ โดย
ได้ รั บ เงิ น สนับ สนุน เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แล้ ว ก็ ค่อ ยท าไปที ล ะขัน้ ตอน จากขัน้ ที่ ๑ ต่อ ด้ ว ยขัน้ ที่ ๒ และ ๓
ตามลาดับ ซึง่ ระหว่างดาเนินการก็มีการหยุดชะงัก เนื่องจากชาวบ้ านไม่ให้ ความร่วมมือ
ดังนัน้ เพื่อทาให้ เกิดความร่ วมมือจากชาวบ้ านก็ต้องถามชาวบ้ านถึงเหตุผลที่ไม่ ยอมให้
ความร่ วมมื อ คณะทางานเข้ า ไปคุ ยกั บ ชาวบ้ า น มี ก ารจั ดอบรมทีม งานเกี่ ยวกั บ กระบวนการ
ทางาน เพื่อให้ การทางานกับชาวบ้ านราบรื่ นและเกิดผลประโยชน์ สูงสุด ซึ่งการที่ชาวบ้ านมีส่วน
ร่ วมนัน้ จะทาให้ ชาวบ้ านช่ วยกันสานพลังปั ญญาในแก้ ไขปั ญหา
การจัดกระบวนการแบบมีสว่ นร่วมใช้ กบั การพัฒนานโยบายสาธารณะ การก่อเกิด การพัฒนา การ
ประเมิน การทบทวน และในปี นีค้ ณะทางานได้ มีการปรับกระบวนการทางานโดยให้ ชุมชนก่อตังกั
้ นเอง
เพื่อให้ การจัดการประเด็นปั ญหาเป็ นเรื่ องของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โดยการมีส่วนร่ วมตังแต่
้ กระบวนการ
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คัดเลือกเรื่ องของการถอดบทเรี ยน และทีมคณะทางานและนักวิชาการจะทาหน้ าที่เขียนในเชิงวิเคราะห์
ต่อไป
4. ภาคใต้ “การจัดการนา้ ทัง้ ระบบ”
ในภาคใต้ เ อง มี ก ระบวนการ ๔PW ในทุก จัง หวัด ซึ่ ง กระบวนการในการถอดบทเรี ย นจาก
ประสบการณ์ ๑๐ ปี ที่ขบั เคลื่อน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ เครื่ องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ
และการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ พบว่าภาคใต้ มีการขับเคลื่อนที่เป็ นรูปธรรมในด้ านต่างๆ เช่น การ
จัดการน ้าเพื่อไม่ให้ น ้าท่วม หรื อกระบวนการในการช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยน ้าท่วม หรื อภาวะน ้า
แล้ ง เป็ นต้ น โดยในพื ้นที่อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และอาเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า
ส่วนใหญ่มีน ้าท่วมหนัก โดยน ้ามีลกั ษณะเร็วและแรง แต่น ้าท่วมไม่นานก็จะไหลลงสูท่ ะเล
จากประสบการณ์ เหล่ านีท้ าให้ มีการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ และใช้ กระบวนการ
การวิ จั ยเข้ า มาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ปั ญหาโดยชาวบ้ า นเอง แต่ พบการแก้ ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ น้ ไม่
ประสบความส าเร็ จ ท าให้ เ กิ ด กระบวนการการมี ส่ ว นร่ วมในพื น้ ที่ น าไปสู่ ก ารท าให้ เ กิ ด การ
แก้ ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ขึ น้ ในพื น้ ที่ โดยกระบวนการที่ เกิ ดขึน้ นัน้ ชาวบ้ านในพื น้ ที่ อาเภอหลัง สวนจะใช้
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ในการวัดปริ ม าณนา้ ฝน และคาดการณ์ ปริ ม าณนา้ ฝนที่จ ะไหลไปยังพืน้ ที่อื่นๆ
จากนัน้ จะส่ง ข้ อมูล การคาดการณ์ ไ ปยัง พื น้ ที่ เหล่า นัน้ ให้ เฝ้าระวัง และเตรี ยมพร้ อมในการรั บมื อ โดย
กระบวนการจะทาเป็ นเครื อข่าย จะเห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ ้นเป็ นนวัตกรรมที่สร้ างจากความคิดของคน
ในชุมชน และที่สาคัญเป็ นการตอบโจทย์ ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ โดยใช้ ง บประมาณเพียงเล็กน้ อย ไม่เพียงแค่
ดาเนินการร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในชุมชน ยังมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผังชุมชน เพื่อไม่ให้
ขัดขวางเส้ นทางน ้าไหลอีกด้ วย
แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนในพืน้ ที่
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยองมีการดาเนินการต่อยอดจากนโยบายของรัฐ บาล “ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ” โดยมี
กระบวนการรวมกลุ่ม ทางภาควิช าการ ภาคประชาชน ภาคเศรษฐกิ จ เอกชน ที่เป็ นรู ปธรรม พร้ อมทัง้
กระบวนการการมีส่วนร่ วม การดาเนินงาน ๔PW สาหรับภาคประชาชนเป็ นการทางานกับทางชุมชนที่มี
กฎหมายรองรั บ ซึ่ ง ปั จ จุบั น จากการด าเนิ น งานได้ เ รี ย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ๒ ประการ คื อ ๑)
กระบวนการ ๔PW ต้ องใช้ ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ถึงแม้ ว่าการเงินไม่ได้ เป็ นสิ่งสาคัญในกระบวนการ แต่ก็
เป็ น สิ่ ง ที่ ส นับ สนุน ให้ เ กิ ด การขับ เคลื่ อ น ๒) การจัด ตัง้ สหกรณ์ เ พื่ อ การแพทย์ แ ละสุข ภาวะ ซึ่ง ในการ
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ดาเนินงานมีอปุ สรรคเกิดขึ ้นมากมาย แต่ก็สามารถจัดตังขึ
้ ้นได้ สาเร็ จ โดยมีหลักในการดาเนินงานว่า “รวม
คน รวมพลัง สร้ างสรรค์ คุณภาพชีวิต”
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาจะยกระดับกระบวนการ ๔PW โดยเพิ่มเรื่ องของ “จริยธรรม” และ “ศาสนา” เข้ าไป
ด้ วย เพื่อให้ การโกงกินการทุจริ ตจบสิ ้น ซึง่ ต่อไปจังหวัดยะลาจะประกาศชัดเจนว่า “เราจะทาเกษตรอินทรี ย์
ในมิตขิ องธรรมะ”
กระบวนการ ๔PW เป็ นกระบวนการทางปั ญญา เพราะขณะที่เราทากระบวนการ เราต้ อง
ใช้ Wisdom ขณะเดียวกันเมื่อทากระบวนการเสร็จก็จะเกิด Wisdom ได้ คนที่เข้ ามาร่วมทาโครงการ
เช่น ประชาชน เขาก็มีปัญญาอยู่ในตัว เขาก็เอาสิ่งเหล่านี ้มาแลกเปลี่ยนโดยผ่านกระบวนการทางปั ญญา
ในพื ้นที่เขาทาเป็ นวิถีของเขา
นักวิช าการไม่จ าเป็ นต้ องเข้ าไปทาหรื อนาเขา แต่ต้องเข้ าไปเป็ นผู้ร่วมเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ร่ วมกันไป
พร้ อมๆ กัน อย่าคิดว่านักวิชาการรู้มากกว่าพื ้นที่ คนที่ปฏิบตั ิจริ งเขาตกผลึกเกิดปั ญญาจากการกระทา ไม่
เหมือนนักวิชาการที่บอกว่าตัวเองมีปัญญาแต่ไม่ได้ เกิดจากการกระทา ซึง่ ชาวบ้ านเขาทดลองและผ่านการ
ปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งเมื่อนักวิชาการวิเคราะห์บางทีไม่ได้ สงั เคราะห์ หรื อบางครัง้ ใส่ความคิดของตนเองเข้ าไปและ
คิดว่าเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ความจริ งแล้ วนักวิชาการไม่ได้ ถูกต้ องทุกครัง้ ถ้ าเมื่อไรนั กวิชาการเปิ ดใจ
แล้ วไปเรี ยนรู้ กับพืน้ ที่และพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน จะทาให้ เกิดเป็ นเครื อข่ ายถักทอที่ทาให้ ส่ ิงที่ยาก
และเคยทาไม่ ได้ ก็จะสามารถทาได้ ในฐานะนักวิชาการต้ องไม่ติดกรอบและไม่แข็งตัว ต้ องยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนได้ ซึง่ ในแต่ละพื ้นที่หรื อแต่ละบริ บทนันมี
้ ความแตกต่างกัน ปัจจุบนั ปัญหาแต่ละพื ้นที่ไม่เหมือน
ก่อนและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น การผลิตคนในปัจจุบนั ควรสร้ างคนที่คดิ เชิงระบบให้ เป็ น
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กระบวนการหนึ่งที่ทาให้ การขับเคลื่อนมีพลัง คือ การมีส่วนร่ วมอย่ างแท้ จริง
กระบวนการทางานนโยบายสาธารณะเป็ นการทางานที่ก่อให้ เกิดปั ญญา
ซึ่ง “ปั ญญา” ในที่นี ้ ไม่ ใช่ ปัญญาในมุมมองของนักวิชาการทั่วๆ ไป
แต่ เป็ นกระบวนการที่ก่อรู ปร่ างจากเจ้ าของประเด็นด้ วยตนเอง จนเกิดการตัดสินใจทานโยบาย
ถ้ าเมื่อไรนักวิชาการเปิ ดใจแล้ วไปเรี ยนรู้ กับพืน้ ที่และพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน
จะทาให้ เกิดเป็ นเครือข่ ายถักทอที่ทาให้ ส่ ิงที่ยากและเคยทาไม่ ได้ ก็จะสามารถทาได้
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ทุกข์ เศร้ าใต้ เงาเพศภาวะ
รากเหง้ าของภาวะซึมเศร้ าในผู้หญิง และการบาบัดที่ยังยืน

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.สมพร รุ่งเรื องกลกิจ ผู้อานวยการ ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านเพศภาวะและสุขภาพ
สตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ริเริ่ม
โครงการ
๒. นางสุกญ
ั ญา ศรเพชร
ตัวแทนผู้รับบริการ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
๓. นางไพจิตร ประสานพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการในสาขาเฉพาะด้ านจิตเวช
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
๔. นางสุภาพร จันทร์ สาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุม่ งานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร
๕. พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ รองผู้อานวยการ สานักบริ หารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
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ผู้ดาเนินรายการ
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จดั การแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
สมาคมเพศวิถี
----------------------------------------------------------------------------

เวทีเสวนาภายใต้ หวั ข้ อ “ทุกข์เศร้ าใต้ เงาเพศภาวะ รากเหง้ าของภาวะซึมเศร้ าในผู้หญิง และการ
บาบัดที่ยงั ยืน” เป็ นการรับฟั งการเสวนาเชิงเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ของผู้หญิงที่เคยมีภาวะซึมเศร้ า และ
พยาบาลผู้ปฏิบตั งิ านที่เปลี่ยนแปลงมุมมองและวิธีปฏิบตั ิในการเยียวยาภาวะซึมเศร้ า หลังจากเข้ าร่วม
“โครงการบาบัดรักษาโรงซึมเศร้ าที่มีความละเอียดอ่อนด้ านเพศภาวะ”
โดยจะมีการร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและบาบัดรักษาภาวะ
ซึมเศร้ าที่มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเพศภาวะและความเป็ นธรรมทางสังคม
เพื่อการป้องกันและ
บาบัดรักษาโรคซึมเศร้ าที่ได้ ผลและยัง่ ยืน
ดร.วราภรณ์ แช่ มสนิท
ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
ความเป็ นมาของเวทีวนั นี ้มาจากโครงการ “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกัน และบาบัดรักษา
โรคซึมเศร้ าที่มีความละเอียดอ่อนด้ านเพศภาวะ” ซึง่ เป็ นการหารูปแบบการเยียวยาโรคซึมเศร้ าที่ต้องมีมิติ
ในการพิจารณาเรื่ องเพศภาวะ เป็ นโครงการที่ดาเนินงานโดยศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านเพศภาวะ คณะ
พยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ โดยได้ รับการ
สนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็ นโครงการที่เน้ นการเสริม
ศักยภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน โดยมีการอบรม ทดลองความรู้จากการอบรม นาไปใช้ ในการทางานทังในเชิ
้ ง
บาบัดรักษาและเชิงป้องกันในชุมชน ในโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์
พื ้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร รวมทังโรงพยาบาลชุ
้
มชน และรพสต. ในพื ้นที่
รศ.ดร.สมพร รุ่ งเรืองกลกิจ
ผู้อานวยการศูนย์ วิจัยและฝึ กอบรมด้ านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และผู้ริเริ่มโครงการ
จากสถิติประชากรผู้หญิงมีปริมาณมากกว่าผู้ชาย
และผู้หญิงเป็ นผู้ดแู ละรับผิดชอบทุกข์สขุ ใน
ครอบครัว หากผู้หญิงไม่มีความสุขจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และผู้หญิงยังเป็ นกาลัง
สาคัญในด้ านเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบนั ผู้หญิงเป็ นโรคซึมเศร้ ามากกว่าผู้ชาย ในมุมมองทางการแพทย์
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มองถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้ า มาจากสารเคมีในสมองไม่สมดุล หรื อความเครี ยดเรื อ้ รัง หรื อการขาดทักษะ
ในการแก้ ไขปัญหา หรื ออาจเป็ นเรื่ องสัมพันธภาพ เป็ นต้ น ซึง่ เหล่านี ้เป็ นแนวคิดทางการแพทย์ ในเบื ้องต้ น
จึงให้ ผ้ ปู ่ วยออกกาลังกาย หรื อการเบี่ยงเบนความคิด การเปลี่ยนมุมมอง การคิดบวก เป็ นต้ น หากในระดับ
ปานกลางจะให้ ทาการบาบัดเบื ้องต้ นและทานยาร่วมด้ วย ในภาวะรุนแรงต้ องช็อตไฟฟ้า เป็ นต้ น แต่จาก
การพูดคุยกับผู้ป่วยโดยตรงนัน้ พบว่าสาเหตุหนึง่ เกิดจากได้ รับความรุนแรงจากคูส่ มรส ทังด้
้ านร่างกาย
จิตใจ หรื อมีปัญหาชีวิตสมรสและปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยผู้หญิงซึง่ เศร้ าจากปั ญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรง เป็ น ๓
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ ้นและทาให้ เกิดความเครี ยดในผู้หญิง ปัญหาที่เกิดขึ ้นจึงไม่ใช่ปัญหาแค่ในระดับบุคคล
เท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศภาวะ ซึง่ เป็ นสิ่งที่สงั คมคาดหวัง บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้หญิงและผู้ชายว่าต้ องเป็ นอย่างไร
ทาให้ เกิดกรอบสร้ างความกดดันและความเครี ยดให้ กบั ผู้หญิง
เนื่องจากผู้หญิงถูกสอนว่าต้ องดูแลคนอื่นและต้ องอดทน
ที่มาของการริเริ่มโครงการเกิดจากความเข้ าใจในเรื่ องโรคซึมเศร้ าในผู้หญิงที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจาก
การคิดลบ แต่ยงั มาจากสาเหตุอื่นๆ เพราะฉะนันจึ
้ งไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงที่คดิ ลบ แต่เป็ นความไม่เท่า
เทียมเชิงเพศภาวะในบทบาทที่สงั คมคาดหวังในผู้หญิงและผู้ชายไม่เท่ากัน ผู้ชายมีอิสระมากกว่าผู้หญิง
การดูแลเรื่ องซึมเศร้ าในผู้หญิงโดยการทาให้ ผ้ หู ญิงมีความสุขมากขึ ้น
เริ่มต้ นขึ ้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีศนู ย์ความเป็ นเลิศด้ านการรักษาโรคซึมเศร้ าของกรมสุขภาพจิต และมีพยาบาลเข้ า
ร่วมโครงการจานวน ๑๗ คน ในช่วงแรกเป็ นการให้ การศึกษากับพยาบาลในเรื่ องเพศภาวะ และฝึ กฝน
ทักษะกระบวนการในการดูแลผู้หญิงที่มีภาวะซึมเศร้ าโดยการฟื น้ ฟูพลังอานาจและศักยภาพในตัวผู้หญิง
นางสุกัญญา ศรเพชร
ตัวแทนผู้รับบริการ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากประสบการณ์เข้ ารับการบาบัดภาวะซึมเศร้ า เริ่มต้ นอาการเป็ นไมเกรนและต้ องเข้ าพบแพทย์
บ่อยๆ จนหมอวินิจฉัยว่าเป็ นโรคซึมเศร้ าและทาการรักษาด้ วยยา แต่ได้ รั บการรักษาไม่ตอ่ เนื่อง เนื่องจากคิด
ว่าหายแล้ ว จนกลับมาเป็ นภาวะซึมเศร้ าอีกครัง้ โดยสาเหตุที่ทาให้ เกิดภาวะเครี ยดคือปัญหาในครอบครัว
และไม่ได้ ระบายความเครี ยดหรื อเล่าให้ ผ้ ใู ดฟั ง รวมถึงความไม่เข้ าใจของคนรอบข้ าง เดิมการบาบัดมีเพียง
การทานยาและพูดคุยกับพยาบาล โดยได้ รับเพียงการแนะนาเรื่ องการคิดและมองโลกในแง่ดีซงึ่ เป็ นสิ่งที่
ยากในการปฏิบตั ิ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นปัญหาธรรมดาที่เกิดขึ ้นในหลายครอบครัว และเป็ นเรื่ อง
ความอดทนของผู้หญิงที่ถกู ปลูกฝังมา
ต่อมาได้ เกิดการจุดประกายจากพยาบาลที่อยูใ่ นโครงการเรื่ องสิทธิในตนเองที่ควรจะเป็ น และเกิด
การเปลี่ยนความคิดใหม่ในการบาบัด พยาบาลจะแนะนาแนวทางในการปฏิบตั ิและวิธีคดิ ซึง่ ช่วงแรกที่
ปฏิบตั นิ นถู
ั ้ กต่อต้ านจากสามี จนในที่สดุ มีการเปิ ดใจคุยกับสามีมากขึ ้น จนทุกอย่างเริ่มเข้ าที่เข้ าทาง ซึง่
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ตอนที่อยูใ่ นช่วงภาวะซึมเศร้ าถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายไม่รักตัวเอง
ซึง่ การกินยาไม่ได้ ชว่ ยให้ หายจากโรค
ซึมเศร้ า เมื่อได้ รับการบาบัดโดยถูกสอนให้ รักตัวเอง ทาเพื่อตัวเองมากขึน้ เป็ นการต่ อสู้และ
เอาชนะตัวเอง ความคิดในส่ วนที่ลบก็จะไม่ มี เปลี่ยนมุมมองในการใช้ ชีวิต เข้ าใจปั ญหาและ
แก้ ปัญหาได้ ตรงสาเหตุ
นางไพจิตร ประสานพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการในสาขาเฉพาะด้ านจิตเวช
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ก่อนเข้ าโครงการ เดิมมีเพียงการสอนให้ คิดบวกและมองปัญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่เมื่อ
เข้ าโครงการจึงเป็ นจุดเปลี่ยนโดยมีการสอนให้ ร้ ูจกั อานาจ ความรุนแรง และเพศภาวะ เมื่อมีความเข้ าใจก็
สามารถนาสิ่งที่ได้ อบรมมาใช้ กบั ตนเองและคนในครอบครัว สอนลูกโดยไม่แบ่งแยกว่าผู้หญิงต้ องทาอย่าง
นี ้ผู้ชายต้ องทาอย่างนัน้ แต่เป็ นการสอนให้ ลกู เป็ นคนดี งานบ้ านต้ องช่วยกัน ส่วนสามีนนในเรื
ั ้ ่ องของงาน
บ้ านก็แบ่งปันกันทา ส่งผลให้ สมั พันธภาพในครอบครัวดีขึ ้น และหันมารักตนเองมากขึ ้น
เดิมในด้ านการทางานมีความท้ อเนื่องจากใช้ การรักษาในทุกรูปแบบแต่คนไข้ ก็ไม่ดีขึ ้น แต่เมื่อได้
เรี ยนรู้ เรื่ องเพศภาวะทาให้ สามารถมองเห็นปั ญหาที่ต้นตอของผู้เข้ ารั บบริการมากขึน้ โดยปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว การเสริมพลังสามารถใช้ ได้ ดีกับผู้ท่ อี ยู่ในภาวะซึมเศร้ าทัง้ ผู้หญิงและ
ผู้ชายที่มีเรื่ องเพศภาวะเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ไม่เพียงแค่ผ้ รู ับบริ การ แต่ยงั สามารถใช้ ได้ ดีกบั เพื่อนร่วมงาน
และเจ้ านาย ทาให้ มีความสามารถและกล้ ามากขึ ้นในการบอกเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่เรี ยนรู้ ใน
การอบรมเป็ นวิธีการใช้ อานาจ การรั บมือกับผู้ท่ ใี ช้ อานาจเหนือกว่ า ความเข้ าใจเรื่ องบทบาท
ความเป็ นหญิงชาย ความรุนแรง และข้ อกาหนดที่สร้ างภาระและความทุกข์ ซึ่งสามารถนามาใช้
กับตนเอง ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว และใช้ กับงานได้ อย่ างดีด้วย
นางสุภาพร จันทร์ สาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร
ที่ผา่ นมา บทบาทการเป็ นผู้หญิงถูกปลูกฝังจากครอบครัวและการเลี ้ยงดู หลังจากได้ รับการอบรม
สามารถนาความรู้มาใช้ กบั ตนเองจนมีความเข้ าใจ
จึงนาไปใช้ กบั น้ องสาวและแม่บ้านจนทาให้ ปัญหา
ครอบครัวของน้ องสาวและแม่บ้านลดลงได้ ส่วนใหญ่ผ้ หู ญิงที่เกิดภาวะซึมเศร้ าจะเกิดจากการพบเจอความ
รุนแรง เพราะฉะนันการบ
้
าบัดจะต้ องเริ่มต้ นโดยการสอนให้ ร้ ูจกั รูปแบบความรุนแรงต่างๆ และก่อนทาการ
บาบัดจะมีการวัดว่าผู้บาบัดอยูใ่ นระดับใดโดยใช้ เกณฑ์ประเมิน
หลังจากการบาบัดพบว่า คะแนนความซึมเศร้ าลดลง และบางคนสามารถหายได้ เป็ นปกติ แต่ก็มี
บางคนที่ยงั มีอาการเนื่องจากผู้บาบัดยังคงอยูใ่ นสภาวะแวดล้ อมเดิม หน่วยพยาบาลจึงลงชุมชนและให้
ความรู้กบั ชุมชนผ่าน อสม. เพื่อให้ ร้ ูจกั รูปแบบของความรุนแรงและให้ กลับมาบาบัดที่โรงพยาบาล เมื่อผู้
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บาบัดเกิดความเข้ าใจก็จะรักตัวเองและมีรูปแบบการจัดการของตนเอง สิ่งสาคัญคือการมีความคิดที่มนั่ คง
ในการรักตนเองและทาเพื่อตัวเอง
การเข้ าใจเรื่ องเพศภาวะจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ การมองปัญหาแบบใหม่คือการฟั งและให้
คนไข้ เป็ นศูนย์กลางโดยไม่เอากรอบเดิมมาตัดสิน
แต่ฟังความต้ องการและดึงประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ ้น
ออกมา เช่น การที่ผ้ ชู ายมีเมียน้ อย การถูกห้ ามทาสิ่งที่อยากทา ทังหมดเป็
้
นการทาร้ ายจิตใจ ซึง่ การบาบัด
เป็ นการชวนให้ ผ้ ปู ่ วยมองความต้ องการของตนเอง เพื่อให้ ทราบความต้ องการและรักตัวเองมากขึ ้น ในที่สดุ
เขาจะลุกขึ ้นมาเพื่อรักษาสมดุลให้ ตนเองมีความสุข โดยปัญหาที่เกิดขึ ้นไม่ได้ มาจากความผิดปกติ ความ
บกพร่อง หรื อการขาดทักษะ แต่อยูท่ ี่กรอบทางสังคมในเรื่ องเพศภาวะ ซึง่ มุมมองใหม่ตีความโรคซึมเศร้ าว่า
เป็ นการตอบสนองความเครี ยดเรื อ้ รัง เนื่องจากได้ รับความไม่เป็ นธรรมในเรื่ องเพศภาวะ
รศ.ดร.สมพร รุ่ งเรืองกลกิจ
ผู้อานวยการ ศูนย์ วิจัยและฝึ กอบรมด้ านเพศภาวะและสุขภาพสตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และผู้ริเริ่มโครงการ
ในอดีตเรามองอาการซึมเศร้ าเป็ นเรื่ องของตัวบุคคล แต่เมื่อได้ เรี ยนรู้เรื่ องเพศภาวะ จึงมีการเปลี่ยน
มุมมองผู้หญิงและคนไข้ ใหม่วา่ ปัญหาที่เกิดขึ ้นเกิ ดจากโครงสร้ างทางสังคม และการหล่อหลอมความเป็ น
ผู้หญิงความเป็ นผู้ชาย และกดทับด้ วยความคาดหวังต่อการเป็ นภรรยา ลูก และแม่ที่ดี ซึง่ ทาให้ เข้ าใจว่าสิ่ง
เหล่านี ้เป็ นสาเหตุของโรคซึมเศร้ า เพราะฉะนันจะต้
้ องพัฒนาบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้ เข้ าใจ
นอกจากระดับบุคคลเราทางานในระดับชุมชนด้ วย ซึง่ การทางานไม่เพียงแค่การแก้ ไขโรคซึมเศร้ าแต่ยงั
สามารถแก้ ไขปัญหาความรุนแรง การกินเหล้ า การใช้ สารเสพติด ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวได้ ด้วย การทางาน
ด้ วยภาคีเครื อข่ายที่ต้องทางานควบคูก่ นั ในทุกภาคส่วน พร้ อมกับการนาองค์ความรู้ด้านเพศภาวะเข้ าไปใน
หลักสูตรของพยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
รองผู้อานวยการ สานักบริ หารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
จากประสบการณ์การรักษาเด็กออทิสติก พบว่า มีแม่หลายรายที่ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ า เนื่องจากถูก
ตราบาปว่ามีพนั ธุ์ไม่ดี หลายครอบครัวแม่สามีให้ ไปมีเมียใหม่เพื่อให้ ได้ ลกู ที่สมบูรณ์ ในอดีตมีการรักษาใน
หลายรูปแบบแต่ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ ซึ่งกรมสุขภาพจิตให้ ความสาคัญกับโรคซึมเศร้ าและ
การเจ็บป่ วยทางด้ านจิตเวชที่เหมือนจะเป็ นช่องว่างสาคัญของคนไทย ปัจจุบนั ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าในประเทศ
ไทยมีถึง ๙๐๐,๐๐๐ คน แต่พบเพียง ๔๕๐,๐๐๐ คน และปัญหาสาคัญของโรคซึมเศร้ าที่ทาให้ คนเข้ าไม่ถึง
คือ ทัศนคติ ที่ผา่ นมามักพบว่าแม่บ้านวัยแรงงานมีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดกระดูก ซึง่ เป็ นอาการส่วน
หนึง่ ของโรคซึมเศร้ า อีกทังยั
้ งพบอาการเหล่านี ้ในหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด บางครัง้ ผู้ป่วยต้ อง
เสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตาย
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นอกจากผลักดันให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ ารับบริ การแล้ ว ยังต้ องคานึงถึงกระบวนการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนที่มี
บริบทแตกต่างกัน เพราะฉะนันเรื
้ ่ องเพศภาวะนับเป็ นอีกมิตหิ นึง่ ที่สาคัญ โดยการใช้ วิธีเดียวกันผลที่ออกมา
อาจไม่เหมือนกัน และเมื่อมีการพัฒนาระบบแล้ วสิ่งที่ตามมาเราต้ องพัฒนากาลังคน ให้ มีศกั ยภาพและ
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องเพศภาวะ ซึง่ จะต้ องสร้ างความตระหนักว่าทุกคนคือ “คน” ส่วนในเรื่ องของ
หลักสูตรจะต้ องมีการบรรจุลงในหลักสูตรการฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ คานึงถึงสิ่งเหล่านี ้
สุดท้ ายคือการผลักดันทางสังคมซึง่ เป็ นเรื่ องยากแต่สาคัญที่ผ้ หู ญิงจะบอกความต้ องการ แสดงความรักและ
ห่วงใยตัวเอง รวมไปถึงกฎหมายและข้ อผลักดันต่างๆ เพื่อสังคมมีความสุขได้ อย่างยัง่ ยืนตามศักยภาพ
การสังเกตอาการของโรคซึมเศร้ า และคนใกล้ ตัวสามารถจะช่ วยเหลือได้ อย่ างไร
ข้ อสังเกตผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซึมเศร้ าคือ บุคคลนันจะมี
้ ภาวะหรื อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึง่
บางคนอาจจะแสดงภาวะซึมเศร้ า แต่บางคนอาจมีพฤติกรรมตรงข้ าม โดยคนที่มีอาการซึมเศร้ ามีอาการที่
สาคัญคือ ๑) รู้สึกซึมเศร้ า เบื่อหน่าย ท้ อแท้ ไม่อยากจะทาอะไร เป็ นอย่างน้ อยสองสัปดาห์ขึ ้นไป ๒) ไม่
อยากทากิจกรรมที่เคยอยากทาเป็ นประจา อยากอยูเ่ ฉยๆ เก็บตัว ร่ วมกับความรู้สกึ อื่นๆ เช่น รู้สึกตัวเองไม่มี
ค่า เบื่ออาหาร ไม่อยากนอน เป็ นต้ น ซึง่ สามารถประเมินตนเองได้ จาก แบบคัดกรองซึมเศร้ า ๒P โดยเข้ าไป
ที่ Thaidepresstion.com
ประชาชนมีวิธีช่วยเหลือผู้มีอาการของโรคซึมเศร้ า โดยยึดหลัก ๓ส คือ ๑) การสอดส่องมอง
หาคนใกล้ ตวั ที่มีอาการโรคซึมเศร้ า ๒) การใส่ใจรับฟั ง เพราะสิ่งสาคัญในการรักษาคือ การฟั งด้ วยหัวใจโดย
ไม่มีกรอบความเป็ นผู้หญิงผู้ชายมาตัดสิน และกระตุ้นให้ มีการระบาย ๓) การส่งต่อเชื่อมโยงเมื่อพบผู้ที่เป็ น
โรคซึมเศร้ าและข้ อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ ความช่วยเหลือ นอกจากนี ้ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วย
มีการระบายในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกกาลังกาย และทาให้ ผ้ ปู ่ วยทราบว่าเขามีความสาคัญ มีคณ
ุ ค่า
ข้ อเสนอแนะแนวทางที่สาคัญ
๑. ปัญหาภาวะซึมเศร้ าเป็ นปัญหาเชิงโครงสร้ างที่ทกุ คนต้ องมีความเข้ าใจ และมีประสบการณ์ทางาน
เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ควรสร้ างความเข้ าใจตังแต่
้ เด็กโดยใช้ ระบบหลักสูตร และอบรม
พ่อแม่ให้ เลี ้ยงดูลกู อย่างถูกต้ อง
๒. ควรมีการให้ ความรู้เพื่อให้ คนในครอบครัวหรื อคนรอบข้ างทราบว่า บุคคลในครอบครัวหรื อคนรอบ
ข้ างเป็ นโรคซึมเศร้ าหรื อไม่ และเป็ นระยะไหน และทราบว่าตนเองควรมีหน้ าที่หรื อวิธีปฏิบตั ิ
ตัวอย่างไรต่อผู้ที่เป็ นโรคซึมเศร้ า
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๓. ปัจจุบนั สถานศึกษามีปัญหาสาคัญเรื่ องเด็กหญิงที่ตงครรภ์
ั้
และถูกสังคมตรี ตรา ดังนันต้
้ องมีการทา
ความเข้ าใจ เรี ยนรู้ และพัฒนาแนวทาง เพื่อให้ เด็กสามารถอยูใ่ นโรงเรี ยนพร้ อมทังเลี
้ ้ยงลูกของ
ตัวเองได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ยากมากเนื่องจากต้ องทาความเข้ าใจกับหลายส่วน เช่น สภานักเรี ยน คุณครู
เพื่อนนักเรี ยน ผู้ปกครอง รวมทังชุ
้ มชนด้ วย ซึง่ โรงเรี ยนจะต้ องร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายต่างๆ ในการ
แก้ ไขปัญหาและลดการตีตราที่เกิดขึ ้น และการบรรจุเรื่ องเพศภาวะในหลักสูตรการศึกษานับเป็ น
เรื่ องสาคัญ
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การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรั บสังคมสูงวัย

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้ วย
1. นพ.สุธี ฮัน่ ตระกูล
2. นายถาวร สรรสมบัติ

รองนายกเทศบาลนครพิษณุโลก
อดีตผู้ใหญ่บ้านคาปลาหลาย อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบนั เป็ นประธานศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชน
3. อาจารย์มานพ ตันสุภายน
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุป่า
ลาน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4. นางปิ ยะนารถ หนูพลับ
เทศบาลโคกม่วง เขาไชยสน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ผู้ดาเนินรายการ รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง
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ปัจจุบนั สัดส่วนผู้สงู อายุของไทยอยูท่ ี่ร้อยละ ๑๕ คาดการณ์วา่ ในปี ๒๕๖๔ ประชากรสูงวัยจะ
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ ๒๐ เข้ าเกณฑ์ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (aged society) ในขณะที่คนหนุม่ สาวที่เป็ น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลดจานวนน้ อยลง อนาคตประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลน
แรงงาน จึงมีความจาเป็ นในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างประชากร
ของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
การเตรี ยมความพร้ อมทังในระดั
้
บชาติและระดับพื ้นที่ยงั มีการดาเนินการ
ค่อนข้ างน้ อย ส่งผลให้ ยงั ไม่มีการออกแบบหรื อเตรี ยมการของพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ โดยในเวทีนี ้เป็ นการ
นาเสนอกรณีตวั อย่างที่มีการดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบและกลไก
รองรับสังคมสูงวัยและการเตรี ยมระบบรองรับสังคมสูงวัยทุกด้ านในระดับพื ้นที่
สถานการณ์ของผู้สงู วัยในปั จจุบนั และอนาคตจาเป็ นต้ องมีระบบในการดูแลป้องกัน โดยในตาบล
หนองตอง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้ างระบบในการดูแลกันเองในชุมชน ปัจจุบนั ตาบลหนอง
ตองมีผ้ สู งู อายุคิดเป็ นร้ อยละ ๒๓.๔๖ จากการสารวจในท้ องถิ่นพบว่า ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่เป็ นผู้สงู อายุที่ตดิ
เตียง ซึง่ เกิดจากโรคและอุบตั เิ หตุ เนื่องจากสภาวะแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมและปลอดภัย การจัด
สภาพแวดล้ อมจึงเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น ด้ วยสภาพร่างกายของผู้สงู อายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตังแต่
้ หวั ถึง
เท้ า ทังเรื
้ ่ องความจา สายตา จมูก หู เป็ นต้ น และทาให้ บ้านที่เคยอยูไ่ ม่เหมาะสมกับการใช้ ชีวิตของผู้สงู อายุ
อีกต่อไป ประกอบกับทิฐิของผู้สงู อายุที่มีความดื ้อรัน้ ทาให้ เกิดอุบตั เิ หตุกบั ผู้สงู อายุตามส่วนต่างๆ ของบ้ าน
เช่น บันไดที่เล็กเกินไป ในห้ องน ้าที่มีพื ้นลื่นและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทางเชื่อมระหว่างบ้ านที่มีความ
ขรุขระ ซึง่ ส่งผลทาให้ ผ้ สู งู อายุมีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุหกล้ มได้ เป็ นต้ น
ไม่เพียงแค่ในพื ้นที่อยู่อาศัยแต่ยงั รวมไปถึงพื ้นที่สาธารณะ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ถกู ปล่อยปะละเลย เช่น
พื ้นที่ทางเท้ า เป็ นต้ น ดังนันการจั
้
ดสภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมกับผู้สงู อายุจงึ เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง การใช้ งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้ อมในบทบาทหน้ าที่ของท้ องถิ่นจะกระทา
ได้ เมื่อตรงกับภารกิจของท้ องถิ่น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นหน้ าที่ของ พม. ในการจัดการ นอกจากบางกรณีที่
รัฐบาลกาหนดข้ อยกเว้ นให้ สามารถนาเงินสะสมสร้ างบ้ านให้ กบั ผู้ยากไร้ แต่หลังจากนันไม่
้ สามารถสร้ างได้
องค์กรภาคประชนจึงเข้ ามาช่วยขับเคลื่อน โดยการจัดงานเพื่อระดมทุน เช่น การจัดงานปอยหลวงคนเฒ่า
หนองตอง และนาเงินที่ได้ ไปจัดสวัสดิการให้ ผ้ สู งู อายุ เช่น ซื ้อไม้ เท้ า หรื อรถวิลแชร์ ให้ ผ้ สู งู อายุยืม เป็ นต้ น
ต่อมาไม่สามารถทาได้ เช่นเดิม เนื่องจากราคาสิ ้นค้ าเกี่ยวกับผู้สงู อายุมีราคาสูงขึ ้น จึงมี การขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี ้ มีการสร้ างบ้ านตัวอย่างที่ใช้ งบประมาณจากท้ องถิ่น จานวน ๙
หลัง และมี ๑ หลังเป็ นบ้ านตัวอย่างสาหรับผู้สงู อายุ ที่มีการเน้ นทางลาด ระเบียงและพื ้นบ้ านมีระดับ
เดียวกัน ประตู หน้ าต่างแบบบานเลื่อน มีราวจับ และห้ องน ้าห้ องส้ วมอยูใ่ นบ้ าน เป็ นต้ น เช่นเดียวกันในที่
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สาธารณะ เช่น ตลาด วัด หรื อร้ านค้ า จะมีที่ลาดและราวจับเป็ นส่วนประกอบในสถานที่ตา่ งๆ ในวัดเพิ่ม
เก้ าอี ้ในโบสถ์สาหรับผู้สงู อายุ
ในแต่ละสถานที่จะมีการพูดคุยกับเจ้ าของสถานที่เพื่อให้ มีความเข้ าใจ และปรับเปลี่ยนความคิดให้
มองเห็นความสาคัญ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ อาทิ การลดหย่อนภาษี การขนของ เป็ นต้ น นอกจากนี ้เวลา
มีการเยี่ยมบ้ านจะพบผู้สงู อายุที่เกิดอุบตั เิ หตุที่จาเป็ นต้ องใช้ ทางลาด จะขออาศัย แรงงานในหมูบ่ ้ านและใช้
เงินของชมรมผู้สงู อายุในการซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ ส่วนในโรงเรี ยนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และสถานที่ตา่ งๆ ก็จะมี
ทางลาดเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ ยังมีศนู ย์ สพอส. ซึง่ มีกิจกรรมในการบาบัดและฟื น้ ฟู โดยเจ้ าหน้ าที่เทคนิค
การแพทย์ของศูนย์บาบัดและฟื น้ ฟู และการเตรี ยมบุคคลากรในพื ้นที่หนองตองต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วม
ของคนในพื ้นที่ ซึง่ เตรี ยมบุคลากรทัง้ อสม. อพส. Care manager Care Keeper ซึง่ ทังหมดใช้
้
เวลาตังแต่
้ ปี
๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ และงบประมาณหลักมาจากการระดมทุนในชุมชนและประชาชน ความสาเร็จในการ
ทางานนันมาจากชมรมท
้
างานอย่างตอเนื่อง สม่าเสมอ และยัง่ ยืน รวมทังได้
้ รับการสนับสนุนเพราะเห็นว่า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นนันจะอยู
้
ท่ ี่ชาวบ้ าน การปรับสภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัยและพื ้นที่สาธารณะในตาบล
หนองตองเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสังคมสูงวัยและการดูแลผู้สงู อายุในอนาคต ซึ่งการขับเคลื่อนมี ๔
ประเด็นที่สาคัญทัง้ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้ อม ซึง่ หนองตองทาทังเรื
้ ่ องสภาพแวดล้ อม
และทุนทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนด้ านสภาพแวดล้ อมไปพร้ อมกัน
พืน้ ที่บ้านคาปลาหลาย ตาบลบ้ านดง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่ น
เบื ้องหลังของการปลูกต้ นไม้ ของบ้ านคาปลาหลาย มาจากประสบการณ์ที่เกิดในอดีต ที่ชาวบ้ าน
ตัดต้ นไม้ เพื่อปลูกมันสาปะหลังและอ้ อย ทาให้ พื ้นที่สว่ นใหญ่ในหมูบ่ ้ านไม่มีต้นไม้ และอากาศร้ อนในหน้ า
ร้ อน จึงมีการพูดคุยในเวทีชาวบ้ านเกี่ยวกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อไปหรื อเปลี่ยนมาเป็ นการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ชาวบ้ านมีความเห็นร่วมกันว่าควรช่วยกันปลูกต้ นไม้ และสร้ างธรรมชาติให้ กลับคืนมาในหมู่บ้าน
และสิ่งสาคัญที่เกิดจากการพูดคุยคือการเชื่อมัน่ ซึง่ กันและกันในชุมชน ไม่หลงเชื่อบริษัทต่างๆ โดยคนใน
หมูบ่ ้ านจะปลูกต้ นไม่ปีละ ๑๐ ต้ นต่อครัวเรื อน ซึง่ แนวคิดนี ้เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นจากมติของชาวบ้ านเอง
เริ่มแรกชาวบ้ านปลูกบ้ างไม่ปลูกบ้ าง บางคนปลูกแล้ วไม่ดแู ล ผู้ใหญ่บ้านแก้ ปัญหาโดยการพูดคุยกับ
ชาวบ้ านในแต่ละเดือน เพื่อติดตามและประเมินผลการปลูกต้ นไม้ และปลูกฝังความเอาใจใส่ให้ กบั ชาวบ้ าน
ในชุมชน จนทาให้ บ้านคาปลาหลายมีต้นไม้ มากขึ ้นในปัจจุบนั
การเอาชนะความเชื่อของชาวบ้ านนัน้ ผู้ใหญ่บ้านจะต้ องทาตนเองเป็ นตัวอย่างในการใช้ ประโยชน์
จากต้ นไม้ เช่น กิ่งไม้ ที่เกิดจากการตกแต่งจะเอามาทาเป็ นฝื นและเผาถ่าน หมักเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ เป็ นต้ น และ
การปลูกต้ นไม้ เปรี ยบเป็ นการออมทรัพยากรในดินให้ อดุ มสมบูรณ์
การออมทรัพยากรน ้าโดยใช้ อย่างรู้
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คุณค่า เพื่อให้ มีน ้าใช้ อย่างอุดมสมบูรณ์ และออมทรัพยากรป่ าไม้ และต้ นไม้ ซึง่ การออมลักษณะนี ้จะมีการ
ปฏิบตั แิ ละดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีการประชาสัมพันธ์การปลูกต้ นไม้ ในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
แข่งขันทางด้ านจิตใจ แล้ วสิ่งที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นจากป่ าไม้
หากเปรี ยบเทียบระหว่างการออมความสมบูรณ์และการออมเงิน ต่างกันตรงที่การออมต้ นไม้ เป็ น
การออมเพื่อชีวิต ให้ ลกู หลานได้ สร้ างบ้ านเรื อนเพื่อเป็ นที่พกั อาศัย อีกทังยั
้ งเป็ นการปลูกฝั งให้ เด็กรุ่นใหม่รัก
และหวงแหนป่ าและต้ นไม้ ด้วย
รวมถึงการสร้ างแนวคิดในการสร้ างป่ าในครัวเรื อนเพื่อสร้ างความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ เน้ นให้ ดแู ลและรักษาธรรมชาติให้ ธรรมชาติกลับมาดูแลเรา ผ่านทางอาหารที่เกิด
จากธรรมชาติ เช่น ไข่มดแดง แมลงต่างๆ เป็ นต้ น เพราะฉะนันถ้
้ าเรามีต้นไม้ และเลิกใช้ สารเคมีทกุ ชนิดใน
แปลงเกษตร แปลงเกษตรและต้ นไม้ นนจะเลี
ั้
้ยงดูเราได้ ตลอดทังปี
้ ถ้ ามีต้นไม้ เยอะสิ่งที่ตามมาคือธรรมชาติ
ที่อดุ มสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารในพื ้นที่ และคนสูงวัยก็จะอยูอ่ ย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพและสุขภาพที่ดีได้
อย่างยัง่ ยืน
พืน้ ที่ตาบลโคกม่ วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การทาให้ ผ้ สู งู วัยให้ มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการทาให้ ลกู หลานเห็นคุณค่าของผู้สงู วัย และอยูร่ ่วมกันได้
อย่างมีความสุขเป็ นเป้าหมายของตาบลโคกม่วง
ปั จจุบนั ตาบลโคกม่วงมีประชากรผู้สงู อายุประมาณ
๑,๕๐๐ คน จากประชากรทังหมด
้
๑๐,๐๐๐ คน ตังแต่
้ ปี ๒๕๕๒ ชุมชนเริ่มมีการขับเคลื่อนและผลักดันให้
ผู้สงู อายุเข้ ามามีบทบาทและเข้ ามามีสว่ นร่วมในชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนได้ เห็นศักยภาพของผู้สงู อายุ ซึง่ โคก
ม่วงไม่ได้ ทางานในเรื่ องของผู้สงู อายุเพียงอย่างเดียว แต่ทาควบคูไ่ ปกับเรื่ องครอบครัว เด็ก เยาวชน ให้
ลูกหลานเข้ าใจผู้สงู อายุและอยูด่ ้ วยกันอย่างมีความสุข นอกจากเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้ านให้ กบั ลูกหลานโดยไม่ร้ ูตวั อีกด้ วย เช่น การร้ องเพลงลานากล่อมเด็ก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
การแฝงนัยสาคัญเอาไว้ ในเนื ้อเพลงและสร้ างร้ อยยิ ้มให้ ผ้ ทู ี่ได้ ฟัง อีกทังเป็
้ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สงู อายุและเด็กได้ มีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น การดาเนินงานผ่านการจัดเวทีและกิจกรรม “ลาดวนคืนถิ่น” ที่
ให้ ผ้ สู งู อายุมีบทบาท เช่น การจักรสานปลาตะเพียน สานตะกร้ อ เป็ นต้ น เพื่อให้ เด็กเยาวชนยอมรับใน
ศักยภาพและเห็นคุณค่าของผู้สงู อายุที่ออกมาทางานช่วยเหลือชุมชนท้ องถิ่น
ปัจจุบนั ได้ มีกระบวนการขับเคลื่อนให้ ผ้ สู งู อายุเข้ ามาในระบบท้ องถิ่น และเป็ นพลังในการเสนอ
นโยบายเข้ าสูแ่ ผนพัฒนาของเทศบาลได้ ที่ตาบลโคกม่วงมีกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ คนหลายวัย โดยใช้
โรงเรี ยนครอบครัวที่ทกุ วัยอยู่ร่วมกัน ตามแนวคิดที่วา่ ทุกช่วงวัยมีความสาคัญต้ องมีความเชื่อมโยงกันได้
อย่างต่อเนื่อง กลุม่ เป้าหมายของโรงเรี ยนครอบครัว มีหลากหลายกลุม่ ตังแต่
้ วยั เด็กไปถึงผู้สงู อายุ และเมื่อ
บุคคลเหล่านี ้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผู้สงู อายุที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตก็จะเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยเช่นกัน
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การเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนครอบครัวมีหลากหลาย เช่น วิถีชีวิตคู่ เธอคิดอะไรฉันคิดอะไร เพื่อให้ มีการปรับเปลี่ยน
ตนเองให้ มีความเหมาะสม โดยความรู้ที่ได้ จะมาจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถานีอนามัย เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังมีการสารวจความถนัดของผู้สงู อายุแต่ละด้ าน
ซึง่ องค์ความรู้ที่ได้ มีการถ่ายทอดให้ เป็ นภูมิปัญญา
ชาวบ้ านในหลากหลายด้ าน เช่น การนวดแผนไทย ตารายาสมุทรไพร การจักสาน การทาขนม และดนตรี
ปัจจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็จในการทางานในเรื่ องผู้สงู อายุ ได้ แก่ นโยบายที่มีความชัดเจน
รวมถึงผู้บริหาร หัวหน้ างาน และการมีสว่ นร่วมของชุมชน อีกทังความร่
้
วมมือของผู้สงู อายุที่เข้ ามาร่วมมี
บทบาทในการผลักดัน รวมทังนโยบายการบริ
้
หารของท้ องถิ่นที่มีความชัดเจนในหลายด้ าน ที่สาคัญคือตา
โคกม่วงเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรผู้สงู อายุจานวนมาก ทาให้ ทางนายกเทศบาลโคกม่วงให้ ความสาคัญ โดย
ผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สงู อายุอย่างต่อเนื่อง ร่วมทังกิ
้ จกรรมที่ให้ ผ้ สู งู อายุเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ความประทับใจในการทางานเกี่ยวกับผู้สงู อายุ เนื่องมาจากในอดีตได้ รับการเลี ้ยงดูจากผู้สงู อายุ และได้ เห็น
คุณค่าของผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ เด็ก ทาให้ มีกาลังใจในการช่วยเหลือผู้สงู อายุให้ มีความสุข
พืน้ ที่เทศบาลนครพิษณุโลก
หลักสาคัญในการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้สงู อายุคือ ความร่วมมือในการทางานจากทุกภาคส่วน ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การดาเนินงานที่ดีนนจะต้
ั ้ องประกอบไปด้ วยนโยบายและทิศทางการดาเนินงานที่
ชัดเจน ร่วมถึงความมุง่ มัน่ ในการแก้ ปัญหา โดยต้ องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ แต่ละหน่วยงานร่วมมือกัน
ดาเนินงาน โดยใช้ องค์ความรู้หรื อหาองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ การมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ อง การปฏิบตั ิ
จริงอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ ายจะต้ องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรวมถึงการขยายผลให้
พื ้นที่ได้ เรี ยนรู้ความผิดพลาดและความสาเร็จของกันและกัน วิธีการทางานของในแต่ละพื ้นที่นนมี
ั ้ ความ
แตกต่างกัน ซึง่ หลักการอาจจะมีลกั ษณะเดียวกัน แต่วิธีการอาจมีความแตกต่างกัน กุญแจที่สาคัญคือการ
ทาอย่างไรให้ ทกุ ภาคส่วนมาร่วมกันกาหนดนโยบายสาธารณะ และขับเคลื่อนติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในพื ้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกริเริ่มด้ วยการจัดตังคณะท
้
างานที่มีความรู้ในการจัดทาแผนงาน
โครงการ การติดตามประเมินผล การออกแบบกิจกรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุ หลังจากนัน้ ได้ นา
เรื่ องราวเหล่านี ้ไปชี ้แจงให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบในทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้ มี
ความรู้เพิ่มขึ ้น มีความเข้ าใจ และร่วมกันระดมสมองในเรื่ องปั ญหาและความต้ องการของสังคมสูงวัยโดยใช้
วิทยากรกระบวนการ เมื่อได้ ปัญหาและความต้ องการของสังคมสูงไว้ แล้ ว นาสิ่งต่างๆ มาร่างยุทธศาสตร์
สังคมสูงวัย หลังจากนันจึ
้ งมีการจัดทาเวทีประชาคมอีกครัง้ เพื่อวิจารณ์และเสนอแนะร่างแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว และขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการเสนอผู้บริ หาร และการลงมือปฏิบตั ริ ่วมกับเครื อข่ายการดาเนินงานใน
พื ้นที่
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ข้ อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน
๑. สร้ างสังคมผู้สงู อายุโดยจะต้ องคานึกถึงสุขภาพ การออกกาลังกาย การสร้ างอาชีพและหา
แหล่งรายได้ ให้ กบั ผู้สงู อายุ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีกิจกรรมทา มีสขุ ภาพจิตที่ดี และไม่เป็ นภาระกับ
ลูกหลาน
๒. เปลี่ยนค่านิยมจากผู้สงู อายุที่เป็ นผู้รับมาเป็ นผู้ให้ และเป็ นหลักชัยของสังคม ไม่ได้ เป็ นภาระแต่
เป็ นพลัง
๓. มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ ผ้ สู งู อายุดแู ลตัวเอง ทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูสกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าไม่เป็ นภาระ
และสนับสนุนให้ เกิดการรวมกลุม่
๔. มีการใช้ ทรัพยากรบุคลากรในท้ องถิ่นให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด เช่น กระจายบุคลากรให้ ทวั่ ถึง อาทิ
นักกายภาพบาบัดที่อยูใ่ นโรงพยาบาล เป็ นต้ น
๕. แปลงคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สงู อายุเป็ นมูลค่า เช่น จ้ างผู้สงู อายุเข้ าทางาน โดยบริษัทมี
ส่วนลดในด้ านภาษี ทาให้ มีการจ้ างผู้สงู อายุทางานต่อ สาเหตุที่ควรผลักดันเรื่ องนี ้เนื่องจาก
ระบบบางอย่างไม่รองรับผู้สงู อายุ เช่น การกู้เงินกับระบบธนาคารไม่ยอมให้ ผ้ สู งู อายุก้ ู
เนื่องจากอายุเกิน ๖๐ ปี ทาให้ ผ้ สู งู อายุไม่มีงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจได้
๖. นโยบายสาธารณะเพื่อรับรองสังคมผู้สงู อายุควรเป็ นวาระแห่งชาติ เนื่องจากปัจจุบนั มีแนวทาง
หลากหลายที่สามารถผลักดันให้ เกิดได้ โดยมีเป้าหมายให้ ผ้ สู งู อายุสามารถดูแลตัวเองและ
ทางานได้
๗. ควรยืดระยะเวลาการเกษียณจากอายุ ๖๐ ปี เป็ น ๗๐ ปี
๘. นโยบายของรัฐต้ องทาการปลดล็อกสถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ ยังไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจน ทาให้ เป็ นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน และหลายเรื่ องยังเป็ นนโยบายที่ขดั แย้ ง
เช่น การกู้เงิน การรับผู้สงู อายุเข้ าทางาน อายุการเกษี ยณ ดังนันนโยบายต้
้
องปลดล็อกให้ ทกุ
หน่วยงานมีแผนรองรับการพัฒนาผู้สงู อายุอย่างเป็ นทางการ
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คนรุ่ นใหม่ กับการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ แนวคิด เด็กคิด เด็กทา เด็กนา ผู้ใหญ่ หนุน

ผู้เสวนาประกอบด้ วย
๑. นางสาวจันที สมนา
๒. นายศรราม พรหมมากร

หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ
ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในนาม
ศูนย์อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน
๓. นายชนะพล แสงชา
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน
๔. ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน
จังหวัดราชบุรี
ผู้ดาเนินรายการ
นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก่า
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน
แห่งประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------
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การเสวนาเรื่ อง “คนรุ่นใหม่กบั การพัฒนาประเทศ ภายใต้ แนวคิด “เด็กคิด เด็กทา เด็กนา ผู้ใหญ่
หนุน” เป็ นเวทีแห่งการฟั งเสียงจากเด็กและเยาวชน เพื่อให้ เราได้ เห็นถึงวิธีคิด บทบาท และการทางานอัน
เข้ มแข็งของพวกเขาเหล่านัน้ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากหลายพื ้นที่ สิ่งที่ทรงคุณค่าจากเวที
นี ้คือ การเข้ าใจและเห็นถึงแนวทางการให้ โอกาสแก่เด็กเยาวชน รวมทังแรงสนั
้
บสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทงใน
ั้
ระดับในพื ้นที่ และระดับนโยบาย เพื่อสร้ างสรรค์พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ เต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่
การกาหนดอนาคตของชาติตอ่ ไป
หัวข้ อของการเสวนาในครัง้ นี ้ประกอบด้ วยเรื่ องบทบาทของคนรุ่นใหม่ และแนวคิดในเรื่ อง “เด็กคิด
เด็กทา เด็กนา ผู้ใหญ่หนุน” ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการหนุนเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนอย่างตรงจุด
นอกจากนี ้ ยังมีการพูดคุยถึงระบบการทางานระหว่างผู้ใหญ่กบั เด็ก และบทบาทของคนรุ่นใหม่ในอนาคต
รวมถึงข้ อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนในเรื่ องนี ้อย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืนต่อไป
บทบาทของคนรุ่นใหม่
บทบาทของคนรุ่นใหม่ถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ว่ าที่
ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน จังหวัดราชบุรี มองว่า
คนรุ่นใหม่คือคนที่กล้ าคิด กล้ าพูด กล้ าทา กล้ าแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องและดี เห็นเป้าหมายของตนเอง ทา
ในสิ่งที่ตนเองชอบ ส่วนนางสาวจันที สมนา หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ มองว่า
เด็กยุคใหม่มีความเก่งและความฉลาดอยูใ่ นตัว มีภาวะของความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าทา และกล้ า
แสดงออกมากขึ ้น ปัจจัยสาคัญคือ การสร้ างพื ้นที่ดีๆ ให้ แก่เด็กเหล่านัน้ นอกจากนี ้ นายศรราม พรหมมา
กร ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในนามศูนย์อานวยการประสานงานป้องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ได้ เพิ่มเติมว่า สิ่งที่มีอยูใ่ นตัวเด็กและเยาวชน คือ พลังและศักยภาพที่
แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ สิ่งสาคัญคือ การดึงพลัง ดึงศักยภาพ และความสามารถของเด็กและเยาวชนมา
ใช้ ในทางที่ถกู ต้ องและดี จึงอยากให้ เปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ เด็กในแง่ลบ เพราะความจริงแล้ วทุกคนมี
ศักยภาพ ดังนันสิ
้ ่งที่สาคัญคือ การหาแนวทางส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีศกั ยภาพ ด้ าน
นายชนะพล แสงชา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนและเยาวชน มองว่า เด็กและเยาวชนทุกคนมีศกั ยภาพ แต่ในบางกรณีเด็กและเยาวชนถูก
ชักชวนไปในทางที่ผิด ซึง่ หากสามารถแนะแนวทางให้ ไปในทางที่ถกู ที่ควร พัฒนาศักยภาพ ชักชวน ส่งเสริม
ให้ ทากิจกรรมที่เขาชอบและรัก พวกเขาจะเป็ นเยาวชนที่ไม่สร้ างปัญหา ทังยั
้ งเกิดการมองเยาวชนใน
ทางบวกมากขึ ้น นอกจากนี ้ เด็กส่วนใหญ่เติบโตมาโดยมีกรอบและรูปแบบการวัดศักยภาพต่างๆ มากมาย
ซึง่ เด็กส่วนใหญ่โดนบังคับเพื่อวัดศักยภาพ ทาให้ เด็กต้ องแบกรับสิ่งต่างๆ ไว้ มากมาย
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แนวคิด “เด็กคิด เด็กทา เด็กนา ผู้ใหญ่ หนุน”
นางสาวจันทร์ ที สุมนา หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ มองว่าการทาให้ เด็ก
มีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริงนันเป็
้ นสิ่งสาคัญแต่ปัจจุบนั เรื่ องนี ้ยังไม่มีความชัดเจน ซึง่ เราต้ องให้ “พลังเด็ก” เข้ า
มามีสว่ นร่วมในการคิด ทา และแก้ ปัญหา ซึง่ จะเป็ นการแก้ ไขปัญหาที่ยงั่ ยืน เนื่องจากเด็กจะเป็ นผู้ที่ร้ ูวา่ จะ
แก้ ไขปัญหาของตัวเองอย่างไร ผู้ใหญ่จะต้ องมองว่าเราจะส่งเสริมอย่างไรให้ เด็กคิด เด็กทา เด็กแก้ และเป็ น
ผู้ใหญ่ที่นา่ รัก รับฟั ง และเข้ ามาช่วยเหลือในขณะที่เขาต้ องการความช่วยเหลือ และที่สาคัญคือการไม่กีดกัน
แต่พยายามดึงศักยภาพความรู้ความสามารถของเด็กออกมา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและ
เยาวชนมีการผลักดันให้ เด็กได้ มีเวทีในการแก้ ไขปัญหา เพื่อคิดกิจกรรม โดยมุง่ เป้าหมายในการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้น ซึง่ แนวทาง “เด็กคิด เด็กทา” นันเกิ
้ ดขึ ้นในหลายพื ้นที่ แต่บางพื ้นที่อาจจะไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะฉะนันเราจะต้
้
องเปิ ดมุมมองสาหรับคนรุ่นใหม่ เปิ ดใจให้ ลกู หลานในครอบครัว ให้ ได้ ลองคิดลองทาใน
สิ่งที่อยาก และเสริมในสิ่งที่ไม่ร้ ู หรื อให้ ความช่วยเหลือ
คุณศรราม พรหมมากร ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในนามศูนย์
อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน แลกเปลี่ยนความเห็นว่า แนวคิด
“เด็กคิด เด็กทา ผู้ใหญ่หนุน” เป็ นแนวคิดที่ดี แต่การปรับเปลี่ยนในบางบริ บท บางองค์กร กลายเป็ นผู้ใหญ่
คิด เด็กทา ผู้ใหญ่นา เด็กสนับสนุน ซึง่ ในส่วนนี ้เป็ นสิ่งที่ไม่ผิด แต่สิ่งที่สาคัญคือ แนวทางหรื อการคิด
กิจกรรมนันมาจากเด็
้
ก ปัจจุบนั มีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปเรื่ อยๆ ไม่เหมือนแนวทางปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เริ่มต้ น
ซึง่ เป็ นเฉพาะบางเครื อข่ายบางองค์กร แต่ในบางองค์กรก็ยงั คงยึดหลักแนวทางนี ้จริงๆ ปัจจุบนั ยังมีผ้ ใู หญ่
เข้ ามาแทรกแซงการทางานของเด็ก โดยการตีกรอบและการห้ าม ทาให้ แนวคิดที่ดีในช่วงเริ่มต้ นเริ่มจางหาย
สิ่งที่สาคัญต้ องถามว่าเด็กคิดอะไร และในฐานะของผู้ใหญ่ที่เป็ นผู้สนับสนุนสามารถช่วยเหลืออะไรได้ บ้าง
จากการทางานร่วมกันหลายภาคส่วนจึงก่อเกิดความเข้ าใจในการขับเคลื่อนที่สาคัญคือ บางครัง้ สิ่งที่เด็ก
คิดก็เป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ทางาน บางครัง้ ก็เป็ นความเพ้ อฝั นเยอะเกินไป ซึ่งเรา
จะต้ องปรับให้ สามารถเป็ นไปได้ โดยอยูบ่ นพื ้นฐานความคิดของเด็ก ในขณะเดียวกับความคิดของผู้ใหญ่ก็
เป็ นภาคบังคับมากเกินไป เพราะฉะนันสิ
้ ่งที่สาคัญคือ การพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ผู้ใหญ่ควรจะ
ถามเด็กก่อน และเด็กก็ควรจะเปิ ดใจรับฟั งและทาความเข้ าใจด้ วย ว่าผู้ใหญ่ต้องการอะไร หรื อเพื่ออะไร
และสุดท้ ายวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขปัญหานันเป็
้ นทิศทางเดียวกันไหม เพราะฉะนันแนวคิ
้
ดนี ้เป็ นเรื่ องที่ดี
แต่จะต้ องมาจากแนวคิดร่วมกันจริงๆ
นายชนะพล แสงชา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรม
กิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน เพิ่มเติมว่า ในอดีตส่วนใหญ่เด็กกล้ าคิด กล้ าทา ในสิ่งที่อยูใ่ นกรอบของ

94

ผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบนั เด็กมีความกล้ าแสดงออกมากกว่าที่เคย การคิดเร็วกว่า ก้ าวเร็วกว่า และทาจริงๆ โดย
ได้ รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็ นสิ่งสาคัญ ตังแต่
้ มีพ.ร.บ.ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มี
ผู้แทนเยาวชนชายและผู้แทนเยาวชนหญิงเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการกดยช. คณะกรรมการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
และอีกหลายคณะกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจะมีตวั แทนของเด็กและเยาวชนอยู่ร่วมด้ วย ซึง่ ทาให้ เห็น
ว่าเด็กคิด เด็กทา ผู้ใหญ่หนุนมีความชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ ผู้ใหญ่เชื่อในศักยภาพและความสามารถของเด็ก เด็ก
ได้ รับรู้เสียงของผู้ใหญ่ และเด็กสามารถโต้ ตอบ พร้ อมกับเสนอข้ อคิดเห็นได้ ซึง่ นี ้แสดงให้ เห็นชัดว่าเป็ นก้ าว
สาคัญที่ผ้ ใู หญ่ให้ ความสาคัญ และตรงกับแนวคิดที่วา่ เด็กคิด เด็กทา ผู้ใหญ่หนุน และการสนับสนุนของ
ผู้ใหญ่จะต้ องให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ เด็กเป็ นสาคัญ ไม่เห็นแต่ประโยชน์สว่ นตนในด้ านตาแหน่ง ซึง่ ผลที่ได้ จะมี
ความยัง่ ยืนในการพัฒนาประเทศ จะเห็นว่าพัฒนาการที่เกิดขึ ้นมีความก้ าวหน้ าไปมาก นโยบายระดับชาติ
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล ในพ.ร.บ.ฉบับส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
กาหนดให้ มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้ องถิ่น ซึง่ ในท้ องถิ่นต้ องมีงบในการสนับสนุนส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ
ว่ าที่ ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน จังหวัด
ราชบุรี เสริมแนวคิดนี ้ว่าเป็ นการให้ โอกาสเด็กในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ทาเพื่อเด็ก
มีความเข้ าใจเด็ก เด็กคุยกันได้ และถึงแม้ จะมีแนวคิดในการทางานเป็ นแบบเด็ก แต่จะต้ องทางานแบบ
ผู้ใหญ่ แล้ วถ้ ามีปัญหาติดขัดหรื อทาไม่ได้ ก็จะปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อให้ คาแนะนา ซึง่ เป็ นบทบาทหน้ าที่ในการ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
การหนุนเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชน
นางสาวจันทร์ ที สุมนา หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ ได้ กล่าวถึงการ
ดาเนินงานในพื ้นที่ศรี ษะเกษ มีการจัดตังสภาเด็
้
กและเยาวชนแห่งประเทศไทยของจังหวัดศรี ษะเกษ และให้
ความสาคัญกับการมีส่วนรวมของเด็กโดยการนาเด็กมาเข้ าค่าย ๒ วัน ๑ คืน ให้ เด็กเรี ยนรู้ซกึ กันและกัน ซึง่
มองว่าการทางานอยูท่ ี่การนาเสนอให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมอย่างไร
และเชื่อว่า
ผู้ใหญ่ใจดีมีอยูม่ ากกมาย แต่อยู่ที่การเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กร เด็ก ที่ทาให้ เกิดความเชื่อมโยงได้ และ
หน้ าที่ของบ้ านพักเด็กนันหลั
้ งจากที่สร้ างเด็กขึ ้นมาแล้ วจะต้ องดาเนินการให้ สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยที่ตงขึ
ั ้ ้นเป็ นสภาที่มีชีวิต มีกิจกรรม ซึง่ บ้ านพักเด็กเปรี ยบเสมือนเป็ นแกนกลางระหว่างภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ ซึง่ เป็ นบทบาทที่หนักมากในการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ที่จะทาให้ บคุ คลเหล่านี ้
เข้ าใจเด็ก และเพิ่มพื ้นที่สาหรับเด็กและมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริง ฉะนันการท
้
าให้ เด็กมีพื ้นที่และมีผ้ สู นับสนุน
สิ่งแรกคือการให้ เด็กมีบ้านหรื อที่ทาการที่ชดั เจนและสร้ างองค์รวมให้ เกิดขึ ้น
จึงเกิดโครงการเพื่อขอ
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งบประมาณจากภาคธุรกิจ และให้ เด็กเป็ นผู้ออกแบบการทางานของตนเอง จังหวัดศรี ษะเกษมีการแบ่ง
พื ้นที่เป็ น ๒ ส่วน เป็ นพื ้นที่สงเคราะห์หรื อพื ้นที่ค้ มุ ครอง และพื ้นที่สง่ เสริม ซึง่ การทางานกับเด็กไม่ควร
กาหนดเวลาที่ตายตัว เนื่องจากเด็กจะต้ องเรี ยนและทากิจกรรม เพราะฉะนันจะให้
้
ทิ ้งอย่างใดอย่างหนึง่ จึง
เป็ นไปไม่ได้ ฉะนันพื
้ ้นที่สงเสริมจะเปิ ดรับตลอดเวลา นอกจากนี ้การได้ มาของงบประมาณจากผู้ใหญ่ใน
จังหวัด ซึง่ ถือเป็ นบทบาทของหน่วยงานที่ต้องดูแล บางครัง้ อาจมีมมุ มองและแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่ก็
จะต้ องมีการออมชอมกันทังสองฝ่
้
าย ให้ กาลังใจทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นบทบาทที่สาคัญ ของ
บ้ านพักเด็ก และที่สาคัญการทางานกับเด็กต้ องมีความชัดเจน สร้ างความเป็ นกันเอง เป็ นต้ น นี่เป็ นสิ่งที่
ผู้ใหญ่ต้องให้ โอกาสเด็ก การสร้ างเด็ก เพื่อให้ สร้ างสังคมที่ดีขึ ้น ซึง่ บทบาทของบ้ านพักเด็กในการส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน ถ้ าทาให้ สนุก ก็จะเป็ นเรื่ องสนุก ซึง่ จังหวัดศรี ษะเกษมี
ต้ นทุนของเด็กที่มีศกั ยภาพและผู้ใหญ่ที่ร่วมมือกันช่วยเสมอ บทบาทของการส่งเสริมเป็ นเรื่ องสาคัญ ปัญหา
ที่เกิดกับเด็กก็จะหมดไป จังหวัดศรี ษะเกษมีวิธีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั เด็ก เพื่อให้ เด็กได้ ทางาน รวมถึงเรื่ อง
ข้ อจากัดด้ านงบประมาณก็มีการแก้ ปัญหาด้ วยการหาเพิ่ม ทาอย่างไรให้ ทกุ จังหวัดเป็ นแบบนี ้ เพื่อให้ เด็ก
สร้ างสรรค์ผลงาน และแสดงศักยภาพของตนเองไม่มากก็น้อย การทาให้ เด็กที่มีปัญหาเปลี่ยนไม่ใช่ใช้ เพียง
แค่กิจกรรมเดียว แต่เป็ นการซึมซับไปเรื่ อยๆ การดาเนินงานอาจจะเริ่มที่ครอบครัวในการเปิ ดมิตสิ ร้ างสรรค์
คนรุ่นใหม่ขึ ้นมา
ว่ าที่ ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน จังหวัด
ราชบุรี เสริมประเด็นการทางานของจังหวัดราชบุรีวา่ มีการทางานร่วมกันในหลายส่วน ทังเป็
้ นการส่งเสริม
และการแก้ ไข เนื่องจากในพื ้นที่ราชบุรีมีบริบทต่างกัน และต้ องคานึงถึงพื ้นที่ตา่ งๆ แต่บริบทในการทา
กิจกรรมนันผู
้ ้ ใหญ่ให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นงานใดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจะ
เข้ ามามีสว่ นร่วมทุกงาน ทังเรื
้ ่ องการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนันบทบาทหน้
้
าที่ นนเป็
ั ้ นการ
สนับสนุนการดาเนินงานและร่วมด้ วยช่วยกันทางานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
คุณศรราม พรหมมากร ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในนามศูนย์
อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กล่าวถึงบทบาทของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเกิดจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ฉบับปี ๒๕๖๐ มีหลายรูปแบบ ได้ แก่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยระดับ
ตาบล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยระดับเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยระดับ
อาเภอ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยระดับเขต สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกรุงเทพ และ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ การส่งเสริมการพัฒนามีความ
กว้ างขว้ าง และทัว่ ถึงมากขึ ้น มีการทดสอบสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตังแต่
้ ปี ๒๕๔๗ จากนันมี
้
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การขับเคลื่อนต่อไปเรื่ อยๆ จนได้ พ.ร.บ. ในปี ๒๕๖๐ ซึง่ บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เป็ นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือการส่งเสริมการพัฒนาเด็กคนอื่นๆ และตนเอง ในด้ านต่างๆ
ที่ตวั เด็กต้ องการ เช่น วิชาการ การศึกษา อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม หรื อบูรณการกับผู้สงู อายุ อาทิ การจักรสาน
ทาเสื่อ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ สู งู อายุต้องการให้ เด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของผู้สงู อายุด้วย โดยจะส่งเสริม
โครงการและกิจกรรมให้ กบั เด็กและเยาวชนตังแต่
้ ระดับตาบลไปจนถึงระดับจังหวัด
และสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยระดับประเทศจะเป็ นการขับเคลื่อนในทางนโยบายเป็ นส่วนใหญ่ การจะเข้ ามาเป็ น
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนันต้
้ องมาจากระดับตาบล หรื อเทศบาลก่อน ซึง่ ใน อปท. จะต้ องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ มาสมัครหรื อแจ้ งความประสงค์เพื่อมาคัดเลือกเป็ นสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
และเยาวชนในพื ้นที่นนๆ
ั ้ จานวน ๒๑ คน เพื่อเป็ นคณะกรรมการในระดับตาบล หลังจากนันคั
้ ดเลือก ๕ คน
ใน ๒๑ คน คัดเลือกเป็ นคณะกรรมการเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ ทังหมด
้
๒๑ คน และคัดเลือก ๕ คนใน
ระดับอาเภอ ไปเป็ นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการระดับจังหวัด ๒๑ คน และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยในระดับจังหวัดทัง้ ๗๗ จังหวัด จะเป็ นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย และนอกจากนี ้ยังมีองค์กรเด็กและเยาวชนอีก ๓๘ องค์กร ซึง่ เป็ นองค์กรในด้ าน
ต่างๆ อาทิ ด้ านยาเสพติด ศิลปวัฒนธรรม ด้ านกฎหมาย เป็ นต้ น เข้ ามาเป็ นสมาชิกเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย รวมเป็ น ๑๑๕ คน หลังจากนันจะมี
้ การคัดเลือกคณะบริหารจาก ๑๑๕ คน เป็ น ๒๖ คน และ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนมาจากสมัชชาเด็กและเยาวชน เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วจะมีการ
พาไปดูงานที่มาเลเซีย และผลักดันให้ เกิดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขึ ้นมา
นายชนะพล แสงชา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรม
กิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน กล่าวถึงการทางานของ สปสย. ว่าเป็ นองค์กรหนึง่ ที่ทางานแก้ ไขปัญหา
ด้ านยาเสพติด และมีที่มาลักษณะเดียวกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แต่ไม่ลงไปลึกถึงระดับ
ตาบล มีเพียงระดับจังหวัด ภาค และชาติ มีหน้ าที่ขบั เคลื่อนร่วมกับ ปปส. ที่ขบั เคลื่อนในการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด ซึง่ สปสย. เกิดขึ ้นในปี ๒๕๕๑ โดยผู้บริหารมีแนวทางให้ เกิดกลุม่ เด็กและเยาวชนที่
สามารถร่วมกันทากิจกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยการทางานในลักษณะจิตอาสาที่ไม่ได้ เงิน เดือน
แต่เป็ นการทางานด้ วยใจ และต้ องการที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึง่ ผลตอบแทนที่ได้ คือความสุข เจอ
เพื่อน และสนุกที่ได้ ทางาน อีกทังการท
้
างานในลักษณะที่มากกว่าครอบครัว มากว่าเครื อข่าย ทาให้
กลายเป็ นส่วนเติมเต็มกาลังในการทางานต่อไป โดยสิ่งสาคัญในการทางานจิตอาศัยไม่ใช่ตาแหน่งแต่เป็ น
ความสุขในการทางานจิตอาสา ซึง่ หน้ าที่เป็ นแนวทางในการทางานเพื่อแก้ ไขปัญหายาเสพติด ซึง่ บทบาท
หน้ าที่เป็ นองค์ประกอบที่ใช้ โอกาส สิทธิในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ อีกทังได้
้ รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ มาช่วยสร้ างกิจกรรมให้ เกิดเปลี่ยนแปลงปั ญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมไม่เพียงแค่
ปัญหายาเสพติด ปัจจุบนั มีการผลักดันแผนที่ให้ เด็ก สปสย. หรื อเด็กที่ต้องการแก้ ไขปัญหายาเสพติด มี
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บทบาทร่วมกับภาคประชาสังคม เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ ้นมีการแยกส่วนการทางานกัน และพยายาม
ผลักดันให้ เกิดในทุกองค์กรและเห็นความสาคัญของการทางานของกลุม่ เด็ก อีกทังกลุ
้ ม่ เด็กที่ทาต้ องได้ รับ
การศึกษา และที่สาคัญคือไม่มีเงื่อนไขในกลุม่ เด็กที่จะร่วมเข้ ามาแก้ ปัญหา เช่นเด็กชาติพนั ธ์ เด็กนอก
สถานศึกษา เด็กด้ วยโอกาสในหลายๆ ด้ านให้ ได้ เข้ ามามีบทบาทในการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
ในแต่ ละที่มีระบบการทางานระหว่ างผู้ใหญ่ กับเด็ก หรื อเด็กกับผู้ใหญ่ อย่ างไร
นางสาวจันทร์ ที สุมนา หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ กล่าวถึงการทางาน
กับเด็กนันผู
้ ้ ใหญ่วา่ จะต้ องถอดหัวโขน มองเด็กเป็ นคนในครอบครัว เด็กจะสัมผัสถึงความจริงใจได้ หลังจาก
นันก็
้ จะเปิ ดใจซึง่ กันและกัน และเปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ด้ วยตัวเองโดยไม่มองข้ าม แต่
จะต้ องประกอบกับระเบียบต่างๆ รวมถึงความชัดเจนและความไว้ ใจซึง่ กันและกัน และผู้ใหญ่จะต้ องให้ การ
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้ าน อาทิ การประสานงาน หรื อแม้ กระทังการท
้
างานฝี มือ การเสริมบุคลิกภาพ เป็ นต้ น ใน
ปัจจุบนั มีหลายหน่วยงานที่ให้ เด็กมีสว่ นร่วมในการเป็ นคณะกรรมการ ซึง่ หน้ าที่สาคัญคือการเตรี ยมความ
พร้ อมของเด็กให้ พร้ อมจะออกไปสูส่ งั คม รวมถึงการให้ กาลังใจเด็กในการดาเนินงาน ส่วนคุณศรราม
พรหมมากร ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในนามศูนย์อานวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน เสริมประเด็นการทางานร่วมกันว่า ต้ องให้ ความสาคัญถึงใจ
เขาใจเรา เด็กก็จะใช้ ความอ่อนน้ อม ความเป็ นเด็กในการเข้ าหาผู้ใหญ่ เพื่อเรี ยนรู้ พัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน ซึง่ กลยุทธ์หลักคือให้ เด็กเข้ าไปนัง่ ในใจผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่เข้ ามานัง่ ในใจเด็ก และทางานให้ เกิด
รูปแบบของครอบครัว ไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่กบั ลูกน้ อง และหลังจากนันสิ
้ ่งที่ตามมาคือความห่วงใย
นายชนะพล แสงชา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรม
กิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน เสริมในเรื่ องการทางานว่าจะต้ องเปิ ดใจซึง่ กันและกันระหว่างผู้ใหญ่
และเด็ก และผู้ใหญ่ต้องยื่นมือเข้ ามาช่วยเด็ก และเด็กจะต้ องมีข้อมูล ข้ อเสนอแนะ เพื่อเป็ นข้ อเสนอแนะใน
ระดับชาติตอ่ ไป และอีกประเด็นคือ การไม่หาจุดการทางานร่วมกัน ไม่ได้ พดู คุยกัน เพราะฉะนันจะต้
้ อง
เข้ าใจซึง่ กันและกัน หาจุดร่ วมกันในการทางานร่วมกัน รับรองว่าจะประสบความสาเร็ จ ด้ าน ว่ าที่ ร.ต.ธีร
ภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชน จังหวัดราชบุรี เสริมว่าควรมีการ
ส่งทอดรุ่นต่อรุ่น และการทางานควรหาจุดร่วม และไม่ยดึ ตาแหน่งแต่เป็ นการให้ ความคิดเห็นร่วมกัน ทาให้
เกิดการทางานที่เปรี ยบเสมือนครอบครัว นอกจากนี ้ ผู้ใหญ่ควรให้ การสนับสนุน เช่น ของบประมาณจาก
ภาคเอกชนให้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยดาเนินงาน
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บทบาทของคนรุ่นใหม่ ในอนาคต
นางสาวจันทร์ ที สุมนา หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดศรี สะเกษ มองว่าคนรุ่นใหม่มี
บทบาทสาคัญและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการกล้ าแสดงพลัง แสดงความคิดเห็น เพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติ รวมทังมองว่
้
าเด็กมีพลังที่จะสื่อสารพูดคุยกับเด็กด้ วยกันที่มีปัญหาได้
ดีกว่าผู้ใหญ่ ทาให้ เพื่อนเด็กเหล่านันหลุ
้ ดพ้ นจากปัญหาต่างๆ ได้ นายชนะพล แสงชา สภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน เสริมใน
ประเด็นนี ้ว่า เด็กและเยาวชนควรเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเองในการพัฒนาประเทศ และเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทังในระดั
้
บปฏิบตั แิ ละในระดับนโยบาย
ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาตนเองและ
สังคมไปพร้ อมกัน นอกจากนี ้ คุณศรราม พรหมมากร ตัวแทนเครื อข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย ในนามศูนย์อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน เพิ่มเติมว่า คนรุ่น
ใหม่จะต้ องใช้ ศกั ยภาพในทางที่ดีและถูกต้ อง เนื่องจากทุกคนมีเหตุผลของตนเองไม่มีถกู ผิด ซึง่ สิ่งที่ทา
จะต้ องไปในทิศทางที่ดีและถูกต้ อง และสามารถช่วยกันแก้ ปัญหาสังคมได้ โดยการตระหนักเห็นคุณค่าของ
ตนเองก่อนที่จะไปพัฒนาผู้อื่น และสุดท้ าย ว่ าที่ ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยและเยาวชน จังหวัดราชบุรี ได้ ยกคากล่าวของบิลเกตว่า “คนรุ่นใหม่เป็ นกลไกในการพัฒนา
ประเทศ และแก้ ไขปัญหาที่โลกกาลังเผชิญ หากคนรุ่นผมทาผิดไว้ ผมต้ องขอโทษแทนคนรุ่นผมด้ วย” ซึง่ เป็ น
คากล่าวที่บอกว่าคนรุ่นใหม่จะต้ องเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ข้ อเสนอแนะแนวทางจากผู้เข้ าร่ วม
๑. ควรมีการวางแนวทางที่ประเทศต้ องการ
ประเทศตามบทบาทหน้ าที่ของตน

และเด็กเยาวชนมีการจัดบทบาทของตนเองเพื่อพัฒนา

๒. เสนอให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชน (ดย.) ทบทวนและถอดบทเรี ยนการทางานของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) และระดับประเทศ เพื่อทบทวน
กลไกการทางานและแนวทางในอนาคตเพื่อให้ เด็กและเยาวชนมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริงตาม
เป้าหมายของการมีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และทบทวนกระบวนการโครงสร้ างใน
ระดับพื ้นที่ เช่น กลไกของผู้ใหญ่ที่สนับสนุนการทางานของเด็ก เนื่องจากกลไกนี ้จะช่วยให้ สภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทยสามารถทางานได้

99

๓. อย่าทิ ้งเด็กที่มีปัญหา
เนื่องจากเด็กเหล่านี ้เป็ นเด็กที่เข้ าถึงกลุม่ ของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยได้ ยาก รวมทังมั
้ กเจอปัญหาสังคมกีดกัน ดังนันกรมกิ
้
จการเด็กและเยาวชนจะต้ องหา
วิธีการที่เหมาะสมเพื่อดึงศักยภาพที่สร้ างสรรค์ของเด็กเหล่านันมาพั
้
ฒนาตนเองและประเทศ
รวมทังกลไกพั
้
ฒนาผู้ใหญ่เพื่อไปพัฒนาเด็ก เช่น เป็ นที่ปรึกษาสาหรับเด็ก
๔. การทางานของเด็กและผู้ใหญ่ในปัจจุบนั เป็ นการทางานในระดับสภา ตาบล แต่ไม่ได้ มองให้ ลกึ ใน
ระดับหมู่บ้าน แต่เนื่องจากเด็กในสังคมเมืองและต่างจังหวัดมีความแตกต่างกัน ดังนันการท
้
างาน
ให้ ประสบความสาเร็จจะมีแนวทางที่แตกต่างกัน ถ้ าในอนาคตผู้ใหญ่สามารถเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั เด็ก
ในระดับหมูบ่ ้ าน และหล่อเลี ้ยงไปในระดับตาบล จะทาให้ การดาเนินงานตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมาย
ในแต่ละพื ้นที่และนาไปสูผ่ ลสาเร็จ ในอนาคตจะต้ องมีทีมพี่เลี ้ยงที่ร้ ูจกั และเข้ าใจเด็กจริงๆ
๕. สิ่งที่ควรขับเคลื่อนต่อคือ การทาให้ เวทีลกั ษณะนี ้เกิดขึ ้น หรื อการใช้ สื่อเป็ นกระบอกเสียงเพื่อ
ประชาสัมพันธ์จนได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ
และได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด
รวมทังสภาเด็
้
กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจะต้ องทางาน
เชื่อมโยงกลุม่ เด็กเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดด้ วย
๗. แนวคิด “เด็กคิด เด็กทา ผู้ใหญ่หนุน” บางพื ้นที่ทาได้ บางพื ้นที่ทาไม่ได้ สาเหตุเกิดจากทุนด้ าน
บุคลากร งบประมาณ รวมทังการพั
้
ฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย การดึง
ศักยภาพของเด็ก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สะท้ อนความเป็ นตัวเอง
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กระบวนการปรึกษาสาธารณะในการพัฒนานโยบาย

การเสวนาเรื่ อง
“กระบวนการปรึกษาสาธารณะในการพัฒนานโยบาย”
เป็ นการนาเสนอ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ “กระบวนการปรึกษาสาธารณะ” ในการพัฒนานโยบายของประเทศไทย
สาธารณรัฐตูนิเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึง่ มีรูปแบบการปกครอง วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ การเมืองที่แตกต่างกัน โดยมาแลกเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ และข้ อท้ าทายของ
กระบวนการปรึกษาสาธารณะที่ชวนก้ าวผ่าน โดยห้ องเสวนานี ้ดาเนินรายการเป็ นภาษาอังกฤษและมีลา่ ม
แปลภาษาเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เข้ าร่วม
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การเสวนาดังกล่าว ประกอบด้ วยวิทยากร ๗ ท่าน โดยท่านแรก Dr.Gerard Schmets ผู้แทนจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) พูดถึงความสาคัญของกระบวนปรึกษาสาธารณะในการวางแผนหรื อนโยบาย
ด้ านสุขภาพท่านท่านที่สอง Dr. Narges Rostamigooran จากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านนาเสนอเรื่ องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ
ประเทศอิหร่านนี ้ จัดโดยสภาสูงสุดด้ านสุขภาพและความมัน่ คงทางอาหารและมีผ้ เู ข้ าร่วมหลากหลายภาค
ส่วนทังภาครั
้
ฐเช่น ผู้แทนจากกระทรวง สมาชิกรัฐสภา ภาคส่วนด้ านสุขภาพเช่น ผู้แทนจากโรงเรี ยนแพทย์
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้ แก่ องค์การอนามัยโลก นอกจากนี ้ยังมีการจัด
สมัชชาสุขภาพระดับท้ องถิ่นขึ ้นเพื่อเป็ นกลไกสร้ างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานระดับท้ องถิ่น
ท่านที่สามจากสาธารณรัฐตูนิเซีย ได้ แก่ Prof. Agnes Hamzaouiจาก University of
AberrahmenMami Hospital พูดถึง กระบวนจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพโดยใช้ กระบวนการ“สาน
เสวนาด้ านสังคม (Social Dialogue) เป็ นเครื่ องมือในการทางาน และเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยกความเชื่อมัน่
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหลังเกิดสงครามกลางเมือง ท่านที่สี่ คือ นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประเทศไทย นาเสนอกระบวนการและโครงสร้ างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รวมทังสมั
้ ชชาสุขภาพระดับพื ้นที่ ซึง่ เป็ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ได้ จากัด
เฉพาะเรื่ องสุขภาพ แต่รวมถึงทุกเรื่ องที่เป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผ้ นู าเสนอ ๓ ท่าน คือ Mr. Eric Fleutelot, Regional Counsellor in
Global Health (ภาครัฐ), Ms. Sana de Courcelles, Executive Director, SciencesPro(ภาควิชาการ),
Mr. Marc Dixneuf, AIDES Representative(ภาคประชาชน)การนาเสนอเน้ นไปที่เรื่ องประชาธิปไตยด้ าน
สุขภาพ(Health Democracy) จากการขับเคลื่อนเรื่ องนี ้อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ พ.ศ.๒๕๔๒ ทาให้ เกิดเป็ น
รูปธรรมหลายอย่างเช่น พระราชบัญญัตขิ อบเขตด้ านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันด้ านจริยธรรมใน
กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบตั ใิ นการปฏิเสธการรักษาและสิทธิในการออกจากโรงพยาบาลได้ ทกุ เมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๗ ยุทธศาสตร์ ชาติด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ การแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
วิทยากรแลกเปลี่ยนข้ อท้ าทายในการสร้ างกระบวนการปรึกษาสาธารณะ ที่ประเทศต่างๆพบ เช่น
การเสริมทักษะการทางานแบบข้ ามภาคส่วนให้ กบั บุคลากรด้ านการสาธารณสุข
การอบรมแพทย์เรื่ อง
มุมมองทางสังคมที่มีตอ่ สุขภาพการแบ่งปันข้ อมูลระหว่างองค์กร และระหว่างภาคส่วน การพัฒนาระบบ
บริการด้ านสุขภาพให้ คลอบคลุมกลุม่ เปราะบางในสังคม การสร้ างความเป็ นเจ้ าของร่วมของทุกภาคส่วนใน
การทาแผน/นโยบาย การรักษาสมดุลระหว่างข้ อมูลหลักฐานที่มีความเป็ นวิชาการกับระดับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนตลอดกระบวนการจัดทาแผน/นโยบาย
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สาหรับปัจจัยความสาเร็จในการสร้ างกระบวนการปรึกษาสาธารณะให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
นัน้ การสนับสนุนทางการเมืองของผู้กาหนดนโยบาย พันธะสัญญาของกลุม่ ประชาชนและกลุม่ ผู้นา และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังองค์
้ กรระหว่างประเทศ มีความสาคัญไม่น้อย
ภายหลังจากการจัดห้ องเสวนานี ้ได้ มีการหารื อร่วมกันระหว่างวิทยากรทัง้ ๕ ประเทศ/องค์กรในการ
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย Population Consultation Network โดยมีเป้าหมายในขันต้
้ นเพื่อพัฒนาแนว
ทางการสร้ างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

