ฉบับที่ ๓

เกาะติดสมัชชา
จุลสารเฉพาะกิจ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประจำ�วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา

ห้อง

การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดำ�เนินการประชุม
คณะที่ ๑

การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดำ�เนินการประชุม
คณะที่ ๒

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๒
(วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

๑๐.๑๐-๑๒.๐๐ น. ๑. ทบทวนมติสมัชชา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
ห้องประชุม ๓
(BB ๔๐๑ ชั้น ๔)

๑. วิถีเพศภาวะ: เสริมพลัง มติ ๙.๔ สานพลังปราบ
สุขภาพแห่งชาติ มาตรการ สุขภาวะครอบครัว
ยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
๒. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
๒. การจัดการเชิงระบบ
สู่ประเทศใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ต่อ)

(ต่อ)
๑. ทบทวนมติสมัชชา
๑. วิถีเพศภาวะ: เสริมพลัง
สุขภาพแห่งชาติ มาตรการ สุขภาวะครอบครัว
ท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
๒. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
๒. การจัดการเชิงระบบ
สู่ประเทศใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

ห้องประชุม ๔
(BB ๔๐๒ ชั้น ๔)
มติ ๔.๒ การจัดการปัญหา
การฆ่าตัวตาย (สุขใจ.. ไม่คดิ สัน้ )

มติ ๘.๕ วิกฤตการณ์เชื้อ
คนเปลีย่ นเมือง เมืองเปลีย่ นคน
แบคทีเรียดื้อยาและการ
จัดการปัญหาแบบบูรณาการ
ใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

๒ เกาะติดสมัชชา

ระเบียบวาระ ‘แร่ใยหิน’ นัดแรกคึกคัก
ที่ประชุมขีดเส้น ‘ยกเลิก’ เร็วขึ้นอีก ๑ ปี

๑๔.๐๐ น. ไม่ขาดไม่เกิน เปิดฉากการพิจารณาระเบียบวาระ
“ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคมไทยไร้
แร่ใยหิน” ภายใต้คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑
อย่างคึกคัก โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ในฐานะประธานการ
ประชุม เริ่มต้นด้วยการอธิบายขั้นตอนการพิจารณา ก่อนจะเปิด
โอกาสให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ประเด็นของการพิจารณาพุง่ ตรงไปยังความรับผิดชอบในการ
ก�ำจัดขยะผลิตภัณฑ์ และมีข้อเสนอให้จัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบจากแร่ใยหินเป็น “ผลิตภัณฑ์อันตราย” พร้อมทั้งให้
หน่วยราชการทุกแห่ง “เลิกใช้” เพื่อเป็นต้นแบบให้สังคม ตลอดจน
ออกมาตรการห้ามน�ำเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด
ความเข้มข้นของการประชุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสมาชิก
สมัชชาฯ ให้น�้ำหนักกับประเด็นการสร้างความยั่งยืนในการเลิกใช้
แร่ใยหิน และเป้าหมายทีจ่ ะท�ำได้สำ� เร็จ ซึง่ จะต้องเริม่ จากสร้างความ
เข้มแข็งทั้งในส่วนของ “ท้องถิ่น” และ “ท้องที่”

อีกหนึง่ ประเด็นทีภ่ าคีเครือข่ายเห็นพ้องต้องกัน คือการขยับ
เส้นตายยกเลิกแร่ใยหินทุกประเภท จากเดิมในปี ๒๕๖๕ ให้กระชั้น
เข้ามาเป็นปี ๒๕๖๔ นั่นเพราะพิสูจน์แล้วว่า แร่ใยหินเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
เข้าร่วมให้ความเห็น โดยผู้แทน WHO เห็นด้วยทุกประการ พร้อม
ทั้งยืนยันว่า วิธีที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการ “เลิกใช้” อย่างเด็ดขาด
ส�ำหรับข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการพิจารณา คณะอนุกรรมการ
ด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑ จะน�ำไปปรับร่างเพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์
มากสุด และในวันนี้ (๑๙ ธันวาคม) จะเอาเข้าสู่การประชุมนัดที่สอง
เพื่อให้ได้ฉันทมติร่วมกัน
ส่วนระเบียบวาระ “การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยา
อย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” ก็จะมีการพิจารณากัน
ในวันนี้ ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่า สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ จะมี
ความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างm

เกาะติดสมัชชา

ถก ‘วิถีเพศภาวะ’ ๓ ชั่วโมงรวด
ทุกฝ่ายเห็นพ้อง - ลุ้นเคาะ! วันนี้

ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๖๕๒ คือ ยกแรกของการ
พิจารณาระเบียบวาระ “วิถเี พศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว”
ภายใต้คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๒ ซึง่ มี นพ.ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน
ภายหลังชี้แจงกติกาการประชุม ประธานได้น�ำเข้าประเด็น
โดยน�ำเสนอสถานการณ์ผ่านวีดิทัศน์ สะท้อนถึงปัญหาเรื่องความ
เสมอภาคและเป็นธรรมทางเพศ โดยส่วนใหญ่สถาบันครอบครัวยัง
ไม่มคี วามเข้าใจเรือ่ ง “วิถเี พศภาวะ” ซึง่ จะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาความขัดแย้ง
บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพ สมาชิกสมัชชา
สุขภาพส่วนใหญ่เห็นพ้องเป็นไปในทางเดียวกันว่า เพศภาวะเป็นเรือ่ ง
ใกล้ตวั ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันท�ำให้สงั คมตระหนักรูถ้ งึ ความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันครอบครัว
ทีต่ อ้ งใช้ “วิถเี พศภาวะ” บ่มเพาะสมาชิกครอบครัว ให้มคี วามยืดหยุน่
ในบทบาทและให้คุณค่าต่อทุกเพศ
ภาพรวมในการประชุมชัดเจนว่า ผูเ้ ข้าร่วมต่างให้ความสนใจ
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก โดยพยายามหาถ้อยค�ำที่
ครอบคลุม ตรงความหมาย และเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญเพื่อให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาตามข้อมติ
ส�ำหรับตัวอย่างข้อเสนอ อาทิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.ลพบุรี
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบูรณาการความรู้เรื่อง
เพศภาวะเข้าไปในหลักสูตร สื่อการสอน และเสริมสร้างบรรยากาศ

ในสถานศึกษาให้สนับสนุนความเสมอภาคและเป็นธรรมทางเพศ
ขณะที่เครือข่ายเด็กและเยาวชน อภิปรายเสริมประเด็น
ข้างต้นว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้สงั คมตระหนักรูถ้ งึ ความหลากหลาย
ทางเพศนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งรูแ้ ละรับทราบเพียงอย่างเดียว แต่ทกุ คน
ต้องเข้าใจถึง “สิทธิ” ของวิถีเพศภาวะว่าสิ่งใด เพศใด สามารถท�ำได้
หรือท�ำไม่ได้บา้ ง เพือ่ ตอกย�ำ้ ความเท่าเทียม การไม่ถกู ตีตราเพือ่ สิทธิ
แห่งความเสมอภาคที่ทุกเพศจะได้รับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่า
จะเป็นการเสนอให้เปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อได้อย่างสมัครใจ การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลที่ระบุถึงสถานะเพศให้เป็นความลับและจ�ำกัดสิทธิ์เฉพาะ
ผูท้ ยี่ นิ ยอมให้เข้าถึงเท่านัน้ การเสนอถึงแนวทางประสานธุรกิจเอกชน
ในการจัดเตรียมห้องน�้ำส�ำหรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จริงจากบุคลากรในสถาบันศึกษาที่พบ
เจอปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอันเนื่องมาจากวิถีเพศภาวะ
ทั้งนี้ หลังจากการหารือร่วม ๓ ชั่วโมง ที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๒ นัดแรกได้ปิดการประชุม
โดยจะน�ำข้อเสนอทีไ่ ด้ไปขอ “ฉันทมติ” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อยุติ เนื่องจากการประชุม
ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น มีการหนุนเสริมกันโดยไม่มีใครคัดค้าน
กันแม้แต่รายเดียวm

๓

๔ เกาะติดสมัชชา

ป่าชุมชน : มากกว่าคลังยา
คือ สุขภาพและวิถีชีวิต

มนุษย์เป็นได้แค่ฝุ่นผงของจักรวาล ธรรมชาติต่างหากที่
ยิ่งใหญ่และเป็นต้นก�ำเนิดของสรรพสิ่ง
วิถีชีวิตของคนไทยผูกติดกับผืนป่ามาอย่างช้านาน ไม่ว่า
จะมองด้วยเหลี่ยมมุมใด “ต้นไม้” ก็มีความงามสง่าและลุ่มลึก
ต้นไม้ธรรมดาๆ เพียง 1 ต้น มหัศจรรย์พอที่จะเชื่อมร้อย
ระบบนิเวศของโลกใบนี้เข้าหากัน จึงไม่แปลกที่คนไทยจะมีทั้ง
ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปัญญา และพึ่งพิงผืนป่า ตั้งแต่เกิดจนตาย
“ป่าชุมชน” ของประเทศไทยในปัจจุบันด�ำรงอยู่ทั้งในฐานะ
ผูผ้ ลิตและผูโ้ อบอุม้ ผลหมากรากไม้รางวัลอันเลอค่าทีธ่ รรมชาติมอบ
ให้แก่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ทว่าทุกวันนี้สถานการณ์ของป่าชุมชน
ของประเทศไทยกลับไม่ค่อยสู้ดีนัก
ข้อมูลจากรายงานส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ณ วันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบว่า ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ
ทัง้ สิน้ ๗,๔๔๗,๒๘๒ ไร่ ใน ๑๕,๘๔๐ หมูบ่ า้ น โดยภาคเหนือมีจำ� นวน
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ใต้ตามล�ำดับ
ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จึงได้เปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนในแง่ของ
“ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ” ซึ่ ง ในห้ อ งเสวนานโยบายสาธารณะ
“ป่าชุมชนกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ” ได้รว่ มกันหารือเพือ่
พัฒนา “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ในการผลักดันให้เกิดป่าชุมชนส�ำหรับ
ดูแลสุขภาพ
สิง่ ทีว่ งเสวนาเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันคือ การสนับสนุน
ให้ชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายชีวภาพอย่างสมดุล
น.ส.พยอม ดีน้อย นักวิชาการอิสระ จ.เชียงราย ระบุว่า ป่า
ชุมชนเป็นแหล่งของสมุนไพรเพือ่ ดูแลรักษาสุขภาพของคนทัง้ ในและ
นอกชุมชน จากการส�ำรวจพบว่า มีต�ำรับยาสมุนไพรที่ยังใช้รักษา
อยูใ่ นปัจจุบนั จ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นต�ำรับยารักษาอาการปวดเมือ่ ย

ต�ำรับยาบ�ำรุง ต�ำรับยาดูแลสตรีหลังการคลอดบุตร ต�ำรับยาลม ต�ำรับ
ยารักษาเบาหวาน ต�ำรับยาความดัน ต�ำรับยารักษามะเร็ง ฯลฯ
นอกจากนี้ ป่าชุมชนยังส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าในท้องถิน่
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลุ่มหาของป่าเพื่อน�ำสมุนไพรมาขาย เกิดคลัง
ยาหมอสมุนไพรในชุมชน เกิดเครือข่ายหมอพืน้ บ้าน ซึง่ จากการส�ำรวจ
พบว่า แต่ละชุมชนมีหมอพื้นบ้าน ๕ - ๑๐ คน
ขณะที่ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ BEDO เสนอ
ว่า ควรใช้มติ ทิ างเศรษฐกิจเชือ่ มโยงให้ถงึ การอนุรกั ษ์ โดยสิง่ ที่ BEDO
ขับเคลือ่ นอยูค่ อื แนวคิด “ป่าครอบครัว” สนับสนุนให้เพาะปลูกตาม
ลักษณะและข้อจ�ำกัดของพืชแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างระบบ
นิเวศที่สมบูรณ์ แต่ละครอบครัวจะมีแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ วงเสวนายังมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย “ป่าชุมชนกับ
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” ใน ๔ ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย
๑. ให้รฐั บาลโดยกรมป่าไม้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชน
ร่วมกันจัดตัง้ ป่าชุมชนเพิม่ มากขึน้ โดยให้มพี นื้ ทีป่ า่ ชุมชนทัว่ ประเทศ
รวม ๒๗ ล้านไร่ เพื่อให้พื้นที่ป่าของประเทศเป็นร้อยละ ๔๐ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๒. ควรปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้สอดคล้องกับวิถชี มุ ชน มีเป้าหมาย
สู่การพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ป่าชุมชน
เป็นเขตคุ้มครองสมุนไพร (นอกเขตอนุรักษ์) ตามมาตรา ๖๑
พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
และ ๔. ส่งเสริมให้ปา่ ชุมชนเป็นแหล่งอนุรกั ษ์ฐานทรัพยากรสมุนไพร
ให้กับครอบครัวและเอกชนในการคุ้มครองและขยายพันธุ์สมุนไพร
ทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้ป่าชุมชนเป็นมากกว่าคลังยาสมุนไพร
พร้อมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยดั่งที่เป็นมาและตลอดไปm
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เสริมกลไก ‘จังหวัด’ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการท้องถิ่นสร้าง ‘สุขภาวะ’ ระดับพื้นที่
ความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ คือสาระหลักของการจัดงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ และนับเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการพัฒนาและการปฏิรปู
ระบบสุขภาพ ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับการท�ำงาน “ระดับจังหวัด” มีกลไกการประสาน
ความร่วมมือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” ซึง่ จะช่วยให้
เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ก�ำหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
อย่างเป็นองค์รวม
อย่างไรก็ดี เพื่อถอดบทเรียนการท�ำงานและกรุยทางสู่
ความร่วมมือในอนาคต ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ ปี ๒๕๖๒ จึงจัดการเสวนา “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การ
สร้างสุขภาวะระดับจังหวัด” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
ตัง้ แต่ระดับรัฐมนตรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ผวจ.) นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายแพทย์ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(นพ.สสจ.) ฯลฯ

นายสาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เปิดเวทีด้วยการฉายภาพทิศทางงานสุขภาพที่ สธ. ก�ำลังให้
ความส�ำคัญในปี ๒๕๖๓ คือ ขับเคลื่อนการออกก�ำลังกายครั้งใหญ่
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งการด�ำเนินงานนี้ต้องการ
ความร่วมมือจากระดับพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
รมช.สาธารณสุข ระบุด้วยว่า การท�ำงานที่จะสัมฤทธิ์ผล
อย่างยัง่ ยืนนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การร่วมมือระดับพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
“ระดับจังหวัด” ซึ่งการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
จะเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สาธารณสุขไทยเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ถือเป็น
หน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน�ำประสบการณ์จากแต่ละฝ่ายมาท�ำให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งการที่ทุกฝ่ายมาร่วมให้ความรู้และความเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่
ได้รบั สิง่ ตอบแทนใด แม้ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จ แต่เวทีสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติก็ได้ท�ำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

นายสาธิต ปิตุเตชะ

๕
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“ระบบรวมศูนย์อาจมีจุดแข็งในบางเรื่องส�ำหรับองค์กรเล็ก
ช่วยให้การสัง่ การ การปฏิบตั เิ ป็นไปได้เร็ว แต่องค์กรใหญ่อย่างประเทศ
นั้นจ�ำเป็นต้องมีการกระจายอ�ำนาจ จัดการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
ฉะนัน้ ความพยายามท�ำให้มติ ขิ องท้องถิน่ ทัว่ ประเทศมาท�ำงานเชือ่ ม
ร้อยกัน เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ และมุ่งเน้นให้ สช.
ขับเคลือ่ นเพือ่ น�ำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดด้านสุขภาวะ” รมช.สาธารณสุข
ระบุ
นายสาธิต ยังขยายความถึงเหตุผลที่นานาชาติให้ความ
เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย จนได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๖ ของ
โลก ชนะหลายประเทศที่พัฒนาแล้วภายใต้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด นับ
เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ ถูกประเมินภายใต้ความ
เท่าเทียม ทั่วถึง ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนท�ำให้ไทย
ได้รับการประเมินอันเป็นที่น่าภูมิใจ
ขณะทีใ่ นเวทีเสวนา นพ.ส�ำเริง แหยงกระโทก ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า การสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิด
ขึ้นได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ กาย ใจ สังคม
และปัญญา พร้อมเน้นย�ำ้ ถึงหลักการสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา ทีป่ ระกอบ
ด้วยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอ�ำนาจ และฝ่ายประชาสังคม
จากประสบการณ์ของ นพ.ส�ำเริง จุดส�ำคัญในการท�ำงาน
ระดับจังหวัดคือ หาก ผู้ว่าฯ เอาด้วยก็จะช่วยให้งานนั้นส�ำเร็จ พร้อม
ทั้งยกตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินค้างท่อของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) หรือเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เมื่อมี
การผลักดันก็ท�ำให้การขับเคลื่อนนั้นกระจายออกไป
ถัดมาใน “ระดับอ�ำเภอ” ซึง่ มีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า
กัน โดยเฉพาะในระยะหลังที่มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ขึน้ โดยมีหน่วยงาน ๔ ส. เข้ามาช่วยสานพลัง
การท�ำงาน ทั้งในเรื่องงบประมาณหรือการด�ำเนินงาน น�ำไปสู่การ
ขับเคลื่อนลงไปในระดับต�ำบล ดังนั้น ทิศทางของสุขภาวะจะเกิดขึ้น
ได้ ทั้งระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล ซึ่งต้องท�ำงานต่อเนื่องกัน
นพ.ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล�ำภู ให้มุมมองว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วม หากเมือ่ ใดทีท่ กุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของเรือ่ งนัน้ ก็
นับได้วา่ ส�ำเร็จไปแล้วครึง่ หนึง่ และหากจะให้สำ� เร็จต้องประกอบด้วย
3P คือ “Participation” การมีส่วนร่วม น�ำไปสู่การเกิด “Policy”
นโยบาย และสุดท้ายคือ “Practice” การน�ำไปปฏิบัติ
เริ่มด้วยกลไกในระดับจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดที่
เข้มแข็งจะสามารถก�ำหนดนโยบายได้ชัดเจน โดยมีผู้ว่าฯ เป็นผู้มี
อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบาย หรือในระดับอ�ำเภอ มี พชอ. ทีส่ ามารถ
ก�ำหนดนโยบายได้ ขณะที่ระดับต�ำบล ยังมีธรรมนูญระดับต�ำบลที่
เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมสู่นโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน
นายจีรวุธ ทองทศ พยาบาลช�ำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ศูนย์สั่งการและแจ้งเหตุจังหวัดสระแก้ว ยกตัวอย่างงานของจังหวัด
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีนายก
อบจ. เห็นความส�ำคัญ ช่วยสนับสนุนให้เกิดงานต่างๆ ขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการรวมศูนย์สั่งการและศูนย์แจ้งเหตุเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความ
รวดเร็ว ไปจนถึงการสนับสนุนอุปกรณ์กระจายลงไปในพื้นที่
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั จ.สระแก้ว มีชอ่ งทางรับแจ้งเหตุกว่า ๓๐ คูส่ าย
จากที่เคยมี ๒ คู่สาย มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
กระจายลงไปในชุมชนกว่า ๑๐๕ ตัว มีการพัฒนาระบบแจ้งเหตุแบบ
วิดีโอคอล สามารถระบุต�ำแหน่งเกิดเหตุ พร้อมกันนี้ยังเริ่มน�ำระบบ
AI มาช่วยเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน และในปี ๒๕๖๓ จะเริ่มมี
การน�ำระบบผ่าตัดทางไกลมาใช้
ปิดท้ายด้วย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ หัวหน้างานบริการ
สาธารณสุข อบจ.สงขลา มองว่า บทบาทหน้าที่หนึ่งของ อบจ. คือ
ความสามารถในการออกข้อบัญญัตทิ ถี่ อื ว่าเป็นกฎหมายท้องถิน่ และ
สามารถเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจของภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้
ปัจจุบัน อบจ.สงขลา มีข้อบัญญัติทั้งเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
เมือ่ มีขอ้ บัญญัตชิ ดั เจนแล้ว ไม่วา่ จะมีการเปลีย่ นผูบ้ ริหารไป นโยบาย
เหล่านี้จะยังคงอยู่ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานm
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รู้เท่าทันโลกออนไลน์
สร้างภูมิคุ้มกัน ‘เด็กยุคไซเบอร์’

โลกออนไลน์เหมือนเหรียญสองด้าน หากรู้จักใช้ย่อมเกิด
ประโยชน์ แต่หากไม่เท่าทันเทคโนโลยีอาจตกเป็นเหยือ่ ได้ทกุ เมือ่ ภัย
จากโลกออนไลน์จงึ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีท่ กุ ฝ่ายต้องให้ความส�ำคัญ และ
เป็นอีกหนึง่ ความท้าทายในการขับเคลือ่ นงานคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “รู้เท่า
อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทยกับโลกออนไลน์”
จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก อนุกรรมการติดตาม
และขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดา้ นสังคมและสุขภาวะ และ
ธาม เชือ้ สถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมบนเวที
เวทีเริ่มต้นด้วย TED TALK ถอดประสบการณ์และบทเรียน
การขับเคลื่อนประเด็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์ น�ำโดย นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สาระส�ำคัญคือ ภัยจากสื่อออนไลน์มีผลกระทบต่อเด็กใน
วงกว้าง การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องร่วมด้วยช่วยกัน โดยอาศัยความ
ร่วมมือกันตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน โดยมีการประสาน
ระหว่างเครือข่ายเพื่อขยายผลการท�ำงาน ลดการท�ำงานที่ทับซ้อน
ทีส่ ำ� คัญต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย
ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์อย่างแท้จริง

สอดคล้องกับ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เสนอว่า
ประเทศไทยควรมีหน่วยงานกลางท�ำหน้าทีเ่ ชิงรุกในการจัดการปัญหา
ของโลกออนไลน์ ควรมีกฎหมายทีท่ นั สมัย สอดรับกับความเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี ควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และภาคเอกชน
ต้องเข้ามามีสว่ นร่วม ตลอดจนมีการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้เกิดความ
รู้เท่าทันต่อภัยจากโลกออนไลน์
ล�ำดับถัดมาคือ วงเสวนาเรือ่ ง “สถานการณ์ ผลกระทบ และ
การสร้างความรับผิดชอบในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ในการใช้สื่อออนไลน์” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาคประชาสังคม
ตัวแทนเด็กเยาวชน ตัวแทนผู้ปกครองและครู
วงเสวนาดังกล่าวบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ปัญหาที่พบ
มากในโลกออนไลน์ เช่น cyber bully การกลั่นแกล้งรังแกด้วยภาพ
หรือข้อความ น�ำมาสู่การทะเลาะวิวาท ชกต่อย ตบตี ส่งผลกระทบ
ตามมาถึงปัญหาด้านการเรียนและการเข้าสังคมของเด็ก นอกจากนี้
ยังรวมถึงปัญหาเด็กติดเกมและผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ผู้ร่วมเสวนามองว่า หากเด็ก เยาวชน และครอบครัวเกิดความเข้าใจ
และรู้จักใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทันก็สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตได้
ปิดท้ายด้วยวงเสวนาเรือ่ ง “นวัตกรรม ความรู้ และนโยบาย
ส�ำหรับปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในการใช้ส่ือ
ออนไลน์” ซึ่งเป็นมุมมองจากภาคเอกชน รัชยา พัวพงศกร ผู้แทน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ
อรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์ ผูแ้ ทนบริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

๗
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ประกาศเจตนารมณ์คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากข้อมูลสถานการณ์เด็กและ
เยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์ พบว่าเด็ก
และเยาวชนไทยอยู่บนความเสี่ยงของภัย
ออนไลน์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกด้าน
เครือข่ายภาคีทปี่ ระกอบด้วยภาค
รัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาค
เอกชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “สานพลังเพือ่
คุม้ ครองเด็กเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์”

โดยก�ำหนดมาตรการ ๓ ประการ ดังนี้
๑. ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการ
สร้างการเรียนรูแ้ ก่เด็กและเยาวชน เพือ่ ให้รู้
เท่าทันและใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย
๒. ร่ ว มผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถด�ำเนินการและติดตามอย่างเป็น

ทัง้ สองฉายภาพไปในทิศทางเดียวกันว่า ขณะนีผ้ ปู้ ระกอบการ
ทัว่ โลกก�ำลังให้ความส�ำคัญต่อภัยออนไลน์ โดยพยายามหามาตรการ
ให้คนเข้าถึงโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยและไม่ตกเป็นทาสของ
เทคโนโลยี เพื่อให้สังคมก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแข็งแรง
ส�ำหรับการคุ้มครองเด็กในการเข้าถึงอีสปอร์ต จะต้องมีการ
ตรวจสอบอายุให้ชัดเจนตามกฎระเบียบของสมาคมอีสปอร์ต ขณะ
เดียวกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ทั้งเด็กและครู
ควบคู่กันไป
ทางด้าน ศรีสุข อ้วนเจริญกุล เลขาธิการสมาคมอีสปอร์ต
แห่งประเทศไทย ให้ขอ้ มูลว่า ตามกฎของสมาคมก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า
ผู้เล่นอีสปอร์ตจะต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปี โดยทางสมาคมยังได้มี
การคัดกรองเนือ้ หาของเกมไม่ให้มคี วามรุนแรงหรือมีเนือ้ หาเรือ่ งเพศ
ทีไ่ ม่เหมาะสม นอกจากนีไ้ ด้มกี ารร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ สร้าง
ความรู้และให้เกิดความตระหนักแก่สังคมในวงกว้าง
เช่นเดียวกับ ธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผูอ้ ำ� นวยการกองขับเคลือ่ นดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลถึงบทบาทของกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมว่า เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูต่ รงกลางระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ซึ่งการจะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่าง
เข้มแข็ง ทุกฝ่ายจะต้องร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กัน หากจะมีการจัด
เรทติ้งเกม ต้องค�ำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง สังคม
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปอย่าง
สมดุล
พ.อ.วีรชาติ ศรีกงั วาล ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รูปธรรม ทั้งการศึกษาวิจัย การพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการ และนโยบาย
สาธารณะ
๓. ร่วมสนับสนุนการจัดให้มสี อื่ ทุก
รูปแบบเพือ่ การเผยแพร่ และการสร้างชุด
ข้อมูลความรู้ แนวปฏิบัติ และค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน บุคคลแวดล้อม
รอบตัวเด็ก ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

(กสทช.) ระบุว่า ขณะนี้ กสทช.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “NetCare”
ส�ำหรับผู้ปกครองเพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็ก ทั้งการ
ก�ำหนดระยะเวลาใช้งาน ก�ำหนดเนื้อหาในการเข้าถึง และมีระบบ
การแจ้งเตือนไปยังผูป้ กครองได้เพือ่ เป็นการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม
ในช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาได้ร่วมสะท้อนปัญหาและ
แลกเปลีย่ นความเห็นด้วยว่า นอกจากมาตรการปกป้องคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชนแล้ว ควรมีมาตรการที่ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้สูงอายุที่อาจเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ไม่ประสงค์ดี
ท้ายที่สุดแล้ว การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิและการรู้
เท่าทันของสังคม ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนโลก
ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ m
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