ฉบับที่ ๑

เกาะติดสมัชชา
จุลสารเฉพาะกิจ

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประจำ�วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา
๑๑.๑๐-๑๑.๒๐ น.

การประชุมรวม
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

การรายงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่ผ่านมา

การประชุม
คณะอนุกรรมการดำ�เนิน
การประชุม คณะที่ ๑

การประชุม
คณะอนุกรรมการดำ�เนิน
การประชุม คณะที่ ๒

รับรองระเบียบวาระ
การประชุม

๑๑.๒๐-๑๒.๑๐ น.

ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)
รายงานความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น งานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๙ มติ ได้แก่
(๑) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๒) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ
(๓) มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติวา่ ด้วย
ระบบสุขภาวะชุมชน
(๔) มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ
(๕) มติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
(๖) มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริม
สุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
(๗) มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๘) มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
(๙) มติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ห้องประชุม ๓ (BB401 ชั้น ๔)
สานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเชือ่ มโยงกลไกและประเด็น: ชาติ-จังหวัดพื้นที่
“ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความ
ปลอดภัยทางถนน”
โดย คณะกรรมการการขับเคลือ่ นและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ห้องประชุม ๔ (BB402 ชั้น ๔)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
“รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ ... เด็ก
ไทยกับโลกออนไลน์”
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลือ่ นและติดตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)
(๑) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคม
ไทยไร้แร่ใยหิน
(๒) การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

ห้องประชุม ๒

(วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)
(๑) วิถีเพศภาวะ เสริมพลัง
สุขภาวะครอบครัว
(๒) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

๒ เกาะติดสมัชชา

สารจากประธาน คจ.สช.

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

นพ.กิจจา เรืองไทย
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ได้มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ และท�ำหน้าที่เปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ
ในวันนี้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เปิดเป็นพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนใน
สังคม ทุกกลุ่มวัย ทุกเพศภาวะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย สูก่ ารสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ตัง้ แต่รว่ มสะท้อน
ปัญหา ร่วมก�ำหนดเป้าหมายและทิศทาง ร่วมพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และสานพลังการขับเคลื่อน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ทั้งยังติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย ยังประโยชน์ให้เกิดขึน้ แก่ทกุ ฝ่าย นับเป็นกระบวนการ
สร้างสังคมสุขภาวะในมิติใหม่

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้กำ� หนดกรอบการจัดงานภาย
ใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลีย่ นแปลง...สูก่ ารพัฒนาสังคมสุขภาวะ”
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบในมิติต่างๆ จากความเปลี่ยนแปลงที่เรา
เรียกกันว่า Disruption น�ำมาซึง่ ความท้าทายต่อการพัฒนาสุขภาวะ
ในหลายมิติ จึงเป็นประเด็นส�ำคัญทีภ่ าคีทกุ ภาคส่วนควรรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบต่างๆ ที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้น
ฉะนั้น “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” ในที่นี้จึงหมายถึง การ
ปรับวิธคี ดิ วิธกี ารท�ำงาน เพือ่ ให้ทนั กับบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี
สู่โลกดิจิทัล การเปลี่ยนไปของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไป
ถึงวิธีคิดและการมองโลกของคนรุ่นใหม่ที่มีความท้าทายต่อระบบ
สุขภาพ
ส่วน “สังคมสุขภาวะ” หมายถึง สังคมที่มีโครงสร้างและ
ระบบทีเ่ อื้อต่อการท�ำให้พลเมืองมีการเรียนรู้รว่ มกันอย่างมีส่วนร่วม
มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความแตกต่าง
และศักดิ์ศรีอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ ก่อให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของพลเมือง รวมถึงการพัฒนาเพื่อสร้างสุขภาวะ
ส�ำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
มีประเด็นที่ได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น ๔ ระเบียบวาระ
ประกอบด้วย ๑.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ๒.วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
๓.การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง และ ๔.รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
ทั้งหมดนี้ เป็นประเด็นที่ส�ำคัญและมีความสลับซับซ้อนเป็น
อย่างยิ่ง ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใด
เพียงหน่วยงานเดียว จ�ำเป็นต้องประสานความร่วมมือ สานพลัง
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเกิด
รูปธรรม
ดังนัน้ การจัดงานในวันนีจ้ งึ นับเป็นความน่ายินดีและนับเป็น
นิมติ หมายอันดีทสี่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทกุ ท่าน จะได้แสดง
ให้เห็นถึงการสานพลัง การสร้างสรรค์ และขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลต่อระบบสุขภาพในทุกกลุ่มวัย เพื่อสร้างสังคม
สุขภาวะของเราทุกคนสืบต่อไป

เกาะติดสมัชชา
คุยกับเลขาฯ

๑ รอบ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ได้ขับเคลื่อนมาเป็นปีที่ ๑๒
หรือครบ ๑ รอบพอดี ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
จากหลักการ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ที่มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดการแลกเปลีย่ นและประสานการท�ำงานร่วมกันบนหลักการสาน
พลังการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ-การเมือง
ภาควิชาการ-วิชาชีพ ภาคประชาสังคม-เอกชน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มาจนถึงวันนี้ เรามี
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วทั้งสิ้น ๘๑ มติ แต่ละมติขับเคลื่อนไป
สู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ มีความส�ำเร็จมากน้อยแตกต่างกันไป
และต้องเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อไปอีก
จากบทเรียนการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพฯ ทีผ่ า่ นมาพบ
ว่า หากมีเจ้าภาพหลักซึ่งอาจเป็นหน่วย/งานองค์กรหรือเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มพัฒนาประเด็น
นโยบายจะท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรมได้ดีกว่า
อีกทัง้ การจัดกลุม่ มติทมี่ คี วามใกล้เคียงและสนับสนุนกันเป็น
กลุ่มเดียวกัน ขับเคลื่อนพร้อมกัน จะท�ำให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกัน
และกันได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ หากมีความสอดรับไปกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศ และมีการสนับสนุนทางการเมืองระดับสูง
ทั้งด้านการผลักดันและหนุนทรัพยากร ร่วมกับการหนุนเสริมจาก
ภาคประชาสังคมอย่างกว้างขวาง ก็จะยิง่ ท�ำให้งานกับเพือ่ นมีพลังไป
สู่การเปลี่ยนแปลงได้สูง
ในโอกาสที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีพัฒนาการมา ๑๒ ปี
เราพบทัง้ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อสังคมต่อไปอีก โดยมีขอ้ พิจารณาทีส่ ำ� คัญ อาทิ การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ รูปแบบ
กระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ การสร้างการยอมรับทัง้ ในระดับชาติ
และในระดับพืน้ ที่ ทัง้ การบูรณาการกระบวนการเข้ากับนโยบายของ
รัฐและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ การปฏิสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ การเมือง วิชาการ และ
ประชาสังคมให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ตั้งแต่
ขั้นการพัฒนาประเด็นไปจนถึงการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
ทัง้ นี้ การขับเคลือ่ นงานฯ ในระยะต่อไปจะให้ความส�ำคัญกับ
กลไกจังหวัด โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัดในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ
อย่างเป็นระบบ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้
ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ท้ายนี้ อยากจะให้ความส�ำคัญว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นเสมือนการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาคี
เครือข่าย รวมทั้งประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญของประเทศ
ได้มีโอกาสใช้พื้นที่นี้ในการพัฒนากระบวนการท�ำงานที่เชื่อมโยงกัน
สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายทีส่ ำ� คัญร่วมกัน สานพลังของภาคส่วนหลัก
เพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นไปได้ร่วมกัน และเชื่อมโยงมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่กระบวนการตัดสินใจ ทั้งในเชิงนโยบาย
ระดับการเมือง หน่วยงานรัฐระดับสูง และเชื่อมโยงไปยังชุมชน
พื้นที่ต่างๆ
เหล่านีจ้ ะท�ำให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
มากขึ้นและมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกระบวนการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นลักษณะทีส่ ำ� คัญของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในระยะ
ต่อไป
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สารจากประธาน คจ.สช.

‘เสริมพลัง-ปรับขบวน’ ก�ำหนดยุทธศาสตร์
ส่งต่อ ‘สังคมปลอดฝุ่นใยหิน’ ให้ลูกหลาน
เราอยากส่งต่อประเทศแบบไหนให้กับลูกหลาน เป็นเรื่อง
ที่เราทุกคนต้องช่วยกันออกแบบ
ประเทศไทยในวันนี้ก�ำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย นั่นจึงเป็นภารกิจส�ำคัญ
ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จะมาร่วมกันจัดท�ำนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับรับมือกับปัญหาที่สลับ
ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการพูดถึงมาตลอด ก็คือปัญหา
มลพิษทางอากาศซึง่ เป็นต้นเหตุของโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ เราต้องเจอกับปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ปัญหาไอเสียจากรถยนต์ มิหน�ำซ�ำ้ ไม่วา่ จะมองไปในทิศทางไหน เป็น
ต้องได้เห็นการก่อสร้างอาคาร ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ฯลฯ
ซึง่ ไซต์งานก่อสร้างทีก่ ระจายอยูร่ ายล้อมตัวเรานัน้ ไม่ตา่ งไป
จาก “กับระเบิด” ทีจ่ ะสร้างความสูญเสียให้แก่ผทู้ เี่ ข้าใกล้ นัน่ เพราะ
ในขั้นตอนการก่อสร้าง-รื้อถอน มีความเป็นไปได้สูงที่วัสดุต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคา ฉนวนกันความร้อน ที่มีส่วนผสมของ
“แร่ใยหิน” จะฟุ้งกระจายเข้าสู่ปอดของเรา
มากไปกว่านั้น เมื่อการรื้อถอนแล้วเสร็จ ก็อาจมีการน�ำเศษ
วัสดุเหล่านั้นไปถมที่หรือไปกองทิ้งไว้สักแห่ง และเมื่อฝนตกลงมา
ก็จะชะล้างแร่ใยหินไปปนเปื้อนกับดิน น�้ำ แหล่งอาหาร ฯลฯ
แม้วา่ จะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร อาการจึงจะแสดงออก
ผ่านทางร่างกาย แต่ทั่วโลกก็ยืนยันตรงกันแล้วว่า “แร่ใยหิน” เป็น
สาเหตุการก่อมะเร็ง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การ
วิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้ให้ข้อเสนอแนะกับประเทศต่างๆ
ว่า การควบคุมการสัมผัสแร่ใยหินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นเรื่อง
ที่ยากมาก ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการ “ยกเลิก”
ข้อมูล ณ ปี 2561 จาก Global Overview: Asbestos
Landscape 2018 ของ Laurie Kazan-Allen ซึ่งท�ำการส�ำรวจ
สถานการณ์แอสเบสตอสระดับนานาชาติ พบว่า ในปี 2561
มีประเทศที่ยกเลิกการน�ำเข้าและการใช้แร่ใยหินไปแล้ว 66 ประเทศ
ขณะที่มีอีกราวๆ 129 ประเทศ ที่แม้จะยังไม่มีกฎหมายให้ยกเลิก
อย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการใช้แร่ใยหินอยู่ในระดับที่น้อยมาก หรือ
ไม่มีการใช้เลย
ส�ำหรับประเทศไทย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ประจ�ำปี 2553 เคยมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “มาตรการท�ำให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” มาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 12 เมษายน
พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบ

และมอบหมายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามมติสมัชชาฯ
โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลาท�ำให้ประเทศไทยปราศจากแร่ใยหิน
ภายใน 4 ปี
ทว่า หลังมีมติ ครม. กลับยังพบปริมาณการใช้-การน�ำเข้า
จากต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง และทีม่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื สถิตปิ ี 2559
บ่งชีว้ า่ ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศทีอ่ ตั ราการน�ำเข้าแร่ใยหิน
สูงที่สุดโลก
เมื่อปีที่แล้ว คณะท�ำงานในโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โรคเหตุใยหิน ภายใต้การสนับสนุนของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้ทำ� การศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลสุขภาพ (Health
data center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 25582559 พบว่าสามารถยืนยันผูป้ ว่ ยจากโรคเหตุใยหินได้แล้วถึง 28 ราย
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเยือ่ เลือ่ ม (mesothelioma) 26 ราย
เห็นได้ชดั ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีเต็ม ของการขับเคลือ่ น
มติสมัชชาฯ พบว่ามีสถานการณ์-ข้อมูลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก
และถึงแม้จะมีหลักฐานใหม่ที่ช่วยยืนยันถึงพิษภัยของแร่ใยหิน แต่
จนถึงขณะนีป้ ระเทศไทยก็ยงั ไปไม่ถงึ เป้าหมายสูงสุดทีว่ างไว้ นัน่ ก็คอื
“แบนแร่ใยหิน” ให้หมดไปจากแผ่นดิน
ทั้งหมดคือความจ�ำเป็นที่น�ำมาสู่การประกาศระเบียบวาระ
“ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคมไทย
ไร้แร่ใยหิน” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 12 ประจ�ำปี 2562
เพื่อแสวงหาความร่วมมือ เสริมพลัง ก�ำหนดมาตรการ และปรับเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้จริง
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คุยกับเลขาฯ

ความเข้าใจในครอบครัว
เริ่มต้นได้ด้วย ‘วิถีเพศภาวะ’

มีค�ำถามง่ายๆ ที่อยากให้คุณลองตอบ
1. ระหว่าง “สีชมพู” กับ “สีฟ้า” คุณคิดว่าสีไหนคือตัวแทน
ของผู้หญิง ?
2. ระหว่าง “ความเข้มแข็ง” กับ “ความอ่อนแอ” ข้อใดน่า
จะเป็นคุณสมบัติของผู้ชาย ?
3. ท�ำอาหาร กวาดบ้าน เลี้ยงลูก ควรเป็นหน้าที่ของใครใน
ครอบครัว ระหว่าง “สามี” กับ “ภรรยา” ?
คุณเห็นด้วยหรือไม่วา่ ไม่วา่ จะเป็นสีชมพูหรือสีฟา้ ก็สามารถ
เป็นตัวแทนของเพศหญิงได้ ส่วนผู้ชายก็ไม่จ�ำเป็นต้องเข้มแข็งตลอด
เวลา และภาระต่างๆ ในครอบครัวก็เป็นสิง่ ทีท่ งั้ สามี-ภรรยาควรช่วย
แบ่งเบาซึ่งกันและกัน
แต่ที่ผ่านมา เรามักจะถูกปลูกฝัง ตีกรอบ และส่งต่อแนวคิด
เรือ่ งเพศ “แบบเหมารวม” จากยุคสูย่ คุ ซึง่ ความคิดเหล่านัน้ ห่างไกล
จากความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และยังเป็นต้นทางของปัญหาครอบครัวด้วย
วิธีคิดแบบ “ชายเป็นใหญ่” จ�ำกัดให้เพศหญิงเป็นเพียงแค่
ช้างเท้าหลัง บีบบังคับให้เพศชายต้องแสดงภาวะผูน้ ำ� ทัง้ ทีผ่ ชู้ ายหลาย
คนเปราะบางและสบายใจทีจ่ ะเป็นลมใต้ปกี ขณะทีผ่ หู้ ญิงจ�ำนวนมาก
ก็เข้มแข็งและเหมาะสมที่จะยืนอยู่แถวหน้า
สามีมักมองภรรยาที่เจ้าอารมณ์ แปรปรวน หงุดหงิดง่ายว่า
เป็นปัญหา เราจึงมักได้ยนิ ส�ำนวนเชิงประชดประชันว่า “ไม่รเู้ มียหรือ
แม่กันแน่” แต่หากมองในทางวิชาการจะพบว่าความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาวะอารมณ์ มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เรื่องนี้เกี่ยว
โยงกับกายภาพและฮอร์โมน สถิติทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าผู้หญิงจะ
เข้าสู่ภาวะซึมเศร้า เกรี้ยวกราด อารมณ์สองขั้ว ได้มากกว่าผู้ชาย
หรือแม้แต่เรือ่ งบางเรือ่ งทีห่ ล่อหลอมกันมาโดยไม่มคี ำ� อธิบาย
เราพบเห็นผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกท�ำให้กลายเป็นแค่ “ตัว
ตลก” ในละครหลังข่าว บรรดาสามีที่ขยันท�ำงานบ้านกลับถูกครหา
เชิงเหยียดหยามว่า “กลัวเมีย” และความรักทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างชาย-ชาย
หญิง-หญิง ถูกมองว่าเป็น “ความผิดปกติ”

เหล่านี้คือตัวอย่างหนึ่งของ ‘ความไม่เข้าใจ’ ที่จะน�ำไปสู่
ปัญหาสุขภาพจิต ความรุนแรง ความแตกแยกในการอยูร่ ว่ มกัน ตัง้ แต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
ศาสตราจารย์ศริ พิ ร จิรวัฒน์กลุ ประธานคณะท�ำงานพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นฯ “วิถีเพศภาวะ : เสริมพลัง
สุขภาวะครอบครัว” กล่าวว่า ในปัจจุบนั ไม่ได้มแี ค่เพศหญิง-ชาย แต่
เรามีเพศหลากหลายไม่ตำ�่ กว่า 18 เพศทีจ่ ะเป็นตัวก�ำหนดให้คนต้อง
มีบทบาทต่างๆ และอาจน�ำไปสู่ความกดดันจากการอยู่ในเพศนั้นๆ
ด้วย ซึ่งที่สุดแล้วจะท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ และปัญหาครอบครัว
“ถ้าดูสถิติของสมาชิกในครอบครัว ก็จะเห็นปัญหาสุขภาพ
จิตและปัญหาสุขภาพกายทีม่ ผี ลมาจากความไม่เป็นธรรมและไม่เท่า
เทียมทางเพศภาวะที่เกิดขึ้น” ศาสตราจารย์ศิริพร ระบุ
ส�ำหรับเครื่องมือหรือทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือ
วิถีเพศภาวะ หรือ gender approach ซึ่งหมายถึงการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ที่ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างความเป็นธรรมระหว่างบุคคล
เพศต่างๆ ในสังคม สร้างค่านิยม บรรทัดฐาน ความคาดหวังของ
ครอบครัว สังคม ให้มีคุณค่าแก่บุคคลทุกเพศภาวะอย่างเท่าเทียม
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี
นั่นคือความส�ำคัญที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่าน
จะมาร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระ “วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุข
ภาวะครอบครัว” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจ�ำ
ปี 2562 เพือ่ จัดท�ำเป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา ใช้แก้ปัญหาอย่างแท้จริง
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ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เดินหน้าสู่ประเทศ ‘ใช้ยาสมเหตุผล’
คุณเคยซือ้ ยาตามล�ำพังไหม หมายถึงซือ้ ยากินเอง หรือซือ้ ยา
ให้ใครสักคนด้วยความปรารถนาดี ?
ถ้าเคย เราอยากให้คุณท�ำความเข้าใจในเรื่องนี้สักหน่อย
แน่นอนว่าการซื้อยากินเองไม่ใช่เรื่องที่ผิด หากอยู่ภายใต้
การดูแลและการให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องจากเภสัชกร แต่ถ้าซื้อด้วย
ความเคยชิน ซื้อเพราะเคยใช้ตัวยานี้มาก่อน หรือซื้อตามที่ใครเขา
บอกว่าเป็นยาดี ยาวิเศษ ยาต่างประเทศ ฯลฯ แล้วล่ะก็ คุณก�ำลังตก
อยู่ในความเสี่ยง
เพราะแม้แต่ยาแก้ปวดที่เราคุ้นชินและใช้กันอยู่บ่อยครั้ง
หากให้แก่ผปู้ ว่ ยทีไ่ ตไม่ดี ยาธรรมดาๆ เม็ดนัน้ ก็มอี นั ตรายถึงขัน้ ท�ำให้
ผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตได้
ต้องเข้าใจก่อนว่า คนแต่ละคนมีร่ายกายและสุขภาพที่ไม่
เหมือนกัน การรักษาในแต่ละโรค-แต่ละอาการจึงต้องสัมพันธ์ไปกับ
แตกต่าง-ความเฉพาะของบุคคลเป็นรายๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นน�้ำหนัก
ส่วนสูง โรคประจ�ำตัว ประวัติการแพ้ยา ฯลฯ
ฉะนัน้ การแนะน�ำให้คนอืน่ กินยา หรือการเดิมดุม่ ๆ เข้าไปซือ้
ยาในร้านที่ไม่มีเภสัชกรย่อมเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี
หากคุณเป็นหวัดที่เกิดจากไวรัส ความเคยชินหรือการรับรู้
ทัว่ ๆ ไปก็คอื ต้องไปหาซือ้ ยาฆ่าเชือ้ หรือยาปฏิชวี นะมากิน นัน่ เป็นสิง่
ทีผ่ ดิ มหันต์ เพราะยาฆ่าเชือ้ หรือยาปฏิชวี นะฆ่าได้แต่แบคทีเรีย ไม่ได้
ฆ่าไวรัส ดังนั้นหากกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆ นอกจากจะมีโอกาสจะแพ้
ยา-ดื้อยาแล้ว ยังเสี่ยงต่อเกิดโรคแทรกซ้อนอีกด้วย
การกินยาจ�ำเป็นต้องเหมาะสมทัง้ ขนาดและระยะเวลา แต่มี
ไม่นอ้ ยทีผ่ ทู้ ซี่ อื้ ยากินเองไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำอย่างถูกต้อง เราจึงพบยา
เหลือและตกค้างอยู่ในบ้านเป็นจ�ำนวนมาก ยาบางตัวก็ลืมไปแล้วว่า
ใช้รกั ษาอะไร-หมดอายุบา้ งหรือยัง และเมือ่ มีการน�ำยาเหล่านัน้ กลับ
มาใช้ซ�้ำ นั่นก็คือความเสี่ยงอีกเช่นกัน
ยังไม่นับการตกเป็นเหยื่อของโฆษณาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว โดย
เฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท-ชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ซึง่ มักถูกโน้มน้าวโดยเครือ
ข่ายวิทยุท้องถิ่น เสียงตามสาย รถเร่ขายยา ฯลฯ
เหล่านี้คือปัญหาที่เรียกรวมๆ ว่า “การใช้ยาไม่สมเหตุผล
ประเทศไทย มีมูลค่าการบริโภคยาเป็นร้อยละ 10-20 ของ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และจากผลการศึกษาพบการบริโภคยาอย่าง
ไม่เหมาะสมและเกินความจ�ำเป็นในทุกระดับ ทั้งการใช้ยาในสถาน
พยาบาลไปจนถึงการใช้ยาในชุมชน โดยข้อมูลปี 2555 พบผู้ป่วย
19.2 ล้านคน ครอบครองยาเกินความจ�ำเป็น และรัฐต้องสูญเสียงบ
ประมาณในส่วนนี้ประมาณ 2,370 ล้านบาท

แม้วา่ การเกิดขึน้ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร
ทอง) จะท�ำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล
มากขึน้ จนมีพฤติกรรมการซือ้ ยากินเองลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ
17.8 ในปี 2558 จากก่อนหน้าที่เคยสูงถึงร้อยละ 60-80 แต่ก็พบว่า
ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงกลับนิยมจ่ายเงินเพื่อซื้อยาบ�ำรุงและอาหาร
เสริมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ก็นำ� มาสูป่ ญ
ั หาการใช้ยาไม่สมเหตุผลเหมือนกัน
ส�ำหรับปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทย หากแต่นับเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก โดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยาใน
ประเทศก�ำลังพัฒนาเป็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและสูญเปล่า โดย
การใช้ยาไม่สมเหตุผลที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้ยาหลายขนานร่วมกัน
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม การใช้ยาฉีดเกินความจ�ำเป็น รวม
ไปถึงการสั่งใช้ยาไม่เป็นไปตามแนวทางการรักษาด้วย
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย การแก้ไขปัญหาจ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานลงลึกในระดับฐานราก โดยมีหัวใจอยู่ที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
นัน่ จึงเป็นทีม่ าของระเบียบวาระ “การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” เพือ่ ให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพฯ ได้ร่วมกันจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม ในการใช้แก้ปัญหาให้ได้ผลจริง
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รวมพลังชุมชน ‘ต้านมะเร็ง’
ประสานใจหยุดยั้งความสูญเสีย
น่าแปลกไหม ? ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวคราวความสูญเสีย
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด ญาติสนิทมิตรสหาย หรือแม้แต่บุคคล
ที่มีชื่อเสียงในสังคม ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งแทบทั้งสิ้น
คุณรูส้ กึ เหมือนกันไหมว่า ท�ำไมทุกวันนีม้ แี ต่คนป่วยเป็น
โรคมะเร็ง ?
มะเร็งมีหลายชนิดและมีสาเหตุทหี่ ลากหลาย ตัง้ แต่ทเี่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน อาหารการกิน สิ่งแวดล้อม ไปจนถึง
มะเร็งทีม่ คี วามซับซ้อนและยังไม่สามารถหาสาเหตุทางการแพทย์ได้
อย่างแน่ชัด
ณ ปี 2562 โรคมะเร็งยังคงเป็นภัยคุกคาม สถานการณ์รนุ แรง
และลุกลามไม่ตา่ งไปจากคลืน่ สึนามิทซี่ ดั เข้าชายฝัง่ มะเร็งครองแชมป์
20 ปีซ้อน ในฐานะเพชฌฆาตอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทย เฉลี่ย
แล้วในแต่ละชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไม่ต�่ำกว่า 8 ราย
มุกข�ำขันที่ดาราตลกชอบเล่นกันว่า “มาเล็ง (มะเร็ง) ไม่น่า
กลัวเท่ากับมายิง” คงใช้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะทุกวันนี้มะเร็งนับเป็น
ปัญหาสุขภาพของคนทัว่ โลก ซึง่ ในนาทีนมี้ คี วามน่าสะพรึงกลัวมากกว่า
“มายิง” อย่างแน่นอน
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานอุบัติการณ์ปี 2561 ว่า
ทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งประมาณ 18 ล้านคน ใน
จ�ำนวนนี้เสียชีวิตแล้วถึง 9.6 ล้านคน ประมาณการกันว่าในอีก 5 ปี
ข้างหน้า หรือในปี 2567 ทั่วทั้งโลกจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก
20 ล้านคน
มั่นใจว่าคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้น แต่ก็ใช่ว่าจะรอดพ้น
เสมอไป ในเมื่อเราทุกคนก�ำลังตกอยู่ในความเสี่ยง

แต่ละวัน เราถูกโอบล้อมด้วยอาหารแปรรูป ไส้กรอก กุนเชียง
เนือ้ แดง หมูกระทะ เราถูกกระตุน้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา
แฝง ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว และ
ความเกียจคร้านก�ำลังรุกเร้าให้เราเสพติดความสะดวกสบาย การออก
ก�ำลังกายจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะลุกขึ้นไปท�ำ
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อ�ำนวยการสถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติ ให้ข้อมูลว่า การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะช่วยลดโอกาสการเกิด
โรคมะเร็งได้ถงึ ร้อยละ 40 หากบวกเข้ากับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อีกร้อยละ 30
ที่ผ่านมา ประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการยับยั้งโรคมะเร็ง
มาโดยตลอด มีการจัดท�ำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่ง
ชาติมาตัง้ แต่ปี 2540 ก่อนจะน�ำมายกเครือ่ งกันใหม่อกี ครัง้ ในปี 2560
เพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
แม้ว่าการด�ำเนินการจะเป็นไปด้วยดี แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้อง
ยอมรับว่าประเทศไทยยังมีข้อจ�ำกัดด้านอื่นอยู่อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ทรัพยากร ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ทีส่ ำ� คัญก็คอื การด�ำเนินการ
ในอดีตส่วนใหญ่มักจะมีภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลัก
ทว่าขนาดของปัญหาใหญ่โตเกินกว่านั้น การรับมือจ�ำเป็น
ต้องสานพลังของทุกภาคส่วนเข้ามาท�ำงานแบบบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขับเคลื่อนลงไปในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ตั้งแต่ฐานราก ซึ่งนับเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ทัง้ หมดนี้ คือความจ�ำเป็นในการจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมเข้ามาจัดการ และในงานสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2562 นี้ สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ทุกคนจะ
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ผ่านการพิจารณาในระเบียบวาระ
“รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง”
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O ... สวัสดี และยินดีตอ้ นรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทุกท่าน ที่เดินทางมาร่วมงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ กันอย่างเนืองแน่นเช่นเคย ...O... การพบกันใน
วันนี้ หากเป็นส�ำนวนจีนก็คงต้องพูดว่า “เรามีวาสนาต่อกัน” หรือ
หากเป็นในเชิงพุทธศาสนาคงต้องบอกว่าเป็นเรือ่ งของ “ธรรมะจัดสรร”
โดยแท้ ...O... นัน่ เพราะคงไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีส่ มาชิกสมัชชาสุขภาพฯ
ทุกท่าน ซึ่งเป็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่-วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ ซึ่งปกติมีภารกิจ
รัดตัวอยู่แล้ว ต่างพร้อมใจกันสละเวลามารวมตัวกันในวันนี้ ...O...
น่าสนใจว่า แล้วอะไรที่มีพลังมากพอจนสามารถเหนี่ยวน�ำให้
พวกเราทุกคนมาอยู่ ณ สถานทีเ่ ดียวกันนีไ้ ด้ ? ...O... ค�ำตอบทีอ่ ยูใ่ นใจ
ของทุกคนน่าจะเหมือนกัน นั่นก็คือเรามีความปรารถนาดีและมี
ความบริสทุ ธิใ์ จทีจ่ ะร่วมแรงร่วมใจในการสร้าง “สังคมสุขภาวะ” ให้เกิด
ขึ้นจริง ...O... พูดได้ว่าทุกคนที่อยู่ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทราฯ ในวันนี้ มีหัวใจดวงเดียวกัน ...O... ทุกวันนี้สังคมเรา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลากหลายวงการถูกสิ่งที่เรียกว่า
Disruption ซึ่งแม้แต่วงการสุขภาพก็หนีไม่พ้นคลื่นแห่งความ
เปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ ...O... ดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนต้องมีคือความ
“เท่าทัน” กระแสความเปลี่ยนแปลง นั่นน�ำมาสู่กรอบการจัดงาน
สมัชชาสุขภาพฯ ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...

สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ...O... ในปีนี้จะมีการพิจารณาใน
๔ ระเบียบวาระ ประกอบด้วย ๑.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มาตรการท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ๒.วิถีเพศภาวะ: เสริมพลัง
สุขภาวะครอบครัว ๓.การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ๔.รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง ...O... เห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งกับที่ นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า ปัญหาทุกวันนี้มีความสลับซับซ้อน
เป็นอย่างมาก ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดเพียงหน่วยงาน
เดียวคงแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นทางออกก็คือ ทุกภาคส่วนต้องประสาน
ความร่วมมือ-สานพลัง ในการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม ...O... การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยแรงของ “คนธรรมดา” เหมือนกับหลากหลาย
ความเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในโลกใบนี้ ก็ล้วนเกิดขึ้นจากคน
ธรรมดาแทบทัง้ สิน้ ...O... ท่านอาจารย์ ติช นัท ฮันท์ คุรแุ ห่งนิกายเซน
ได้กล่าวไว้ว่า “ความธรรมดานั่นแหละคือสิ่งวิเศษ” ความธรรมดา
นั่นแหละคือความมหัศจรรย์ ...O... ขออ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบ
ผลส�ำเร็จและบรรลุภารกิจอันแสนวิเศษตลอด ๓ วันนี้ ...O...
เราจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน ...O... สวัสดี

จัดพิมพ์โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๐ แฟกซ์: ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๑-๒ https://www.nationalhealth.or.th https://www.samatcha.org

ชวนกันเข้าไปกด like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาวะได้ที่
FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.samatcha.org

