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บทความนี้ มุ ่ ง อธิ บ ายถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพในสภาวะ
วิ ก ฤติ ซึ่ ง ต้ อ งมี ม าตรการในทางกฎหมายเป็ น ตั ว บั ง คั บ ถื อ เป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะใช้ ใ ห้
ประชาชนที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคปฏิ บั ติ ต ามได้ ซึ่ ง กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งส� ำ คั ญ น� ำ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ได้ แ ก่ พ.ร.บ.
โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 เมื่ อ มี
มาตรการทางกฎหมายสิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ความร่ ว มมื อ และการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
เริ่ ม จากร่ ว มคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ การร่ ว มพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ การร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร และร่ ว ม
รับผิดชอบ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย ก็อาจจะติดเชื้อหรือถูกท�ำโทษตาม
กฎหมายได้ ซึ่ ง มาตรการดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งของการดู แ ลสุ ข ภาพในสภาวะวิ ก ฤติ โ ดยตรง โดย
ประชาชนต้ องพิจ ารณาโดยใช้สติว่าเราเองเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เราอยู่ในประเทศ
ที่มีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก เรามีข้อมูลที่เป็นหลักเชื่อถือได้จากกระทรวง
สาธารณสุขอยู่แล้ว และสุดท้ายคือเราสามารถท�ำอะไรได้บ้าง เราเองต้องรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถูกหลัก ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
กินร้อน ใช้ชอ้ นกลาง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลีย่ งการไปในสถานทีแ่ ออัด และรักษาระยะห่างทางสังคม
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Abstract

This article describes the people’s participation in health care in times of
crisis. Which must have legal measures to govern It is one measure that can be
used by people who do not cooperate in disease prevention and control. In this
regard, important related laws are used as tools for the prevention and control
of communicable diseases, such as the Communicable Disease Act 2015 and the
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, when there are legal measures,
what follows is cooperation. And the participation of all sectors beginning with the
initiative Joint decision making Joint operation And share responsibility Because
if they do not comply with legal measures, they may become infected or be
punished under the law. Which the said measures are about health care in a
crisis situation directly With the people having to consider using consciousness
whether we are the people who are at risk or not We live in one of the most
well-controlled countries in the world. We already have reliable information from
the Ministry of Public Health. And finally, what can we do? We must maintain a
healthy body. Get enough sleep, Eating the right food, Exercise regularly, Eat hot
food, use a middle spoon and wash hands frequently Avoid going in crowded
places. And social distancing
Keywords : participation / citizen / health care / crisis situations
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การมีส่วนร่วมของประชาชนป็นกระบวนการท�ำงานร่วมกันของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม โครงการหรือแผนงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดย
เกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผน การด�ำเนินงานและ
การประเมินผล โดยที่มีประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ของตนเอง (ธรณินทร์
คุณแขวน, 2555: 31) ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการเข้าไปมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการที่ผู้น�ำสามารถ
น�ำมาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่บุคลากรเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจใน
การท�ำงานมากขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมงานท�ำให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
(พระสุริยา โสภาพ, 2555: 8) สอดคล้องกันนั้นถือเป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การค้นหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา เข้าร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา
เข้าร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา เข้าร่วมในการด�ำเนินงานตามแผน และเข้า
ร่วมในการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วนท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จตลอดจนเข้ามา
มีส่วนร่วมพิจารณาก�ำหนดปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จ (วริศรา สมทรัพย์, 2556: 35) และเกี่ยวกับงานด้านการ
จัดการคือ การทีก่ ลุม่ ของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวทีส่ ามารถจะกระท�ำการตัดสินใจใช้ทรัพยากร
และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมทีก่ ระท�ำโดยกลุม่ (WHO/UNICEF, 1978: 11) และเกีย่ วกับประเด็น
การตัดสินใจ เป็นการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการด�ำเนินการตัดสินใจในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของ
กระบวนการวางแผนที่มีการก�ำหนดรูปแบบ (Franklyn Lisk, 1985: 23) ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในความหมายกว้างๆ คือการท�ำงานร่วมกันกับกลุม่ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมกระท�ำการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมทีก่ ระท�ำ
โดยกลุ่ม ให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลัง
การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรูส้ กึ ร่วมรับผิดชอบกับกลุม่ ด้วย
ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนกับการดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤตินนั้ เป็นกระบวนการที่
รัฐบาลท�ำการส่งเสริมชักน�ำและสร้างโอกาสให้กบั ประชาชนทัง้ ส่วนบุคคล กลุม่ ชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรอาสาสมัคร เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันเพื่อให้พ้นภาวะวิกฤติไปได้ และต้นปี 2563 ได้
เกิดภาวะวิกฤติเกี่ยวกับสุขภาพของคนทั่วโลก คือการระบาดของโรคโควิด-19 และในประเทศไทยก็
ประสบปัญหาเกีย่ วกับโรคติดต่อโควิด-19 มาอย่างต่อเนือ่ งและทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ โรคโควิด-19
นับได้ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโดยสามารถติดต่อระหว่างคนต่อคนอย่างรวดเร็ว
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เมื่อมีอาการแล้วจะท�ำให้ระบบหายใจผิดปกติ เช่น ปอดท�ำหน้าที่ผิดปกติอาจถึงแก่ความตายได้ อัน
เป็นปัญหาในด้านการสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ปัญหาต้นเหตุที่ส�ำคัญของ
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก็คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่อคน โดยการสัมผัสจากการเดินทาง
ของคนที่มาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดโรคโควิด-19 และจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามา
ในประเทศไทย เมือ่ คนเหล่านีเ้ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยก็ทำ� ให้นำ� เชือ้ ไวรัสของโรคนีม้ าแพร่ระบาดไปสู่
บุคคลอืน่ ๆ ต่อไป และในประเทศไทยนัน้ พบว่ามีการระบาดอยูใ่ นระดับสอง และมีการเพิม่ จ�ำนวนอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีทงั้ กลุม่ ทีม่ อี าการแล้วและรอสังเกตอาการอยูใ่ นจ�ำนวนหนึง่ การเกิดโรคโควิด-19
ท�ำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยไม่มี
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ซึ่งอาจเกิดเจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตได้ และยังท�ำให้ประชาชนเกิด
ความกลัว ตื่นตระหนกไม่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ (อุทิศ สุภาพ, 2563) ในช่วงของ
การระบาดแรกๆ ประชาชนเริม่ สับสน ปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้องต่อแนวทางการป้องกันและขาดความชัดเจน
ของหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้การขอความร่วมมือหรือการเข้ามามีส่วนร่วมเกิดความสับสนวุ่นวายยาก
ต่อการควบคุม อย่างไรก็ตามระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยังมีขอ้ ดีอยูบ่ า้ ง คือการทีป่ ระเทศไทย
มีระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจ�ำอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อสู้กับวิกฤติการในครั้งนี้
การสร้างการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น ซึง่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศและถือเป็นบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะช่วยดูแลสุขภาพให้กบั คนในชุมชน
โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดนัน้ การสร้างความเข้าใจและช่วยสอดส่อง ดูแล คนในชุมชน
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นมีบทบาท
หลักคือการช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ โดยมีคำ� ขวัญว่า “แก้ขา่ ว
ร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข” เนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรจ�ำนวนมาก อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นถือเป็นจุดเชือ่ มต่อส�ำคัญทีจ่ ะคอยส่งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐลง
ไปในพื้นที่ (ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, 2563) การท�ำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านอย่าง
เดียวคงจะส�ำเร็จไม่ได้หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกัน
การแพร่เชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่ที่เสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย�ำ้ ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตนตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันดังค�ำกล่าวที่ว่า
“โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน” ดังนั้นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการการดูแล
สุขภาพในสภาวะวิกฤติและลดความเสีย่ งในการรับเชือ้ ของประชาชนทุกคนคือ “อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่
ชาติ” นัน่ เอง ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤตินไี้ ด้นำ� เสนอแนวคิด
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม ประโยชน์ของการมีสว่ นร่วม การดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤติ และมาตรการทาง
กฎหมายที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติสุขภาพไปพร้อมๆ กัน
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แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็น ค�ำทีไ่ ม่อาจก�ำหนดนิยามความ
หมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนัน้ การนิยามความหมายของการมีสว่ นร่วมของประชาชน ควร
มีลกั ษณะจ�ำกัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึง่ ๆ เท่านัน้ อย่างไรก็ดกี ลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็นดังนี้ (กรมอนามัย, 2563)
ประเด็นที่ 1 การมีสว่ นร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสทีเ่ อือ้ ให้สมาชิกทุกคนของ
ชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งน�ำไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอื้อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดงั นีค้ อื การเอือ้ ให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม
กัน และการตัดสินใจเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนด�ำเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากร เพื่อพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ
ประเด็นที่ 4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไป ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่
มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจก�ำหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากร ซึง่ สอดคล้องกันว่า การ
มีสว่ นร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรร (allocation) และ
การใช้ประโยชน์ (utilization) ของทรัพยากรเพือ่ การผลิต ซึง่ เป็นความจ�ำเป็นทีป่ ระชาชนต้องเข้าร่วม
ในการวางแผนเพื่อการกินดีอยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับ
ประโยชน์เพือ่ การผลิต การบริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีสว่ นร่วมคือการ
ทีป่ ระชาชนเข้าไปมีสว่ นในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพือ่ ก�ำหนด
ความต้องการของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่
ประชาชนสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดล�ำดับความส�ำคัญ การเข้าร่วมใน
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การพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ�ำนาจในการตัดสินใจแก่ประชาชน
ในชนบท และเป็นกระบวนการกระท�ำที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก�ำหนดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้โดยมิใช่การ
ก�ำหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2527: 2)
ตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่ว่า
จะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกให้เห็นถึง
พัฒนาการรับรู้ และภูมปิ ญ
ั ญาในการก�ำหนดชีวติ ของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการควบคุม
การใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ตาม
ความจ�ำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน
ในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด�ำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูป
ของการตัดสินใจในการก�ำหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะต้องคืนอ�ำนาจในการก�ำหนดการพัฒนาให้
แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการแสดงความต้องการ
แสวงหาทางเลือก หรือเสนอข้อเรียกร้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มและเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือเป็นผู้ก�ำหนดความจ�ำเป็นพื้นฐานของชุมชนและเป็นผู้
ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองตอบความจ�ำเป็นพื้นฐานและบรรลุวัตถุประสงค์บางประการทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน (วันชัย วัฒนศัพท์, 2543: 4–60) มีดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความ
กระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ได้อยู่เสมอ สาธารณชน
สามารถทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานทีป่ ดิ บังอยู่ ซึง่ อาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออก
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด บ่อยครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด การพิจารณาถึงทาง
เลือกใหม่แทนวิธีการที่เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่งท�ำให้เกิดความแตก
ต่างในการที่จะน�ำไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
และไม่ประสบความส�ำเร็จ
2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบ มักจะ สิ้นเปลือง และเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชน
ได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลือง และเสียเวลากว่าที่จะตัดสินใจได้ แต่ว่าเมื่อ
ตัดสินใจได้แล้ว และน�ำมาสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีการประหยัดกว่าด้วยซ�้ำไป การตัดสินใจอย่าง
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ใดอย่างหนึ่งที่ท�ำไปอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลือง อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ถ้าการ
ตัดสินใจนั้นไม่ได้ท�ำให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่ม แต่กลับน�ำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนอย่างต่อ
เนื่องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดย
กลุ่มซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจนั้นๆ ในการนี้ ก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน�ำไปปฏิบัติท�ำให้
เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการท�ำโครงการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3) การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคง
และการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง การมีส่วนร่วมนี้
ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณีลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างให้เกิดความชอบธรรม
ในการตัดสินใจของรัฐ
4) การเพิ่มความง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำให้คนเรามีความ
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาย่อมต้องการที่จะ
เห็นสิ่งนั้น น�ำไปปฏิบัติได้ไม่เพียงแต่จะมีการสนับสนุนทางการเมืองต่อการน�ำไปปฏิบัติแต่กลุ่ม และ
ปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” กระบวนการที่มีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสทีค่ กู่ รณีจะแสดง ความต้องการของกลุม่ เขาและความห่วงกังวลทีป่ ราศจาก
ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ การมีสว่ นร่วมของประชาชนตัง้ แต่ตน้ สามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง
ทีอ่ าจจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามการมีสว่ นร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจทีจ่ ะลด หรือก�ำจัด
ความขัดแย้งในทุกๆ กรณีได้
6) การด�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม วิถีทางที่จะน�ำไปสู่ความชอบธรรม และ
การด�ำรงอยูข่ องความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ การตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก็คอื จะต้อง
ใช้กระบวนการ ตัดสินใจซึง่ โปร่งใส และน่าเชือ่ ถือต่อสาธารณชน โครงการมีสว่ นร่วมของประชาชน ยัง
ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่น�ำไปสู่การตัดสินใจนั้นๆ
7) การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที่ท�ำงานกับสาธารณชนในโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาจะค่อยๆ เพิ่มความรู้สึกที่ไวต่อความ
ห่วงกังวลของสาธารณชน และต่อที่ว่าสาธารณชนมองการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างไร
บ่อยครัง้ ทัศนคติเหล่านีไ้ ด้นำ� มาพูดกันภายใน เพือ่ ทีว่ า่ เจ้าหน้าทีจ่ ะเกิดความตระหนักถึงการตอบสนอง
ของสาธารณชนที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ ถึงแม้ว่าประเด็นนั้นอาจจะไม่ใหญ่
โตมากนักที่จะต้องท�ำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการ
8) การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ประโยชน์อันส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
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ผู้มีส่วนร่วมไม่เพียงแต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา แต่เขายังได้เรียนรู้ด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจโดย
องค์กรส่วนท้องถิ่นของเขาควรจะเป็นอย่างไร และท�ำไมจึงต้องตัดสินใจดังกล่าว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นเวทีการฝึกที่มีประสิทธิภาพของผู้น�ำท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย
สรุป ประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายกว้าง ซึ่งมักจะคาบเกี่ยวกับการ
พัฒนานั้นก็คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายการตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหาความต้องการของตนเอง
อย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ�ำนาจให้แก่ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความ
สามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะ
เป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก�ำหนดการด�ำรงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความ
จ�ำเป็นอย่างมีศกั ดิศ์ รีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมปิ ญ
ั ญา ทักษะ ความ
รู้ ความสามารถและการจัดการและรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกได้ และประชาชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอสิ ระ การท�ำงานต้องเน้นในรูปกลุม่ หรือองค์กรชุมชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุผล
ส�ำเร็จตามความมุ่งหมายได้
การดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤติ
การสร้างเสริมสุขภาพทวีความส�ำคัญในงานสาธารณสุขของประเทศไทย เช่นเดียวกับวิถีการ
พัฒนาสาธารณสุขทั่วโลก โดยมีความพยายามจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนที่รับผิดชอบงานด้านบริการ
สุขภาพ งานวิชาการ องค์กร/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังจะเห็นได้จากการเพิม่ กิจกรรมทีห่ ลากหลายการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ได้
ให้ความสนใจศึกษา วิจัย และการด�ำเนินงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ภาพทีป่ รากฏทัว่ ไปนับเป็นทีน่ า่ ยินดีทงี่ านสร้างเสริมสุขภาพมีความเจริญงอกงามมากยิง่ ขึน้ เป็นล�ำดับ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้ออ�ำนวยให้ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเข้าถึงสภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั้ กาย จิตและสังคมนัน้ บุคคล
หรือกลุม่ บุคคลต้องสามารถระบุถงึ สิง่ ทีต่ อ้ งการบรรลุและบรรลุในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ รวมถึงสามารถปรับ
เปลีย่ นสิง่ แวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปได้ สุขภาพจึงมิใช่เป้าหมายแห่ง
การด�ำรงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เราด�ำเนินชีวิต สุขภาพเป็นแนวคิด
ด้านบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสังคมและแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกาย
ของบุคคล ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพ
เท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่รูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งจะน�ำไปสู่การมีสุขภาวะในที่สุด
(สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556: 1-2)
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การดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤติ
กรมสุขภาพจิต แนะใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can ในการดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ ช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นความตระหนักในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร รู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความรู้สามารถป้องกันตัวเองและสามารถแนะน�ำต่อผู้
อื่นได้
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (2563) อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ในขณะนี้เกี่ยวกับ
การพบผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ทีเ่ ริม่ มีการแพร่ระบาด
มาจากประเทศจีน จนกระทัง่ เข้ามาในประเทศไทยและอีกบางประเทศ ซึง่ มีขา่ วเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ
มากมายหลากหลายช่องทาง ทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวลือ โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดีย ท�ำให้
ดูเสมือนว่า สถานการณ์เริม่ ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ก่อให้เกิดความสับสน อลหม่าน ประชาชนเกิดความ
ตืน่ ตระหนก ตกใจ ตามมาด้วยความกลัว เครียด และวิตกกังวล กรมสุขภาพจิต จึงขอแนะน�ำหลักทาง
จิตวิทยา ในการปรับตัวช่วงภาวะวิกฤต เพือ่ เราจะได้อยูอ่ ย่างตระหนัก ไม่ตนื่ ตระหนก หากเรามีความ
ตระหนก จะท�ำให้ขาดสติ ไม่สามารถจัดการอะไรได้ แต่ถ้าเรามีสติ จะท�ำให้เราเกิดความตระหนักใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งสามารถป้องกันตัวเองและ
สามารถแนะน�ำต่อผู้อื่นได้ โดยประยุกต์ใช้หลัก 3 ประการ เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจ ดังนี้
1. I am คือ ตัวเรา พิจารณาโดยใช้สติว่า เราเองเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีหรือไม่ เป็นคน
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เช่น ชรา ป่วย มีโรคเรื้อรัง เป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ เราท�ำงานหรือมีกิจวัตร
ประจ�ำวันทีเ่ สีย่ งกับโรคนีห้ รือไม่ เราสามารถหาความรูเ้ กีย่ วกับโรคนีไ้ ด้หรือไม่ เรามีคนทีค่ อยช่วยเหลือ
เราหรือไม่
2. I have คือ เรามีอะไรอยูบ่ า้ ง เราอยูใ่ นประเทศทีม่ กี ารควบคุมโรคทีด่ มี ากประเทศหนึง่ ของ
โลก เรามีการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นหลักเชือ่ ถือได้จากกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เคยมีประสบการณ์เกีย่ วกับโรค
ที่คล้ายกัน คือ เชื้อไวรัสโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) ซึ่งประเทศไทยได้ผ่านเหตุการณ์นี้
ด้วยหลักการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยประเทศไทยมีระบบควบคุม กักกัน แยกโรคที่
ดี และมีการด�ำเนินงานตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทัง้ มีการให้ความรูใ้ นการดูแล ป้องกันตนเอง มีระบบการ
รักษาที่ดีมาก ส�ำหรับในประเทศไทยยังไม่พบผู้เสียชีวิต
3. I can คือ เราสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง เราเองต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ กินร้อน ใช้ช้อน
กลาง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด แต่หากจ�ำเป็นต้องเดินทางไป ควรต้องป้องกัน
ตัวเอง โดยใส่หน้ากากอนามัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำทุกครั้ง ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
นี้ดีแล้ว ก็สามารถจะแนะน�ำความรู้ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ และที่ส�ำคัญต้องติดตามข่าวสารที่เชื่อถือ
ได้จากหน่วยงานราชการสม�ำ่ เสมอ แต่ไม่ให้มากจนเกิดความเครียด แนะน�ำให้ฟงั เช้า และเย็น ก็นา่ จะ
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เพียงพอแล้ว ไม่สร้างหรือแชร์ขา่ วปลอม โดยให้ชว่ ยกันแก้ไข เพือ่ ตัวเราและสังคมจะก้าวผ่านเรือ่ งนีไ้ ป
ได้อีกครั้ง
สรุป การดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤติ ตัวเราต้องพิจารณาโดยใช้สติวา่ เราเองเป็นคนทีม่ สี ขุ ภาพ
แข็งแรงดีหรือไม่ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ (I am) ต่อมาต้องพิจารณาต่อว่าเรามีอะไรอยู่บ้าง
เราอยู่ในประเทศที่มีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก เรามีการให้ข้อมูลที่เป็นหลักเชื่อถือ
ได้จากกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว (I have) และสุดท้ายคือ เราสามารถท�ำอะไรได้บ้าง เราเองต้อง
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถกู หลักโภชนาการ
ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด และ
รักษาระยะห่างทางสังคม (I can)
มาตรการทางกฎหมาย
ส�ำหรับมาตรการทางกฎหมายทีใ่ ห้ประชาชนสร้างความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ (อุทศิ สุภาพ,
2563) ดังนี้
1. มาตรการในทางกฎหมาย มาตรการในทางกฎหมายเป็นมาตรการหนึ่งที่จะบังคับใช้ให้
ประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคปฏิบัติตามได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องส�ำคัญ
น�ำมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ส�ำหรับมาตรการทางกฎหมายที่รัฐออกมาบังคับใช้กับโรคติดต่อโดยตรง ได้แก่ พ.ร.บ.โรค
ติดต่อ พ.ศ.2558 ซึง่ มีหลักการทัว่ ไปเพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทุกชนิดทีเ่ กิดกับคนไม่วา่ จะเกิด
ขึ้นในประเทศหรือติดต่อมาจากต่างประเทศก็ตาม โดยมีมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับหลักวิชาการ
ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในด้านการสาธารณสุข เช่น การกักกัน การแยกกัก เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพ จึงควรต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมาย
มาค�ำนึงถึงด้วย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หลายฉบับ ก�ำหนดเนื้อหาเกี่ยวการสาธารณสุขเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 73 บัญญัตไิ ว้วา่ “รัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุขและพึงให้การ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า การป้องกันและปราบปรามโรคติดต่ออันตราย รัฐจะต้อง
กระท�ำให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 52 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 ก็ได้บัญญัติไว้ใน
ลักษณะเช่นเดียวกัน
4. ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
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องค์ความรู้ที่ได้จาการสังเคราะห์
จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าวมาแล้วนั้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ดังนี้คือ

แผนภาพที่ 1 แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤติ
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ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย” และมาตรา 55 บัญญัตวิ า่ “รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั
การบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์
แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสูด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนา บริการ
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
สรุป มาตรการในทางกฎหมาย เป็นมาตรการหนึง่ ทีจ่ ะบังคับใช้ให้ประชาชนทีไ่ ม่ให้ความร่วม
มือในการป้องกันและควบคุมโรคปฏิบตั ติ ามได้ ซึง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องส�ำคัญน�ำมาเป็นเครือ่ งมือในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560
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ค�ำอธิบายแผนภาพดังนี้
มาตรการในทางกฎหมาย ถื อ เป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ใ ห้
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคปฏิบัติตามได้ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องส�ำคัญน�ำมาเป็น
เครื่องมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อมีมาตรการทางกฎหมายสิ่งที่ตามมาคือความร่วมมือ
และการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การมีสว่ นร่วมของประชาชน เริม่ จากร่วมคิดริเริม่ สร้างสรรค์ประชาชนช่วยกันคิดหาวิธปี อ้ งกัน
โรคระบาดทั้งการผลิตหน้ากากอนามัยจากวัสดุต่างๆ ชุดป้องกันเชื้อ ช่วยกันคิดค้นและผลิตหน้ากาก
Face shield จากพลาสติกที่หาได้ทั่วไป รวมทั้งน้ำ�ยาฆ่าเชื่อต่างๆ ด้วย ถัดมาคือการร่วมพิจารณา
ตัดสินใจ ประชาชนได้มีทางเลือกในการดูแลตนเองและครอบครัว การร่วมปฏิบัติการ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการยับยั้งการระบาดของไวรัสด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด และร่วมรับผิดชอบ ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบจากการกระทำ�ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และการระบาดของไวรัสสามารถติดต่อได้กับทุกคนในทุกพื้นที่ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ทางกฎหมายก็อาจจะติดเชื้อหรือถูกทำ�โทษตามกฎหมายได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยตรง
การดูแลสุขภาพในสภาวะวิกฤติ ตัวเราต้องพิจารณาโดยใช้สติว่าเราเองเป็นคนที่มีสุขภาพแข็ง
แรงดีหรือไม่ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ (I am) ต่อมาต้องพิจารณาต่อว่าเรามีอะไรอยู่บ้าง เราอยู่
ในประเทศที่มีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก เรามีการให้ข้อมูลที่เป็นหลักเชื่อถือได้จาก
กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว (I have) และสุดท้ายคือ เราสามารถทำ�อะไรได้บ้าง เราเองต้องรักษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถกู หลักโภชนาการ ออก
กำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด และรักษา
ระยะห่างทางสังคม (I can)
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