อาสาสมัครกับสุขภาพ : บทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนาด้ านสุขภาพ
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30
ณ ห้ องประชุม 5301 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข , สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธสิ ุขภาพไทย
วิทยากร
1. ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ทางาน อสม.
2. คุณมีนา ดวงราศี : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องเรี ยน
สิทธิของภาคประชาชน จ.สุรินทร์
3. คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ : กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสขุ ภาพไทย มีประสบการณ์ด้าน
สมุนไพร ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน และงานอาสาสมัครดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์
4. ไพศาล เจียมศิจนิ ดา : ผู้ดาเนินรายการจากกระทรวงสาธารณสุข
รูปแบบการประชุม : นาเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา

สรุปประเด็นในภาพรวม


การทางานในมิติสขุ ภาพ ยังมีประเด็นย่อยได้ อีกหลากหลาย เช่น การดูแลผู้ป่วยในชุมชน การดูแล
เด็กในสถานสงเคราะห์ การสร้ างความเข้ าใจหลักประกันสุขภาพ



อาสาสมัครในมิติสขุ ภาพต้ องอาศัยความรู้ ทักษะ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง เพื่อบริ การรับใช้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็ นการทางานที่เป็ นประโยชน์ มิใช่เป็ นภาระเพิ่มเติม



อาสาสมัครในมิ ติสุขภาพ นอกจากจะต้ อ งเรี ยนรู้ เรื่ อ งการบริ ก ารสังคมแล้ ว ยังต้ อ งเรี ย นรู้ ที่จ ะ
สารวจ ทบทวน ขัดเกลาตัวตน การปฏิบตั ิงานด้ านจิตอาสาจึงเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาวะ
ส่วนบุคคลและสุขภาวะของสังคมด้ วย



อาสาสมัครสุขภาพต้ องทางานท่ามกลางระบบความสัมพันธ์ รัฐและประชาชนที่ยงั มีความบกพร่อง
มีช่องโหว่ จึงยังมีช่องว่างและพื ้นที่สาหรับอาสาสมัครภาคประชาชนอีกมาก



ประเด็น ดร.วรารัตน์ : การปฏิบตั ิงานของ อสม. เป็ นปฏิบตั ิการอาสาสมัครที่มีมายาวนาน ซึ่ง
ได้ รับการสนับสนุนโดยการทางานของกระทรวงสาธารณสุขผ่านกาลเวลากว่าสามสิบปี ปั จจุบัน
อสม.กาลังสาคัญของสังคมไทยในการดูแลสุขภาพและขับเคลือ่ นประเด็นอื่นๆ



ประเด็นจากคุณมีนา : บทบาทของภาคประชาชน (อาสาสมัคร) หนึ่งคือการเข้ าไปอยู่ สนับสนุน
ฟื น้ ฟู เยียวยาประชาชนในมิ ติที่เกี่ ยวกับหลักประกันสุขภาพ โดยนโยบายและกฎหมาย พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพได้ ให้ สิทธิ์ และหน้ าที่ในการทางานร่ วมกับหลักประกันสุขภาพในหลากหลาย
มิติ ส่วนที่สาคัญ ที่ประชาชนทาเองได้ คือการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ สิ ทธิ์ ปกป้อง
คุ้มครองพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ประชาชนผู้ใช้ บริ การสุขภาพ ตลอดจนช่วยเหลือกรณีได้ รับความเสียหายจาก
การบริ ก ารสุข ภาพ ผ่ า นการก่ อ ตัง้ และเป็ นอาสาในศู น ย์ ป ระสานหลัก ประกั น สุข ภาพ ทัง้ นี ้
อาสาสมัครในพืน้ ที่นี ้ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเชิงวิชาการ และมีทศั นคติที่ถกู ต้ องเกี่ ยวกับการให้
คือ เห็นคนเท่ากัน เห็นคุณค่าของสิทธิ์ของประชาชน



ประเด็นจากคุณวีรพงษ์ : การทางานอาสาสมัครเป็ นส่วนหนึ่งของ การปฏิบตั ิธรรม การทาบุญ ที่
อาสาสมัครจะได้ เรี ยนรู้ พัฒนากาย จิตใจ สังคม รวมถึงปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ ทังนี
้ ้ มูลนิธิต้อง
ทางานประสานความร่ วมมือ ค่อยๆ พัฒนาระบบงานในสถานสงเคราะห์ให้ รองรับการทางานของ
อาสา เช่น อาสาระยะสัน้ อาสาระยะยาว ตลอดจนทางานความรุ้ ขับเคลื่อนนโยบายที่มีผลดีต่อ
การปรับปรุ งระบบงานในสถานสงเคราะห์ให้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้อาสาต้ องเรี ยนรู้ที่จะทางานกับช่องโหว่ใน
ระบบ เรี ยนรู้ความยึดติดถือมัน่ ตลอดจนใคร่ครวญจนเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ของตนเอง การทางานที่ผ่านมาพบอย่างชัดเจนว่าอาสามีความสุขจากงาน งานอาสาสมัครจึงมี
พลังเปลีย่ นแปลงให้ ประโยชน์ทงทั
ั ้ งแก่
้ ผ้ รู ับบริ การ และตัวอาสาเอง

ขยายรายละเอียดการประชุม
นาเสนอการทางานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
โดย ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
การเคลื่อนงาน อสม. เป็ นอย่ างไร เกิดผลกระทบอย่ างไรต่ อสังคมบ้ าง


อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านเกิ ด ขึน้ ในระดับ ชาวบ้ าน ในพื น้ ที่ ห่างไกลความเจริ ญ
เกิดขึ ้นเมื่อปี 2520 ประชาชนเข้ าไม่ถึงบริ การ เกิดโรคระบาด เราจึงคิดถึงการสร้ างการมีสว่ นร่ วม
จากภาคประชาชนให้ มาดูแลสุขภาพ ตัวเอง เกิดการลงกฎบัตรออตตาวา ประเทศรัสเสีย ทาให้ เกิด

งานสาธารณสุขมูลฐาน เกิดการพัฒนากาลังคน และกาเนิด อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน)


วิธีการคือ กระทรวงจะสาหาอาสาฯในหมู่บ้าน ถามว่าถ้ าคนป่ วยในหมู่บ้านจะไปหาใคร ต่อมามี
การพัฒนาอสม. การพัฒนา อสม.มีการให้ ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการบริ การ การปฐมพยาบาล
เริ่ มต้ น การตรวจเบื ้องต้ น



ภารกิจของอสม.ในช่วงแรกคือการลดโรคติดต่อและโรคระบาด รูปธรรมคืองานส้ วมสะอาด การทา
น ้าสะอาด การฝึ กฝนรับมือกับการระบาดของโรคที่เหมาะสมกับพื ้นที่นนๆ
ั ้ ต่อมามีสว่ นร่ วมในโรค
อุบตั ิใหม่ เช่นโรคซาร์ ไข้ หวัดนก อสม.จึงเป็ นเหมือนเจ้ าหน้ าที่คนหนึง่ ในกระทรวง จวบจนบัดนี ้คือ
37 ปี ทาให้ สถานะสุขภาพของประชาชนไทยดีขึ ้น พ้ นจากโรคติดต่อ โรคระบาด โรครุนแรง มาสู่
โรค NCD คือปั ญหาโรคจากพฤติกรรม



อสม.จะได้ รับการฝึ กอบรมให้ สามารถทางานคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ ดูแลตัวเอง
พึง่ ตัวเอง ให้ มีกิจกรรมรณรงค์ อสม.อยูภ่ ายใต้ การดูแลมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสุข



ปี 2554 มีการจัดทามาตรฐาน อสม. ให้ เป็ นที่ยอมรับ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการตรวจสอบจากสังคมว่า
เป็ นคนที่มีสมรรถนะ มีความสามารถ ไม่ใช่สง่ ผลด้ านลบ สนับสนุนความรู้ให้ เหมาะสม ให้ เขานา
ความรู้ ไปใช้ ได้ จัดการพื ้นฐานระบบในพื ้นที่ให้ ได้ มี สโลแกนว่า แม้ เป็ นชาวบ้ าน ก็ ดูแลสุขภาพ
กันเองได้



อสม.จึงเป็ นการปลุกจิตสานึกให้ ดูแล ตนเอง ครอบครัว เพื่อนบ้ านได้ อสม.ดูแล 10-15 ครัวเรื อน
อยูใ่ กล้ ชิดกับพื ้นที่ อสม.ยังเป็ นสมาชิกในองค์กรอื่น ทังเขตเมื
้
องและชนบท



อสม.จึงเป็ นจิ ตอาสาอยู่คู่กระทรวง สาธารณสุข จัดกิ จ กรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ ไข
ปั ญหาสุขภาพ การสร้ างขวัญกาลังใจ อสม.นอนห้ องพิเศษฟรี ได้ การทาความดีของ อสม. เมื่อมี
การคัดเลือก อสม.แล้ วก็จะเข้ าสูก่ ระบวนการได้ รับเหรี ยญเชิดชูเกียรติ เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์
มีการเสนอขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ มีระยะเวลายาวนานเชิดชูเกียรติทกุ 10 ปี มีการประกวด
แข่งขันในระดับหมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด เขต ภาค ตอนนี ้มีอ สม.เชี่ยวชาญดีเด่น สาขาต่างๆ เช่น
ควบคุม โรคติ ด ต่ อ เป็ นบุ ค คลตัวอย่ าง ถ่ า ยทอดสุข ภาพดี ให้ เกิ ด แก่ ป ระชาชนในพื น้ ที่ ให้ เป็ น
ตัวอย่าง



ปั จจุบนั อสม.เป็ นต้ นทุนสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐอื่นๆ ยังเข้ ามาขอใช้ บริ การ
ทาให้ อสม.ปั จจุบนั มีหลายบทบาทหน้ าที่ มีหลายภารกิจ



อสม.หลังจากที่ ได้ รับ อบรมแล้ ว มี ค วามเสียสละ รั ก ภาคภูมิ ใจในสิ่งที่ ท า มี ค ณะกรรมการดู
ประชาชนยกย่องสรรเสริ ญ คิดทาเพื่อส่วนร่วม



ปั จจุบนั อสม.ได้ เรี ยนรู้ สนใจ แสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่พฒ
ั นาสมุนไพร ทาให้ ชุมชน
รวมตัวกันทากิจกรรม มีสว่ นร่วม ทาให้ ประชาชนสุขภาพดีได้



ค่าตอบแทน 600 บาทของ อสม. คือค่าป่ วยการ ภาครัฐมีความเมตตา อสม.มีฐานะยากจน อสม.
เป็ นเกษตรกร รั บ จ้ างท างาน มาประชุ ม ก็ ต้ อ งหนี ค รอบครั วมาท างาน มี มิ ต รภาพสัม พัน ธ์ ต่อ
เครื อข่าย ดังนันเมื
้ ่อเป็ นอาสาสมัครก็ไม่มีเงินช่วยเหลือ ภาครัฐส่วนใหญ่มาในหน้ าฝน แต่ก็ต้องมา
ทางาน ทาให้ มีเงินค่าป่ วยการ สนับสนุนการทางานของ อสม.

นาเสนอการทางานของ อาสาสมัครของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
โดย คุณมีนา ดวงราศี ศูนย์ ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์ รับเรื่องราวร้ องเรียน
สิทธิของภาคประชาชน จ.สุรินทร์
 ก่อนหน้ าปี 40 การรักษามีลก
ั ษณะสงเคราะห์จากภาครัฐ


ผลจาก รธน. ปี 2540 มี เครื อข่ายภาคประชาชน รั ฐต้ อ งจัดสวัสดิการให้ ภาคประชาชน แต่ไม่มี
พ.ร.บ.ลูก สนับสนุนรัฐธรรมนูญ การเมือง ประชาชน และงานวิชาการของนพ.สงวนจึงเกิดขึ ้น ในปี
2545 ในฐานคุ้มครองสิทธิ์ สขุ ภาพ มองว่าสุขภาพเป็ นสิทธิ ไม่ใช่การสงเคราะห์ เปลี่ยนทัศนะการ
มองสุขภาพ ประชาชนจึงเป็ นเจ้ า ประชาชนจึงเข้ าไปมีสว่ นร่วมของประชาชนมีหลายด้ าน เข้ าไป
เป็ นคณะอนุกรรมการ ในพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



แต่เดิม กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้จดั ซื ้อและขาย แต่พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทาให้ เกิด
การจัดบริ การ ให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้ให้ บริ การ



ประชาชนอยู่ทัง้ 2 ส่วน ใน อสม. เป็ นลูกมื อ หมอ สปสช. ให้ ประชาชนเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการ
คุ้มครองสิทธิ์ ของประชาชน มี สว่ นร่ วมในการบริ หารจัดการ เป็ นคณะกรรมการ ม.41 กรณี เกิ ด
เสียหายจากการบริ การรักษา การเยียวยา ช่วยเหลือ โดยไม่ต้องชี ผ้ ิดถูก ในระดับเขตมีกลไก 13
เขต ร่วมจัดการสุขภาพ เป็ นอนุกรรมการระดับเขต มีงบประมาณสร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ ประชาชน
ของบมาทาโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพ ประชาชนยังเข้ าไปอยูใ่ นบอร์ ดการพัฒนาระบบบริ การ



จุดสาคัญสาหรับอาสาสมัครคือเข้ าไปอยูใ่ นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ มีบทบาทในการ
เผยแพร่ข้อมูล สร้ างความเข้ าใจระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากการบริ การ ติดตาม
พัฒ นาคุณ ภาพการบริ การในพื น้ ที่ สนับ สนุนกามี ส่วนร่ วมกับองค์ กรชุม ชนในการจัดกิ จ กรรม
ส่งเสริ มสุขภาพ พัฒนาระบบฐานข้ อมูล สนับสนุนการเชื่อมร้ อยเครื อข่าย 9 ด้ าน
อาสาสมัครยังสามารถเข้ าไปช่วยงานกลุม่ มิตรภาพบาบัด ทาหน้ าที่ในหน่วยรับเรื่ องร้ องเรี ยนอิสระ
ได้ ด้วย กรณีมีปัญหาในระบบบริ การ ประชาชนสามารถทาเองได้ เริ่ มจากกรเป็ นจิตอาสา





คุณมีนาชวนให้ เราเป็ นอาสาสมัครในหน่วยรับเรื่ องร้ องเรี ยน คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน เราต้ อง
เข้ าใจระบบหลักประกันสุขภาพ เป็ นหัวใจที่ทาให้ ทุกคนอยูอ่ ย่างมัน่ ในว่าเรามีหลักประกันสุขภาพ
เป็ นเรื่ องที่เราเรี ยนรู้ ประชาชนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในงบสร้ างเสริ มสุขภาพได้

ผลที่เกิดขึน้ ลดปั ญหาได้ มากน้ อยแค่ ไหน




การเกิ ด ขึน้ ของหน่วยงานดังกล่าว ท าให้ ป ระชาชนรั บรู้ สุขภาพในมิ ติสิทธิ์ คนไข้ รับ รู้ แพทย์ ใน
ลักษณะเท่ากันมากขึ ้น เจรจาต่อรอง รองขอกันได้ หน่วยนี ้ยกระดับอานาจของคนไข้ ให้ เท่าเทียม
กับหมอมากขึ ้น รู้สทิ ธิ์ช่วยเพื่อนๆ ได้ หลายทางมากขึ ้น
หน่วยนี ้ยังส่งต่อให้ เกิดการยุติการตังครรภ์
้
ปลอดภัยได้ มากขึ ้น

นาเสนอการทางานของ อาสาสมัครมูลนิธิสุขภาพไทย
โดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย
 มูลนิธิสข
ุ ภาพไทย มีพฒ
ั นาระบบคิดจากมองด้ านกาย สังคม จิตใจ สูจ่ ิตวิญญาณ งานอาสาสมัคร
สามารถตอบโจทย์ได้ ทงั ้ 4 มิติ
 เมื่อสิบปี ที่แล้ วมูลนิธิทางานรณรงค์ เรื่ องการฉลาดทาบุญ พยายามบอกว่างานอาสาสมัครคือการ
ทาบุญ ขัดเกลากิเลสของตนเอง


ตอนนัน้ มูลนิ ธิมีค วามรู้ เรื่ องการนวดเด็ก สัม ผัสเด็ก เราฝึ กอบรมคนชัน้ กลางในเมื อ งอบรมให้
อาสาสมัครนวดสัมผัส อยูก่ บั เด็กในสถานสงเคราะห์ เวลา 3 เดือน



คุณวีรพงษ์ เสนอว่างานอาสาสมัครคือ การปฏิบตั ิธรรม ไปสัปดาห์ละครึ่งวัน นวดเด็ก ตลอดสิบปี
สิบ ปี มี อ าสาสมัค รมาพัน กว่าคน เราออกแบบให้ มี อ าสาสมัค รระยะยาว 200 คน ใน 5 สถาน
สงเคราะห์ ทังเด็
้ กปกติ พิการ และเด็กโต



การมี อาสาสมัครนีท้ าให้ มีพัฒ นาการด้ านสุขภาพ อาสาสมัครควรจะทาให้ อ าสาได้ ดูแลตัวเอง
อาสาต้ องมีกระบวนการดูแลจิตใจตัวเองด้ วย



เด็กในสถานสงเคราะห์จานวนมากเงียบ เก็บตัว เพราะกลัวการพรัดพรากซ ้าซ้ อน เมื่อมีอาสาสมัคร
มา ทาให้ เด็กได้ พฒ
ั นามิติทางจิตใจ สังคม อาสาช่วยทาให้ เด็กมีพฒ
ั นาการพูดดีขึ ้น การมีอาสาทา
ให้ ต้องเกิ ดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสถานสงเคราะห์ให้ รองรับเด็กได้ การอยู่ต่อดูแลต่อเนื่อ ง
ของอาสา ทาให้ เด็กได้ ร้ ุ จักรับผิดชอบชั่วดี จริ ยธรรมเล็กน้ อย อาสาสมัครจึงช่วยเรื่ องมิ ติสขุ ภาพ
อย่างสมดุล คือ พุง่ ความดีออกไปข้ างนอก และได้ ตรวจสอบตัวเอง ลดการจ้ องจับผิด



สุข ภาพของอาสาสมัค รต้ อ งดี ขึน้ เหมื อ นการปฏิ บัติ ธรรม การเข้ า มาดูแลเด็ก ยังเปลี่ย นแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม สุขภาพของอาสาสมัครอย่างลึกซึ ้ง เกิดแง่คิด มุมมองต่อชีวิตที่มีวฒ
ุ ิภาวะ



อาสาสมัครมีผลต่อการเิิ ดประโยช์ ตอ่ สังคมเยอะ เราควรย้ อนกลับมาดูแลการเปลีย่ นแปลงตัวเอง
ด้ ว ย ชุ ม ชนอาสาสมัค รเองก็ เกิ ด การรวมตัว เป็ นชุ ม ชน เรี ย นรู้ ช่ ว ยเหลื อ กัน ด้ ว ย การท างาน
อาสาสมัครต้ องสรุ ปบทเรี ยน คุยกัน อาสาสมัครจึงเป็ นการทาบุญอย่างชาญฉลาดด้ วย แต่มิได้
หมายถึงว่าจะไม่ทะเลาะกัน



การดูแลเด็ก ตอนแรกจะอยากไปให้ ความสุขกับเด็ก ตอนนี ้ได้ รับความสุขจากเด็ก ชุ่มชื่นหัวใจ มี
ความสุข



อาสาสมัครยังทาให้ ต้องขยับน โยบายสถานสงเคราะห์ด้วย ต้ องมีนโยบาย มีกลไกคณะกรรมการ
ประจาบ้ าน ปรับระบบกันบนโต๊ ะ ทาให้ มีผ้ ปู ระสานงานคณะกรรมการ ต้ อ งมีบุคลากรของบ้ าน
และแกนหลักของอาสาสมัค ร ต้ อ งทางานกับ อธิ บ ดีด้ วย มูลนิ ธิสุขภาพไทยจะไม่ อ ยู่ใน สถาน
สงเคราะห์ ตลอด เราเป็ น application ให้ install ในระบบกระทรวง พ.ม. แล้ วรั นขึ ้นมา จากนัน้
ถอนตัวมาสับสนุน สถานสงเคราะห์ยงั ต้ องการอาสาสมัครอีกจานวนมากมาย



ต่อ ไปจะปรับเปลี่ยนทัศนคติการ บริ จาคของในสถานสงเคราะห์ การให้ ถ่ายรู ป การให้ เงินเด็ก
เลี ้ยงอาหารเด็ก การบริ หารเด็ก สถานสงเคราะห์ยาก เราไม่ร้ ูวา่ คนบริ จาคเส้ นใหญ่ขนาดไหน



ตอนนี ้บุคลากรในระบบทุกข์มาก เราจะทาอย่างไรให้ ช่วยสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ในสถานสงเคราะห์
ด้ วย

ทัศนคติเรื่องการให้


การให้ ควรเปลีย่ นจากมิติการส่งเสริ มบารมี เพื่อการส่งเสริ มตัวตน การให้ ควรอยูในฐานการเห็นคน
เท่ากัน จะส่งเสริ มเรื่ องการคุ้มครองสิทธิ์



สังคมที่แข็งแรงคือประชาชน ประชาชนใหญ่สดุ สร้ างการมีสว่ นร่วมที่ใหญ่ที่สดุ แต่ก็มีโอกาสล้ มได้
มีการสร้ างกระแส ล้ มละลาย ขาดทุนจากการรักษา ควรจะติดตาม



ก่อเกิดกลุม่ คนรักหลักประกันจานวนมาก มีการคุยเรื่ องสิทธิ สขุ ภาพ อยากให้ เราลองศึ กษาเรื่ องนี ้
เข้ าไมีสว่ นร่วมการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ อยากพูดถึงในนามกลุม่ คนรักหลักปะรกัน



หัวใจคนเป็ นอาสาสมัครเรื่ องการคุ้มครองสิทธิ์ ต้ องติดอาวุธทางปั ญญาในบางเรื่ อง บางครัง้ เราใช้
ใจอาสาได้ แต่ยงั จากัด หากติดเรื่ อ งอคติ การตัดสิน ควรจะทาด้ วยความเข้ าใจ ความรู้ เกี่ย วกับ
กฎหมาย เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้ าง ช่วยเหลือคนได้ มากขึ ้น

