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หากไปถามชาวสวนสักคนวา เมื่อโรยเม็ดพันธุพืชลงสูดิน

แลวเขาตองการอะไร เชื่อไดเลยวาชาวสวนคนนั้นจะตอบวาก็อยากให

เมล็ดพันธุพืชนั้นแตกหนอ เติบโตและ “ผลิดอก ออกผล” อยาง

แนนอน ซ่ึงก็คงตรงกับสุภาษิตไทยบทหนึ่งท่ีกลาวไววา “หวานพืช

ยอมหวังผล” ที่แทนความหมายของการลงทุนทำอะไรสักอยางหนึ่ง  

ก็ยอมจะตองหวังผลประโยชนตอบแทน นั่นเอง 

 เฉกเชนเดียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเมื่อมีการ

พัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย แลวก็หวังวาขอเสนอเชิงนโยบายนั้น

จะมีการนำไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมสมดั่งท่ีตั้งใจไวของผูที่เขามา

รวมกันปนแตงนโยบายสาธารณะนั้น 

 เหตุการณสำคัญของวงการสุขภาพไทยเมื่อวันที ่ ๑๑ - ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ที่

ผูคนจากทุกสารทิศทั่วไทยและจากทุกภาคสวนกวาพันคนไดมารวม

กันบรรจงสรางและถักทอเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ๑๔ เร่ือง ในเวที  

“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑” ก็ไมแตกตางไปจากขอความขางตน

ที่ตางมุงหวังวาขอเสนอเชิงนโยบายเหลานั้นจะตอง “ผลิดอก ออกผล” 

ที่สวยงามเชนเดียวกัน  
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 หนังสือเลมเล็ก ๆ เลมนี้เปนหนังสือที่บรรจงสรางข้ึนเพื่อ

บอกเลาถึงการ “ผลิดดอก ออกผล” ของขอเสนอเชิงนโยบายหนึ่ง 

ถึงแมจะใชเวลาในการรดน้ำพรวนดินไมถึงหน่ึงปก็ตาม สาระท่ี

ถายทอดออกมาเพื่อสื่อสารใหเห็น “พลังรวม” ของคนทำงานจากภาค

สวนตาง ๆ ที่ไมไดมีขอบเขตของพันธกิจมาปดกั้นไว ถึงแมวาสิ่งท่ี 

นำมารอยเรียงนั้นจะเปนเพียงเสี้ยวอันเล็กนอยเมื่อนำไปเปรียบเทียบ

กับเปาหมายสูงสุดที่ตั้งใจไวก็ตาม แตก็ไดแฝงไวดวยความสวยงามที่

นาสัมผัสยิ่ง 

 เราหวังวาตัวอักษรท่ีผานสายตาผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ จะ

ทำใหผูอานเกิดประกายและเห็นคุณคาของ “พลังรวม” ของผูคนที่มา

รวมกัน “รดน้ำพรวนดิน” กับขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนผลผลิตจาก

เวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ นี้ และเขามารวมกันสรรสราง

อุดมการณเพื่อให “ผลิดอก ออกผล” หรือการมี “สุขภาวะ” ที่ดีของ

คนและสังคมไทยอยางยั่งยืนสืบไป 
 

  ภูผาสุมรอยเขา  จึงตระหงาน  

      ธารารวมรอยธาร  จึงไพศาล 

           ดวงดาวรวมรอยแสง  จึงชัชวาลย 

                   บุคคลรอยรวมทำการ  จึงประสบชัย” 
 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

       ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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“การกระจายอำนาจ” เปนคำหรือสิ่งท่ีคนในสังคม
ไทยใหความสนใจและติดตามเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ภายหลังท่ีไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ

และการปกครองสวนทองถิ่นไวอยางชัดเจนที่สุดฉบับหนึ่ง และ

เปนผลสืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ

ศักราช ๒๕๕๐ ทำใหการกระจายอำนาจมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ดัง

ปรากฏในหมวด ๑๔ ที่วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น จึงทำให

เรื่องกระจายอำนาจเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากขึ้นตาม

ลำดับ และมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับการปกครองตนเองใน

ระดับทองถ่ินหรือในระดับพื้นที่ของไทย 
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 แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญใน

การจัดระบบการปกครองทองถิ่นนั้นก็คือ แนวคิดวาดวย “การ

กระจายอำนาจ” ที่อาจกลาวโดยสรุปวาหมายถึง “การจัดสรรหรือ

แบงปนอำนาจการตัดสินใจอันเกี่ยวของกับกิจการสาธารณะของ

รัฐสวนกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ”  

 รูปแบบของการกระจายอำนาจมีอยูดวยกันหลายระดับ

และหลายรูปแบบ และการกำหนดใหมีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ก็เปนการกระจายอำนาจรูปแบบหน่ึงภายใตหลักการโอน

อำนาจ ถือเปนการกระจายอำนาจที่สะทอนใหเห็นถึงระดับของ

การกระจายอำนาจที่กวางขวางมากที่สุด ถูกใชเพื่ออธิบายถึง

สภาวะที่รัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอำนาจการตัดสินใจใน

เรื่องตาง ๆ ไปยังองคกรตัวแทนของพ้ืนที่ ชุมชน หรือทองถิ่น 

ตาง ๆ อยางกวางขวาง สวนกลางจะไมเขามามีบทบาทหรือแทรก 

แซงการทำงานขององคกร  

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ในปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของประเทศไทยมีทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด  

(อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) และรูปแบบ

พิเศษ อันไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และภายใต

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ วาดวยการ

กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ไดกำหนดหนาที่ของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ วามีอำนาจหนาท่ีใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นของตนเอง  

 นอกเหนือจากอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายในการจัดระบบ

บริการสาธารณะขางตนแลว เหตุการณหนึ่งท่ีถือเปนประวัติ-

ศาสตรของประเทศไทยท่ีสำคัญและเช่ือมโยงมาถึงบทบาทหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ 

 “การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติท่ีจัดขึ้นเปนครั้งแรก 

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ และไดมีฉันทามติรวมกันตอ

ประเด็นสาธารณะ ๑๔ มติ และ ๑ ใน ๑๔ มตินั้นก็คือมติที่  

๑.๗ ที่วาดวยเรื่องบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการ

จัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม” 

 สิ่งท่ีจะบอกเลาตอไปนี้คือเสี้ยวสวนหนึ่งในการทำงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย ๆ แหง ที่มีการดำเนินงาน

สอดคลองตองกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดอยางงดงาม และ

ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม เปนดอกผลอันหอมหวานที่มิ

อาจตวงตักกักเก็บเอาไวแตเพียงลำพัง หากยังเอื้อใหกับทองถิ่น

ทั้งหลายไดเขามาเรียนรูรวมกัน และถือวานี่เปนหมุดหมายเริ่ม

ตนที่สำคัญ และทาทายสำหรับการกาวเดินตอไปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
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หนองบัวลำภูถือไดวาเปนจังหวัดนองใหมสุด เนื่องจาก

เพิ่งแยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อ ๑๖ ปกอน แตหากถาม

วาที่ จังหวัดนี้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณะไปมากนอย

เพียงใด คำตอบที่ไดก็คือ ที่นี้ไมเปนสองรองใครอยางแนนอน 

เพราะจังหวัดนี้มีความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนในการเขามา

รวมกันพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยางเต็มที่ 

 หน่ึงในความหลากหลายขององคกรท่ีเปนองคกรหลักใน

การพัฒนา ก็คือ องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภู ซ่ึง

ขณะนี้มีนายแพทยศราวุธ สันตินันตรักษ เปนนายก อบจ. อยู 
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 นพ.ศราวุธ เลาใหฟงวา ลักษณะ

พื้นฐานของจังหวัดหนองบัวลำภูยังเปนสังคม

ที่คอนขางมีความเปนชนบทอยูสูงกวาความ

เปนสังคมเมือง ปญหาหลักจึงยังเปนเรื่องของ

การประกอบอาชีพและรายไดของประชากร 

ฉะนั้นกรอบการทำงานจึงเนนเรื่องการสรางรายไดเปนประเด็น

แรก ประเด็นตอมาจะเปนเรื่องของการสรางอนาคตใหกับเยาวชน

คนรุนใหม และประเด็นที่สามเปนสวนที่จะตองพัฒนาในกรอบ

กวาง คือการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายองคกรภาคีตาง ๆ 

 จากกรอบการทำงานท้ังสามจึงนำมาสูการจัดทำนโยบาย

ในเร่ืองของการพัฒนาอาชีพ การศึกษา การสรางคุณธรรม 

จริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหเครือขายในรูปแบบของศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องการดูแลส่ิงแวดลอม การดูแลสุขภาวะ 

และสาธารณสุข 

 การทำงานของ อบจ.หนองบัวลำภู มีความสอดคลองกับ

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ออกมาเปนอยางดี แม อบจ.หนอง- 

บัวลำภู จะไดรับทราบมติในชวงหลังแลว แต นพ.ศราวุธบอกวา 

มติที่ออกมามีความสอดคลองกับแนวทางของ อบจ.หนองบัวลำภู 
 

“นั่นยิ่งเนนย้ำใหเกิดความมั่นใจวา เราเดินมาถูกทางแลว 

เพราะเรามีความสนใจในเรื่องสุขภาวะกันอยูแลว ฉะนั้นเรา

จึงควรเดินกันตอ จัดทำแผน ทำงบประมาณเพ่ือดำเนินการ
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ขยายผลตอไป เพราะมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเขามา

หนุนเสริม จึงเปนกำลังใจใหเราตองขยายผลทำตอไปใหสัม

ฤทธ์ิผล”  
 

 นพ.ศราวุธ ยังกลาวตอวา หนองบัวลำภูยังเปนเมืองท่ี

เปนชุมชนชนบท เพราะฉะนั้นปญหาเรื่องขยะและมลพิษจึงมี

นอย แตแนวโนมที่จะแปรเปล่ียนไปเปนสังคมเมืองมีมากขึ้น 

ปญหาเหลานี้ก็อาจตามมาในอนาคตได  
 

“เราจึงเนนการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องของการดูแล

สิ่งแวดลอมในระดับชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง

การถายทอดจิตสำนึก ใหความรูกับเยาวชนใหมีความเขาใจ

ในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลอม โดยในปที่ผานมา อบจ.

หนองบัวลำภูไดทำความตกลงกับโรงเรียนขยายโอกาส ๓๑ 

แหงในจังหวัดเพ่ือจัดการสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีการ

ประกวดโรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมดีเดนขึ้น มีการให

รางวัลเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม

มากขึ้น ทั้งยังมีการจัดฝกอบรมคายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม 

“...เพราะมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเขามาหนุน

เสริม จึงเปนกำลังใจใหเราตองขยายผลทำตอไปให

สัมฤทธิ์ผล...” 
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มาเรียนรูกระบวนการเร่ืองการดูแลสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน 

จาก ๓๑ โรงเรียนอีกดวย” 
 

 ในปตอมา ทาง อบจ.หนองบัวลำภูไดเตรียมจัดทำแผน 

ทำงบประมาณเพ่ือขยายผลใน ๓๑ โรงเรียนนี้ในเรื่องอื่น ๆ อีก  
 

“กาวตอไปเราจะใหโรงเรียนที่ทำความตกลงกับเรา เปน

โรงเรียนที่มีการจัดการขยะ โดยการแยกเปนขยะรีไซเคิล 

แยกเอาไปทำปุย ทำน้ำหมัก ทำแกสชีวภาพ โดยตั้งเปาใหทั้ง 

๓๑ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่มีขยะเปนศูนย คือขยะทุกชิ้น

ภายในโรงเรียนตองไดรับการจัดการ หลังจากน้ันจึงเร่ิม

ขยายผลไปยังหมูบานที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู ขยายไปยังครัว

เรือน ผูนำชุมชน ใหเขามาจัดการขยะในชุมชนของเขา แลว

คอยขยายตอไปเปนตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู จากตำบลขยาย

ไปยังโรงเรียนอื่น และหมูบานอื่นในตำบลนั้น ๆ นี่คือกาวท่ี

เราจะเดินตอไป เพื่อขยายผลจากจุดเล็ก ๆ ใหกระจายไปท่ัว

ทั้งจังหวัด”  
 

 นพ.ศราวุธ กลาวอกีวา หลงัจากรับทราบมติสมชัชาสขุภาพ

แหงชาติของป ๒๕๕๑ แลว  
 

“ทำใหเรามีความเขมขนมากขึ้นในการจัดการดานสิ่ง 

แวดลอม ดานนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากเดิมเราทำเร่ืองส่ิงแวดลอมกับโรงเรียน เราก็ขยายไปสู
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ชุมชน จากเรื่องการจัดการขยะเราจะขยายไปยังเร่ืองของ

แหลงน้ำ หรือการจัดการสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับแมน้ำลำคลอง 

ทำใหเราสามารถแตกหนอไปยังประเด็นอื่น ๆ ในเรื่องการ

จัดการสิ่งแวดลอมได” 
 

 ในการจัดการดานสาธารณสุข จากการที่นายก อบจ. คน

นี้เปนบุคลากรดานสาธารณสุขโดยตรง ทำใหมีความเขาใจและให

ความสำคัญในเรื่องสุขภาวะของผูคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่อง

สุขภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากคำพูดของ 

นพ.ศราวุธ ที่กลาววา  
 

“เรามองวาปญหาเรื่องสุขภาพที่ เกี่ยวกับการจัดการ

สิ่งแวดลอม เปนสิ่งท่ีกระทบตอสุขภาวะและกระทบตอ

สิ่งแวดลอมดวยคือ เรื่องของมลพิษ ขยะที่เปนพิษ สารเคมี

ที่อยูตามครัวเรือน หรือการใชสารเคมีและยาฆาแมลงใน

อาชพีเกษตรกรรม ซ่ึงมผีลตอสขุภาวะโดยตรงตอตวัเกษตรกร

เอง ซ่ึงทาง อบจ. เรามีเปาหมายมุงเนนใหเกษตรกรหันกลับ

มาใชวิถีของเกษตรอินทรีย พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น โดย

ยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว ซ่ึง

เปนการลดตนทุนและเปนการรักษาสุขภาวะของประชาชน

ดวย”  
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 การดำเนินงานของ อบจ.หนองบัวลำภู ไดมีการเชิญ 

ผูเกี่ยวของเขามารวมพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือ และรับฟงความคิด

เห็นของประชาชน เพื่อนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมาดำเนิน 

การขับเคลื่อนตอไป เชน นโยบายเรื่องการทำเกษตรอินทรีย 

นอกจาก อบจ. และกองสาธารณสุขแลว ยังไดเชิญกลุมกสิกรรม

ธรรมชาติ กลุมประชาชนที่ทำเรื่องเกษตรอินทรียเขามารวมพูด

คุย ซ่ึงผลจากการรับฟงความคิดเห็น มีทั้งกลุมคนที่เห็นดวยและ

กลุมคนที่ยังคลางแคลงสงสัย นายก อบจ.หนองบัวลำภูเลาใหฟง

วา  
 

“กลุมที่เห็นดวยเพราะเขามีประสบการณตรงวา สุขภาพ

เขาดีขึ้นหลังจากเลิกใชสารเคมี อีกประเด็นคือ บานเราใน

อดีต ในน้ำมีปลา ในนามีขาว แตระยะหลัง พอระบบการคา

เขามา มีการใชสารเคมีและยาฆาแมลง ในน้ำมีปลาก็ไมคอย

มี ปลาในธรรมชาติก็นอยลง หรืออาหารในธรรมชาติที่เคยมี

อยูมันเริ่มหดหายไป ทุกคนเห็นพองกันวาอาหารในธรรม-

ชาติมันลดลง ถายังคงใชสารเคมีตอไป ดินก็เสีย น้ำก็เสีย 

สิ่งมีชีวิตก็หดหาย ไมเปนประโยชนตอมนุษยเลย  

ในสวนที่เขายังคลางแคลงใจ เปนเพราะเขาไมแนใจวาถา

เปลี่ยนระบบการผลิตมาเปนเกษตรอินทรียแลว เขาจะเดิน

ตอในตลาดเชิงแขงขันไดอยางไร เขาจึงตองการความมั่นใจ

ใหผูบริโภคเพ่ือรับรองวาผลผลิตของเขาปลอดสารจริง ๆ 
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ตรงน้ีทาง อบจ. ไดเขาไปหนุนเสริม เพื่อสรางความมั่นใจใน

เชิงตลาดใหกับผูผลิตเกษตรอินทรีย” 
 

 ทางดานการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข อบจ.

หนองบัวลำภูไดมีการทำงานเชื่อมประสานกับทางสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงทาง อบจ. ไดเขาไปหนุนเสริมโดยยึด

ประชาชนเปนหลัก ทั้งเร่ืองความเทาเทียมของหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา หรือปญหาเรื่องบุคลากรสาธารณสุขไมเพียงพอ 

วิชาชีพพยาบาลไมเพียงพอ อบจ. ไดมีโครงการรวมกับมหา-

วิทยาลัยเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหเด็กไดเขาไปสูวิชาชีพดาน

สาธารณสุขที่ขาดแคลน หรือถาสาธารณสุขมีขอจำกัดในการ

ทำงาน อบจ. ก็จะเขาไปชวยหนุนเสริมทั้งการพัฒนาบุคลากร 

การเขาไปใหความรูประชาชน หรือสนับสนุนกิจกรรมของอาสา 

สมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) กลุมเครือขายผูสูงอายุ 

กลุมเครือขายผูพิการ กลุมเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี เปนตน 

 ตอนนี้ทาง อบจ.หนองบัวลำภูกำลังทำโครงการรวมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการเรื่องการเช่ือมเครือขาย

สุขภาพที่เขมแข็ง  
 

“ผมมีความเชื่อวาเครือขายสุขภาพจะเปนทางออก 

ฉะนั้นการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงมีความสำคัญ หาก

เปนไปได เราอยากให สช. เขามาชวยเรื่องขององคความรู 

และการจัดการเครือขาย เพื่อหนุนเสริมใหเครือขายภาค
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ประชาชนสามารถยืนไดดวยตัวเอง ใหเขาสามารถรวมกลุม

กัน และถายทอดองคความรูใหกันและกัน โดยใหเขาจัดการ

ดวยตัวเอง นี่คือเปาหมายที่เราอยากใหภาคประชาชนเขม

แข็งเองโดยไมตองพ่ึงภาครัฐ”  
 

 นายกฯ ศราวุธกลาวทิ้งทายอยางคาดหวัง ดวยอยากเห็น

ประชาชนยืนหยัดอยูดวยความเขมแข็งของตัวเอง 

Local.indd   15Local.indd   15 12/13/2009   9:22:26 AM12/13/2009   9:22:26 AM



16 ผลิดอก ออกผล: กาวยาง..ของ อปท. บนถนนสาย..สมัชชาสุขภาพ 
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เทศบาลนครพิษณุโลกเปนพื้นที่หนึ่งท่ีเขามามีสวนรวมรับรู
มติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติตั้งแตเร่ิมตน ดวยนางเปรมฤดี 

ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกมีตำแหนงเปนประธาน

อนุกรรมาธิการดานสาธารณสุขของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย และไดรับมอบหมายใหเขาประชุมรวมกับสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติในครั้งแรก ซ่ึงปกติการบริหารงานของเทศบาลจะมีแผน

นโยบายของตนอยูแลว แตมติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติก็ไดมี

สวนเขามาชวยเปดมุมมองใหม ๆ ใหกับทางเทศบาล เหมือนกับ

ที่นายแพทยสุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

บอกวา  
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“มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีสวนชวยในการเปดประเด็น

ในมุมมองใหมๆ วายังมีอีกหลายเรื่องท่ีเราทำได และเราควร

ทำ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทำใหเราไดมีเวทีที่จะจุด

ประเด็นในการพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อใหมีการนำไปปฏิบัติ

และขับเคลื่อนตอไป” 
 

 โดยกลาวเสริมวา  
 

“แนวทางการทำงานของเทศบาลนครพิษณุโลก เรามีวิธี

คิดที่นอกกรอบอยูแลว หลายประเด็นในการทำงานของเรา

จึงดูแปลกใหม และเหมือนจะล้ำหนาจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดการขยะ หรือ

เรื่องของสาธารณสุขในกรณีของหลักประกันสุขภาพ หรือ

แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานแบบมีสวนรวมกับภาคประชาชน” 
 

 สมดังเจตนารมณของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่

ไดกำหนดแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลคือ การยึดหลักการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น ดวย

“...มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทำใหเราไดมีเวทีที่จะ

จุดประเด็นในการพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อใหมีการนำ

ไปปฏิบัติและขับเคลื่อนตอไป...” 

Local.indd   17Local.indd   17 12/13/2009   9:22:28 AM12/13/2009   9:22:28 AM
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การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา 

รวมกำหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของ

ประชาชน โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำแผน

พัฒนาเทศบาล เพื่อผลักดันการแกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่น

ไปสูเปาหมายไดอยางสมบูรณ  

 นอกจากนี้ การบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลกจะ

ยังใหความสำคัญกับการทำงานในเชิงบูรณาการ โดยประสาน

ความรวมมือจากทุกภาคสวน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจะ

ตองมาจากการประสานแผนพัฒนาจากความตองการของหลาย

ฝาย ทั้งภาคประชาชน ชุมชน กลุมองคกร และหนวยงานภาครัฐ

อื่น ๆ ในระดับทองถ่ิน ไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  

 ดวยเหตุนี้ นโยบายหลายขอของเทศบาลนครพิษณุโลก

จึงมีความสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไมวาจะเปน

เรื่องของการจัดการดานสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของหลัก

ประกันสุขภาพ การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด 
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ลอม เชน การบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การ

จัดการขยะมูลฝอย เปนตน 

 จากการคิดนอกกรอบและนำไปสูการปฏิบัติตามที่รอง

นายกเทศมนตรีฝายการสาธารณสุขบอก ทำใหเทศบาลนคร

พิษณุโลกไดทำขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศกับเยอรมัน

ในโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง ไดมีการพัฒนา

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปน “รูป

แบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก” 

(Phitsanulok Model) ซ่ึงเปนประสบการณที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรือผูที่สนใจสามารถนำรูปแบบหรือแนวทางไป

ประยุกต หรือปรับใชกับทองถ่ินของตนเองได จากนั้นจึงมุงเนน

และใหความสำคัญกับการขยายผล โดยมีกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขามารวมเปนหนวยงานความรวมมือ 
 

 นพ.สุธี กลาวถึงวิธีการทำงานเรื่องการจัดการขยะวา  
 

“เรื่องการจัดการขยะ แบงการบริหารจัดการเปนสองสวน 

สวนแรกเปนการทำงานดานเทคนิค ซ่ึงไดมีการศึกษาและ

พัฒนาไปพรอมกับอีกสวน คือการเขามามีสวนรวมในการ

ทำงานของภาคประชาชน ไมวาจะเปนโรงเรียน รานคา 

สถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการใหทำการคัดแยก

ขยะของตน โดยใชคำพูดงาย ๆ เพื่อสื่อสารกับประชาชนให

เกิดความเขาใจ เรามีการแบงขยะเปน ๓ ประเภทคือ ของ
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ขายได ขยะชีวภาพเอาไปทำปุย และขยะที่จำเปนตองท้ิง 

จริง ๆ ซ่ึงทางเทศบาลจะรับหนาที่เปนคนจัดการ ทั้งนี้เรามุง

เนนไปที่หลักการของ ๓ R การลดขยะ การรีไซเคิล และ

การนำกลับมาใชเปนพลังงาน”  
 

 ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

หรือ CBM นพ.สุธีเลาวา มีการแบงเปนหลักสูตรยอย ๓ 

หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับผูบริหาร 

เนนเรื่องของการกำหนดนโยบาย เทคนิค

วิธีการ ตองใหผูบริหารทำความเขาใจอยาง

ถองแทวาความรวมมือของประชาชนมีสวน

สำคัญ ในการรวมคิด รวมทำและรวม

ประเมินผล หลักสูตรสำหรับเจาหนาท่ี  

อปท. ใหเกิดการเรียนรูที่จะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ และหลักสูตรของภาคประชาชน ทำใหประชาชน

เขาใจคำวาการมีสวนรวม และสามารถดึงประชาชนเขามาทำงาน

รวมกันไดอยางแทจริง  
 

 “ถาเราเขาใจตรงน้ี และคอย ๆ ปรับตัวเขาหากัน ผมคิด

วามันจะเกิดสิ่งดี ๆ ขึ้น และนี่เปนหัวใจของหลักสูตร” นพ.สุธี

กลาวเสริม 

 นอกจากเทศบาลนครพิษณุโลกจะเปนเทศบาลตนแบบ

ในเร่ืองการจัดการขยะและการจัดทำหลักสูตรการจัดการขยะ
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มูลฝอยโดยชุมชน จนสามารถขยายผลและประสบความสำเร็จ

อยางเปนรูปธรรมแลว เทศบาลยังเปนตนแบบการสรางหลัก

ประกันสุขภาพโดยทองถ่ินเปนแหงแรกในประเทศอีกดวย โดย

สามารถบูรณาการรูปแบบและเปนแกนนำในการเผยแพรอบรม

ใหกับ อปท. ทั่วประเทศอีกดวย  

 จังหวัดพิษณุโลก ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางสถานพยาบาล ๓ แหง คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช

พิษณุโลก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนคร

พิษณุโลก ไดมีการจัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขในระดับ

ปฐมภูมิแบบบูรณาการขามเครือขาย และมีระบบเช่ือมตอขอมูล

โดยตรงดวยระบบ IT  ดวยระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร 

ตั้งแตกอนปวย เนนเรื่องการประชาสัมพันธและการอบรมให

ความรูประชาชน ขณะปวย เปนเรื่องของการตรวจรักษา และการ

ใหคำปรึกษาแนะนำ และหลังปวย จะเปนเรื่องการฟนฟูสภาพราง

กายและจิตใจของผูปวย ผูสูงอายุ และผูพิการ เปนตน 
 

 นพ.สุธีกลาววา  
 

“เราเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงแรกท่ีเขาไปทำ

บันทึกขอตกลงกับ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ) โดยเราขอบริหารบัตรทองของเราเอง ดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ของเราเอง เพราะเราเขาใจดีวาในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการบริการปฐมภูมิ  
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อปท. มีความพรอมที่จะดำเนินการเรื่องนี้ และเราอยากทำ

เรื่องการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิใหดีกอน เราจึงยืนยัน

วาสถานีอนามัยตำบล นาจะให อปท. เปนคนทำ”  
 

 การจะกาวขึ้นมาเปนผูนำหรือเทศบาลตนแบบไมใชเรื่อง

งายนัก ตองฟนฝาปญหาอุปสรรคมากมายกวาจะมาถึงวันนี้ ซ่ึง

เกิดจากความกลาที่จะคิดนอกกรอบ และนำความคิดนั้นไปลงมือ

ปฏิบัติใหเปนความจริงข้ึนมา 
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 ๔ 
 

 
¡ŒÒÇÂ‹Ò§ÊÙ‹¸ÃÃÁ¹ÙÞÊØ¢ÀÒ¾μÓºÅ 

 

 

 

 

 

ตำบลชะแล เปนตำบลหนึ่งท่ีตั้งอยูในเขตอำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา มีนายขุนทอง บุญยประวิตร เปนนายกองคการ

บริหารสวนตำบล (พนวาระเดือนกันยายน ๒๕๕๒) ซ่ึงเล็งเห็น

ความสำคัญเร่ืองการจัดการดานสุขภาพ โดยไดเขารวมเปน

สมาชิกเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา และเสนอตัว

เปน ๑ ใน ๑๔ ตำบลนำรองของจังหวัดในการจัดทำ “แผน 

สุขภาพตำบลชะแล” เปนระยะเวลาดำเนินการ ๓ ป 

 จากการไดเขาไปรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือ 

ขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ทำใหอดีตนายกฯ ขุนทองมี

วิสัยทัศนที่จะจัดทำธรรมนูญสุขภาพ สำหรับชาวชะแล โดยได 

จัดตั้งสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลขึ้นเพื่อทำหนาที่ประสาน
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งาน ตอมาไดมีการจัดตั้งอนุกรรมการขึ้น ๔ คณะ คือ อนุกรรม 

การยกรางเน้ือหา อนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น อนุกรรมการ

สื่อสาร และอนุกรรมการติดตามประเมินผล อีกทั้งยังมีวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีไดเขามาใหขอมูลดานวิชาการ และจัดเวที

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อมาจัดทำการยกรางเนื้อหา 

และใชเนื้อหามาเปนกรอบในการยกรางธรรมนูญสุขภาพ  

 โดยยึดหลักปรัชญาที่ปรากฏอยูในเอกสาร ธรรมนูญ 

สุขภาพตำบลชะแล ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ความวา “รวมสราง

สุขภาพตนเอง สุขอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน จากความรัก 

ความเขาใจ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูนิสัยสุขภาพ รวมกัน

พัฒนามรดกทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดย

อาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง เพื่อใหตำบลชะแลเปนตำบลแหงความสุข”  

 “ในธรรมนูญสุขภาพที่ตำบลเราจัดทำขึ้น ไดกำหนดใหมี

องคกรอสิระ ๓ องคกร คอื ๑. คณะกรรมการดูแลคุมครองผูบริโภค 

ตำบลชะแล ทำหนาที่สุมตรวจผลิตภัณฑสินคา อาหารและการ

นายขุนทอง บุญยประวิตร 

ที่มา: http://www.okkid.net/

blog_journal_detail.php?journal_id=1916 
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บริการ และรายงานผลเสียที่กระทบ

แกผูบริโภคและชุมชนตอหนวยงาน

ของรัฐท่ีเกี่ยวของ ๒. ศูนยขอมูล

กลางเพื่อพัฒนาและสรางสุขภาวะ

ตำบลชะแล มีหนาที่ในการสำรวจ นำ

เขาขอมูลและวิ เคราะหขอมูลดวย

ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) 

และนำเสนอหรือสงมอบขอมูลตอ

หนวยงาน องคกรชุมชนที่ตองการเปนระยะ และ ๓. ศูนยพัฒนา

คุณธรรมตำบลชะแล มีหนาที่สงเสริมศีลธรรมแกชุมชน สนับ 

สนุนและปกปองคนดี ใหไดทำความดีเพื่อประโยชนสังคมชาวชะ

แลอยางตอเนื่อง” นายขุนทองอธิบายถึงกลไกการทำงานเพื่อขับ

เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล 

 ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลมีฐานะเปนหนึ่งในเครื่องมือ

ของกระบวนการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลชะแล 

และอาจกลายเปนมาตรการทางสังคมที่เปนลายลักษณอักษรชุด

แรกของพื้นที่ โดยทุกครัวเรือนจะมีธรรมนูญเปนเครื่องเตือนใจ

และยึดถือ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสำคัญขององคกร กลุมชุมชน 

และประชาชนที่จะใชประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การสรางเสริมสุขภาพของตัวเอง 

 จากการพูดคุยกับนายขุนทอง จึงทราบวา ประกายความ

คิดที่เปนแรงบันดาลใจในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
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ครั้งนี้ มาจากกระบวนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ ที่เปนมติหนึ่งของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ 
 

“สิ่งดีงามใหม ๆ มักจะเกิดที่จุดเล็ก ๆ แลวคอย ๆ แตก

หนอตอขยายไปในวงกวาง จากฐานลางขึ้นสูยอด ไมจำเปน

ตองรอคอยนโยบายหรือคำสั่งจากขางบน” นี่คือบทสรุปของ

อดีตนายก อบต.ชะแล ผูที่ยืนยันถึงการกอเกิดธรรมนูญ

สุขภาพขึ้นเปนแหงแรกท่ีนี่  
 

 หากทวาเกิดเปนเรื่องนาเศราสลดขึ้น เมื่อวันท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายนที่ผานมา อดีตนายกขุนทอง บุญยประวิตรถูกลอบ

ยิงจนเสียชีวิตขณะเดินทางกลับบานหลังจากที่ไปรวมงานศพ

ญาติอีกหมูบานหนึ่ง ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลที่เพิ่งเร่ิมตนขึ้น

ไดไมนานจะดำเนินตอไปอยางไรในทามกลางความเปลี่ยนแปลง

เชนนี้ ซ่ึงนี้คือสิ่งท่ีทาทายสำหรับคนรุนตอไปท่ีจะเขามาสานตอ

เจตนารมณของอดีตนายกฯ คนกลา และขับเคลื่อนธรรมนูญ 

สุขภาพตำบลชะแลใหกาวเดิน เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวชะแล

ตอไป 

 แตอยางไรก็ตาม คณะผูจัดทำใครขอแสดงความเสียใจ

ตอการจากไปของคนดีของสังคมที่กลานำธงเพื่อสรางสุขภาวะให

กับคนที่เขาเปนผูมีหนาที่ดูแลอยางสุดซ้ึง 

 “สูสุคติเถิด นายกขุนทอง  บุณยประเสริฐ” 
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“เทศบาลตำบลปริกเราใชวิถีบาน คิดวาทำอยางไรใหเรา

ยอนกลับไปสูสังคมในสมัยที่พอแม หรือปูยาตายายเขาอยูกันได

อยางสมานฉันท อยูกันไดอยางผสมกลมกลืน เพราะเรามีทั้งพ่ี

นองไทยเชื้อสายจีน พี่นองไทยพุทธ พี่นองมุสลิม อยูดวยกันโดย

ที่ไมมีความรูสึกวาแตกตางหรือแตกแยก เราจึงเห็นวาถาเรา

สามารถอยูกันไดแบบพอเพียง อยูกันแบบงาย ๆ ตามวิถีบาน มัน

นาจะเปนหนทางที่นำไปสูการอยูรอดของพวกเรา โดยกำหนดเปน

วิสัยทัศนคือ เราจะอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง รอยเรียงวิถีชุมชน 

คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข”  

 นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริกเลาถึง 

วิสัยทัศนในการกำหนดนโยบายของเทศบาลตำบลปริก ในวันที่
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เดินทางขึ้นมารับรางวัลพระปกเกลา สำหรับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีความเปนเลิศ ป ๒๕๕๒ ดานความโปรงใสและ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 นายกฯ สุริยากลาวเสริมวา  
 

“ผมเชื่อวาถาเราอยูกันแบบเรียบงาย อยูกันแบบพอ

เพียง ไมอัตคัด และเราใชวิถีชุมชนบนวิถีที่เปนการสืบสาน

ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มารอยเรียงซึ่งกัน

และกันระหวางความแตกตางของคนในชุมชน อยูกันแบบ

เปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน ทำใหเกิดการพึ่งพากันและกัน แลว

การใชคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มันเปนสวนหนึ่งท่ีทำให

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
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 เทศบาลตำบลปริกตั้งอยูในเขตอำเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา มีการบริหารงานในรูปแบบของชุมชน ซ่ึงมีทั้งหมด ๗ 

ชุมชน แตละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชน กลุมกิจกรรมตาง ๆ 

ซ่ึงคนที่เขามาทำงานในแตละกลุมจะคละเคลากันระหวางพี่นอง

ไทยพุทธ พี่นองมุสลิม และพี่นองคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีการ

สรางกระบวนการกลุม มีการพัฒนาความคิดใหชาวบานไดรูจัก

คิดและทำงานรวมกัน จนเกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องในเรื่อง

ของการมีสวนรวมในชุมชน 

 นายกฯ สุริยาเลาวา ไดรับทราบความเปนมาเกี่ยวกับมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติตั้งแตเร่ิมกอตั้งสำนัก 

งานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพราะไดมี

โอกาสเขามาคลุกคลีอยูบาง แมไมไดเขามาเปน

แกนหลัก ฉะนั้นการที่ทาง สช. มีนโยบายเปน

พันธสัญญาหรือมีขอตกลงตาง ๆ ออกมาจึงถูกนำมาเชื่อมรอยกับ

นโยบายของทางเทศบาลเพ่ือขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี นายก

เทศมนตรีกลาวเสริมวา  
 

“สวนที่มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเขามาหนุนเสริมการ

ทำงานของเราคือ ทำใหเราสามารถกำหนดทิศทางการทำงาน

ดานการจัดการสุขภาวะได โดยเราเอามติมาใสไวในเชิง

นโยบาย และนำไปสูการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ ฉะนั้นตรงนี้จึง

เหมือนกับเปนการกำหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงเราตองดู
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ภาพรวมวาในระดับชาติ ระดับนานาชาติหรือระดับสากลเขา

ทำกันอยางไร และเราจะเดินตอไปอยางไรเพื่อไมใหหลง

ทาง” 
 

 การทำงานของเทศบาลตำบลปริกมีความสอดคลองกับ

มติสมัชชาสุขภาพในหลายประเด็น ทั้งเร่ืองการดูแลสุขภาพ การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเรื่องการดูแล

จัดการดานสุขภาพ ทางเทศบาลไดเนนการดูแลสุขภาพภาค

ประชาชน โดยใหมีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพปละ ๑ - ๒ ครั้ง เพื่อ

รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการจัดการสุขภาวะแบบ

องครวม ซ่ึงทางเทศบาลถือวาเปนหัวใจหลักของการทำงาน 

นายกเทศมนตรีบอกวา  
 

“การจัดการสุขภาวะแบบองครวมถือวาเปนหัวใจในการ

ทำงานของเรา เพราะเราถือวาการดูแลพ่ีนองประชาชนต้ังแต

เกิดจนถึงตาย เปนภาระหนาที่ของเทศบาลตองเขามาจัดการ 

ฉะนั้นถาเราสามารถทำใหคนสมบูรณไดทั้งกาย จิต อารมณ 

ปญญา เชื่อวาความยั่งยืนในการยกระดับทางสังคมมันเกิด

ขึ้นไดงาย” 
 

 เรื่องการดูแลดานสุขภาพของประชาชน นายกฯ สุริยา

เลาวา เทศบาลไมไดทำหนาที่ในฐานะของผูใหเทานั้น แตตอง

สรางพลังจากประชาชนใหเปนคนที่เขามามีสวนรวมในการรับผิด

ชอบกลุม โดยกลาวเพิ่มเติมวา  
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“เรามีกลุมที่เปนพลังประชาชนหลายกลุม เชน กลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน กลุมจัดการสุขภาพ

โดยประชาชนเพื่อประชาชน โดยมีการดำเนินงานที่เนนทั้ง

เชิงรุกและเชิงรับ เชิงรับจะมี อปพร. รวมกับศูนยกูชีพ

นเรนทร นำหนวยรถ EMS ที่บริการแพทยฉุกเฉินไวคอย

ชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกับเชิงรุกจะเปน

เรื่องของ อสม. ที่ตองเขาไปทำหนาที่เปนนักจัดการสุขภาวะ

ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนความคิดในการดูแล

สุขภาพที่ดี โดยใชยุทธศาสตรสรางนำซอม คือการให

ประชาชนดูแลสุขภาพกันเองกอน ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมออกกำลัง

กาย การแนะนำการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ดูแลสุขภาพของ 

ผูหญิงต้ังครรภ หรือการดูแลสุขภาพของคนที่มีปจจัยเสี่ยง
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ตอการเกิดโรคประจำตัว เปนการสรางใหเขาสามารถปองกัน

ตวัเองจากโรคภยัไขเจบ็ได และการพฒันากลไกภาคประชาชน

ในกลุม อสม. เชนนี้ ถือวาเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคคลไปดวยในตัว” 
 

 นายกเทศมนตรีตำบลปริกขยายความเรื่องการทำงาน

ดานสุขภาพวา เทศบาลจะมีการทำงานสามระดับ หนึ่ง คือการ

กำหนดทิศทางเพื่อกำหนดนโยบาย โดยมีนโยบายดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนโยบายดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน สอง มีการ

ใชกลไกภาคประชนเปนตัวขับเคลื่อนเรื่องการจัดการสุขภาวะภาค

ประชาชน โดยจัดทำเปนโครงการกิจกรรมภายใตแนวทางการ

จัดการสุขภาวะ เชน การจัดการเรื่องสุขภาพ ทำเครือขาย

คุมครองผูบริโภค จัดสมัชชาสุขภาพของเทศบาล การตรวจ

สุขภาพเด็ก นมโรงเรียน หญิงต้ังครรภ การเยี่ยมแมและเด็กหลัง

คลอด การดูแลผูพิการ การดูแลผูสูงอายุ การจัดอบรม อสม.

นอย ฯลฯ และ สาม มีการพยายามเชื่อมรอยเครือขายตาง ๆ ใน

ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนตอไป 

 นายกฯ สุริยาอธิบายเสริมวา การอบรม อสม.นอย เปน

การใหความรูเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อใหเขามาชวยกิจกรรม

ดานกระบวนการสุขภาพ ซ่ึงเพิ่งเร่ิมทำได ๒ - ๓ ป เปนการ

สงเสริมใหเด็กกับผูใหญไดทำรวมกัน  
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“ซ่ึงตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนใหเปนสภาเยาวชน โดยทุก

เรื่องตองผานสภาเยาวชน แลวคอยแจกจายงานออกไป” 

นายกเทศมนตรีกลาวดวยรอยยิ้ม 
 

 เรื่องการดูแลดานสิ่งแวดลอม เทศบาลมีนโยบายดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ดวยตองการเห็น

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคนในชุมชนเอง 

เชน การอนุรักษคลองปริกและคลองอูตะเภา โดยมีการพัฒนา

คลองรวมกับชุมชนในทุก ๆ ๒ เดือน มีการแตงต้ังคณะทำงาน

ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้นในชุมชน โดยมีแกนนำชุมชน รวมกับ 

อสม. และเยาวชน ซ่ึงจะมีการออกตรวจคาการละลายของ

ออกซิเจนในน้ำ (DO) ในคลองปริกและคลองอูตะเภาทุกเดือน มี

การจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลกทุกป โดยทำกิจกรรมรวมกับชุมชน 

เชน การปลูกตนไม ปลอยปลา หรือพัฒนาริมคลอง  

 สวนในเรื่องของการจัดการขยะ เนนการใหคนรูจักการ

จัดการสภาวะแวดลอมภายในชุมชน หรือภายในบริเวณบานของ

ตัวเอง โดยมีการจัดการขยะฐานศูนย คุณรุจิยา สุขมี ผอ. กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตำบลปริกอธิบายวา  
 

“การจัดการขยะฐานศูนย เปนการทำใหขยะออกไปสู

สาธารณะแบบเหลือนอยที่สุด หรือไมมีเลย โดยมีการ

จัดการขยะ ๓ ระดับ คือการจัดการขยะที่ตนทาง กลางทาง 

และปลายทาง” 
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 คุณนุชรี แอหลุย ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาลของ

เทศบาลตำบลปริกอธิบายเพิ่มเติมวา  
 

“การจัดการขยะที่ตนทาง คือการสรางความรู ความ

เขาใจดวยการพัฒนาความรูของแกนนำและประชาชนในการ

คัดแยกขยะ ขยะประเภทไหนท่ีเปนขยะอินทรีย ประเภท

ไหนเปนขยะรีไซเคิล ที่สามารถนำไปขายสรางเปนมูลคาได 

การจัดการขยะที่กลางทาง คือเมื่อทุกคนมีความรูเรื่องการ

คัดแยกขยะในเบ้ืองตน เรามีการจัดตั้งธนาคารขยะของ

ชุมชนเอง โดยมีคณะทำงานเปนกลุมเยาวชน ซ่ึงชวยกระตุน

การมีสวนรวมในการจัดการขยะมากขึ้น ถือวาเปนตะแกรง

ชั้นที่สองที่คัดกรองรองรับการทิ้งขยะจากชุมชน และการ

จัดการขยะที่ปลายทาง เปนขยะสวนที่ทางเทศบาลดำเนิน 

การจัดเก็บไปยังหลุมฝงกลบ ซ่ึงจะมีเจาหนาที่คอยคัดแยก

เอาขยะอินทรียชีวภาพไปทำปุย โดยผานขั้นตอนการตาก 

การผึ่ง การผสมกับน้ำหมักชีวภาพและมูลสัตว เสร็จแลวจึง

นำเขาเครื่องบดเพื่ออัดเปนเม็ด และสามารถนำไปใชได

ตอไป”   
 

 เทศบาลตำบลปริกมีวิธีการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณ-

สุขที่นาสนใจยิ่ง นายกฯ สุริยาเลาวา เทศบาลมีการพยายาม

พัฒนาคนทำงานโดยการแบงบุคคลเปนสามระดับ คือ ลูกที่หรือ

ภูมิบุตรา แทนเด็ม และโคชชิ่ง โดยอธิบายวา  
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“เทศบาลปริกเรามีพนักงานท่ีมาจากหลากหลาย โดย

เฉพาะพนักงานอัตราจางสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่ เรา

นิยามคนกลุมนี้วาภูมิบุตรา สวนขาราชการที่เปนหัวหนางาน

ซ่ึงมาจากหลายที่หลายแหง คนกลุมนี้มีความรู มีความ

สามารถ มีประสบการณ ฉะนั้นคนกลุมนี้นาจะเปนเพื่อน

เปนพี่ที่จะสอนนองหรือภูมิบุตราได เรานิยามพวกเขาวาเปน

กลุมแทนเด็ม หรือเพื่อนหมูพี่นำพา แทนเด็มเปนรถสามลอ

พวงขางในหนังเยอรมันสมัยกอน หรือเหมือนรถซาเลงบาน

เรา และเรายังมีโคชชิ่ง โดยเฉพาะ ผอ.กองสาธารณสุข ปลัด 

รองปลัด หรือหัวหนางานที่เปนซีเนียรขึ้นมา จะทำหนาที่เปน

โคชใหสองกลุมแรก หรือเปนโคชใหกลุมเดียวกัน ขณะ

เดียวกัน คนที่จะทำหนาที่เปนโคช บางทีอาจเปนคนในกลุม

แทนเด็ม หรือภูมิบุตราก็ได ถาเขามีความสามารถเฉพาะทาง

ที่รูเรื่องนั้นจริง ๆ เขาก็พรอมจะเปนโคงช่ิงใหกับคนในองคกร 

ไดดวย”  
 

 และนี่คืออีกกาวหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

พยายามสรรคสรางส่ิงใหม ๆ ในการทำงานรวมกันภายในชุมชน 

โดยใหภาคประชาชนมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง สม

กับวิสัยทัศนที่วา  
 

 “เราจะอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง รอยเรียงวิถีชุมชน 

คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” 
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บนหนทางของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ บทบาทหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนการเขามาดำเนินงานรวม

กันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติเปนครั้งแรก ซ่ึงถือวาเปนกาวยาง 

แรก ๆ บนหนทางอันยาวไกล แตหนทางขางหนายังเต็มไปดวย

อุปสรรคขวากหนามอีกมากมาย การที่จะฟนฝาและผานขาม

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปใชได ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกัน

จากทุกภาคสวน ทั้งในภาคสวนของผูที่ทำหนาที่เปนนักวิชาการ

ในการถายทอดองคความรู การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

รวมถึงกลไกภาครัฐและนโยบายตาง ๆ ตองสอดประสานเปน

หนึ่งเดียว 

Local.indd   36Local.indd   36 12/13/2009   9:22:58 AM12/13/2009   9:22:58 AM



37ผลิดอก ออกผล: กาวยาง..ของ อปท. บนถนนสาย..สมัชชาสุขภาพ 

 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติในปแรก คณะอนุกรรมการติดตามมติ ภายใตคณะ

กรรม การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดมอบหมายให

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนฝายเลขานุการ ทำ

หนาที่ติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ โดยไดมีการติดตามสองรูปแบบ แบบแรกโดย

ใชแบบสอบถามถามไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวน 

๑๙๕ แหง วาเคยรับทราบมติสมัชชาสุขภาพหรือเปลา ซ่ึงโดย

สวนใหญจะตอบวาไมทราบ 

 ผศ. ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ นักวิชาการผูเกาะติดกับ

เรื่องนี้ อธิบายวิธีการดำเนินงานติดตามผลวา ในรูปแบบท่ีสอง

คือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

โดยเชิญท้ัง อบจ. เทศบาล และอบต. ซ่ึงมีมาทั้งหมด ๒๒ แหง

จากการเชิญ ๔๐ แหง ซ่ึง ดร.จรวยพรบอกวา  
 

“แมวันนั้นสวนใหญ เขาไมทราบมติ แตเขามีการดำเนิน 

งานของตนเอง ซ่ึงรูปแบบการดำเนินงานมีความสอดคลอง 

กับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพราะวา อบต. สวนใหญได

เขารวมโครงการสุขภาวะแหงชาติ หรือกองทุนสุขภาวะชุมชน

อยูแลว ฉะนั้นการดำเนินงานหลักของเขาจึงมุงเนนเรื่อง 

สุขภาวะของประชาชน มันเลยสอดคลองกัน” 
 

 ดร.จรวยพร สรุปผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นในแตละระดับใหฟงวา องคการบริหารสวนจังหวัด มี

รูปแบบการดำเนินงานภายใตนโยบายที่ถูกกำหนดจากนายก 

อบจ. กลไกสวนใหญในการทำงานจะมีการจัดกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู เนนการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย ซ่ึงมี

แกนหลักในการจัดเวทีแลวแตเงื่อนไขของจังหวัดนั้น ๆ  
 

“เร่ืองการจัดทำนโยบายสาธารณะ เราพบวาในระดับ

พื้นที่อยาง อบจ.แพร เขามีการจัดเวทีในระดับอำเภอ ใน

ระดับเครือขาย อบจ.พทัลงุและหนองบัวลำภ ู ใชเวทปีระชาคม 

โดยมีประชาชนมารวมรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

หรือพูดถึงปญหาในพื้นที่ ในภาพรวม อบจ. มีการดำเนิน 

งานจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของทุกภาคสวน นำไปสูการ

ทำแผนงาน ซ่ึงนำนโยบายจากฝายบริหารมารางเปนนโยบาย 

แลวจัดทำแผนเพื่อสรางนโยบายแบบมีสวนรวม และนำไปสู

การปฏิบัติ”  
 

ดร.จรวยพรกลาว และแสดงความคิดเห็นวา 
 

“คิดวา อบจ. เขามีการดำเนินงานดานสุขภาพคอนขางดี 

โดยเฉพาะ อบจ.นครราชสีมา มีการสนับสนุนงบประมาณ

ผานหนวยงานของ สสจ. มีเครือขายสุขภาพคอน ขางเยอะ 

และตัวนายก อบจ. เองทานเปนแพทย ทานจึงเขาใจระบบ

งานสุขภาพไดดี และใหความสำคัญกับงานดานสุขภาพเยอะ
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มาก ซ่ึงบางคร้ังก็มีการทำงานรวมกับเครือขาย เชน การ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ การดูแลชวยเหลือกูชีพกูภัย การ

สนับสนุนงบประมาณใหสถานบริการตาง ๆ เปนตน”  
 

 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อบจ. ไดมีการดำเนินการจัดการหลายอยาง เชน การพัฒนา

แหลงน้ำ ปลูกปาชายเลน การจัดการขยะ โรงเรียนสิ่งแวดลอม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษพันธุสัตวน้ำ เปนตน ดร.

จรวยพรกลาวตอไปวา 
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“เร่ืองการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข มีรูปแบบ

คอนขางหลากหลาย ภายใตบริบทการพัฒนาบุคลากรของ

นครราชสีมา เขามีการทำขอตกลงกับวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ใหพัฒนาบุคลากรทางดานพยาบาล และมีการ

พัฒนาศักยภาพใหกับพยาบาลเวชปฏิบัติ สนับสนุน อสม. 

ในการดูแลสุขภาพประชาชน หรือ อบจ.แพร เขามีการจัดตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการสนับ 

สนุนทุนการศึกษาตอใหกับบุคลากรในทองถิ่น” 
 

 การติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานของเทศบาล 

ดร.จรวยพรเลาวา  
 

“เทศบาลมีการทำงานคอนขางดี เชน เทศบาลนคร

พิษณุโลก มีนายกเทศมนตรีเปนพยาบาล จึงเห็นความ

สำคัญของการดูแลสุขภาพ หรือคุณสุกัญญา จันทรสิงห อนุ

กรรมาธิการเทศบาลนครพิษณุโลก ไดจัดใหมีเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรูตามกรอบสมัชชาสุขภาพเลย สวนเทศบาลอื่น

เขามีเวทีประชาคม เพื่อใหมีการพูดคุยกับประชาชน และนำ

ขอมูลที่ไดมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร จัดทำแผนชุมชน

ทองถิ่น และมีการใชวิทยากรภายนอกเขาไปใหความรู”  

“กลไกการดำเนินงาน สวนใหญใชกลไกในพื้นที่ชุมชน

เปนหลัก มีการจัดทำแผนโครงการ มีการจัดตั้งงบประมาณ

กองกลางในการดำเนินงาน ซึ่งพิษณุโลกเขาทำดีมาก มีการ
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จัดทำหลักสูตรการจัดการขยะ ซ่ึงเปนตนแบบในการเผย 

แพรไปท่ัวประเทศ หรือเรื่องการทำบัตรประกันสุขภาพ

ชุมชน โดยเนนการดูแลสุขภาพของประชาชน” 
 

 การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล เธอบอกวา 

แมสวนใหญจะไมทราบมติ แตเนื่องจาก อบต. มีสวนรวมใน

กองทุนสุขภาพ ทำใหมีการดำเนินงานดานสุขภาพที่ดี มีกลไก

ดำเนินการ มีกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เหมือนมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
 

“ยกตัวอยาง อบต.บานปรก สมุทรสงคราม เขามีแฟม

ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข และเอามาวิเคราะหจุดออนจุด

แข็ง โอกาส ความทาทายในการพัฒนา ซ่ึงเขามีการดำเนิน 

งานตามแผนดานสุขภาพ เชน การจัดการขยะ การลด

ปริมาณการใชสารเคมีในพืช ซ่ึง อบต. สวนใหญจะมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน มีการสื่อสาร

ใหขอมูล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง อบต. กับชุมชน มี

การจัดทำระบบเฝาระวัง คือ  อบต. สวนใหญจะทำตามมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติมากที่สุด เทาที่ประเมินนะ เชน 

อบต.บางระกำ นครปฐม มีการจัดทีมงานออกดูแลสุขภาพ

ของคนในชุมชน มีชองทางรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

อบต.บางแกว เชียงใหม มีการบูรณาการแกไขปญหาดาน

สุขภาพ ในการนำขี้หมูมาจัดทำเปนแกสหุงตม หรือมีการ
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พัฒนาบุคลากรโดยสงคนไปเรียน กศน. อบต.หลายแหงมี

การทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น เชน อบต.บานปรก หนองสาหราย เขาโร เขื่อน

อุบลรัตน ซ่ึงมอง วาหลาย อบต. เขาทำคอนขางดี” 
 

 อีกเรื่องหนึ่งท่ีเปนสาระสำคัญในมติสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติเร่ืองนี้คือ เร่ืองการถายโอนสถานีอนามัยใหแก อปท. ซ่ึงใน

ปจจุบันมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกสวนทองถิ่น 

(กกถ.) ทำการถายโอนภารกิจไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซี่ึงดร.จรวยพรมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการถายโอนอำนาจ

ดานสุขภาพ อธิบายวา การกระจายอำนาจดานสุขภาพ คือการถาย

โอน ภารกิจ ถายโอนบุคลากร ถายโอนงบประมาณ และ

ทรัพยากรลงไปยังทองถ่ิน ในที่นี้คือ อบต. ซ่ึงจะรับโอน สอ. 

จากนั้นสาธารณสุข ทองถ่ินตองมาทำงานรวมกันเพื่อดูแลเร่ือง
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สุขภาพในทองท่ี ที่เรียกวาระบบบริการปฐมภูมิในสถานีอนามัย 

ซ่ึงปจจุบันมีการถายโอนสถานีอนามัยแลว ๒๘ แหง ซ่ึงมีกำหนด

วาตองโอนใหครบท้ัง ๓๕ แหงภายในป ๒๕๕๒  
 

“ฉันมีขอเสนอวา กกถ. ควรจะตองมีความชัดเจน และมี

การกำหนดระยะเวลาในการกระจายอำนาจใหกับทองถิ่น

อยางชัดเจน และไมใชแคถายโอนเทานั้น แตตองมีการ

เตรียมความพรอมดวย เพราะท่ีผานมาไมไดมีการเตรียม

ความพรอมเลย”  
 

 ดร.จรวยพรกลาวเสริมตอวา กระทรวงสาธารณสุขได

มอบหมายให สวรส. ทำการติดตามผล ซ่ึงไดทำการประมวลผล

และมีขอเสนอแนะไปยังกระทรวงแลว เชน แนวทางปฏิบัติเร่ือง

การจายเงินบำรุง ระเบียบบุคลากรที่ทองถิ่นยังไมมีความชัดเจน 

สิทธิขาราชการท่ีไดรับการถายโอน คาตอบแทน ฯลฯ  
 

“โดยรวมแลวกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ทำงาน เพียงแต

เขาดำเนินงานไปตามระบบราชการมาก ๆ ในฐานะที่เราเปน

หนวยประเมินผล เราคิดวากระทรวงสาธารณสุขตองทำ

อะไรมากกวานี้” ดร.จรวยพรกลาวเนนย้ำ 
 

 ดร.จรวยพร ยังกลาวตอวาเปนที่นายินดีที่ กกถ. มีมติ

รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเร่ืองนี้ตั้งแตวันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ และไดสงเร่ืองไปยังกระทรวงมหาดไทยให
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เรงรัดใหมีการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาว 

 จากการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มีปญหาคลายกันในหลายพื้นที่ เชน การไมไดรับ

ทราบมติ การทำความเขาใจมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติยังไม

ชัดเจน หรือมติอานแลวทำความเขาใจยาก การมีขอจำกัดในการ

สนับสนุนงบประมาณ, อปท. ซ่ึงสวนใหญยังไมเขาใจวา HIA คือ

อะไร หรือเห็นวาควรเปนเรื่องของหนวยงานสวนกลาง เปนตน 

ซ่ึง ดร.จรวยพรบอกวา เปนหนาที่ของ สช. ตองเขามามีสวนรวม

ในกลไกการดำเนินงานหลายๆ เรื่อง  
 

“ฉันคิดวาตรงน้ีเปนหนาที่ของ สช. (๑) สช. ตองมีกลไก

การดำเนินงาน ตองประสานงานอยางใกลชิดกับกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นในการนำมติสมัชชาสุขภาพไปยังองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (๒) สช. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงาน

ติดตามผลความกาวหนา และ (๓) ควรมีการติดตามมติ 

ปเวนป หรือทุก ๆ สองป โดยวางกรอบใหชัดเจนในการ

ติดตามความกาวหนา” 
 

 ดร.จรวยพรกลาวสรุปในตอนทายวา  
 

“มติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ออกมามีสวนเกื้อหนุน

การทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะสอดคลอง

กับสิ่งท่ี อปท. ทำอยูแลว เนื่องจาก อปท. มีภารกิจการ
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สรางสรรคสูง มีหลายงานที่ตองดูแล เชน สุขภาพผูสูงอายุ 

ผูพิการ เด็ก นมโรงเรียน ฯลฯ เขาดูแลอยู ฉะนั้นพอมติลง

ไปก็เกื้อหนุนประโยชนไปในตัว สวนการจะขับเคลื่อนตอไป

นั้น ฉันคิดวากระบวนการขับเคลื่อนของมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติควรตองทำใหชัดเจนมากขึ้น โดยใชการจัดทำเวที

สมัชชาเพื่อสุขภาพ อาศัยจุดแข็งของ สช. เองในการเชื่อม

ตอกับภาคีตางๆ เพื่อใชในการทำงานตามมติตอไป เพราะถา

เขาสามารถเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนได ก็สามารถที่จะมี

กระบวนการขับเคลื่อนตอไปไดเรื่อยๆ” 
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“...มติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ออกมามี

สวนเกื้อหนุนการทำงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพราะสอดคลองกับสิ่งท่ี อปท. 

ทำอยูแลว เนื่องจาก อปท. มีภารกิจการ

สรางสรรคสูง มีหลายงานท่ีตองดูแล เชน 

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก นมโรงเรียน 

ฯลฯ เขาดูแลอยู ฉะนั้นพอมติลงไปก็เกื้อ

หนุนประโยชนไปในตัว...” 

Local.indd   46Local.indd   46 12/13/2009   9:23:11 AM12/13/2009   9:23:11 AM



47ผลิดอก ออกผล: กาวยาง..ของ อปท. บนถนนสาย..สมัชชาสุขภาพ 

 

 ๗ 
 

 

» �´àÃ×èÍ§ 
 

 

 

 

 

บนหนทางอันยาวไกลของการพัฒนาประเทศ ถือวานี่คือ

กาวยางแรก ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใน

การเสนอมติสมัชชาสุขภาพซึ่งเปนเสมือนดั่งลำแสงท่ีคอยสาด

สอง ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น แตถึงแมยังเปนกาวที่เริ่มตน ทวาเปนยางกาวที่

งดงามท่ีสามารถทำใหมองเห็นการรวมแรงรวมใจของทุก ๆ ภาค

สวน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการ 

เอกชน และประชาชนไดใหความสำคัญกับการจัดการสุขภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 
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