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นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ : นโยบายสาธารณะท่ีมีชีวิต
 

หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพไมไดอยูที่คำประกาศ
หรือขอเขียนที่ออกมาเปนลายลักษณอักษร หรือเปนทางการ

แตอยูที ่“กระบวนการ” ของการดำเนินการใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ

 กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
ตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในสังคม

ในการรวมแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ 
รวมกำหนดทิศทางแนวนโยบาย รวมดำเนินการ 

รวมติดตาม รวมปรับปรุงแกไข และรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จนทุกฝายในสังคมรูสึกวาเปนเจาของนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพรวมกัน

นโยบายสาธารณะเชนน้ี จึงเปน 
“การสรางนโยบายที่มีชีวิต”



คำนำ 
สำหรับการพิมพคร้ังที่ 3

 หนังสือเลมนี้  เขียนข้ึนเ พ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public 
Policy Process : PHPPP) ในชวงการขับเคลื่อนจัดทำ ราง พ.ร.บ. สุขภาพ 
แหงชาติ โดยมีการทดลองจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีสวนรวมดวยการจัดสมัชชาสุขภาพและการจัดกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ ที่เริ่มมาต้ังแตป พ.ศ. 2543
 จวบจนถึงวันนี้ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดประกาศใชแลว 
โดยมีกลไกสงเสริมสนับสนุนกระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวมท่ีเปนทางการเกิดขึ้น ไดแก คณะกรรมการสุขภาพ 
แหงชาติ สมัชชาสุขภาพ การจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
เปนตน
 ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ใชบังคับใหม ซึ่งมีทิศทางสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
เชื่อมโยงเขากับประชาธิปไตยแบบตัวแทนทำนองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 ผูเขียนจึงไดปรับปรุงเนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ เพื่อใหกระชับและ
ทันสมัยย่ิงขึ้น เพ่ือผูที่สนใจจะไดใชประโยชนเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู
ทางปญญารวมกัน อันจะนำไปสูการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพอยางมีสวนรวมอยางตอเน่ือง เปนรูปธรรม และมีคุณภาพมากข้ึน เพื่อ
นำไปสูการเกิดสุขภาวะของคนไทยและสังคมไทยย่ิงขึ้นสืบไป

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
กุมภาพันธ 2551



คำนำ
 

 การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่สำคัญ 
ในการสรางเสริมสุขภาพ แตเปนเรื่องใหมที่คนไทยไมคอยคุนเคย เพราะท่ี
ผานมาการกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งหลายมักเปนเรื่องของฝายการเมือง 
ฝายวิชาการ และฝายราชการเสียเปนสวนใหญ ประชาชนมีสวนรวมนอย
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปดสภาพแวดลอมใหม 
ใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมมากข้ึน ตามแนวทาง “ประชาธิปไตยแบบมี     
สวนรวม” และในราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ... ที่ทุกฝายในสังคม 
ชวยกันยกรางข้ึนมา โดยหวังใหเปนกฎหมายแมบทหรือธรรมนูญดานสุขภาพ
ของสังคมไทยก็ใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยกำหนดใหมีกลไก 
สมัชชาสุขภาพ เพื่อเปนเวทีหรือกระบวนการท่ีทุกฝายในสังคมจะไดเขามา
สรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพรวมกัน
 ณ วันน้ี ราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ... ยังไมผานออกมาเปน
กฎหมาย แตไดมีการนำสาระสำคัญสวนน้ีมาลงมือทำเพ่ือทดลองหาประสบการณ 
ในรูปของการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติจริง (interactive learning 
through action)
 เอกสารเลมนี้ จึงจัดพิมพขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการเสริม
ความรูความเขาใจกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะทำให 
การจัดสมัชชาสุขภาพ และการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพดวยวิธีการ
และรูปแบบอื่นๆ มีคุณภาพและประสบความสำเร็จมากย่ิงขึ้น

สปรส. 
ธันวาคม 2546
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1การสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : มิติใหมของการสรางเสริมสุขภาพ

เกร่ินนำ 
 
 ในอดีต กรอบความคิดเรื่องสุขภาพ (Health) วางอยูบนฐานที่วาดวย
เร่ืองโรค (Disease Oriented Approach) จึงมีการจัดระบบบริการ
สาธารณสุข (Health Service Systems) เพื่อการเอาชนะโรคดวยองคความรู
และเทคโนโลยีทางชีวการแพทยเปนหลัก สามารถเอาชนะโรคภัยไขเจ็บ 
ควบคุมปองกันโรคไดในระดับหนึ่ง 

ภาพที่ 1  แสดงปจจัยกำหนดสุขภาพ 



2 การสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : มิติใหมของการสรางเสริมสุขภาพ

 ปจจุบันพบวา โรคภัยไขเจ็บและปญหาสุขภาพจำนวนมากเอาชนะไมได
ดวยองคความรูและเทคโนโลยทีางชีวการแพทยลวนๆ ในขณะเดยีวกนักรอบความคดิ
เร่ืองสุขภาพขยับตัวไปวางอยูบนฐานท่ีวาดวยเรื่องสุขภาวะ(well-being)  
ทั้งมิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมติ 
ของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ้น สุขภาพจึงมีความหมายที่ 
กวางกวาเร่ืองของโรคภัยไขเจ็บแบบเดิมๆ และสุขภาพก็มีผลกระทบมาจาก
หลายปจจัย ไมใชแคจากเชื้อโรคเทานั้น 
 การเอาชนะโรคภัยไขเจ็บและปญหาท่ีกระทบตอสุขภาพ จึงตองให 
ความสำคัญกับองคความรูและมิติที่กวางขวางกวาเร่ืองของการดำเนินงานทาง
สาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณสุข 
 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่องตางๆ ที่ปรากฏขึ้นในสังคม 
นับเปนเรื่องหนึ่งท่ีมีความสำคัญ เพราะมีผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรงและ
ทางออม ทั้งดานบวกและดานลบ ดังน้ันการใหความสำคัญตอการสราง
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Healthy Public Policy) จึงมีความสำคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข (Public Health 
Policy) แบบท่ีคุนเคยกันในอดีต 

 
สุขภาพ หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม  
 เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 
ปญญา หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี  
 ความชัว่ ความมปีระโยชนและความมโีทษ ซ่ึงนำไปสูความมจิีตอนัดงีามและเอือ้เฟอเผือ่แผ 
(จาก พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) 



3การสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : มิติใหมของการสรางเสริมสุขภาพ

การสรางนโยบายสาธารณะ 
หนึ่งในองคประกอบสำคัญของการสรางเสริมสุขภาพ 
  
 การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion) อาจจำแนกความหมาย 
ไดเปน 4 ระดับ คือ (1) การสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคล (individual health 
promotion) (2) การสรางเสริมสขุภาพระดบัครอบครวัและชุมชน (family and 
community health promotion) (3) การสรางเสริมสุขภาพระดับบริการ
สาธารณสุข (health promotion provisions/interventions) และ (4)  
การสรางเสริมสุขภาพระดับยุทธศาสตร (health promotion strategy)  
 การสรางเสริมสุขภาพระดับยุทธศาสตร ปรากฏชัดเจนในกฎบัตร 
ออตตาวา (Ottawa Charter) มีสาระสำคัญดังตอไปนี้ 
  
 1. หลักการหรือคุณคาของการสรางเสริมสุขภาพ ตองเปนไปเพื่อ 
  (1) การเสริมสรางความเขมแข็งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เพราะสุขภาพไมใชแคเร่ืองปวย-ไมปวย และเร่ืองการไดรับบริการ
สาธารณสุขเพียงเทานั้น แตหมายถึงสุขภาวะอยางเปนองครวมของสังคมดวย 
  (2) การมีสวนรวมของสาธารณะ ทั้งเร่ืองของการสรางเสริม การ
ควบคุมปองกันปญหา การเยียวยาบำบัด การฟนฟูสภาพในทั้ง 4 มิติของงาน
ดานสุขภาพ ไมใชการทำแคปรับปรุง พัฒนา หรือปฏิรูปการจัดบริการ
สาธารณสุขที่ดำเนินการโดยบุคลากรสาธารณสุขเทานั้น 
  (3) การใหความสำคัญกับปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม ที่ผานมา
การดำเนินงานเรื่องสุขภาพมักเนนที่ปจจัยทางชีวภาพ กายภาพ องคความรู 
และเทคโนโลยีทางการแพทยเปนสำคัญ ซ่ึงมีความสำคัญและจำเปน แตไม
เพียงพอ ตองหันมาใหความสำคัญกับปจจัยที่กวางกวานั้น เพราะสุขภาพมี
ความหมายที่กวางกวาเดิม และปจจัยที่กระทบตอสุขภาพหรือสุขภาวะก็
กวางขวางและสลับซับซอนกวาเดิมมาก (ดูภาพที่ 1)  
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  (4) การลดความไมเทาเทียมและความไมยุติธรรมทางสังคม เพราะ
สิ่งเหลานี้มีผลกระทบทำใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน เสียสุขภาวะ ถาแก
ตรงน้ีไมไดก็เกิดสุขภาวะไดยาก ดังท่ี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย กลาวไวในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 วา “ปจจัยสำคัญท่ีคนจะ
อายุสั้นหรือยาวคือความยากจน เรามีคนไทยรายไดตอเดือนไมถึง 930 บาท 
วันหนึ่งไมถึง 30 บาท ไมพอหาอาหาร 3 มื้อ เปนลานคน เราจะหวังใหเขามี
สุขภาพดีทั้งระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน คงยาก” 
  (5) การสรางความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวน การจะสรางเสริม
สุขภาพในกระบวนทัศนใหม จำเปนตองสรางความรวมมือใหทุกฝายในสังคม
เขามารับผิดชอบ ใชองคความรู วิทยาการ เทคโนโลยีสหสาขา ผนึกกำลัง 
ชวยกันทำ 
 
 2. องคประกอบสำคัญของการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 
  (1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
  ในอดีต เวลาทำงานเร่ืองสุขภาพมักจะมุงท่ีปจเจกบุคคลและขยายไป
ถึงครอบครัวและชุมชนเปนบางสวนบางเรื่อง ใหความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะคอนขางนอย ทั้งๆ ที่นโยบายสาธารณะตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมลวนมีผลกระทบตอสุขภาพมากมายทั้งดานบวกและลบ การที่รัฐบาล 
มีมาตรการเขมงวดในการใชรถใชถนน สามารถลดอัตราการตาย การพิการ 
และบาดเจ็บบนทองถนนลงได มีผลดีตอสุขภาพอยางชัดเจน การที่สังคม 
มุงพัฒนาโดยเนนที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลัก ปลอยให
มีการโฆษณาการสงเสริมการขายเหลาเบียรทุกรูปแบบก็มีผลกระทบทางลบ 
ตอสุขภาพของคนในสังคมอยางไมตองสงสัย 
  ดังนั้น การจะทำใหคนและสังคมมีสุขภาวะ จึงตองดำเนินงานเพ่ือให
เกิดการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพควบคูกับการดำเนินงานดานอื่นๆ  
ดวย ถาทำใหเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีได ไมวาจะในระดับชุมชน
ทองถิ่น ในระดับหนวยงานองคกร หรือในระดับชาติ ก็จะเกิดผลกระทบ 
ดานบวกตอสุขภาพไดเปนอยางมาก 
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  (2) การสรางสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
  สิ่ งแวดลอมและสภาพแวดลอมอันหมายถึง ท้ัง ส่ิงแวดลอม 
ดานกายภาพ ชีวภาพ และระบบตางๆ ในสังคม มีผลกระทบตอการ 
สรางสุขภาพไดมากมาย การสรางเสริมสุขภาพจึงตองใหความสำคัญกับเรื่องนี้ 
เชน การสนับสนุนสงเสริมใหมีสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ  
(public space) ในรูปแบบตาง ๆ การสนับสนุนใหเกิดโรงเรียนแสนสุข 
โรงงานแสนสุข ชุมชนนาอยู เมืองนาอยู การสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน
อยางสันติ การสรางทิศทางการพัฒนาที่เปนมิตรตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนตน 
  (3) การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
  สุขภาพหรือสุขภาวะไมใชเรื่องท่ีเกิดขึ้นโดดๆ แยกสวนแบบตัวใคร
ตัวมัน แตสุขภาพเกิดจากการอยูรวมกันอยางชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร  
รวมคิด รวมทำ รวมอยูอาศัย มีความเปนกลุม เปนหมูคณะ เปนชุมชน      
การสร าง เสริมให เกิดกระบวนการชุมชนเขมแข็ง จึง เปนยุทธศาสตร 
การสรางเสริมสุขภาพที่สำคัญประการหน่ึง ที่ซอนทับอยูกับกระบวนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม แยกออกจากกันไมได 
  (4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคลใหสามารถปรับพฤติกรรมเพ่ือสราง
สุขภาพ 
  เปนยุทธศาสตรที่หนุนเสริมใหบุคคลและครอบครัวมีความรู 
ความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันผลกระทบจากปจจัย
ตางๆ ที่มีตอสุขภาพไดดียิ่งข้ึน โดยผานการทำงานท่ีหลากหลายวิธีการและ
หลากหลายรูปแบบ ไมใชแคการใหสุขศึกษา หรือการเรียนการสอนสุขศึกษา
แบบเดิม ๆ เพียงเทานั้น 
  (5) การปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุข 
  ขอนี้ก็เปนยุทธศาสตรที่สำคัญ เพราะตัวระบบบริการสาธารณสุขมี
สวนใกลชิด สำคัญ และมีอิทธิพลตอสุขภาพมาก ทิศทางของระบบบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมจะมีผลตอการเสริมสรางสุขภาพไดมาก 
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 ระบบบริการสาธารณสุขที่ดี ควรเปนระบบบริการท่ีเนนบริการแบบ 
องครวมทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม และทางปญญา (จิตวิญญาณ) มีการ
ผสมผสานบริการตามแผนตาง ๆ อยางเหมาะสม เปนบริการที่อยูใกลชิด
ประชาชนและชุมชน (ใกลบาน ใกลใจ) ไมแปลกแยกแตกตางจากวิถีชุมชน 
บริการมีคุณภาพ สรางเสริมความเปนธรรม มีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบเครือขายการรับ-สงตอเพื่อการดูแลในระดับที่สูงกวา
หรือระดับท่ีแยกบริการเฉพาะทางไดอยางดี 
 ที่ผานมา ระบบบริการสาธารณสุขของเราสวนทางกับทิศทางที่ควรจะ
เปนอยูมาก แตในวันนี้ มีความพยายามปฏิรูปปรับเปลี่ยนอยูไมนอย การที่
รัฐบาลดำเนินนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็เปนความพยายาม
ดำเนินการปรับเปลี่ยนในสวนนี้อยูดวยเชนกัน แตผลที่เกิดขึ้นจริง ยังตองมี
การปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก 
 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
  
 1. อะไรคือนโยบายสาธารณะ 
 ในแตละสังคม มีนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมเฉพาะท่ี
เปนนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายในแผนพัฒนาของชาติ หรือนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ 
เทานั้น แตนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาจากภาคประชาชน ภาค
เอกชน ชุมชน และสังคมดวย 
 นโยบายสาธารณะในความหมายนี้ มิใชนโยบายที่เขียนเปนลายลักษณ
อักษรท่ีกำหนดมาจากรัฐบาลหรือราชการเพียงเทานั้น แตนโยบายสาธารณะใน
ความหมายนี้คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นวาหรือเช่ือวา  
ควรจะดำเนินการไปในทิศทางน้ัน” 
 ตัวอยางของนโยบายสาธารณะ เชน 
  การพฒันาประเทศโดยเนนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจดวยการคาเสรี 
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  การพัฒนาใหชายฝงทะเลตะวันออกเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
  การสงเสริมการเกษตรดวยระบบเกษตรพันธะสัญญา 
  การพัฒนาเมืองใหเจริญเติบโตอยางไรขอบเขต 
  กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัสฯ 
  การพัฒนาชุมชนโดยเนนการอยูรวมกันอยางสันติ พึ่งพาอาศัย  
  เกื้อกูลกัน 
 ฯลฯ 
  
 2. หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะ 
 หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะไมไดอยูที่คำประกาศหรือขอเขียนที่
ออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือเปนทางการแตอยูที่ “กระบวนการ” ของการ
ดำเนินการใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะมากกวา โดยกระบวนการสราง
นโยบายสาธารณะที่ดีตองเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของใน
สังคมเขามาทำงานรวมกัน โดยรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ  
รวมกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะ รวมดำเนินการตามนโยบาย
เหลานั้น รวมติดตามผลและรวมทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงแกไข
และพัฒนาตอเนื่อง 
 นโยบายสาธารณะในสังคมเราที่กลาวไดวามีสวนรวมจากหลายฝายใน
สังคมอยางชัดเจน ไดแก นโยบายสาธารณะที่วาดวยเรื่องการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ การคุมครองสุขภาพจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงมีกระบวนการขับเคลื่อน
ภาคประชาชน รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีการทำงานทางวิชาการของเครือขาย
วิชาการท่ีเชื่อมโยงนักวิชาการ นักพัฒนา ขาราชการ และนักการเมืองเขา      
ดวยกัน จนกระท่ังมีการออกกฎหมาย 2–3 ฉบับ มีการกำหนดมาตรการตางๆ  
ออกมาตามลำดับ มีการตรวจสอบติดตามผลทั้งจากฝายรัฐบาล ราชการ และ
ฝายประชาชนเอง เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา นโยบายสาธารณะลักษณะนี้เปน
นโยบายที่มีชีวิต คือ ผูคนในสังคมเขารวมมาก มีการพัฒนานโยบายอยาง
ตอเนื่องและทุกฝายในสังคมรูสึกวาเปนเจาของนโยบายสาธารณะรวมกัน 
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 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี บอกวา กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ควร
ประกอบดวยกุศล 3 ประการ คือ 
  (1) เปนกระบวนการทางปญญา คือ มีการใชหลักฐานขอเท็จจริงท่ี
ผานการศึกษาวิเคราะหสังเคราะหอยางดีจนเปนความรูที่เรียกวา เปนการสราง
นโยบายบนฐานของความรู (knowledge – based policy formulation)  
  (2) เปนกระบวนการทางสังคม เนื่องจากนโยบายสาธารณะกระทบ
สังคมทั้งหมดอยางรุนแรง ดังน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ สังคม ควรไดมี
โอกาสเขามามีสวนรวมเรียนรู รวมกำหนดนโยบาย โดยทำเปนกระบวนการท่ี
เปดเผย โปรงใส ทุกฝายเขารวมได 
  (3) เปนกระบวนการทางศีลธรรม นโยบายสาธารณะท่ีดีตองเปนไป
เพื่อความถูกตองดีงาม และเพ่ือประโยชนสุขของคนท้ังสังคม ไมแฝงเรนเพื่อ
ประโยชนเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุม 
  
 3. จุดออนของนโยบายสาธารณะในสังคมไทย 
 นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสวนใหญออกมาจากฝาย
การเมือง ฝายรัฐบาล ฝายราชการ โดยภาคประชาชนและวิชาการมีสวนรวม
นอย สรุปเปนจุดออนไดดังนี้ 
  (1) ประชาชนเขาไมถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
เรื่องนี้กลายเปนเรื่องเฉพาะของฝายการเมือง ฝายรัฐบาล และฝายราชการไป

เสียสวนใหญ ประชาชนอาจไดเขา
รวมบางใหดูพอเปนพิธีเทานั้น 
 การแกจุดออนนี ้รัฐธรรมนูญฯ 
พ .ศ . 2540 ได เขียนไวชัดเจน 
ตัวอยางในมาตรา 76 ก็ระบุไววา 
 “ รั ฐ ต อ ง ส ง เ ส ริ มแล ะ    

สนั บ สนุ นก า ร มี ส ว น ร ว มขอ ง

ประชาชนในการกำหนดนโยบาย

การตัดสินใจทางการเมือง การ
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วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐทุกระดับ” 

 และในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ก็มีเขียนไวในมาตรา 87 (1) วา  
“รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น”  

 แตในทางปฏิบัติยังไมคอยเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
สักเทาใด 
  (2) ใหความสำคัญของคุณคาและมิติตางๆ อยางไมสมดุล  
  โดยนโยบายสาธารณะสวนใหญ มุงไปท่ีเรื่องของเศรษฐกิจเปน
สำคัญเสมอ และการใหโอกาสแกคนบางกลุม ในขณะท่ีคนสวนใหญเสียโอกาส
และเสียเปรียบ เชน นโยบายสาธารณะในการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงท่ี
มุงท่ีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบายของคนที่มีโอกาสใชรถใช
ถนนมากกวา สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระทบตอสุขภาพ
ของมหาชน เปนตน 
  (3) การสรางนโยบายสาธารณะ ขาดขอมูลหลักฐานทางวิชาการที่มี
น้ำหนักเพียงพอ  
  สรางนโยบายข้ึนจากผลประโยชนของคนบางกลุมบางหมู ขาดการ
คำนึงถึงผลกระทบท่ีรอบดานอยางเพียงพอ เชน นโยบายการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาพลังงาน เปนตน 
  (4) ขาดกระบวนการประเมินผลกระทบและการกำหนดทางเลือกที่
หลากหลาย  
  เมื่อกำหนดเปนนโยบายสาธารณะและลงมือดำเนินการไปแลว ไมมี
กลไกวิธีการในการประเมินผลกระทบดานตางๆ และขาดการคิดทางเลือกที่
หลากหลาย ที่สำคัญ คือ ประชาชนไมไดมีสวนรวมเลือกทางเลือกเหลานั้น 
เชน นโยบายพัฒนาพลังงานไปสูการพัฒนาพลังงานกระแสหลักที่มุงรับใชการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน การจัดการเมืองท่ีมุงไปในทาง
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มากกวารองรับการอยูรวมกันอยางผสม
กลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มีสุขภาวะ เปนตน 
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  (5) ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ตางๆ  ที่เกิดข้ึนและไดลงมือดำเนินการไปแลว  
 ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะตางๆ จึงสะสมพอกพูนเปน
ปญหารุนแรงและเร้ือรังไมไดรับการแกไข หรือปรับเปลี่ยนนโยบายเทาที่ควร 
 
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Health Public Policy) 
  
 การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะตางๆ มีผลกระทบตอบุคคลและ
สภาพแวดลอม สงผลกระทบตอสุขภาพ/สุขภาวะ ทั้งทางบวกและทางลบ และ
ทางตรงและทางออม เชน นโยบายการกระจายรายได อัตราคาจาง การจัดการ
ที่อยูอาศัย การคมนาคมขนสง การสื่อสารมวลชน การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การใชที่ดิน การจัดการผังเมือง การใหสัมปทานเหมืองแร  
การจัดการเรื่องพลังงาน เปนตน 
 การดำเนินนโยบายสาธารณะตางๆ ที่ใหความสำคัญตอสุขภาพ/สุขภาวะ 
จึงเรียกวาเปน “นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ” หรือ “นโยบายสาธารณะท่ีดี”  
(Healthy Public Policy) เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงดานสุขภาพ
อยางหนึ่ง เชน นโยบายสาธารณะดานการคมนาคมที่ใหความสำคัญกับความ
ปลอดภัยของผูใชรถใชถนน มุงดำเนินมาตรการตางๆ เพื่อลดการตายและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน นโยบายสงเสริมเกษตรกรรมปลอดสารพิษ 
นโยบายควบคุมเพื่อลดการใชสารเคมีในการเกษตร นโยบายสงเสริมให
ประชาชนทำงานใกลบานหรือทำงานอยูในชุมชนทองถิ่นของตนเอง เปนตน 
เหลานี้คือตัวอยางของนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพ ซ่ึงก็เปนหลักประกัน
ใหกับมหาชนไดวาจะมีสุขภาวะหรือไมเสียสุขภาพอยางไมสมควร 
 องคการอนามัยโลกใหความหมายของนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพไววา คือ 
 “นโยบายสาธารณะท่ีแสดงความหวงใยอยางชัดเจนในเร่ืองสุขภาพ 
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนจากนโยบายนั้น 
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ขณะเดียวกันก็เปนนโยบายท่ีมุงสรางเสริมสิ่งแวดลอมท้ังทางสังคมและ
กายภาพที่เอ้ือตอการมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และมุงใหประชาชนมีทางเลือกและ
สามารถเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพดีได” 
 ในราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. …. ที่คนไทยทุกฝายชวยกันจัดทำ
ขึ้นเพื่อใหเปนกฎหมายแมบทของระบบสุขภาพ หรือเปนธรรมนูญสุขภาพคน
ไทย ใหคำจำกัดความเรื่องนี้วา คือ 
 “แนวทางการพัฒนาที่มุงสรางสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ 
ทางกายภาพที่เอ้ือตอการมีสุขภาพ ทำใหประชาชนเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิด 
สุขภาพ” 
 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีตองคำนึงถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ
ไดแก สันติภาพ (ความสงบสุข) ที่อยูอาศัย การศึกษา อาหาร รายได ระบบ
นิเวศนและส่ิงแวดลอมที่มั่นคง ทรัพยากรท่ียั่งยืน ความเปนธรรมและความ
เทาเทียมกันในสังคม 
 ผูมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ควร
ประกอบดวยผูคนที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝายในสังคม ไดแก ฝายการเมือง 
รัฐบาล ราชการ องคกรอิสระตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชนเอง 
 ใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกำหนดใหมสีมัชชาสุขภาพ 
ที่มุงหวังใหทำหนาที่เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยาง
มีสวนรวม โดยไดใหความหมายของสมัชชาสุขภาพไววาหมายถึง 
 “กระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวม
แลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพ่ือนำไปสูการเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมี
การประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม” 
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นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
ไมใชนโยบายสาธารณสุข 
  
 นโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพมีความหมายที่กวาง เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทุกเรื่องในสังคม ดังไดกลาวไปแลว 
 สวนนโยบายสาธารณสุข (Public Health Policy) คือ นโยบายเพื่อ
การดำเนินงานสาธารณสุข ซ่ึงเรามักจะคุนเคยกันมากกวา เชน นโยบายขยาย
บริการ/กระจายบริการสาธารณสุข นโยบายสรางหลักประกันสุขภาพอยางถวน
หนา (หลักประกันการเขาถึงบริการสาธารณสุข) นโยบายการสาธารณสุข
มูลฐาน นโยบายการควบคุมปองกันโรคเอดส นโยบายการคุมครองผูบริโภค
ดานอาหารและยา นโยบายการพัฒนาการแพทยแผนไทย เปนตน  
 นโยบายสาธารณสุขมีสวนสำคัญตอการพัฒนาสุขภาพประชาชนในสวน
ของการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขและการจัดบริการสาธารณสุขตางๆ  แตยัง
ไมเพียงพอท่ีจะปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ และ
ยังไมเพียงพอท่ีจะทำใหคนและสังคมมีสุขภาวะ จึงจำเปนตองใหความสำคัญ
ตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพซึ่งเปนเรื่องท่ีกวางกวาดวย   
 ตัวอยางเชน รัฐบาลมีนโยบายสาธารณสุขจัดใหคนไทยทุกคนมีสิทธิที่
จะเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนตอชีวิตและสุขภาพไดอยางเสมอภาคตาม
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงก็ดีที่ชวยบรรเทาทุกขเมื่อยามที่ประชาชน 
เจ็บปวยหรือมีปญหาสุขภาพจนถึงข้ันที่ตองการบริการสาธารณสุข แตคนไทย
จำนวนมากยังตองลมตาย บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุบนทองถนน ซ่ึงเรา      
จะตองหันมาใหความสนใจกับการสรางนโยบายสาธารณะท่ีมุงลดการตาย การ
บาดเจ็บ และพิกลพิการจากอุบัติเหตุบนทองถนนลงใหได นโยบายสาธารณะ
สวนหลังนี้ไมใชนโยบายสาธารณสุข แตเปนนโยบายสาธารณะที่กวางกวา
นโยบายสาธารณสุข และเปนนโยบายที่ใหความสำคัญกับเร่ืองสุขภาพ จึงเรียก
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วาเปนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม นโยบายสาธารณสุขซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ ก็อาจจัด
วาเปนสวนหนึ่งนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพได และท้ังหมดนี้จัดวาเปน
สวนหนึ่งนโยบายสาธารณะดวยเชนกัน (ดูภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2  แสดงขอบเขตและการซอนทับกันของนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ     
และนโยบายสาธารณสุข 

 
 
 

ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
และนโยบายสาธารณสุข 
 
 1. ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ระดับรัฐบาล & ประเทศ 
  การควบคุมการบริโภคบุหร่ีและสุราดวยกฎหมายและมาตรการตางๆ  
  การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับธรรมชาติ 
  การกระจายความเจริญ กระจายงานออกสูชนบท เพื่อใหประชาชนมี 
  งานทำอยูในชุมชนทองถิ่นของตนเอง 
  การสงเสริมเกษตรปลอดสารพษิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
หรือเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
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  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัส 
  นโยบายการจัดผังเมืองท่ีดี การทำเมืองนาอยู การสงเสริมชีวิต 
  สาธารณะ  เปนตน 
 ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  การเพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะ เพื่อใหคนใน 
  ชุมชนใชจัดกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง 
  การวางผังชุมชน ดูแลการพัฒนาชุมชนใหเปนไปอยางเปนระเบียบ  
  เรียบรอย 
  การสงเสริมเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ และเช่ือมโยงเกษตรกร 
  เขากับผูบริโภค 
  การสงเสริมชุมชนทำแผนแมบทชุมชน คนหาแนวทางพัฒนาชุมชน 
  อยางยั่งยืน ลดปญหาหนี้สิน ปญหาการทำมาหากินและอ่ืนๆ เปนตน 
 ระดับหนวยงาน/องคกร  
  การทำโครงการลด–ละ–เลิกบุหร่ี เหลา  
  การจัดสถานที่และสรางบรรยากาศใหพนักงานไดออกกำลังกายและ  
  สรางเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ 
  การสงเสริมใหพนักงานบางประเภทนำงานกลับไปทำท่ีบานเพื่อจะได 
  มีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น 
  การขยายฐานการผลิตบางอยางท่ีเปนมิตรกับชุมชนและธรรมชาติ 
  เขาไปต้ังในชุมชน เปนตน 
 ระดับชุมชน 
  การรวมตัวกันเปนเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ 
  การรวมตัวกันจัดระบบดูแลความปลอดภัยในชุมชนกันเอง 
  การจัดระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนกันเอง 
  การรวมตัวกันดูแลปาชุมชน เพื่อการพึ่งพาอาศัยกันและกันอยาง 
  เปนธรรมชาติ   
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  การจัดกิจกรรมสัจจะออมทรัพย จัดกิจกรรมกองทุนตางๆ เพื่อการ 
  พึ่งพากันเองในชุมชน เปนตน 
  
 2. ตัวอยางนโยบายสาธารณสุข 
  การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการในชุมชนอยางสม่ำเสมอ 
  นโยบายจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
  การรวมพลังสรางสุขภาพดวยการรวมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  การควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนโดยชุมชนเปนศูนยกลาง 
  การสงเสริมการแพทยแผนไทยและการใชสมุนไพรในระบบบริการ 
  สาธารณสุข 
  นโยบายขยายบริการสาธารณสุขแบบปฐมภูมิ 
  การพัฒนาศูนยบริการแพทยเฉพาะทาง เปนตน 
 
เสนทางสูการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
 
 การจะทำใหรัฐบาล ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ
สังคมภาคสวนตางๆ สรางนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพ/สุขภาวะ 
จำเปนตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดสิ่งตางๆ ไดแก 
 (1) ตองชวยกันสร างความตระหนักในคุณค าของสุขภาพที่มี
ความหมายกวางวาเปนเรื่องของสุขภาวะ เปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นไดดวยความ
รับผิดชอบของทุกฝายในสังคม ไมใชเปนเรื่องแคการปวย-ไมปวย และการได
รับบริการสาธารณสุขเพียงเทานั้น ซ่ึงตรงน้ีตองอาศัยกระบวนการทำงาน 
รวมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด 
 (2) ฝายที่ทำงานทางวิชาการตองสนับสนุนขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับผล 
กระทบดานสุขภาพจากการดำเนินการนโยบายสาธารณะตางๆ โดยนำเสนอ
ขอมูลตางๆ ตอสาธารณะ เพื่อชวนทุกฝายในสังคมเขามารวมคิดรวมทำ       
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ฝายรัฐเองก็ตองสนับสนุนใหฝายวิชาการไดศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู    
เหลานี้อยางเพียงพอและตอเนื่อง 
 (3) สรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน การ
สื่อสารเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณะ เพื่อ     รวม
รับผิดชอบสังคมที่จะนำไปสูการมีสุขภาพ/ สุขภาวะ
รวมกัน ซ่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแลวจะ     มี
บรรยากาศเชนนี้คอนขางดี 
 (4)  ชวยกันนำเสนอทางเลือกของนโยบาย
สาธารณะ เ พ่ื อสุ ขภาพที่ ส าม ารถปฏิบั ติ ได ให 
มากๆ เพื่อใหทุกฝายในสังคมชวยกันคิดตอ  ชวยกัน
ผลักดันตอใหประสบผลสำเร็จ โดยไม รอใหฝายรัฐ 
ฝายราชการ ฝายทุนคิดเทานั้น เชน นโยบายสราง
เสนทางการคมนาคมสำหรับ        รถจักรยาน ซ่ึง
ทำใหไมตองพึ่งพลังงานกระแสหลัก เปนมิตรกับ
ธรรมชาติและเกิดการสรางเสริม สุขภาพไดเปนอยางดี 
เปนตน 
 (5) เ ข า ร วมกระบวนการสร า งนโยบาย
สาธารณะเพื่อใหไดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี โดยทุกฝายในสังคมตอง
ชวยกันพัฒนาจิตสำนึกเขาสูการเปนพลเมืองท่ีสนใจเรื่องของสวนรวม และ
กระตือรือรนเขารวมคิดรวมสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคมสุขภาวะ
รวมกัน 
 
เครื่องมือสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
  
 ในทางวิชาการมีเครื่องมือสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพไดหลาย
ชนิด ในที่นี้ขอเสนอ 2 เรื่องคือ 
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 1. ใชกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ (Policy Formulation 
Process)  
 ใชขั้นตอนกำหนดนโยบายตางๆ ที่ใชกันโดยทั่วไป แตที่ผานมาสังคม
เรายังไมคอยไดใชกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะอยางเปนขั้นตอนตาม
หลักวิชาการ นโยบายสาธารณะหลายอยางจึงเกิดขึ้นจากสามัญสำนึกจากฝายที่
มีอำนาจ มีผลประโยชน และเกิดจากความเชื่อของผูกำหนดนโยบายมากกวา
ขอมูลตามกระบวนการทางวิชาการ 
 ในสังคมไทย จำเปนตองชวนกันหันมาสรางกระบวนการกำหนด
นโยบายสาธารณะอยางเปนระบบและมีหลักวิชาการมากขึ้น (ดูภาพที่ 3) 
 
ภาพที่ 3   กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ตองคำนึงถึงข้ันตอนและมิติตางๆ 

 
 จากภาพที่ 3 จะเห็นวา การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตองมี
ขั้นตอนอยางนอย 8 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนตองคำนึงถึง 3 ประเด็นใหญ
คือ ความรู การเมือง และสังคม ในขณะเดียวกันก็ตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ
ตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพไปพรอมๆ กันดวย 
 อยางน้ี คือ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะอยางเปนขั้นตอน
ตามหลักวิชาการ 
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 2. ใชกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact 
Assessment : HIA) 
 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือ
สำคัญอยางหน่ึงท่ีสามารถนำไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ดี 
ที่ผานมาเรื่องนี้ยังเปนเรื่องใหมในสังคมไทย จะมีก็เปนความสนใจเกี่ยวกับ    
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากนโยบายสาธารณะมากกวา จนมีกฎหมาย
กำหนดเร่ืองการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ออกมาใชบังคับ 
 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปน “กระบวนการทางปญญา” 
มากกวากระบวนการทางกฎหมายหรือการใชอำนาจ เปนเคร่ืองมือการเรียนรู
รวมกันทางวิชาการและทางสังคม เปนกระบวนการประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดกับสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากนโยบายสาธารณะท่ีเกิดจาก 
รัฐ เอกชน ทองถิ่น และเกิดจากชุมชนเอง นำไปสูการกำหนดทางเลือก  
การตัดสินใจเลือกทางเลือก การหาทางลดผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดข้ึนจาก 
ทางเลือกนโยบายตางๆ เพื่อใหคนและชุมชนมีสุขภาวะรวมกัน  
 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนการทำงานแบบมีสวนรวมของ
ทุกฝายในสังคม ใชวิทยาการแบบสหสาขา เปนการทำงานในขอบเขตที่กวาง
กวามิติทางการแพทยและสาธารณสุข ครอบคลุมไปถึงสุขภาวะอยางองครวม 
เปนการทำงานเชิงบวกไมใชทำเพื่อนำผลไปใชเพื่อการอนุญาต–ไมอนุญาตเร่ือง
ตางๆ ไมใชเครื่องมือเชิงอำนาจหรือเชิงกฎหมาย (ผูสนใจ โปรดศึกษาเพิ่มเติม
ไดจากเอกสารอางอิง) 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 
กำหนดไววา 
 “การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับ
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ฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน.....” 

 เชนเดียวกับใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวใน     
มาตรา 10 วา 
 “เม่ือมกีรณทีีจ่ะมีผลกระทบตอสขุภาพของประชาชนเกดิข้ึน หนวยงาน 

ของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกัน 

ผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว 

 การเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึงตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิ

สวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ” 

 และมาตรา 11 ระบุวา 
 “บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวม 

ในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 

 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คำชี้แจง และเหตุผลจาก
หนวยงานของรัฐ กอนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกลาว” 
 นอกจากนี้ในมาตรา 25 กำหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
(คสช.) มีหนาที่ตาม (5) คือ “กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิด

จากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ” 

 เหลานี้คือการกำหนดใหมีเครื่องมือใหมสำหรับสรางนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพโดยผานการใช “กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ” เปน
เครื่องมือนั่นเอง 
 
กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
  
 การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ดีควรเปน “กระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม” (Participatory Public Policy Process : 
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PPPP) (ดูภาพที่ 4) ไมใชการกำหนดนโยบายสาธารณะจากฝายหนึ่งฝายเดียว 
หรือชองทางการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบปด 
 
ภาพที่ 4  กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม 

 การเร่ิมตนของกระบวนการจะเร่ิมจากดานใดก็ได แตตองเช่ือมโยง ดึง
ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง ไมใชมีสวนรวมแบบพอเปนพิธี 
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะอาจริเริ่มโดย อบต. เทศบาล หรือหนวย
ราชการก็ได หรือโดยเครือขายประชาชนหรือกลุมประชาคมในชุมชนทองถิ่น
ก็ได หรือเร่ิมจากฝายนักวิชาการนักวิชาชีพตางๆ ก็ได เชน การสรางนโยบาย
สาธารณะเกี่ยวกับการใชรถใชถนนในจังหวัดขอนแกน ริเริ่มจากฝายวิชาชีพ
การแพทยและสาธารณสุขเห็นปญหา มีขอมูลองคความรูแลวชักชวนฝาย
ราชการ และฝายประชาชนเขารวมคิดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมผลักดัน
จนเกิดเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่มีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
การสรางนโยบายการเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพที่ริเริ่มโดยเครือขายเกษตรกรและ
นักพัฒนาเอกชนภาคเหนือ การสรางนโยบายสาธารณะในการลดปริมาณขยะ 
ที่อำเภอดานขุนทดที่ริเริ่มโดยเทศบาลตำบลแลวมีการเชื่อมโยงดึงทุกฝาย 
เขารวมคิดรวมทำจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เปนตน 
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 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี เสนอแนะไววา กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี 
ไมควรรวบรัดเพื่อใหไดขอเสนอเพื่อเสนอตอผูมีอำนาจ แตควรเนนที่การมี
สวนรวมเรียนรูของทุกฝายอยางกวางขวาง จนเกิดเปนความเขาใจรวมกันของ
สังคม (social understanding) เปนคุณคาของสังคม (social value) และ
เปนการปฏิบัติโดยสังคม (social practice) สวนขอเสนอเปนเพียง
ผลพลอยไดอยางหนึ่งเทานั้น 
 ใชสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
 ใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดใหมีการจัดและ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง “กระบวนการท่ีใหประชาชนและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยาง
สมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความ
มีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมี
สวนรวม” (มาตรา 3) (ดูภาพที่ 5) และในหมวด 4 ไดเขียนถึงการจัดและการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพประเภทตางๆ ไวในมาตราที่ 40-45 ดังนี้ 
 มาตรา 40 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่ คสช. กำหนด 
 ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐ 
นำไปปฏบิตัหิรือนำไปพจิารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ 
ใหเสนอตอ คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 
 มาตรา 41 ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง 
 มาตรา 42 ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงต้ังคณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจำนวนตามที่ คสช. กำหนด 
 กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจากผูแทนหนวยงานของรัฐและผูซ่ึง
มิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอัตราสวนที่ คสช. กำหนด ทั้งนี้ ผูซ่ึงมิได
เปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมีจำนวนไมนอยกวารอยละหกสิบของ
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จำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 มาตรา 43 ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีหนาที่ในการ
จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุม ซ่ึงตองประกาศใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอน
วันประชุม 
 มาตรา 44 ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการ
ประชุมครั้งใด ใหสมัครลงทะเบียนสำหรับการประชุมครั้งนั้นตอเจาหนาที่ที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกำหนดตามแบบและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกำหนด 
 นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติจะกำหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือองคกรภาค
เอกชนตามที่เห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได 
 มาตรา 45 ในกรณีทีส่มชัชาสขุภาพแหงชาติมขีอเสนอใหหนวยงานของรัฐ 
นำไปปฏบิตัหิรือนำไปพจิารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
ใหเสนอตอ คสช. เพือ่พจิารณาดำเนนิการใหบรรลุผลตามควรแกกรณตีอไป 
ภาพที่ 5  แสดงสาระสำคัญของสมัชชาสุขภาพ 
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 ในชวงป พ.ศ. 2544 – 2549 มีการทดลองจัดและสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติมาแลวหลายครั้ง เพื่อทดลองเปดชองทางใหทุกฝายในสังคมเขามา
รวมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแลวชวยกันผลักดันไปสูการปฏิบัติ 
ทั้งหมดนี้ คือแบบฝกหัดทางสังคมของคนไทยที่เปนทุนทางสังคมใชสำหรับ
พฒันากระบวนนโยบายสาธารณะใหเขมแขง็รองรับการปฏบิตัเิมือ่ พ.ร.บ. สขุภาพ 
แหงชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศใชอยางเปนทางการตอไป 
 
ตัวอยางการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  
  

 1. ประเทศไทย 
  (1) ระดับชุมชนและ อบต. 
  ที่ตำบลบานใหมไทยเจริญ อำเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ภาคประชาชนรวมตัวกันหาทางกำหนดอนาคตของชุมชนตนเองดวยการทำงาน
ผานกระบวนการแผนแมบทชุมชน ฝาย อบต. เขาไปรวมสนับสนุนการทำงาน
อยางใกลชิด ทำใหชุมชนที่นั่นสามารถวิเคราะหสภาพการณของชุมชนตนเองได 
รูจุดออนจุดแข็งของตัวเอง รูสังคม และรูโลก สามารถวางแผนพัฒนาชุมชน
ของตนเองแบบยั่งยืนได เกิดกิจกรรมอาชีพตางๆ มากมายที่พึ่งตนเองและ
พึ่งพากันเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกลง คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หนี้สินลดลง 
ทุกขลดลง สุขภาวะคนและชุมชนดีขึ้น มีการชวยเหลือเกื้อกูล ชุมชนสงบ
รมเย็น 
  (2) ระดับเทศบาล 
  ที่อำเภอดานขุนทด เทศบาลดานขุนทดเปนฝายริเร่ิมชวน อบต.  
รอบขาง ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ประชาคมตางๆ และหนวยราชการที่
เกี่ยวของในพ้ืนที่มารวมคิดรวมสรางนโยบายสาธารณะท่ีมุงลดปริมาณขยะ 
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและเพื่อลดปญหาท่ีคุกคามสุขภาพ
อันเกิดจากขยะ สามารถลดปริมาณขยะจากวันละประมาณ 13 ตัน ลงเหลือ
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รอยละประมาณ 5-6 ตันเทานั้น เกิดกิจกรรมตางๆ ขึ้นมากมาย เชน ธนาคาร
ขยะในโรงเรียนตางๆ โครงการขยะพิษแลกของใช โครงการนำขยะอินทรียไป
ทำปุยหมักเพื่อการเกษตร โครงการกำจัดขยะถูกหลักวิชาการ เปนตน 
  (ตัวอยาง (1) และ (2) และตัวอยางอื่นๆ ศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก

หนังสือ “รวมพลังสรางสุข” เลม 1 และ 2 และหนังสืออีกหลายเลมซึ่งจัด

พิมพโดยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ) 

  (3) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ   
  ป 2546  มีการจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ 
สมัชชาสุขภาพภูมิภาคดึงประเด็นการเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพขึ้นมาพิจารณา 
โดยมีการศึกษาขอมูลทางวิชาการ เปดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความ
คิดเห็น แลวสรางออกมาเปนขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรนำเขาสูเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ แลวสรุปออกมาเปนขอเสนอรวม เพื่อนำไปสูการ    
ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ โดยมีการสรางกลไกชวนทุกฝายที่เกี่ยวของมาทำงาน
รวมกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงการทำงานในแนวนี้ สามารถนำไปประยุกตใชกับ 
การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับอ่ืนๆ ได (ดูตัวอยางใน 
ลอมกรอบ) และสามารถสังเคราะหเปนขอเสนอทางนโยบายเสนอตอ 
คณะรัฐมนตรีให ความเห็นชอบ ใหสวนราชการตางๆ นำไปปฏิบัติดวย 

ตัวอยางขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
2546 ประเด็นการเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพ 
 1. เสนอตัวช้ีวัด “เกษตรท่ีเอ้ือตอสุขภาพ” วาหมายถึง 
  (1)  ระบบเกษตรท่ีผลิตอาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ให       
คุณคาทางโภชนาการสูง 
  (2)  เกษตรกร & ผูบริโภค มีความมั่นคงทางอาหาร 
  (3)  มีกระบวนการผลิตท่ีปลอดสารพิษ ทำใหเกิดสุขภาพดี 
  (4)  เพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม 
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  (5)  เกษตรกรมีครอบครัวอบอุน เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ 
     เกื้อกูล นำไปสูชุมชนที่เขมแข็ง 
  (6)  เกษตรกรมีเวลาพักผอน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     ศิลปะ วัฒนธรรม จิตวิญญาณดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  (7)  เกษตรกรพึ่งตนเองได ไมมีหนี้สิน มีที่ทำกินของตนเอง  
     มีมรดกใหลูกหลาน 
  (8)  ประชากรของชาติมีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวกวา 
     ปจจุบัน 
 2. ยุทธศาสตร 
  2.1 สงเสริมระบบเกษตรท่ีเอ้ือตอสขุภาพ เสนอมาตรการ เชน 
     (1) ใหกระทรวงเกษตรฯ นำเสนอรางนโยบาย ยทุธศาสตร 
      และแผนพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรท่ียั่งยืนตอ 
      แผนฯ 9 ให ครม. อนุมัติ (ในป 2546) 
     (2) ใหตั้งสถาบันวิจัยระบบเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพเปน 
      องคกรของรัฐที่เปนอิสระ 
     (3) ใหตั้งกองทุนสนับสนุนระบบเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
     (4) ใหสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูระบบเกษตรท่ีเอื้อตอ  
      สุขภาพในทุกตำบล 
     (5) ใหสนบัสนนุหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล  
      ทันฑสถาน ฯลฯ ซ้ือผลิตผลเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
      จากเครือขายเกษตรกรโดยตรงและตอเนื่อง เปนตน 
  2.2 ยกเลกิการใชสารเคมีทางการเกษตร เสนอมาตรการ เชน 
     (1) หามโฆษณาและสงเสริมการขายสารเคมีทางการเกษตร 
      ทุกรูปแบบ 
     (2) ยกเลิกการนำเขา จำหนาย และใชสารเคมีทางการ 
      เกษตร กลุม 1a, 1b, endosulfan และสารกำจัด 
      วัชพืชที่เปนอันตรายรายแรง (ในแผนฯ 9) 
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     (3) ใหเก็บภาษีมลภาวะจากผูผลิต ผูขาย และผูใชสารเคมี 
      ทางการเกษตรท่ีกอมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม   

 2. ตางประเทศ 
 จากประสบการณการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในบางรัฐ
ของออสเตรเลีย เขาสรุปขั้นตอนดำเนินการไวเปน 9 ขั้นตอน คือ 
  (1) ริเร่ิมประเด็น อาจริเริ่มโดยปจเจกบุคคลหรือกลุมคนหรือจาก
องคกรก็ได 
  (2) แยกแยะประเด็น วิเคราะหแยกประเด็นใหชัดเจนสำหรับการ
สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการปรับนโยบายเดิมๆ 
  (3) ระดมการสนับสนุนจากฝายตางๆ ดึงความรวมมือฝายตางๆ ใน
ชุมชนเขามารวมคิดรวมผลักดัน ซ่ึงอาจใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ (เวที
นโยบายสาธารณะ) โดยตองคำนึงถึงท้ังฝายนักวิชาการ นักวิชาชีพ ผูบริโภค 
ราชการสวนกลางและทองถิ่น และประชาชนที่มีจิตสาธารณะ แมกระท่ัง 
ฝายผูไมเห็นดวย ก็ดึงเขารวมดวย 
  (4) ทำการประเมินสภาพจริงของชุมชนท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ โดยการ
รวมกันทำงานวิชาการ โดยคำนึงถึงขอมูลตางๆ เขามาประกอบกัน เชน ขอมูล
ประชากร การจางงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินการเกี่ยวกับ
สขุภาพ การบริการอืน่ๆ ในชมุชน การเคหะ การสือ่สารสาธารณะในชุมชน ฯลฯ 
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  (5) พัฒนาแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กำหนด 
เพื่อใหมองเห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
  (6) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง เปนการ
ทำงานขยายผลตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 3 
  (7) เผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะอยางรอบดานและมากพอ 
ดวยชองทางการส่ือสารทุกชองทางท่ีมีอยูในชุมชน 
  (8) ลงมือปฏิบัติตามนโยบายและแผน โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ  
  (9) ดูแล ติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายแผนงาน
ปฏิบัติการ โดยกลไกแบบมีสวนรวมที่ไดรวมงานกันมาตั้งแตตน ตัวอยางท่ี
ประสบความสำเร็จจากการรวมกันสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ไดแก   
   การเสนอกฎหมายสงเสริมการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
   การจัดตั้งกลุมชวยเหลือกันเอง (self-help group) สำหรับกลุม 
คนที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต 
   การจัดทำโครงการสถานที่ทำงานที่มีสุขภาวะ โดยกลุมพนักงาน 
ในสถานที่นั่นเอง 
   ชุมชนจัดกระบวนการวิพากษวิจารณนโยบายสาธารณะท่ีมีผล 
กระทบตอสุขภาพ จนนำไปสูการปรับปรุงนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ
มากขึ้น เปนตน 
 
 จะเห็นไดวา การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสามารถริเริ่มไดจาก
หลายทาง ดวยวิธีการและชองทางท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในสังคมไทยยังทำกันนอย
มาก สวนใหญยกใหเปนเรื่องของฝายการเมือง ฝายราชการ จนกลาย
เปนความเคยชิน จุดนี้ควรมีการปรับเปลี่ยนตามเจตนารมณที่ปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญป 2550 ซ่ึงฝายประชาชน ฝายวิชาการ ตลอดจนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นลวนมีบทบาทเปนฝายริเร่ิม หรือเปนเจาภาพไดทั้งส้ิน แลวดึงฝาย
การเมือง ฝายราชการเขารวมกันอยางสรางสรรค 
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สรุป 
  
 ในอดีตท่ีผานมา การสรางนโยบายสาธารณะมักจะเปนเรื่องราวของฝาย
การเมือง รัฐบาล และภาคราชการ รวมไปถึงภาคเอกชนที่มีผลประโยชน      
เชิงธุรกิจ ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมนอยมาก 
 เมือ่ประเทศไทยมรัีฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ตอมาจนถงึฉบบั พ.ศ. 2550 
ไดปรับเปล่ียนกรอบกระบวนทัศนจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยางเดียวมา
สูประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 การสรางนโยบายสาธารณะซ่ึงเปนเร่ืองสำคัญ เพราะมีผลกระทบตอทุก
คน และทุกฝายในสังคม ดังนั้นทุกฝายจึงควรขยับมารวมกันสรางกระบวนการ
ทำงานแบบเปดและแบบมีสวนรวม  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนผลพวงหนึ่งจากแนวคิดการกระจาย 
อำนาจตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เปนอีกความหวังหน่ึงท่ี
ทำใหกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเปนกระบวนการท่ีเปดและมีสวนรวม
จากทุกฝายในชุมชน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเผลอเดินตามรอย
และวิธีทำงานแบบราชการแนวต้ังเดิมๆ เทานั้น 
 ในขณะเดียวกันการเติบโตของภาคประชาสังคมก็ถือไดวาเปนอีก 
ความหวังหนึ่ง ที่จะเขามามีสวนริเร่ิม มีสวนรวมในกระบวนการสรางนโยบาย
สาธารณะมากข้ึน  
 การสรางนโยบายสาธารณะที่ดีนั้น ตองคำนึงถึงคุณคาในทุกมิติอยาง
เปนองครวม โดยตองลดการคิดถึงแตเร่ืองรายได และเร่ืองการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนหลัก หันมาใหความสำคัญในมิติอื่นๆ ไดแก มิติทางสังคม 
วัฒนธรรมประเพณี วิถี ชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมท้ังมิติทาง 
จิตวิญญาณ และมิติของการอยูรวมกันอยางสันติสุขดวย 
 เมื่อคำนึงกวางเชนนี้ นโยบายสาธารณะท่ีสรางข้ึนก็จะเปนนโยบาย
สาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพ/สุขภาวะ ทั้งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
มากขึ้น โดยตองมีระบบการประเมินผลที่ดีเพื่อลดผลกระทบอันไมพึงประสงค
ที่อาจเกิดขึ้นดวย 
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สมัชชาสุขภาพ
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมของคนไทยทุกคน

 ในอดีตท่ีผานมา เร่ืองสุขภาพจะกินความหมาย
เก่ียวของอยูกับการแพทย การสาธารณสุข แต 
แทจริงแลว สุขภาพมีความหมายท่ีกวางขวางไปถึง
การมีสุขภาวะท้ังทางกาย ใจ สังคม และปญญา ซ่ึง
ทุกคน ทุกฝาย ทุกสาขาอาชีพในสังคมลวนมีสวน 
เก่ียวของกับเร่ืองสุขภาพท้ังทางตรงและทางออม
และการจะทำใหคนในสังคมมีสุขภาพดีหรือมี     
สุขภาวะ จำเปนตองสรางโอกาสและชองทางใหทุก
ฝายเขามารวมคิดรวมทำ (All for Health) โดยเนน
การสรางสุขภาพนำหนาการซอมสุขภาพ  

 อีกประการหนึ่ ง ท่ีสำคัญตอการทำให เกิด      
สุขภาวะ คือ การมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี      
ที่ผานมาการกำหนดนโยบายสาธารณะมักจะเปน 
เรื่องของฝายรัฐ ฝายราชการ ฝายวิชาชีพเปนหลัก 

สุขภาพมีความหมายที่กวางขวาง
ไปถึงการมีสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ 
สังคม และปญญา

ภาคผนวก
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ประชาชนแทบไมมีสวนรวมเลย ซ่ึงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในที่นี้ 
หมายถึง นโยบายที่เปนลายลักษณอักษร รวมไปถึงอุดมการณหรือเจตนารมณ
รวมกันของคนในสังคมนั้นๆ ดวย  

 สมัชชาสุขภาพ คือ ความพยายามทดลองปดชองวางขางตน ดวยการสราง 
กระบวนการสาธารณะท่ีเปดใหทุกคน ทุกฝายในสังคมที่มีความสนใจตอเรื่อง
สุขภาพในมิติตางๆ และมีความกระตือรือรนไดเขามารวมกันคิดรวมกันพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) รวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากบทเรียน จากประสบการณดีๆ ของกันและกัน และรวมกันผลักดัน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและดำเนินงานตางๆ ที่ดีงามใหเกิดเปนรูปธรรม
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการสาธารณะท่ีถือไดวาเปนนวัตกรรมทาง
สังคมอยางหน่ึง ถือกำเนิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยมีการทดลองจัดสมัชชาสุขภาพ
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เฉพาะพ้ืนท่ี สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
สืบเน่ืองเร่ือยมา

 6 ป ที่สั่งสมประสบการณ เปนการทดลองปฏิบัติเพื่อการเรียนรูทาง
สังคมและการสรางองคความรูใหม ซ่ึงจะเปนทิศทางการจัดสมัชชาสุขภาพตาม
ที่ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติบัญญัติไว

 โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) มีหนาที่ในการจัดใหมีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น บัญญัติไวใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ มาตรา ๒๕(๓) 

 พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พูดถึงสมัชชาไวใน

 มาตรา 25 (3) ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 มาตรา 40 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือจัดสมัชชาสุขภาพพ้ืนท่ี หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คสช.กำหนด

 ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐไปปฏิบัติ
หรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ 
คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการใหบรรลุตามควรแกกรณีตอไป

 มาตรา 41 ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
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 หัวใจสำคัญของการจัดสมัชชา
สุขภาพ คือ สานพลังจากฝายวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสรางความรู ทำงานรวม
กับฝายประชาชน ชุมชน และสังคม 
เพื่อใหสังคมเกิดการเคลื่อนไหว และ
เชื่อมโยงเข ากับฝ ายการเมืองและ
ราชการ เพื่อดำเนินการใหเปนผล

 ดังน้ัน กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงเปนกระบวนการทางปญญาท่ีตองการ 
ใหทุกฝายมารวมกันใช รวมกันพัฒนา ไมมีหนวยงานใด องคกรใด หรือผูใด
ผูกขาดความเปนเจาของ นับจากน้ีไปกระบวนการสมัชชาสุขภาพจะเปนท่ียืนของ
ทุกคนที่จะรวมกันสรรคสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือสุขภาวะของเรา
ทุกคน

ชชา
การ
รวม
งคม
และ
และ

ขภาพจึงเปนกระบวนการทางปญญาท่ีตองการ
ั ไ  ี  ใ  ใ ื ใ




