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กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีควร 

ประกอบไปดวยกุศล ๓ ประการคือ  

หนึ่ง เปนกระบวนการทางปญญา  

สอง เปนกระบวนการทางสังคม 

สาม เปนกระบวนการทางศีลธรรม คือ  

เปนไปเพื่อความถูกตองดีงาม  

และเพื่อประโยชนสุขของคนทั้งสังคม

                             

“
        ศ.นพ. ประเวศ วะสี



การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม 
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

เกริ่นนํา ๑

 ขอบคุณทุกทานอยางมากครับ ท่ีใหเกียรติสละเวลาและสติปญญา 

ของทานในการมารวมกันทํางานเพ่ือประเทศชาติบานเมือง เพราะบานเมือง 

เราขณะนี้รออะไรไมไดเลย มีภารกิจหลายเรื่องที่จะตองเดินไปขางหนา 

ซึ่งรัฐบาลปจจุบันไดขยับตัวอยางรวดเร็ว   

 เม่ือวันอังคารตอนบายรัฐบาลไดช้ีแจงนโยบายกับกระทรวง  ทบวง 

กรม รวมถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทําเนียบรัฐบาล ผมในฐานะ 

หัวหนาหนวยงานที่เปนองคกรในกํากับของรัฐก็ไดรับเชิญไปรวมดวย  

มีเรื่องหนึ่งที่ฟงจากทานนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) พูด 

นอกจากเรื ่องวิกฤตเศรษฐกิจ ปญหาบานเมืองตางๆ ทานนายกฯ 

พูดถึงเรื่องปญหาสังคมดวย โดยบอกวา ถึงแมปญหาดานสังคมหรือ

ปญหาตางๆ ที่มีอยูมากมาย อาจจะดูเหมือนวามันไมใชเรื่องเรงดวน  

แตจริงๆ แลวมันเรงดวน เพราะถาไมแกไขโดยเร็วมันจะสงผลกระทบ 

เยอะมาก ทานนายกฯ พูดถึงเรื ่องพื ้นที ่ดีและไมดีในจังหวัดตางๆ 

ซึ่งขณะนี้ลุกลามไปมาก

๑  กลาวนําในการประชุมเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

๐๑



 ทานทั้งหลายคงจะรูขอมูลอยู เชน สถิติการตั้งครรภในวัยรุน 

สูงมาก อายุตํากวา ๑๙ คลอดที่โรงพยาบาลของรัฐ ปละประมาณ  

๖๐,๐๐๐ คน ยังไมรวมทําแทง แตที ่สําคัญเด็กอายุต ํากวา ๑๕ ป 

ไปคลอดประมาณเปนพันคน มันสะทอนถึงปญหาสังคมที่รุนแรงแลวก ็

เชื่อมกันไปหมด ทานจะเห็นวาปญหานี้ไมมีกระทรวงไหนแกได

 ทานจึงไดพูดถึงสมัชชาสุขภาพในการชี้แจงนโยบายครั้งนี้ดวย 

โดยบอกวาเปนเรื่องที่ดี ที่มีการนําสมัชชาสุขภาพมาใชเพื่อเปนเครื่องมือ 

ใหคนท่ีอยูตางหนวยงาน ตางองคกร ตางสาขาไดมาทํางานดวยกัน แสดงวา 

ทานนายกอภิสิทธิ ์เขาใจแนวคิดสมัชชาสุขภาพ ถามวาทําไมเขาใจ 

ตองเรียนวา พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มีจุดกําเนิดมาในสมัยนายก 

ชวน ๒ เปนสมัยท่ีมีการทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเม่ือป ๒๕๔๓ 

เพื่อใหมีกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ใหมีคณะกรรมการปฏิรูประบบ 

สุขภาพแหงชาติ(คปรส.) เกิดขึ้น จากนั้นจึงมีการทํางานขับเคลื่อนการ 

จัดทําพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติกันอีกยาว คนที่ดําเนินการเรื่องนี้ 

คือคุณอภิสิทธิ์ สมัยที่ทานเปนรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น 

ทานนายกปจจุบันทานจึงเขาใจเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวตางๆ นี้อยางดี 

และทานเขาใจวาที่เราทํางานภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

คือกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เมื่อเชาผมพบนอง 

นักวิชาการจากกรมหนึ่ง ที่ประชุมอยูหองตรงขาม เขาบอกวางานที่เขา 

รับผิดชอบอยูตองพึ่งพาอีกหลายภาคสวน ก็เลยคุยกันวา เขานาจะมาใช 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพดวยกัน เพราะวามันเปนการทํางานขาม 

กระทรวง ขามสาขาเพื่อรวมกันแกปญหายากๆ ใหสําเร็จ

๐๒



๐๓

แนวคิดและกลไกภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ

 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช. เปนสํานักงาน 

เลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ่งเปนกลไกใหม 

ภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สังคมอาจจะไมเขาใจวา 

สช. ทาํอะไร? ซึ่งไมเหมือนงานของ สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สรางเสริมสุขภาพ) ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนทุนใหใครตอใครทํากิจกรรม 

สรางเสริมสุขภาพกันอยางกวางขวาง ซึ่งเขาใจงาย เชนเดียวกับ สปสช. 

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) ที่คนรูจักกันมากเพราะวาไดสิทธิ ์

ในการเขาถึงบริการสาธารณสุข ตอนนี้มีอีกหนวยที่เกิดขึ้นใหมคือ สพฉ. 

หรือสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งจะมาจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ตอนปใหมเราก็จะเห็นเลขาธิการ สพฉ. ออกมารายงานวาตายไปแลวกี่คน 

บาดเจ็บกี่คน แลว สช. ละ ทําอะไร? พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศออกมาเปนกฎหมายตั้งแต มี.ค. ๒๕๕๐ อีก ๒ 

เดือนเศษจะครบ ๒ ป แตมีคนรูจัก สช.นอยมาก ซ่ึงก็ไมแปลกอะไร เพราะ 

สช. มีหนาที่หนุนกระบวนการทํางานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซึ่งเขา

ใจยากหนอย

 เมื่อกอนถาพูดถึงนโยบายสาธารณะก็จะเปนเรื่องของรัฐ อยาง 

ตอนนี้พอรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จ ก็เขียนแผนปฏิบัติราชการ ก็เปน 

เรื่องที่ทางรัฐทําในแนวตั้ง ผานกระทรวง ทบวง กรม ลงไปใหประชาชน 

ถามวาสําคัญไหม มันสําคัญแตวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน นั่นคือ 



การกําหนดนโยบายจากขางบน แลวก็ผลักดันลงไป แตสิ ่งใหมใน 

กฎหมายสุขภาพแหงชาติที่เราชวยกันสรางขึ้นมา คือการสรางกระบวน 

การทํางานแบบแนวนอน คือใหทุกภาคสวนไมวาที่มาจาก พมจ.(พัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด) หรือหนวยงานสาธารณสุข 

หรือจากหนวยงานไหนก็ตาม หรือจากภาคประชาสังคม หรือนักวิชาการ

ที่เขามาทํางานรวมกันในแนวนอน เพราะวาแนวตั้งอยางเดียวทําไมสําเร็จ  

อยางปญหาเรื ่องวัยรุ นทอง มันสะทอนถึงปญหาอื ่นในสังคมเยอะ 

มาก แลวถามวากระทรวงไหนทําได ก็ไมมี ทุก ๓ เดือนสภาพัฒนฯ 

(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

จะออกรายงานสังคมไทยตลอด มีปญหาหนักหนวงตลอด แตไมมีกระทรวง 

ไหนแกปญหาได เพราะแตละกระทรวงแยกกันทําแบบนิ้วมือ

 เราก็หวังวากระบวนการสมัชชาสุขภาพซึ่งเราไดขยายความ 

เรื่องสุขภาพกวางออกไปมาก และเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ทําใหเกิดสุขภาวะ 

กระบวนการนี้จะทําใหคนในสังคมถักรอย เชื่อมโยงกัน แลวก็สามารถ

ผลักดันนโยบายสําคัญๆ และผลักดันโดยการไปปฏิบัติในหลายๆ ทาง  

ไมใชไปฝากกับคนอ่ืน ไมใชไปเขาระบบแนวต้ังเทาน้ัน มันจะตองขับเคล่ือน 

หลายทาง ผูวาก็ตองผลัก สวนราชการก็ตองผลัก อปท. (องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น) ก็ตองผลัก ชุมชน หอการคา สภาอุตสาหกรรมตางๆ 

ตองผลักหมด เพื่อจะรวมกันทํา มันถึงจะประสบผลสําเร็จ โดยยอนั้น 

ท่ีผมอยากกราบเรียนน่ันคือสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

มันเปนกฎหมายท่ีเนนกระบวนการ เนนการหนุนเสริมเช่ือมประสานใหเกิด

พลังของทั้งสังคม ไมมีเนื้องานเฉพาะของตัวเองครับ

๐๔



 แนวคิดสําคัญอีกประการ คือ เราขยายความเร่ืองสุขภาพ ๔ มิติ ซ่ึง 

เปนแนวคิดจากองคการอนามัยโลก และอาจารยหมอประเวศ วะสี ก็พยายาม 

ย้ำเรื่องนี้มาตลอด โดยเฉพาะมิติสําคัญที่สุดที่กระทบกับทั้งหลายทั้งปวง 

ก็คือ มิติสุขภาพทางปญญาหรือจิตวิญญาณ เมื่อคืนผมอานจุลสารเล็กๆ 

ของอาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม ที่ทานปวยมาหนักๆ ๓ ครั้ง ทานพูด 

ถึงเรื่องสุขภาพไวชัดมากวา สุขภาพมี ๔ มิติ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถาเราพูด 

ถึงเรื่องสุขภาพไมใชเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอยางเดียว ทุกคนเปน 

เจาของสุขภาพหมด และมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพรวมกันหมด

๐๕



 อีกเรื่องคือ ปจจัยกําหนดสุขภาพ ผมเอามาทวนสั้นๆ ทาน

ทั้งหลายคงทราบดีก็คือ สุขภาพมาจากปจจัยทางดานปจเจกบุคคล 

ตอนนี้เรื่องนี้ใหญมาก ๕๐-๖๐% มาจากตรงนี้ เชน พฤติกรรมการกิน  

เพราะอาหารการก ินเยอะข ึ ้น ท ั ้ งๆ ท ี ่บอกว าว ิกฤตเศรษฐก ิจ 

ทําไมมีกินเยอะเหลือเกิน ก็เปนพฤติกรรมที ่มีปญหา มันอยู ที ่เรา 

ไมมีใครทําใหไดเลย เรื่องของสภาพแวดลอมที่กระทบตอสุขภาพมีผล 

๓๐% ตรงนี้หนักหนวงมากตลอดเวลา ทุกระบบกระทบเรา ที่เหลือเปน 

ระบบบริการสาธารณสุข เราใชเงินกับการบริการสาธารณสุขมหาศาล  

แตไดผลลัพธตอสุขภาพต ําสุด นี ่คือเหตุผลวาทําไมเราตองปฏิรูป 

ความคิด ปฏิรูประบบสุขภาพ ถาเราทุมสรางโรงพยาบาล ผลิตหมอ 

ผลิตพยาบาลอีกมากมาย เราแกตรงปลายเหตุ ซานติกาผับเปนตัวอยาง 

เมื่อวานฟงพระเทศน ทานเห็นวามันเกิดจากพฤติกรรม เราไมไปเที่ยว

ซานติกาก็ไมเปนไร หรือระบบมันดีก็ไมเปนไร เมื่อคืนเขาเพิ่งมาแถลง

วาสถานเริงรมยไมมีการไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยกันเลย  

เมื่อมันกระทบก็แรง ระบบริการสาธารณสุขทําไดภายหลังเกิดเหตุคือ 

คอยแตงศพ ๕๙ ศพ แลวก็เยียวยาผูเจ็บปวย ทิศทางชัดเจนมากวา 

เราทุมตรงนี้กันมาก เราใชเงินกันไปมากแตเราแกปญหาไมได สุขภาพมัน 

อยูที่ทุกหนทุกแหง ไมใชที่โรงพยาบาล

 โดยสรุปผมอยากเรียนวา ระบบสุขภาพเปนระบบใหญ พวกเรา 

ทุกคนทุกฝายเปนเจาของระบบสุขภาพ แตระบบการแพทยการสาธารณสุข 

ก็มีบุคลากรสาธารณสุขเปนเจาของ เปนผูใหบริการคนอ่ืน แตระบบสุขภาพ 

เราเปนเจาของดวยกันทุกคน

๐๖



๐๗



เครื่องมือภายใต พรบ.สุขภาพแหงชาติ

 ผมสรุปเรื่องนี้อีกครั้ง ภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  

เรามีกลไกสําคัญคือ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) มี 

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งโดยปกตินายกฯ จะมอบใหรองนายกฯ 

ทานใดทานหนึ่งมาดูแลแทน แตตอนนี้นายกอภิสิทธิ์ไมมอบรองนายกฯ  

ทานเปนเอง แสดงวาทานใหความสําคัญกับกลไกนี้ และยังเขียนไวใน 

๐๘



นโยบายของรัฐบาลดวยวา “จะดําเนินการตามกฎหมายสุขภาพแหงชาติ” 

ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณที่แนวแน คือทานเปนประธานคณะกรรมการ 

ชุดนี้เองไมมอบใคร และตอนนี้ สช. กําลังทําขอตกลงรวมกับผูวาราชการ 

จังหวัดหลายๆ จังหวัด เปนการลงไปเชื่อมประสาน ไปชวยจังหวัด 

ชวยทุกหนวยในพื้นที ่ ใหเกิดการเชื ่อมโยงการทํางานเพื่อทําใหเกิด 

นโยบายดีๆ ตอสุขภาพรวมกัน นอกจากน้ี เรายังมีแกนเครือขายคนสําคัญ  

ไดแก พี่วิเชียร คุตตวัส พี่รัตนา สมบูรณวิทย รวมถึงพี่นองหลายคนที่

อยูตรงนี้ หลายคนก็เปนกัลยาณมิตรกันมานาน ทํางานรวมกันในนาม

ภาคประชาชน ดังนั้น วันนี้เรามีทั้งเพื่อนเกาเพื่อนใหม พี่นองที่เขารวม 

ประชุมตรงนี้ก็มีทั้งผูที่ไมเคยเขารวมในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติเลย  

บางทานก็เคยมาหลายครั้ง ก็เปนธรรมดา ชีวิตคนเราตองมีเกาใหม 

แตวันนี้ใหมนอย ซึ่งเราตองขยายออกไปใหกวางและหลากหลายมาก 

กวานี้

 สําหรับ สช. เราก็มีภาระหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  

ตามภาพในหนาถัดไปเปนกรอบทิศทาง และหลักการทํางานใน ๕ ป ขางหนา 

ซ่ึงถือวาท่ีผานมาเราไดรับความรวมมืออยางกวางขวาง นอกจากน้ี เรายังมี

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษย เปนการสงเสริมการคนหา 

เร่ืองดีดี มานําเสนอแลกเปล่ียนกัน เพ่ือขับเคล่ือนใหเปนนโยบายสาธารณะ 

ที่ดีตอสุขภาวะของคนในชาติ จะเห็นวาหลักการทํางานของเราคือ การ 

ถักทอกันระหวางภาคความรู การเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคการเมือง  

สช. เราจึงมีสโลแกนทํางานวา สานพลัง สรางสุขภาวะ

๐๙



๑๐



การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

 คําวา นโยบายสาธารณะ คํานี้เริ ่มยาก ฟงแลวก็เริ ่มเหนื่อย 

นโยบายสาธารณะเมื่อกอนเราเขาใจวาเปนของรัฐเปนคนทํา ประชาชนไม 

มีสิทธิ์คิดเรื่องนโยบายสาธารณะ แตจริงๆ ไมใชครับ นโยบายหมายถึง 

แนวทางที่เปนคําพูดก็ได ลายลักษณอักษรก็ได เปนนัยยะที่กําหนดเพื่อ 

บงช้ีทิศทางเง่ือนไขขอจํากัดของการกระทําดานบริหารการจัดการ ท่ีจะชวย 

นําไปสูการบรรลุผลตามความตองการ จริงๆ ก็คือแนวทางของสังคม 

ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน ระดับไหนก็ได ผมคิดวาระดับ 

ครอบครัวก็มี นโยบายแตละบานมันมีโดยอัตโนมัติ ไมมีใครมาเขียนวา 

บานน้ีนโยบายวาอยางไร แตมันมีแนวทางอยูในบาน คราวน้ีสาธารณะเปน 

อยางไร สาธารณะเปนเร่ืองท่ีดํารงอยูรวมกันมีความเก่ียวพันของคนจํานวน 

มากหรือมหาชนนั่นเอง เพราะฉะนั้น นโยบายสาธารณะก็คือทิศทางหรือ 

แนวทางที ่สังคมเห็นวาควรดําเนินการไปในทิศทางนั ้น ความหมาย 

จะกวางมาก ไมใชแผนของรัฐบาล ไมใชแผนของกระทรวง ทบวง กรม 

เทานั้น อันนั้นเปนนโยบายที่เปนทางการและเปนแนวตั้ง

 คราวนี้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมันมาจากกระแสของสากล  

คําวา Healthy เราแปลวา เพื ่อสุขภาวะ หรือถาแปลตรงตัวก็คือ 

นโยบายสาธารณะที่ดีที่มีสุขภาวะ เชน นโยบายบานเราบอกใหพัฒนา 

เศรษฐกิจใหเต็มท่ี ใชเงินเปนตัวต้ัง อันน้ีไมไดเพ่ือสุขภาวะ แตเพ่ือเศรษฐกิจ 

เพ่ือผลอยางอ่ืน นโยบายเพ่ือสุขภาพคือหวงใยตอเร่ืองสุขภาพหรือสุขภาวะ

และพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลที่เกิด มุงสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม และ 

๑๑



กายภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ แลวประชาชนก็มีทางเลือก ซึ่งอาจไมใช 

นโยบายที่เบ็ดเสร็จที ่ดีที ่สุด แตตองมีทางเลือกให ถาเปนนโยบาย 

แนวตั ้งจากรัฐบางทีไมม ีทางเล ือก มันถูกกําหนดมาจากขางบน  

ไมใชคนที่อยูมาชานาน คนที่ถูกผลกระทบอยางเต็มๆ ตัวอยางที่เห็นชัดๆ 

เวลาเรานั่งรถไปทางมอเตอรเวยหรือทางดวนตางๆ ที่มันผานไปบน 

ท่ีดินชาวบาน เราจะพบวาเขาไดรับผลกระทบเยอะมาก เราอาจไมรูสึกเลย 

เชนเขามีที่นาอยูผืนหนึ่ง ถูกถนนผากลางเลย คนบอกวาดีสิที่ดินขึ้น 

ราคา แตชีวิตเขาเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง เวลาเขาเดินทางไปท่ีนาอีกดานหน่ึง 

เขาไปยาก ผมเคยคุยกับชาวบานที่เปนผูปวยเรื้อรังที่เมืองพล ขอนแกน 

แกไปโรงพยาบาลพลไมได เพราะแกเปนเบาหวาน สิ่งที่แกกลัวคือ กลัว 

การเดินทางไปโรงพยาบาล เพราะมันตองข้ึนมอเตอรไซคแลวก็ตองยูเทิรน 

เพื่อไปโรงพยาบาลซึ่งลําบากและอันตรายมาก สภาพแบบนี้คือสิ่งที่เกิด 

จากนโยบายสาธารณะ ในตางประเทศถนนที่จะตัดผานไปเขาจะใหสิทธ ิ

ชุมชนสูงมาก ไมใชใหสิทธิคนใชถนนมาก แตของเรานโยบายมาแบบ 

ใหสิทธิคนใชรถใชถนนกอน อันนี้ผมยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม วามันเกิด

ขึ้นและเดือดรอนเยอะมาก ยิ่งเรื่องอุตสาหกรรม เรื่องนโยบายทองเที่ยว 

หรือนโยบายบางเรื่องที่ลงไปโดยไมคํานึงถึงเรื่องสุขภาวะ มันกระทบกับ 

สุขภาวะของบุคคลและชุมชนเยอะมาก

 เรื่องสมัชชาสุขภาพ ก็ถือวาเปนหัวใจสําคัญของพระราชบัญญัติ 

สุขภาพแหงชาติ ในที ่นี ้จะพูดถึงในฐานะที ่เปนกระบวนการพัฒนา 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม เนนคําวา มีสวนรวม ก็คือ 

๑๒



ตองเอาทุกฝายที่เกี่ยวของมารวมกันคิดรวมกันทํา เราเคลื่อนมาหลายป 

ตอนที่เราทดลองทําเราพบวาบางทีเราก็อยากใหมีสวนรวม บางทีลึกๆ 

เราก็ไมอยาก เพราะเราไมตองการใหคนที่เห็นไมเหมือนเรามาเถียงกับเรา 

เราอยากเอาพวกเดียวกันมากําหนด จริงๆ แลว ถามองแบบสามเหลี่ยม 

เขยื้อนภูเขา เราตองเปดใจกวาง เอาคนที่เห็นตางเขามาดวย แลวใช 

กระบวนการทําใหเกิดการคุยกันใหรูเรื่อง ดวยความรูสึกที่เปนคนไทย 

ดวยกัน อยูดวยกัน และดวยองคความรูดวย เพราะฉะนั้น กระบวนการ 

แบบนี้มันเปนกระบวนการสรางสรรค เห็นไมเหมือนกันก็ตองคุยกัน มีเหตุ 

มีผล มีขอมูลมาคุยกัน ดวยความพยายามที่จะเขาใจซึ่งกันและกัน นี่คือ 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ แตถาเรายังรูสึกวา เราตองแอบทําเฉพาะ 

ดานเดียว ดานไมเหมือนไมอยากใหเขามา อันนี้ตองคอยๆ ปรับไป แรกๆ 

เราอาจจะอยากทําดานเดียว เพราะเรารูสึกวารัฐและทุนมันทําดานเดียว 

อยูแลว เราก็อยากทําดานเดียวตอไป ก็คอยๆ ปรับเขามาหากัน

 เรื่องนี้มีคนเขาวิเคราะหวา เมื่อกอนนี้มันมีปญหาคือ เขาบอกวา 

ประเทศไทยลาหลังเรื่องกระบวนการสาธารณะ บกพรองนโยบายอยาง 

รุนแรง อันนี้เขาวิเคราะหและเขียนตรงๆ เพราะวานโยบายของรัฐละเลย 

สุขภาพของประชาชน นโยบายเกษตรใชสารเคมีเขาก็มุ งผลิตสูงๆ 

ใหไดมากๆ อีกนัยหนึ่งมันมีสารพิษสารเคมี อีกนัยหนึ่งก็คือสงเสริม

เรื่องผลผลิตสูงๆ ทุนจะเขามาทํางานกับรัฐตลอดเวลา เพราะฉะนั้น 

การใชสารเคมีจึงมาแรงมาก เชนเดียวกับนโยบายอุตสาหกรรมหนัก 

เหมืองแร โรงไฟฟา ปโตรเคมี ฯลฯ สาเหตุก็คือนโยบายรัฐใชฐานรัฐ 

๑๓



เปนตัวตั้ง ขาดกระบวนการมีสวนรวม แลวก็ขาดขอมูลองคความรู 

ขาดการประเมิน ประชาชนเขาไมถึง เกิดผลกระทบกับสุขภาพและ 

สุขภาวะของชุมชน ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

สมัชชาสุขภาพ

 เราออกแบบสมัชชาสุขภาพไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหง

ชาติ โดยเราหวังจะใหเปนกระบวนการที่ใหทุกฝายมาทํางานรวมกัน 

โดยเอาสาธารณะเปนตัวตั้ง มีกระบวนการทํางาน มีขอมูล มีความรู 

มีความสมานฉันท ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดใน 

รัฐธรรมนูญ มีทั้งการทํางานในแนวตั้งและแนวนอน สมัชชาก็คือการทํา 

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม ระดับชาติก็จัดปละครั้ง ในขั้นตอนการ 

จัดทํากฎหมายในสภาฯ ผมพยายามขอแกไขวาใหจัดสมัชชาสุขภาพแหง 

ชาติอยางนอย ๒ ปจัด ๑ คร้ังก็พอ แตสมาชิกสภาสวนใหญเขาไมยอม เพราะ 

เรารูวาปละครั้งนั้นเหนื่อยสาหัส ของเกายังไมเสร็จเลย ของใหมมาอีกแลว 

แตเมื่อเปนหนาที่เราก็ตองทําใหได

๑๔



สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค

สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค นาจะมีหลักอยูสัก ๖ ขอ

 ขอที่ ๑ กลไกการจัดตองเปนแบบพาหุภาคี คือมี ๓ ภาคสวน 

ปนี ้เราจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติก็ถือวาเปนปแรกที ่กระบวนการ  

๓ ภาคสวนสมบูรณที่สุด มีทุกฝาย สําหรับในระดับจังหวัดที่เราทดลอง 

สนับสนุนใหมีการจัดมาสัก ๕-๖ ป ก็มีทั้ง ๓ ภาคสวน อาจจะเอียงไป 

ภาคใดภาคหนึ่งอยูบาง ตอไปเราตองขยับใหมี ๓ ภาคสวนเขามามากขึ้น 

บางจังหวัดที่เอียงไปทางประชาชนเยอะก็ตองดึงรัฐเขามา ในที่นี้ทานที่มา 

จากรัฐเราก็อยากเชิญชวนใหทานขยับเขามาใกลอีกนิด ในขณะเดียวกัน 

๑๕



ภาควิชาการบางทีเขาอาจแยกกันอยู เราก็ตองดึงเขามารวมเสริมพลัง เปน 

การเรียนรูและทํางานรวมกัน ขอ ๒ มีการจัดการอยางเปนระบบไมใชจัด 

แคกิจกรรม มันมีกระบวนการเตรียมการ เตรียมประเด็นวิชาการเพื่อให 

ไดมติไปผลักดันเร่ืองตางๆ ขอ ๓ ใชปญญาความรูผนวกเขากับความรัก คือ 

มีความสมานฉันทเปนที่ตั้ง ไมรังเกียจเดียดฉันท ไมแบงคาย เพราะฉะนั้น 

สมัชชาเราจะไมเอาเส้ือเหลืองเส้ือแดงมาขวางไขใสกัน แตถามาจรงิตองมี 

วิธีการจัดการ เชน อาจจะตองจัดเวทีเล็กๆ แยกฝายเหลือง กับฝายแดงกอน  

แลวคอยหาประเด็นรวม คอยๆ ลอมวงเขามา เพราะฉะนั้นสมัชชาตอง 

ประณีตมาก

 ที่ผานมาเราอาจจะยังไมประณีต เราทําโครงการขอ สช. จัดเวที 

ครั้งเดียวแลวจบ เดี๋ยวรอปหนาขอโครงการใหม ผมวาถาเรามองอีกแบบ 

หน่ึง เราใชสมัชชาเปนกระบวนการ เปนเคร่ืองมือทํางานรวมกัน แมแตคน

ท่ีเห็นไมเหมือนกันก็คุยกันได เชน ฝายท่ีจะมาทําโรงขยะ กับฝายประชาชน

ท่ีเดือดรอน คอยๆ คิดแลวส่ือสารวาวิธีทํา จริงๆ เทคนิคปองกันผลกระทบ 

มันมีอยางไร ใชองคความรูเขาไปชวยกัน เรามีกลไกระดับภาคอยางพ่ีวิเชียร 

พ่ีรัตนา และอีกหลายๆ คน ท่ีเขาไปชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ถา 

จังหวัดไหนทีมยังไปดวยกันไมได ก็เขามาคุยแลวหาทางออกดวยกัน เพราะ 

อยางไรตองอยูดวยกัน นโยบายไมใชยกเลิกอยางส้ินเชิง แตมันตองมีการปรับ 

ใหมันไดประโยชนดวยกัน เพราะฉะนั้นกระบวนการจะทําไดอยางไร ใช 

ความรัก ใชปญญา ใชความรู ใชความสมานฉันท ขอ ๔ ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

เขามารวมกันอยางเคียงบาเคียงไหล เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

๑๖



แลวไมใชวาถามาจากสวนราชการตองนั่งแถวหนา ประชาชนนั่งแถวหลัง 

ทุกฝายตองเทากัน ซึ่งตรงนี้ราชการ วิชาการอาจจะไมชิน เพราะวาปกติ

เราตองเปนแถวหนา เปนคนพูด แตวาเวทีแบบนี้เทากัน ทุกคนก็มีคุณคา  

มีประสบการณ มีความคิด ขอ ๕ มีประเด็นชัด ตรงนี้สําคัญที่ผานมาเรา 

ประเด็นไมชัด ประเด็นชัดไมตองประเด็นใหญก็ได เร่ิมจากประเด็นเล็กก็ได 

ใกลตัว มีกระบวนการหาประเด็นรวมกัน แลวก็มีการพัฒนาแลวก็ไปทํา 

ยิ่งประเด็นใหญๆ ยากๆ มันทําไมสําเร็จ จัดเวทีเสร็จแลวไดอะไรออก

มาเขียนมาแลว ๓ ขอ มันไมสําเร็จ แตถาทําประเด็นเล็กๆ แลวสําเร็จ 

มันมีคามากกวา และสุดทายขอ ๖ คือผลักดันไปสูการปฏิบัติ การผลักดันไปสู 

ความสําเร็จเปนหนาที่รวมกันของทุกฝาย

 สมัชชาสุขภาพของเรามี ๒ แบบ คือ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

มีคณะกรรมการจัด ซึ่งป ๕๑ จัดไปแลวนั้น เปนการปฏิบัติตามพระราช- 

บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ ซึ่ง สช.ตองมาหนุน ซึ่ง 

ตอนน้ีมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา คือคุณลุงสุรินทร กิจนิตยชีว เปนกรรมการ 

ท่ีปรึกษาใหกับเรา วันน้ีเรายังรูสึกวาท่ีผานมากลไกจังหวัดยังไมคอยกระชับ 

เราจึงเสนอเพื่อฝากทานทั้งหลายชวยคิดกันตอวา จะทําอยางไรใหกลไก

มีลักษณะเปนพหุภาคีตามแนวคิดมากขึ้นหนอย แตไมไดหมายความวา 

สมบูรณทันที แตละจังหวัดไมเหมือนกัน ที่ไหนทําไดคอยๆ ขยับจาก  

๒ เปน ๓ ตรงน้ีก็คือหัวใจท่ีเราจะคุยกัน แลวหลังจากน้ัน สช. ก็จะสนับสนุน 

ใหเกิดการดําเนินการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที ่และสมัชชาสุขภาพ 

เฉพาะประเด็นในจังหวัดอยางตอเนื่องตลอดป จะเปนเรื่องอะไรก็วากันไป  

๑๗



แตไมใชวานานๆ มีโครงการทีหนึ่ง แตจะตองหนุนกันทั้งขบวนโดยเอา 

พื้นที่เปนตัวตั้ง แลวพอมีมติจากสมัชชาไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับพื้นที่ 

การผลักดันไปสูการปฏิบัติก็จะไปหลายทางมาก อาจจะเรียกวาเปน 

multidirection ก็ได ไมใชกลับไปฝากไวที่รัฐอยางเดียว จะผิดหวัง เราม ี

ตัวอยางมาแลวนะครับ เราทําสมัชชาสุขภาพพ้ืนท่ีเร่ืองเกษตร เร่ืองสารเคมี 

เราทําสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอนกอนมีพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

แลวนํามติจากสมัชชาสุขภาพไปเขาคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 

(คปรส.) เพ่ือมีมติใหสวนราชการตางๆ ทําอะไรตออะไร รวมท้ังหามขายตรง 

หามโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร ๕-๖ ขอ เรานําไปเขา ครม. ไดมติ 

ครม. เรียบรอยแลว แต ๓ ปกวายังไมมีหนวยงานใดทําเลย แตก็ไมได 

ลมเหลวโดยส้ินเชิง ตองมีกระบวนการติดตาม ตอนน้ีเรามีกฎหมายแนนอน 

แลวทุกอยางพอผานสมัชชาสุขภาพ ผานขึ้นไปเราตองติดตามแลวตอง 

รายงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติและรายงานตอสาธารณะดวยตลอด

 จะเห็นวามีหลายทางที่นําไปสูความสําเร็จได สมัชชาสุขภาพ 

แหงชาติปที่ผานมา เรามีการแบงกลุมพื้นที่ ๗๕ จังหวัดบวก กทม. ตรงนี ้

สําคัญมาก เพราะเปนกลุมผูแทนเครือขายมาจากพื้นที่ แลวก็มีกลุม 

ภาคประชาชน ภาควิชาการมาจากภาครัฐท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ีอีก เพราะฉะน้ัน 

เรามีเกือบ ๒๐๐ กลุมเครือขาย (๑๗๘ กลุมเครือขาย) ทานที่ไปสมัชชา 

สุขภาพแหงชาติ จะเห็นวาทุกกลุมมีตัวแทนและมีที่นั่งของตัวเอง ตอไป 

ขางหนาเราจะพัฒนาตรงนี้ไปสูประเด็นของตัวเอง เวลาจังหวัดเสนออะไร 

เห็นดวยไมเห็นดวยมันตองเปนความเห็นของจังหวัด ปนี้ผมถึงตองรีบมา 

๑๘



สื่อสารตรงนี้วา กลไกจังหวัดตองเขมแข็ง ไมอยางนั้นจังหวัดอาจจะไป 

รวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในนามนาย ก นาย ข ก็ไมใชในนามจังหวัด 

แตถาเรามีเครือขายพหุภาคีที่จังหวัดชัดเจน แลวมีกระบวนการสมัชชา 

สุขภาพจังหวัด เราจะสามารถตอบสนองตอประเด็นท่ีเขาระดับชาติในนาม 

ของจังหวัดไดมากขึ้น

 เดิมภาครัฐก็กําหนดนโยบายรัฐ ภาคประชาชนก็มีความตองการ  

บางทีไมเจอกัน กระบวนการสมัชชาสุขภาพจะอยูตรงกลางเพื่อจะเชื่อม 

ใหเกิดการทำนโยบายแบบมีสวนรวม สนใจรัฐดวย สนใจประชาชนดวย 

อันนี้ก็เปนหนาที่ของ สช. สนับสนุนใหรวมตัวกันจัด จังหวัดไหนประสงค

จะขอรับการสนับสนุนก็ได ตอนนี้เราก็เตรียมสนับสนุนเต็มที่ แตปนี้เราก ็

ตองถอยกระบวนมานิดนึง เพ่ือมาเตรียมความพรอมความเขาใจกับจังหวัด  

เราจะทําความเขาใจกับระดับเขตท้ังหมด ก็คือทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ในขณะ 

เดียวกันเราก็เจาะไปในจังหวัดท่ีพรอมจะจับมือ แลวก็มีการลงนามขอตกลง

แลวก็ทําโครงการสนับสนุนกัน ๑-๒ ปลวงหนา ป ๕๑ เรายังไมไดทําแบบน้ัน 

เราทําแบบโครงการทั่วไป ก็คือใหเสนอโครงการเขามา อันนี้ก็ถือวาเปน 

แบบฝกหัด แตท่ีสําคัญคือโครงการสวนใหญยังไมเสร็จ ปตอๆ ไปเราจะหนุน 

เปนโครงการระยะยาวขามปมันนาจะดีขึ้น

 ชวงเวลาที่ผาน เราก็ลงพื้นที่ไดทั้งหมด ๕๙ จังหวัด ซึ่งใชเปน 

ฐานพัฒนา เรามีกลไกสนับสนุนระดับภาค ปที ่แลวเรามี ๒ ระบบ  

คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพและโครงการพัฒนา 

ศักยภาพเครือขาย ปนี้เราปรับมาเหลือกลไกเดียว เราจะหนุนโครงการ

๑๙



“
นโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ คือ 

นโยบายสาธารณะที่แสดงความหวงใย 

อยางชัดเจนในเรื่องสุขภาพ  

พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลกระทบ 

ทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น  

ขณะเดียวกันก็เปนนโยบายที่มุงสรางเสริม 

สิ่งแวดลอมทั้งทางสังคม และทางกายภาพ 

ที่เอื้อตอการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมุงให 

ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเขาถึง 

ทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพดีได  

                 

“
             องคการอนามัยโลก



สนับสนุนสมัชชาสุขภาพแลวก็ทําเรื่องการพัฒนาศักยภาพดวย อันนี้จะ 

มีพี่นองที่เปนเครือขายระดับภาคที่ชวยหนุนความเขมแข็ง ถาเกิดตอง 

การใหมีการพัฒนาใหเขมแข็งขึ้น ก็จะมีกลไกภาคไปชวย แลวก็มีคนของ 

สช.สวนหนึ่งเขาไปรวม เทาที่ทําไดครับ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ : 

กรณีศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แบบมีสวนรวม

 สมุทรปราการ ปน้ีเขาทําขอมูลสถานการณสุขภาพจังหวัด แลวก็ดึง 

มาทําประเด็นสมัชชาสุขภาพยอยได ๑๓ ประเด็น แลวคัดเลือกประเด็นเหลือ 

๓ ประเด็นหลักมาจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด แลวมีการลงนามความรวมมือ  

๙ องคกร และมีการผลักดันไปสูแผนของ อปท. อันนี้เปนความรวมมือใน 

จังหวัดของเขา แสดงวาเขามีประเด็นสาธารณะคอนขางชัด และมีการ 

พูดคุยกัน มีการผลักสูการปฏิบัติ แตมันไมจบแคนี ้ ปหนาก็ทําตอ 

แลวมีการผลักดัน แลวก็ติดตาม หมุนไปเรื่อยๆ อาจจะมีประเด็นใหมเกิด

ข้ึนอีก ตรงน้ีนาสนใจวาแกนการจัดของเขาเปนพหุภาคี โดยมีสวนราชการ 

สาธารณสุขจังหวัดเปนแกน อันนี้สําคัญ คือมีความแตกตาง ไมมีเหมือน 

เมื่อกอนผมไมเขาใจเรื่องพวกนี้ ผมอยูสวนราชการมานานเราก็รูจักแต 

ประเภทรัฐมนตรี ปลัด ลงไปถึงจังหวัด และพ้ืนท่ี และส่ังกันมาเปนแนวต้ัง 

แตวิธีการทํางานแบบนี้มันไมใชการสั่งแบบนั้น มันเปนการทํางานยุคใหม 

๒๑



จริงๆ เปนการทํางานแบบเครือขาย ในยุคปจจุบันการทํางานจะสําเร็จได 

ตองทํางานแบบเครือขายไมมีใครใหญกวากัน และไมมีใครบังคับบัญชาใคร 

แตทําดวยใจแลวก็ดวยพันธะหนาที่ แลวก็มีขอตกลงรวมกัน ตรงนี้ก็เกิด

ขึ้นโดยธรรมชาติ ทางฝาย สสจ. ก็มีแกนที่จับเรื่องนี้แลวก็ยอมเปนแกน 

โดยมีภาคประชาชน ภาควิชาการเขามามีสวนรวม

 สกลนคร เราพบวาแกนอยูทางฝายวิชาการ อยูที่ราชภัฎสกลนคร 

เขาจับประเด็นเรื่องสารเคมีเกษตรตกคางกัน อันนี้เปนประเด็นที่ตอเนื่อง 

มาหลายป ไปไมถึงไหน เพราะยากเหลือเกิน ทานนายกอภิสิทธิ์พูดถึง 

ประเด็นเร่ืองสารเคมีในการเกษตร ทานพูดวากระทรวงสาธารณสุขกระทรวง 

เดียวไมมีทางสําเร็จ เพราะทําไดแตปลายเหตุ เพราฉะน้ันตองใชกระบวนการ 

สมัชชาสุขภาพ แลวก็ทําขามกระทรวง ขามสาขาใหทุกฝายมาชวย

กันทํา สกลนครเขาจับประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนเกษตรเพื่อสุขภาพ 

มีการจัดสมัชชาสุขภาพยอย มีการพัฒนาขอเสนอเชิงประเด็น แลวก็มีการ 

จัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด แลวตั้งกลไกสงเสริมเกษตรเพื่อสุขภาพ 

ขึ้นมาอยางเปนรูปธรรม จะมีการผลักดันเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด จะเห็น

วาหลายเรื่องจะเสริมกับจังหวัด เปนกลไกชวยผูวาราชการจังหวัดทํางาน 

ชวยเกษตรทํางาน ชวยสาธารณสุขทํางาน แลวก็ตองวนเปนวงจรตอเนื่อง  

 พิจิตร มีแกนเปนมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร อันนี้แกนเปนภาค

ประชาสังคม เพราะฉะนั้นแตละจังหวัดแตกตางกัน ซึ่งเปนธรรมชาติ 

ไมจําเปนตองเหมือนกัน ถาปรากฏวาตรงแกนแผว เชน เหนื่อยแลว 

ก็จะมีแกนคนอื่นเขามาทํา เขาบอกวาวิธีการทํางานแบบเครือขายมันดี 
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คือมันไมไดไปฝากไวกับคนใดคนหน่ึง หรือหนวยใดหนวยหน่ึง แลวไมตอง

มีประธานตายตัว ไมตองมีคําส่ังแตงต้ังใหตายตัว เพราะวาในระบบแนวต้ัง 

ตั้งแลวมันมีคนเปนกับคนไมเปน คือไดเปนกรรมการกับไมไดเปน แตถา 

แบบเครือขายภาคีเปนคณะทํางาน มันผลัดเปลี่ยนกันได ที่พิจิตรเขาทํา 

เรื่องสารเคมี เขาทําขอตกลงรวมกับ อปท. ๑๒ แหง มีผูวามาเปนประธาน 

มีวันประกาศอิสรภาพจากสารเคมีพิจิตร ส่ือมวลชนสวนกลางไปถายทําดวย 

มีกลไกติดตาม มีนโยบายสาธารณะชัดเจน และในบันทึกขอตกลงท่ีเขาทํา 

รวมกันในจังหวัด เขาเขียนชัดมากกวามีเปาหมายจะลดการใชใหเหลือกี่ 

เปอรเซ็นตภายในกี่ป รวมไปถึงเปาหมายการลดหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 

ดวย แสดงวานโยบายสาธารณะมีความชัดในระดับหน่ึง แลวเคล่ือนไปสูการ 

ปฏิบัติ แลวก็วนกลับมาในสมัชชาสุขภาพรอบตอๆ ไป

การประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ (HIA)

 HIA เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม เปนเคร่ืองมือมาใชประเมิน 

วาเมื่อมีนโยบายสาธารณะออกมาแลว หรือจะมีนโยบายสาธารณะเรื่องใด 

สงผลกระทบตอสุขภาพแคไหน เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการปรับ 

เปลี่ยนโดยที่ทุกฝายเขามารวมในการคุมครองสุขภาพประชาชนทุกกลุม 

อันนี้เปนเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่ง ในรัฐธรรมนูญป ๕๐ ไดมีการพูดไวแลว 

ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติก็มี ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขอใหมีการ

ประเมินแบบนี้ แตไมใชประเมินเพื่ออนุญาตใหมีโครงการแบบนี้หรือไมมี 
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โครงการก็เดินหนาไป แตประเมินเพื่อเรียนรูกันแลวก็ปรับปรุงนโยบาย 

เหลานั้น

 อีกเร่ือง คือ ยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษย มันเปนการขับเคล่ือน 

นโยบายอีกแบบหนึ่ง ที่ผมเลาทั้งหมดเปนนโยบายแบบมีสวนรวม คสช.

อนุมัติอีกเรื่องหนึ่งคือ ใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษย 

เปนการคนหาสิ่งดีดี เรื่องราวดีดี มีการจัดการฐานขอมูลจัดการความรู  

แลวก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สื่อสารทางสังคม นี่ก็คือการพัฒนา 

นโยบายสาธารณะแบบหนึ่ง โดยเอาเรื่องดีดีออกมานําเสนอ ตอไปเราจะ 

ผนวกขบวนการนี้เขากับขบวนการสมัชชาสุขภาพดวย

กลไกพหุภาคีจังหวัด

 สุดทายเรามีแนวคิดวา เพื่อความเขมแข็งของการทํางานในพื้นที่  

มันนาจะมีโครงการประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ 

สุขภาพที่จังหวัด โดยเชื่อมฝายวิชาการ ประชาชน และภาครัฐ เขามาเปน 

คณะทํางานเครือขายพหุภาคีจังหวัด กลไกเลขาจะอยูภาคสวนไหน ทาน 

ออกแบบเองไดตามธรรมชาติ แลวก็ถาเปนไปได สช. ก็พรอมท่ีจะไปลงนาม 

ความรวมมือเพื่อสนับสนุนกระบวนของทาน โดย สช.สนับสนุนทรัพยากร 

สนับสนุนกระบวนการทํางานผานกลไกเลขา อันนี้คือแนวคิดที่เราฝาก 

บางแหงทานมีแลวก็จะเสริมกัน เราหวังวากลไกนี้จะทําหนาที่สนับสนุน 

การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และผลักดันไปสูการปฏิบัติท่ีเปน

๒๔



รูปธรรมในพื้นที่ หรือทานจะผลักไปในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ หรือจะนํา

มติจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติลงมาปฏิบัติก็ได แนวคิดนี้ผมคุยกับหลาย 

จังหวัด ทางผูวาราชการก็เห็นดวยอยางมาก วากลไกน้ีจะชวยทํางานใหกับ 

จังหวัด มีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารแลวก็การจัดการที่ดี

 เราไดลองเสนอหลักการนี้ไว ๓ ประการ มีหลัก ๓ ม ม.แรก 

คือ มีใจ เคารพคุณคาในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความมุงมั่นและทํา

งานเพื่อคนอื่น เปนการเกาะเกี่ยวการทํางานเพื่อสาธารณะแบบพหุภาคี 

คือมาแบบใจมากอน แตใจมาอยางเดียวก็ไปไมได ถาไมมีการจัดการ 

ก็จะตองมีการคิดและจัดทําอยางเปนระบบและครบวงจร มีการเนนการมี

สวนรวมแลวก็ไมเอาประโยชนเขาตัว อาจารยหมอประเวศใหคาถาในการ

ทํางานไววา มันตองมีปญญา คือมีจินตนาการมากอนความรู จินตนาการ

วาคนในจังหวัดเราอยูรวมกันได สรางสุขภาวะได สันติสุขได มีความสุขได  

จินตนาการแลวตองมีความรูเปนฐาน ผมเรียนรูจากอาจารยประเวศ เม่ือกอน 

ผมก็ไมเขาใจนึกวาปญญากับความรูเปนอันเดียวกัน อาจารยก็อธิบายวา 

ปญญาเปนองครวมของความรู ความคิด ความดี มนุษยมีเหนือกวาสัตว 

คือมีปญญาแลวจิตนาการไปสูสิ่งที่ดี ความดีตองมากอน แลวตัวความ

รูตองมีตามมา แตถาเราไมมีจินตนาการเราใชความรูมันจะขัดแยงกัน  

เพราะความรูมันมีเหตุผลดวยกันทุกฝาย ขอมูลเดียวกันก็มองไดหลายแบบ 

ถาไมมีจินตนาการรวมหรือใชปญญารวมกัน เพราะฉะน้ันก็รูสึกวาเราเสนอ  

๓ ม ไว เม่ือทําแลวก็เกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม จนในท่ีสุดก็เกิดสุขภาวะ 

ลดทุกขภาวะได มันถึงจะเปนเปาหมายสุดทายที่ทุกคนตองการ
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 ตัวอยางของจังหวัดท่ี สช. ลงไปหนุนใหมีการพัฒนากลไกพหุภาคี 

เชน

 ที่เชียงราย ผมไปลงนามเมื่อปที่แลว กับ ๙ องคกรพหุภาคีแกน 

จังหวัด เราลงนามเพ่ือเปนพันธะทางสังคมรวมกัน ซ่ึง สช. ก็ตองหนุนตอไป 

พ่ีนองในจังหวัดก็ไดมาจับมือแนนข้ึน แลวก็ทํางานรวมกัน ตอไปน้ีจะหนุน 

พหุภาคีแลวจะหนุนผานแกนเลขานุการ การลงนามขอตกลงรวมแบบนี้

ไมไดทําตามที่ กพร.ใหสวนราชการทําเพื่อเก็บคะแนนไวประเมินผลงาน 

แตเราทําเปนพันธะสัญญาทางสังคมรวมกัน

 ท่ีลพบุรีก็ทําแลว มีท้ังพระสงฆ รองผูวาราชการ หัวหนาสวนราชการ 

มีภาคประชาชน ภาควิชาการ มีสถาบันการศึกษาอยางราชภัฎ และมีภาค

ประชาสังคมหลายองคกร มารวมลงนามดวยกัน

 ที่สระบุรีก็มีหลายภาคสวน วิชาการมีนอยหนอยเพราะเขาไมมี 

มหาวิทยาลัย พ้ืนท่ีน้ีเขามีปญหาเร่ืองทุกขภาวะเก่ียวกับมลภาวะเยอะมาก  

ไมใชแคฝุนควันจากโรงโมหิน แตขยะพิษเต็มไปหมด เปนขยะที่มาจาก 

นอกพื้นที่ เรากําลังคิดวาตองหานักวิชาการภายนอกเขาไปชวยเขา เพราะ

เขาขาดทางดานวิชาการก็ตองไปชวยกันหนุน

 ที่หนองบัวลําภู มีรองผูวาราชการ มีภาคประชาสังคม ภาค 

วิชาการที่เปนเครือขาย สกว.เขาไปทํางานดวย เขาไปหนุนวิชาการอยู 

แลวก็มีภาครัฐ มี อบจ. มีเทศบาลดวย 

 ท่ีอุดรธานีก็มีหลายภาคสวน ท้ังพ้ืนท่ีการศึกษา เกษตร พัฒนาสังคม 

ก็มารวมลงนามกัน
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 ที่อุบลราชธานี มีภาควิชาการเยอะมาก มีทั้งมหาวิทยาลัยอุบล 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีภาครัฐ ภาคประชาชน ซ่ึงแตละจังหวัดไมเหมือนกัน 

เราไมไดไปกําหนดใหเหมือนกัน ข้ึนอยูกับจังหวัดวาทานพรอมจับมือกับใคร 

เราก็เขาไปรวมหนุน

 ที่นานนี่เขมแข็งทั้ง ๓ ดาน ภาคประชาสังคมก็เขมแข็งมาก 

ภาควิชาการมีท้ังขางในเองและขางนอกเขาไปหนุน ภาครัฐก็เขารวมเต็มท่ี 

เขาไปเปนภาคีหนุนลงนามดวยกัน อันนี้คอนขางสมบูรณ

 หลังจากลงนามแลวทีมผมก็ลงไปทํางานตอดวย รวมกันพัฒนา 

โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนโครงการตอเนื่อง ๓ ป เพื่อใหเกิด 

การทํางานขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน

รวมอยางตอเนื่อง

ปดทาย

 ผมพูดมายาวเกินไปแลว ทีมงานชักกระสับกระสายเพราะใช 

เวลาเกินที่เขากําหนดให ตองขออภัย หวังวาที่ผมพูดนี้ คงมีประโยชนตอ 

การเรียนรูรวมกันเพื่อการทํางานรวมกันตอไปในอนาคตไดตามสมควร 

ขอขอบคุณครับ
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