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คํานํา

 คนในสังคมมีการกลาวกันหนาหูขึ้นวา “สมัชชาสุขภาพ” เปน

เครื่องมือ “ปฏิรูปประเทศไทย”

 “สมัชชาสุขภาพ” คืออะไร มีพัฒนาการมาอยางไร และที่ผาน

มามีการดําเนินงานในประเทศไทยมามากนอยขนาดไหน และมีผลเปน

อยางไร คงเปนคําถามที่ทุกคนตองการรูตองการทราบ

 เอกสารชิน้เลก็ๆ ฉบับนี ้ไดจดัทาํขึน้เพือ่ตอบคาํถามขางตนไวโดย

ยอ ซึง่เมือ่อานจบแลวจะมคีวามเขาใจในความหมาย หลักการ กระบวนการ 

และผลการดําเนินงานที่ผานมา ในระดับหนึ่ง

 “สมชัชาสุขภาพ” เปนนวตักรรมทางสังคมที่เกิดขึน้ตามพระราช

บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ถูกออกแบบใหเปนกระบวนการ

ที่เปดใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ ที่เปนทิศทางที่มีเปาหมายเพื่อความมีสุขหรือมีสุขภาวะของ

คนและของสังคม

 “สมชัชาสขุภาพ” เปนกระบวนการทีเ่นนใหคนในสงัคมทกุภาค

สวนเขามามสีวนรวม ตามแนวทางประชาธปิไตยแบบมสีวนรวมอยางเคยีง

บาเคยีงไหลทดัเทยีมกนั มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูกนัแบบพีแ่บบนอง

เพื่อรวมกันหาทางออกใหกับปญหาหรือความทาทายที่เกิดขึ้น 
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“สมัชชาสุขภาพ” เปนกระบวนการที่นํายุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา ที่มุงเนนที่การสรางความสมดุลระหวางพลังทางปญญา พลังทาง

สังคม และพลังแหงอํานาจรัฐและการเมือง มารวมกันขับเคลื่อนงานไป

สูเปาหมายที่รวมกําหนด 

 “สมชัชาสขุภาพ” จงึถอืเปนเครือ่งมอืหนึง่ที่สามารถนาํมาใชใน

การ “ปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อสรางความสุขใหกับคนไทยทั้งประเทศได

หากทานผูอานสนใจในรายละเอียด สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 

www.samatcha.org
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บทนํา

       หนังสือ สมัชชาสุขภาพ: เครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปน

เครื่องมือในการทําความเขาใจและการนําประโยชนของกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางนโยบายรวมกันของ

คนในสังคมเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพ (สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย

ทีส่มบรูณทัง้ทางกาย ทางจติ ทางปญญา และทางสงัคม เชือ่มโยงกนัเปน

องครวมอยางสมดุล)  เนื้อหาหลักในหนังสือเลมนี ้ประกอบดวยสวนหลัก

สําคัญ ๒ สวนหลัก คือ 

 สวนที ่๑-๖  เปนการทําความเขาใจความหมาย คณุลกัษณะที่พงึ

ประสงคของสมัชชาสุขภาพ รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ ระบบและกลไก

สมัชชาสุขภาพ และพัฒนาการสมัชชาสุขภาพ

 สวนที่ ๖-๑๐ เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณจากการใช

กระบวนการสมัชชาสุขภาพพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีสวนรวม ทั้งในรูปแบบของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติ หลังจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว
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 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) หวังเปนอยาง

ยิง่วา ประสบการณทีท่านผูอานไดสมัผสัจากตัวอักษรในหนังสอืเลมนี ้จะ

เปนประโยชนในการนาํไปประยกุตใชสาํหรบัการพฒันานโยบายสาธารณะ

เพือ่สขุภาพแบบมีสวนรวมเพื่อความมีสขุภาพของผูคน ทัง้ในระดับชมุชน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศตอไป

๑
ความหมายสมัชชาสุขภาพ

 “สมัชชาสุขภาพ” เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณของพระ

ราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดใหความหมายไววาเปน 

“กระบวนการทีใ่หประชาชนและหนวยงานรฐัทีเ่กีย่วของไดรวมแลกเปลีย่น

องคความรูและเรยีนรูอยางสมานฉนัท เพือ่นําไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพื่อสขุภาพ หรือความมีสขุภาพของประชาชน โดยจัดใหมกีาร

ประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม”

 วัตถุประสงคที่สําคัญของสมัชชาสุขภาพ คือ การเปดพื้นที่

สาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและหลากหลาย เพื่อใหฝายตางๆ 

ในสงัคม ไดมพีืน้ที่ในการพบปะ พดูคยุ แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนั นาํไปสู

การคนหาทางออกหรือการมีขอเสนอในการปฏิบัติตอฝายตางๆ ซึ่งเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายที่มุงหวังใหเกิดการผลักดันไปสูการปฏิบัติเพื่อให

สมชัชาสุขภาพ
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เกิดสุขภาวะรวมทั้งการนําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมๆ ที่ดีงาม

 อกีนยัหนึ่ง สมชัชาสุขภาพเปนกระบวนการที่เชื่อมรอยทุนจากทุก

ภาคสวนในสงัคมใหเขามารวมกนัทํางานเพื่อขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ โดยไดนํายุทธศาสตร “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” มาเปน

พื้นฐานสําคัญในการออกแบบกระบวนการและกลไกในการทํางานรวม

กันอยางสรางสรรค เพื่อทํางานที่ยากใหสําเร็จ

๒
หลักการสําคญัของสมัชชาสุขภาพ

หลักการสําคัญที่เปนพื้นฐานของสมัชชาสุขภาพเพื่อใหเปนเครื่องมือ
ในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม ประกอบดวย 

หลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) สมชัชาสขุภาพเปนกระบวนการของพฒันานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของในสังคมใหเขามารวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ความรูตางๆ รวมกันถกแถลงปรกึษาหารอื เพือ่กาํหนดทศิทาง
หรือแนวนโยบาย รวมดําเนินการ รวมติดตาม รวมปรับปรุง
แกไข และรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง จนทุกฝายในสังคมรูสึก

วาเปนเจาของนโยบายสาธารณะนั้นรวมกัน

นโยบายสาธารณะ หมายถึง ทศิทางหรือแนวทางที่
สงัคมโดยรวมเห็นวาหรือเชื่อวาควรจะดําเนินการไป
ในทิศทางนั้น
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นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ หมายถึง นโยบายสาธารณะที่แสดง
ความหวงใยอยางชัดเจนในเรื่องสขุภาพ พรอมทีจ่ะรบัผิดชอบตอ
ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึน้จากนโยบายนั้น ขณะเดียวกนัก็
เปนนโยบายที่มุงสรางเสริมสิง่แวดลอม ทัง้ทางสังคมและกายภาพ
ทีเ่อื้อตอการมีชีวติที่มสีขุภาพดี และมุงใหประชาชนมีทางเลือกและ
สามารถเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพดีได

 (๒) สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมี

  สวนรวม

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมในทางการ
เมือง การปกครอง ตลอดจนการกําหนดวิถีชีวิตที่สอดคลองกับ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีเงื่อนไขสําคัญ ๔ 
ประการ
 ๑) ทกุคนสามารถยกประเด็นปญหาหนึ่งขึ้นมา เพื่อกาํหนด
เปนวาระของการประชุม สามารถเสนอทางเลือกและมีสวนรวมใน
การเลือกหรือตัดสินใจสุดทายได
 ๒) เปนการประชุมที่ทกุคนสามารถพูดคยุกนัไดอยางทั่วถงึ
 ๓) มกีารปรึกษาหารือหรืออภปิรายประเด็นปญหาที่หยบิยก
มาพิจารณากันอยางกวางขวาง ทกุคนตองการมีสวนรวมในการ
อภิปราย และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
 ๔) มีแนวโนมที่พยายามจะใหเกิดความเห็นพองรวมกันใน
ประเด็นปญหาที่พิจารณา

(๓) สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการทํางานดวยยุทธศาสตร
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใชในการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหา
ที่ยากและซับซอน โดยพึ่งพาพลัง ๓ สวน ที่เชื่อมโยงกัน คือ
พลังทางปญญา พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐหรือ
อํานาจทางการเมือง

ดง

าร

๑. การสรางความรูหรือการทํางานทางวิชาการ

 ๒. การเคลื่อนไหวของสังคม           ๓. การเชื่อมโยงกับการเมือง

ยุทธศาสตร “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือการเชื่อมโยงการสราง
องคความรูการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน/สังคม และการ
สนับสนุนทางการเมืองเขาดวยกัน ในการหาทางออกเรื่องใดเรื่องหนึง่
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๓
คุณลักษณะสมัชชาสุขภาพ

ที่พึงประสงค

 สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค มีคุณลักษณะที่สําคัญ  ๖ ประการ 

คือ

 (  
)

 
( ) 

 (
)

 
 

( . )

 

 (๑) กลไกการจดัเปนกลไกพหภุาค ีสมชัชาสขุภาพเปนเครือ่งมอื

พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม จงึจําเปนตองมกีลไก

ที่ทําหนาที่ออกแบบ วางแผนและการดําเนินงานที่มีความรูและเขาใจ

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ฉะนั้นองคประกอบของกลไกที่ทํา

หนาที่ดังกลาวจึงมีความสําคัญอยางมาก จากประสบการณที่ผานมา

กลไกการจดัสมชัชาสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุจะมอีงคประกอบครบ

ทัง้ ๓ ภาคสวน ทัง้ภาควิชาชีพ/วชิาการ ภาคการเมือง/ราชการ และภาค

ประชาสังคมและประชาชน มาทํางานรวมกันแบบภาคีหุนสวน ซึ่งอาจ

จะออกมาในรูปของคณะทํางาน คณะกรรมการหรือมีการรวมตัวกันเปน

เครือขายคนทํางานแบบไมเปนทางการก็ได  

 (๒) มกีารจัดการอยางเปนระบบ การจดัสมชัชาสขุภาพเพื่อนาํ

ไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพคงไมใชเปนเพยีงการจัดเวที

วชิาการหรือเวทีสาธารณะทั่ว ๆ  ไป แตเปนกระบวนการที่มเีปาหมายเพื่อ

หาฉนัทามตริวมกนัของผูเขามารวมเวทใีนการกาํหนดประเดน็เชิงนโยบาย 

กาํหนดทางเลอืก การตดัสนิใจทางนโยบาย การนาํนโยบายไปสูการปฏบิตัิ 

รวมถึงการติดตามประเมินผล ฉะนั้นจึงจาํเปนตองมีการจัดการอยางเปน

ระบบ ตั้งแต การไดมาซึ่งประเด็นเชิงนโยบาย การทํางานวิชาการและ

การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารวม

เวที ตลอดจนวิธีการประชุม เพื่อใหไดมาซึ่งมติหรือขอเสนอเชิงนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติในระดับตาง ๆ  

 (๓)  ใชฐานความรูผสมผสานเขากับฐานดานจิตใจ สมัชชา

สุขภาพเปนกระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรยีนรูอยางสมานฉันท ซึง่หมายถงึการ

ใชขอมูลวิชาการและความรู หรืออาจเรียกวา “ปญญา” เปนฐานในการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ไมไดใชอารมณความรูสึกเปนที่ตั้ง นอกจาก

นั้นยังเปนกระบวนการที่ไมรังเกียจเดียดฉันทกัน ไมมีการแบงพรรคแบง

พวก ยึดความสมานฉันท หรืออาจเรียกวา “ความรักสมัครสมาน” เปน 

กรอบในการพดูคยุแลกเปลีย่นกนัดวย ฉะนัน้ สมชัชาสขุภาพจงึตองมคีวาม

98



สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมสมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

ประณีตในการออกแบบและจัดการเพราะเปนกระบวนการที่ใชความรัก 

ใชปญญา ใชความรู ใชความสมานฉันท เปนฐานในการทํางาน

 (๔)  ทุกฝายที่เขามารวมกันเปนไปอยางเคียงบาเคียงไหลกัน 

สมชัชาสขุภาพเปนกระบวนการประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม (Participatory 

Democracy) ที่หมายถึงเปนกระบวนการของประชาชน เพื่อประชาชน 

และโดยประชาชน ที่คํานึงถึงความเทาเทียมกันของทุกภาคสวนที่เขามา

รวมกันทํางานและทํางานกันอยางเคียงบาเคียงไหล โดยมุงไปที่เปาหมาย

ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

 (๕)  มปีระเด็นชดัเจน  เปนทีท่ราบกนัดีอยูแลววาสมชัชาสุขภาพ

เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ ฉะนั้นในการทํางาน

จึงจําเปนตองมีประเด็นเชิงนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งไมจําเปนตองประเด็นที่

ใหญกไ็ด  ควรเริ่มจากประเดน็เลก็ ๆ  และใกลตวั โดยประเดน็เชงินโยบาย

ที่เกิดขึ้นตองมีกระบวนการคนหารวมกัน และนําไปพัฒนาเปนขอเสนอ

เชิงนโยบายโดยอาศัยขอมูลวิชาการและองคความรูรองรับรวมกัน 

 (๖) มโีอกาสผลกัดนัไปสูการปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรมในหลายชอง
ทาง ผลสําเร็จของการจัดสมัชชาสุขภาพไมไดจบลงที่การมีมติหรือขอ

เสนอเชิงนโยบายเทานั้น แตตองมีกระบวนการขับเคลื่อนและผลักดัน

มติหรือขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติ และถือเปนหนาที่รวมกัน

ของทุกฝายที่จะนาํมติหรอืขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไปทํางานตามบทบาท

หนาที่ตน โดยไมปลอยใหฝายหนึ่งฝายใดเปนผูดําเนินการแตเพียงลําพัง  

๔
รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ

 พระราชบญัญัตสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกาํหนดใหสมชัชา

สุขภาพ มี ๓ รูปแบบ คือ

 (๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หมายถึง กระบวนการที่ให

ประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู

อยางสมานฉนัท เพือ่นาํไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ

หรอืความมีสขุภาพของประชาชน โดยจดัใหมกีารประชุมอยางเปนระบบ

และมีสวนรวม โดยการใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการ

ดําเนินการ

 (๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง กระบวนการที่

ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียน

รูอยางสมานฉันท เพือ่นาํไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ

หรอืความมีสขุภาพของประชาชน โดยจดัใหมกีารประชุมอยางเปนระบบ

และมีสวนรวม โดยการประเด็นสาธารณะเปนตัวตั้งในการดําเนินการ

 (๓) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ หมายถึง กระบวนการระดับชาติ

ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและ

เรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยาง

เปนระบบและมีสวนรวม

1110



สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมสมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

๕ 
ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ

 มาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ กาํหนดให คณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(คสช.) มหีนาทีจ่ดัใหมี

สมชัชาสขุภาพแหงชาตแิละสนบัสนนุในการจดัใหมสีมชัชาสขุภาพเฉพาะ

พื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งในการจัดสมัชชาสุขภาพ

แตละรูปแบบมีระบบและกลไกการทํางาน (ตามแผนภาพ) ดังนี้ 

 (โปรดดูแผนภาพหนาถัดไป)

แผ
นภ
าพ

แส
ดง
ระบ

บแ
ละ
กล
ไกข

อง
สมั
ชช
าสุ
ขภ
าพ

ทั้ง
 ๓

 รูป
แบ
บ 
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 ๑) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแหง

ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ - ๔๕ กาํหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหง

ชาติ(คสช.) จดัใหมสีมชัชาสุขภาพปละ ๑ ครั้ง โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธี

การจดัการทีเ่กีย่วของกบัการประชมุรวมถงึหลกัเกณฑอืน่ทีเ่กีย่วของ และ

ดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และให คสช. พิจารณาดําเนินการ

ผลักดันขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุผล

ตามควรแกกรณีตอไป

 คสช. จงึไดแตงตัง้ คจ.สช. เปนกลไกดาํเนนิการจดัสมัชชาสขุภาพ

แหงชาตใินแตละป ประกอบดวยตวัแทนจาก ๓ ภาคสวนตามยทุธศาสตร

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 

เปนประธาน คจ.สช. และในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการ

จัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มี 

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เปนประธาน คจ.สช. 

      นพ.สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ      รศ.ดร.ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา

 นอกจากนั้น คสช. ยงัไดมี

การแตงตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่น

และติดตามการดําเนินงานตามมติ

สมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ(คมส.) ขึน้

มาทําหนาที่ขับเคลื่อนมติสมัชชา

สขุภาพแหงชาติ โดยมีองคประกอบ

จากตวัแทนจาก ๓ ภาคสวน มนีาย

สพุฒัน ธนะพงิคพงศ เปนประธาน 

คมส. ในชวงป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

 ๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เปนไปตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่าํหนดใหมกีารจดัและการสนบัสนนุการจดัสมชัชาสขุภาพ

เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธกีารที่ คสช. กาํหนด ในปจจบุนั คสช. ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น (คพส.) ขึ้น มีหนาที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนางาน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด โดยมี นพ.สุวิทย  

วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน คพส. ในชวงป ๒๕๕๓-๒๕๕๔

นายสุพัฒน ธนะพิงคพงศ 
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๖
พัฒนาการสมัชชาสุขภาพ

 อาจกลาวไดวา “สมัชชาสุขภาพ” ในประเทศไทย เริ่มมีครั้งแรก

ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ แตยังไมไดเรียกชื่อนี้ เมื่อคณะกรรมการระบาดวิทยา

แหงชาตไิดรวมกบัหลายหนวยงานจดัเวท ี“สมชัชาสาธารณสขุแหงชาต”ิ  

ขึน้ จนกระทัง่เมือ่มกีารประกาศใชระเบยีบสาํนกันายกรัฐมนตรวีาดวยการ

ปฏริปูระบบสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ สาํนักงานคณะกรรมการปฏริปู

ระบบสขุภาพแหงชาต ิ(สปรส.) ไดเริ่มขบัเคลือ่นกระบวนการปฏริปูระบบ

สุขภาพอยางเปนทางการ และไดพัฒนากระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” 

ควบคูไปดวย โดยไดสนับสนุนใหเกิดสมัชชาสุขภาพ ใน ๓ รูปแบบ คือ 

“สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่” “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” และ 

“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนปแรกที่มกีารจัดสมัชชาสุขภาพ มกีารจัดงาน 

“ตลาดนัดสขุภาพ” และการจัด “เวทีสาธิตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เพือ่

รับฟงความคิดเห็นตอสาระที่ควรบรรจุรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหง

ชาติ มีเครือขายเขารวมตลาดนัดสุขภาพประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน รวม

เวทสีาธติสมชัชาสขุภาพแหงชาตปิระมาณ ๕,๐๐๐ คน ภายใตกติกาและ

ระบบการประชมุทีเ่นนความกระชบั ตรงประเดน็ และเปดโอกาสใหมสีวน

รวมมากที่สุด
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“ความอยูเย็นเปนสุข” มีผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ประมาณ ๓,๗๖๐ คน และสมัชชาสุขภาพทุกระดับประมาณ ๒๙,๐๐๐ 

คน 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ทาง สปรส. ไดใหการสนับสนุนโครงการจัด

สมชัชาสขุภาพตอเนือ่ง รวม ๓๓ โครงการ แตจากการประเมินผลภายใน

พบปญหาวาเนื่องดวย สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการที่มีเปาหมาย วิธี
การมากกวาการประชุมทัว่ไป และมใิชการรณรงคสรางเสริมสขุภาพ การ

ทําความเขาใจกับผูรับทุนจึงเปนเรื่องยาก และทีมประเมินจากภายนอก

ไดสะทอนถึงความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของสมัชชาสุขภาพให

สามารถตอบรับกับบทบาทการเปนกลไกผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพแบบมีสวนรวมซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของสมัชชาสุขภาพ ดังนั้น  

สปรส. จงึเริ่มสนบัสนนุการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ทีใ่น ๑๕ จงัหวดัเปา

หมาย ไดแก พะเยา แพร นาน พิจิตร นครสวรรค อุบลราชธานี อุดรธานี 

กาฬสินธุ นครปฐม ตราด สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สงขลา และ

นครศรีธรรมราช และยังคงมีการจัด “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” วาดวย 

“เศรษฐกิจพอเพียง สูสังคมอยูเย็นเปนสุข” มีผูเขารวมทั้งในสวนงาน

สมัชชาสุขภาพและลานสมัชชาสุขภาพกวา  ๓๐,๐๐๐ คน 

 ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เปนปทีม่กีารประกาศใชพระราชบญัญตัสิขุภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดเปลี่ยนกลไกจาก สปรส. มาเปนสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดมกีารปรับปรงุการสนับสนนุอยาง

เปนระบบโดยจดัทาํหลกัเกณฑวธิกีารสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พืน้ที/่ประเด็น และใชเปนแนวทางในการสนับสนุน แตยงัมลีกัษณะของการ

ใหหนวยงาน กลุมองคกร ภาคีเครือขายตางๆ เสนอโครงการมาเพื่อขอรับ

 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๕ สนับสนุนใหจัดเวทีสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ ทั้ง “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่”  “สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น” และในเวที “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” พิจารณารางพระราช

บญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิมนีายกรฐัมนตรมีารบัราง พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ 

และเปนประธานปดสมัชชาสุขภาพแหงชาติดวย มีผูเขารวมเวทีทั้งหมด

รวมกันมากกวา ๔๔,๐๐๐ คน  

 ป พ.ศ. ๒๕๔๖ สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ใน

ระดับภาคทั้ง ๔ ภาค และ “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” โดยการนําสาระ

สาํคญัตามรางพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาตมิากาํหนดเปนประเด็นใน

การขับเคลื่อน มีผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติประมาณ 

๓,๐๐๐ คน

 ป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่ใน

ระดับจงัหวัดและกลุมจงัหวัดทกุภาคทั่วประเทศ รวมทั้งจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น เรื่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่องคนพิการ เปนตน 

โดยมีการจดั “สมัชชาสขุภาพแหงชาต”ิ วาดวยเรือ่ง “เกษตรและอาหาร

เพื่อสุขภาพ” (เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดทุกข) มี

ผูเขารวมกระบวนการสมชัชาสขุภาพแหงชาตปิระมาณ ๓,๕๐๐ คน และ

สมัชชาสุขภาพทุกระดับรวม ประมาณ ๓๒,๖๐๐ คน

 ป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการปรับรูปแบบ การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นทีแ่ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยใหเครือขายองคกรภาคี

สขุภาพ หนวยงานของรฐัและเอกชน เสนอโครงการมาขอรบัการสนบัสนนุ

การจัดสมัชชาสุขภาพ มีกระบวนการพิจารณาอยางเปนระบบ รวม ๖๔ 

โครงการ และมีการจัด “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” ในประเด็นหลักเรื่อง 
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การสนับสนุนตามหลักเกณฑของ สช. แนวทางการพัฒนาโครงการยังคง

เนนการตอยอดการขับเคลื่อนของพื้นทีจ่ากปทีผ่านมา โดยไดกาํหนดพื้นที่

เปาหมาย ๑๖ จงัหวัด (กาํหนดใหเปนพืน้ทีน่าํรอง) พจิารณาจากจังหวัดที่

มีศักยภาพโดยใชเกณฑการคัดเลือกจากแกนนํา กลไก และกระบวนการ

ขับเคลื่อนตลอดจนผลที่เกิดขึ้นที่ผานมา 

 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุนให

เหมาะสมและทันกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนา

แบงเปน ๒ กลุม กลุมที่เนนการพฒันาเชิงคณุภาพ ไดสนับสนุนการดาํเนนิ

งานใน ๑๕ จังหวัด และกลุมทั่วไป ไดสนับสนุนใหมีกระบวนการพัฒนา

โดยมุงเนนใหเกิดกลไกพหุภาคี และมีการขยายเครือขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

ไดสนับสนุนไปรวม ๘๗ โครงการ 

 ในปนี้ไดมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางเปนทางการเปน

ครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ภายใตแนวคิด

หลัก (Theme) “จิตวิญญาณสมัชชาและธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ” มกีจิกรรม ทัง้ลานสมัชชา การกลาวสนุทรพจนของผูแทนกลุม

เครือขาย และการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยมีสมาชิกจาก ๑๗๘ 

กลุมเครือขาย จํานวนพันกวาคนเขารวม และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติมีฉันทามติรวมกัน ๑๔ มติ 

 ป พ.ศ. ๒๕๕๒ สช. ไดมกีารสนบัสนนุในพืน้ทีโ่ดยใหความสาํคญั

กบัการพัฒนาในระดับจงัหวัด เนนการพัฒนากลไกพหุภาคีในระดับจงัหวัด 

การขยายเครอืขาย และการพฒันาระบบขอมลูสขุภาวะและเครอืขายใน

พืน้ที ่นอกจากนีม้กีารปรบัทศิทางการสนบัสนนุทีเ่นนในเชงิคณุภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายผลเปน ๒๘ จังหวัด 

การจัดสมชัชาสุขภาพแหงชาติ ปนีเ้ปนปทีส่องตามพระราชบัญญตัสิขุภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใตแนวคิดหลัก (Theme) “โอกาสและความ

ทาทายตอสุขภาวะจากวิกฤตซํ้าซอน” มีกิจกรรม ทั้งลานสมัชชา การ 

กลาวสุนทรพจนของผูแทนกลุมเครือขาย และการพิจารณาขอเสนอเชิง

นโยบาย โดยมสีมาชกิจาก ๑๘๐ กลุมเครอืขาย จาํนวนพนักวาคนเขารวม 

และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีฉันทามติรวมกัน ๑๑ มติ 

 ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังมีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พืน้ที ่โดยเนนการพฒันาในเชงิคณุภาพอยางตอเนื่อง มกีารสนบัสนนุพืน้ที่

เปาหมายเดมิและพืน้ที่ใหม รวม ๓๓ จงัหวดั และในปนีท้าง สช. ไดมกีาร

สนบัสนนุใหหนวยงานองคกรตางๆ นาํสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ไปใช

ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมมากขึ้น เชน

สาํนักงานพฒันาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ (HISO) ไดจดัสมชัชาสขุภาพ

เฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาสาร

สุขภาพแหงชาติ และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข จดักระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพือ่ใหสมาชิก

สมชัชาสขุภาพไดใหความเหน็ตอราง พ.ร.บ. อนามยัคุมครองอนามยัการ

เจริญพันธุ พ.ศ…กอนเสนอเขา ครม. ตอไป

 การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ปนี้เปนปที่สามตามพระราช

บญัญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใตแนวคดิหลกั (Theme) “รวม

ฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นาํสงัคมสูสขุภาวะ” มกีจิกรรม ทัง้ลานสมัชชา 

การกลาวสุนทรพจนของผูแทนกลุมเครือขาย และการพิจารณาขอเสนอ

เชงินโยบาย โดยมสีมาชกิจาก ๑๘๒ กลุมเครอืขาย จาํนวนพนักวาคนเขา

รวม และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีฉันทามติรวมกัน ๙ มติ 
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๗
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

ผานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

ตัง้แตประกาศใชพระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ถงึปจจบุนั 

มหีลายจงัหวดันํากระบวนการสมชัชาสขุภาพไปเปนเครือ่งมอืเพือ่กําหนด

ทิศทางหรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ เชน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดานเกษตรปลอดภัย 
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ๒๕๕๑)
 การใชสารเคมกีารเกษตรของจงัหวดัพจิติร ทาํใหเกดิปญหา

สารเคมีตกคางในรางกายของเกษตรกรและผูบรโิภค เปนอบัดบัสอง

ของประเทศติดตอกัน รวมทั้งการเปนหนี้สินของเกษตรกร  เพื่อการ

แกปญหาดังกลาวคณะทํางานสมัชชาสุขภาพ จึงไดจัดกระบวนการ

สมชัชาสขุภาพจงัหวดัพจิติร ป ๒๕๕๑ วาดวย องคกรองคกรทองถิน่

กับการสงเสริมเกษตรพอเพียงเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพดานเกษตรปลอดภัย โดยมีเปาหมายเพื่อลดหนี้สินพรอมกับ

สงเสรมิสขุภาพดขีองผูผลติและผูบรโิภค สิง่แวดลอมทีด่ภีายใตคาํขวัญ 

“เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย”

ญหา

สอง

การ
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          กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การศึกษาขอมูลสถานการณ

ปญหาในจังหวัด การถอดบทเรียน การจัดสมัชชาสุขภาพยอยใน

พื้นที่เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย และมีการพิจารณาขอเสนอเชิง

นโยบายรวมกัน และการประกาศ “วันอิสรภาพจากสารพิษ” ในเวที

สมัชชาสุขภาพจังหวัด และมีขอเสนอสําคัญเพื่อถวายเปนพระราช

กุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยมีเปาหมาย ๓ ป ๑ 

จังหวัด ๑ อบต. ไมเพิ่มหนี้สินระดับครัวเรือน ๒. ๑ อบต. ๑ หมูบาน 

หนี้สินลดลง ๖๐ % ของ อบต. ๓. ๑ หมูบาน ๑๐% ครัวเรือนหนี้

สินลดลง  ๔. การรักษาสิ่งแวดลอม ไมเผาฟางขาว ฟนฟูคุณภาพดิน 

รวมกันดูแลอนุรักษปาและตนไม  โดยการปลูกปาไมเพิ่ม  ๕. เครือ

ขายทองถิน่ผลติพนัธุขาวปลูกมากกวา ๑๐ % และมโีรงสชีมุชน  โดย

มีมาตรการรวมกัน

 มติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย จากสมัชชาสุขภาพไดผลักดันเขา

สูแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๒ แหง และผลักดันเขาสูแผน

ยุทธศาสตรจังหวัดพิจิตร

ขอบญัญัติ อบต.ทาศาลาเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
(สมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรีธรรมราช ๒๕๕๑-๒๕๕๒)
 ทรัพยากรชายฝงเปนแหลงทํามาหากินของชาวประมง

พืน้บานกวาหมื่นครอบครัว และเปนแหลงอาหารโปรตีนทีม่คีณุภาพ

สูงที่สุด สะอาด ราคาถูกใหกับคนนครศรีธรรมราช และสงไปยัง

จงัหวดัอืน่ๆ แตปจจบุนัทรพัยากรชายฝงลดลงอยางตอเนือ่งจากหลาย

สาเหตุ แตทีส่าํคญัคอื การทําประมงแบบทําลายลาง มุงกอบโกยเอา

สตัวนํา้ใหมากที่สดุ โดยไมคาํนึงถงึการทําลายสัตวนํา้วัยออน สตัวนํา้

ที่กําลังวางไข สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม

 ดวยสถานการณปญหาดงักลาวโครงการพฒันาชมุชนเปนสขุ 

(ดบับานดบัเมอืง)  จงึไดเขามาทาํงานในพืน้ทีช่มุชนชายฝง บานในถุง 

และบานสระบัว ตําบลทาศาลา ตั้งแต ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน โดยใน

ป ๒๕๕๑ คณะทาํงานสมชัชาสขุภาพจงัหวดันครฯ ไดพฒันาประเดน็

ดงักลาวเปนหนึ่งใน ๓ ประเดน็ สมชัชาสขุภาพจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 กระบวนสมัชชาสุขภาพประเด็นดังกลาวเริ่มจากการศึกษา

สถานการณจัดการทรัพยากรชายฝง การรวมเรียนรูบทเรียนจาก

พื้นที่เล็กๆ สูการพัฒนารูปแบบบานสัตวนํ้าเพื่อการอนุรักษแบบมี

สวนรวม และการศึกษานโยบายรัฐที่เอื้อตอการจัดการทรัพยากร

ชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับการรวมศึกษาและ

พัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงรวมกับภาครัฐ/ทองถิ่น ประมง

จงัหวดั องคการบริหารสวนทองถิน่ปากพูนและทาศาลา นกัวชิาการ

จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณและมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 

ง 
๒)

ง

พ

ัง
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ไดกอใหเกดิองคความรูทีส่าํคญัสาํหรับการสงเสริมใหเกดิการจัดการ

ทรพัยากรชายฝงอยางยั่งยนืและรางขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็น

ดังกลาวนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอเสนอสําคัญ คือ ใหองคการบริหาร

สวนทองถิน่/องคการบรหิารสวนจงัหวดัออกกฎระเบยีบ ขอบญัญตัิ

โดยศึกษาขอมูลทางวิชาการรองรับ

 ป ๒๕๕๒ สมชัชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดาํเนนิ

การอยางตอเนื่อง โดยมีประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝงเปน ๑ 

ใน ๕ ประเด็น ซึ่งในประเด็นนี้ไดเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนอกีครัง้ในการขบัเคลือ่นขอเสนอเชงินโยบายไปสูการปฏบิตัิ 

จนเกดิเปนขอบัญญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทาศาลา วาดวย การ

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๒

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดานอาหารปลอดภัย 
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ๒๕๕๒-๒๕๕๓)
 จากสถานการณการใชสารเคมีในการเกษตรกรรมใน

ปริมาณสูงถึง ๙๔๘,๐๑๖,๐๔๘ บาทตอป โดยเกษตรกรใหเหตุผล

วา “ถาผลผลติมตีาํหน ิผูรบัซือ้ทีเ่ปนพอคาคนกลางจะไมยอมรบัซือ้

ผลผลิต” และผูบริโภคก็ยังไมคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ

อยางแทจรงิ โดยจะเลอืกซือ้พชืที่ไมมตีาํหนเิชนกนั จงึเปนเหตผุลให

เกษตรกรมกีารใชสารเคมใีนการผลติสนิคาเกษตรและอาหารสงูขึน้

เรื่อยๆ กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งเกษตรกร และผูบริโภค 

ประเด็นดงักลาวจงึถกูหยกิมาพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ

รวมกันของคนนาน

 กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ ดวยการจัดเวทีสมัชชา

สุขภาพระดับอําเภอ ๑๕ อําเภอ เพื่อศึกษาสถานการณ บทเรียน

ดีๆ ขอเสนอตอการพัฒนาและขอเสนอเชิงนโยบาย แลวนําสิ่งที่ได

จากเวทีสมชัชาสุขภาพในระดับอาํเภอมาเรียนรูในเวทสีมชัชาสุขภาพ

ระดับจังหวัดเพื่อเติมเต็มขอเสนอดังกลาว แลวรวมกันกําหนดเปน

นโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ผลักดันสูการปฏิบัติตอไป  

 ขอเสนอเชิงนโยบายที่สาํคญั คอื เสนอใหหนวยงานภาครัฐ 

อปท. องคกรชมุชน รวมกนัจัดดําเนนิมาตรการในการสงเสรมิพชืผล

ไมที่มีความปลอดภัย สงเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

พชืผลทางการเกษตรทีเ่กษตรมสีวนรวมในการรบัรองคณุภาพ การ

จัดการตลาดพืชผักผลไมปลอดสารพิษครอบคลุมทุกอําเภอ และ

มใน

ตุผล

บซื้อ
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เสนอใหรฐับาลออกกฎหมายควบคมุการนาํเขา การจดัจาํหนาย การ

โฆษณาและการใชสารเคมีอยางเขมงวด

 จากขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว ไดนาํไปสูการพัฒนาตลาดสด

บานพระเนตร เขตเทศบาลอําเภอเมือง จงัหวัดนาน เปนตลาดอาหาร

ปลอดภัยตามขอเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนานแลว

การแก ไขปญหาสุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชน 
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ๒๕๕๓)
 จากคําพูดของเด็กหญิงคนหนึ่งในการเขาคายทักษะชีวิต

เยาวชน บอกวา “ทาํไมผูใหญอยากใหแตพวกหนเูปนอนาคตของชาติ 

หนขูอเปนปจจบุนัของชาตดิวย” นยัคอื ปญหาของเดก็ควรจะใหเดก็

มสีวนรวม สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนครจึงกําหนดเปนยทุธศาสตร

การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๓ ในประเด็น 

“สขุภาวะทางเพศของเดก็และเยาวชน” ภายใตหวัขอ “ทาํไมหนทูอง

เร็วนัก” และมีการปรับกลไกการทํางานโดยเชิญผูที่มีประสบการณ

และหนวยงานที่เกีย่วของกบัเดก็และเยาวชนมาเปนคณะทาํงานเพิ่ม

เติม เชน พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวัด สาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษา ตํารวจ องคกรเอกชน สื่อมวลชนทองถิ่น และผูแทน

จากสภาเด็กจังหวัด เพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สกลนครรวมกนั รวมทัง้การทาํหลกัสูตรโรงเรยีนสมัชชาสขุภาพ เพือ่

เสริมสรางศักยภาพใหกับเยาวชนในการจัดกระบวนการมีสวนรวม

และการทํางานรวมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด

 ผลจากการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีขอเสนอหรือ

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนครที่สําคัญ เชน ๑) ใหองคกรภาคี

เครือขายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ชวยเหลือเยียวยาในกรณีตัง้ครรภ

ไมพึงประสงค มีการสงเสริมสุขภาพ ใหไดรับการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ  ๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุระดับ สนบัสนนุ

งบประมาณในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนและการจัดการ

สุขภาพ เพื่อเปนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง 

๓)  ใหหนวยงานดานการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา รวมจดัทําหลกัสตูร

เพือ่ใชในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาวาดวยมติหิญงิชาย ทกัษะชีวติ 

การมเีพศสัมพนัธทีป่ลอดภยั การวางแผนครอบครวัใหเหมาะสมกบั

วัย ตั้งแตชั้นประถมศึกษาหรือชวงชั้นที่ ๒ เปนตนไป และ ๔) ให

สาํนกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวัด ตาํรวจภธูร

จงัหวัด สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูประกอบการ

หอพัก ควบคุมกาํกบัตรวจสอบการดําเนนิการของหอพัก ใหเปนไป

ตามระเบียบอยางเครงครัดและตอเนื่อง เปนตน
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สมัชชาสุขภาพกับการจัดการสุขภาพระดับทองถิ่น 
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ๒๕๕๑-๒๕๕๒)
 การตอยอดทางความคิด ของแผนสุขจังหวัดสงขลา (ป 

๒๕๔๙ – ๒๕๕๐)  ในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ การขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดของสงขลา ได

หยิกยกเอาการทําแผนสุขภาพตําบลขึ้นมาเปนประเด็นนํา ดวยเห็น

ศักยภาพ เห็นโอกาสของความรวมมือของเหลาภาคีสุขภาพในพื้นที่ 

ขณะเดยีวกนักเ็หน็วาสมชัชาสขุภาพจะเปนเครือ่งมอืในการเชือ่มโยง

ความรู ตนทนุทีม่อียูจากชุมชน นาํมาสูการเขาถงึชองทางเชิงนโยบาย

ที่จะนําสิ่งดีๆ อันเปนพลังของชุมชนนํามาเปนฐานในการแกปญหา

ทุกขภาวะและจะนําไปสูการสรางสุขภาวะในที่สุด

 ป ๒๕๕๑ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา “ทองถิ่นกับการ

จดัการสขุภาพดวยแผนสุขภาพตาํบล” เปนกระบวนการแลกเปลีย่น

เรยีนรูผานสมชัชาสขุภาพจงัหวดั จนเกดิเปนขอเสนอเชงินโยบายทีผ่าน

ฉนัทามติจากสมาชิกเครือขาย เรยีกกันวา “คาํประกาศสมิหลา” โดย

มีขอเสนอสําคัญและมีการขับเคลื่อนจนนําไปสูการปฏิบัติไดในที่สุด 

คือ เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีกระบวนการสมัชชา

สุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวมกันอยางถูก

ตองในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ โดยเนนการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ อยางนอย ๔ ภาคสวน ประกอบดวย

ภาควชิาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการและภาคการเมอืงทองถิน่ 

บนพื้นฐานของขอมูล ความจริงในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดสมัชชาสุขภาพ

า (ป 

ยบาย

า ได

จะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ อยางนอยป ละ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๕๒ จากขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

จึงถูกขับเคลื่อนใหเกิดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อสราง

สุขภาวะในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ แหง ซึ่งแตละ อปท.

มีประเด็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่แตกตางกันไป เชน 

อบต.ปริก ผลักดันใหเกิด “คลินิคชุมชนอบอุน” อําเภอรําแดง ผลัก

ดัน “ยุทธศาสตรรําแดงนาอยู” และ เทศบาลบานพรุ มุงสูเปาหมาย 

“ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” เปนตน

พันธุกรรมพืชทองถิ่นกับความมั่นคงทางอาหาร
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ๒๕๕๓)
  อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ที่ทําใหสรรพชีวิตดํารงชีพอยูได 

ความมั่นคงทางอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานของมนุษย ขณะ

ที่ปจจุบันประเทศไทยนําเขาพืชและผลิตภัณฑอาหารสัตวจากตาง

ประเทศเพิ่มขึ้นในอตัราสงู ทัง้ทีเ่ปนพชือาหารทีป่ระเทศไทยผลติเอง

ได ขณะที่กระแสบริโภคนิยม ทําใหเกษตรกรไมเห็นความสําคัญตอ

การเก็บรักษา พัฒนาและขายพันธุกรรมทองถิ่นตนเอง และยังมีขอ

กงัวลตอการสงเสริมการเกษตรโดยไรทศิทางจากภาครัฐ สงผลกระทบ

ตอวธิชีวีติเกษตรกรรมยัง่ยนื และความมัน่คงทางอาหาร  การสงเสรมิ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ และยอมรับในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และการอนรุกัษพนัธกุรรมพืชทองถิน่

อยูได 

ขณะ

กตาง
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“ขาวกับสุขภาวะเกษตรกร” 
(สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค ๒๕๕๑-๒๕๕๓)
 จากสถานการณปญหาทีพ่บ คอื ชาวนาทาํเกษตรเคมี พนัธุ

ขาวมีปญหา สขุภาพยํ่าแย สวนนโยบายประกันรายไดเกษตรกร พบ

วา ชาวนาไมทราบถงึสทิธ-ิการใชสทิธ ิไมรูราคาอางองิทีป่ระกาศทกุ

วันจันทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรคจึงไดจัดกระบวนการ

ขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็น “ขาวกับสุขภาวะ

เกษตรกร” ตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ และในป ๒๕๕๓ 

เปนการผลักดันมติจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปสูการปฏิบตัใินพื้นที่ 

อ.บรรพตพิสัย นํารอง ๓ ตําบล ซึ่งเวทีสมัชชาสุขภาพระดับตําบล

สามารถเชือ่มเครอืขายโรงเรยีนชาวนากบัองคกรปกครองสวนทองถิน่

ได สวนเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหวังเพื่อผลักดันใหเกิดนโยบาย

การเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดตอไป

 ทั้งนี้ ๓ ป ที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ “ขาวกับสุขภาวะ

เกษตรกร” รวมทั้งการขับเคลื่อนเครือขายโรงเรียนชาวนา สามารถ

สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายโรงเรียนชาวนา 

รวมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจนปรากฏเปนรูปธรรม ไดแก ๑)

การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเครือขายโรงเรียนชาวนา

จังหวัดนครสวรรค จาก อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง สนับสนุนทุนสราง

ศนูยฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ อบต.บรรพตพสิยัสนบัสนนุสรางศนูยฯ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒) การสรางและสนับสนุนกิจกรรมของเครือขาย

โรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค จาก อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง 
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ตองบรูณาการดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยกีบัภมูปิญญาทองถิน่ โดย

อาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน 

 เรื่อง พันธุกรรมพืชทองถิ่นกับความมั่นคงทางอาหาร จึงถูก

กําหนดเปน ๑ ใน ๓ ประเด็น (๑. ทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ ๒. 

พันธุกรรมพืชทองถิ่นกับความมั่นคงทางอาหาร และ ๓. การพัฒนา

กลไกและยุทธศาสตรเสริมสรางสุขภาวะเด็ก/เยาวชนที่เหมาะสม

กับบริบทของทองถิ่น) ซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ป ๒๕๕๓ มี

ฉันทามติตอขอเสนอนโยบายดังกลาว เชน หนวยงานของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตองสงเสริมสนับสนุน การเก็บรวบรวมขอมูล

ทางวิชาการ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ในการเก็บรักษา 

พัฒนา และขยายพันธุกรรมพืชทองถิ่น โดยมีสวนรวม จากสถาบัน

การศึกษาและเครือขายเกษตรกรในลักษณะภาคีความรวมมือ จัด

ตั้งศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในโครงการเครือขายพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภาคใต

ตอนบน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จังหวัดชุมพร โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน เปนตน
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อบต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว อบต.

มาบแก อ.ลาดยาว อบต.ทุงทอง อ.หนองบัว และ อบต.หวยถั่วใต 

อ.หนองบัว ซึ่งทั้งหมดเปนพื้นที่ที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ “ขาวกับ

สุขภาวะเกษตรกร” ในระดับตําบล
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๘
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

ผานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 ตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

จนถึงปจจบุนั กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดถกูนาํไปเปน

เครือ่งมอืในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมของ

หนวยงาน องคกรตางๆ มากขึ้น เชน 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 

 ปจจบุนัขอมลูขาวสารดานสขุภาพยงัมขีอจาํกดัหลายประการ 

อาท ิปญหาการขาดกลไกกําหนดนโยบายดานขอมลูสขุภาพ ปญหาการ

เขาไมถงึขอมลู ปญหาขอมลูขาดคณุภาพและความครบถวน ความซํา้

ซอนของระบบจัดเก็บ ขอมลูทีม่อียูขาดการนําไปใชประโยชน เปนตน 

ซึ่งระบบขอมูลขาวสารสุขภาพมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทาง

นโยบาย และการขับเคลื่อนดานสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับ

พื้นที่ อีกทั้งใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังไดใหความสําคัญ

กับระบบขอมูลขาวสารสุขภาพและการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน

สขุภาพ โดยกาํหนดใหระดบัชาตมิกีารกาํหนดทศิทางนโยบายในการ

พฒันาระบบขอมลูขาวสารสุขภาพ และการนาํขอมูลสขุภาพไปใชขบั

เคลื่อนนโยบายสาธารณะ

 ในป ๒๕๕๓ สาํนกัพฒันาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ (HISO) 

จงึรวมกับสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(สช.) และองคกร

ภาคีเครือขาย จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อ

พัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาสารสุขภาพแหง

ชาติ ที่มาจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาค

ราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคประชาสังคมและ

เอกชน โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดมีฉันทามติตอ

ขอเสนอเชิงนโยบาย และใหการรับรองแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ เพื่อเสนอตอ ครม. ตอไป โดย

มียุทธศาสตรที่สําคัญ ๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

๑) ยทุธศาสตรการพฒันากลไกสนับสนุนดานระบบขอมลู

ขาวสารสุขภาพ 

๒) ยุทธศาสตรการบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่

เหมาะสมและตอบสนองตอการใช 

๓) ยทุธศาสตรการกาํหนดมาตรฐานดานขอมลูและพฒันา

คุณภาพของขอมูล 
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๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการ

เชื่อมโยงขอมูล 

๕) ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการ

ใชประโยชน สือ่สารเผยแพร และประชาสัมพนัธขอมลู

ขาวสาร 

 และใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(คสช.) นาํเสนอแผน

ยุทธศาสตรฯ ตอ ครม. แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพ

แหงชาติ ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการประสาน

ทรพัยากรในการดาํเนนิงาน และใหรายงานผลการดาํเนนิงานในการ

ประชุมวิชาการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ทุก ๒ ป

              ตอมา คสช. ไดเห็นชอบการแตงตั้ง “คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารสุขภาพแหงชาติ” ที่มี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เปนประธาน

กรรมการเปนทีเ่รยีบรอยแลว และ ครม. เหน็ชอบตอ “แผนยทุธศาสตร 

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ” แลว เมื่อวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย 
ราง พ.ร.บ.อนามัยคุมครองการเจริญพันธุ พ.ศ…..

            สาํนักอนามยัการเจรญิพนัธุ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และมูลนิธิ

สรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) จัดกระบวนการสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเด็น เพื่อใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ที่มีตัวแทนทั้งภาคราชการ/การเมือง วิชาชีพ/วิชาการ และภาค

ประชาสังคมและเอกชน ไดใหความเห็นตอราง พ.ร.บ. อนามัยคุมครอง

อนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการ

เจริญพันธุ ที่มี รมว.กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน ไดรับมติ

จากสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นปรับแกพระราชบัญญัติ

ดงักลาวเพื่อเสนอ ครม. และ ครม. พจิารณารางพระราชบัญญตัแิลว 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ (ปจจุบันอยูระหวางการตีความของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ราง
            สาํ
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
วาดวย แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัย

และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
 ดวยการตระหนักถงึความสําคญัในการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายประเภท เพือ่

การพัฒนาประเทศใหกาวทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี อยางเทา

ทันและยั่งยืน ขณะที่ปจจุบันความรูความเขาใจเรื่องผลกระทบของ

นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑนาโนตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมทั้ง

ทางตรงและทางออมยงัคงมจีาํกดั ประกอบกบัขณะนี ้ประเทศไทยยงั

ไมมกีฎหมายเฉพาะและยงัไมมหีนวยงานใดทั้งในภาครฐัและเอกชน

ที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลและเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ประเทศไทยจําเปนตองมี “แผนยุทธศาสตรดานความ

ปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี” สําหรับเปนกรอบการ

ทํางาน ครอบคลุมตั้งแตการสรางความรูความเขาใจ ควบคุมกํากับ

ดูแล เฝาระวัง บริหารจัดการดานความปลอดภัยและจริยธรรม

ควบคูไปกับการพฒันา เพือ่เปนการปองกนัและเตรยีมรบัมอืแกไขผล

กระทบตางๆ อนัทีอ่าจเกิดขึน้จากการใชและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี

และผลิตภัณฑในประเทศ

 ดวยเหตุผลดังกลาว ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ศูนยนาโน

เทคโนโลยแีหงชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมกับสาํนกังาน

คณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(สช.) จดักระบวนการสมชัชาสขุภาพ

เฉพาะประเด็นเพือ่แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจรยิธรรม

นาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) และไดฉันทามติจากสมาชิก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ทั้งภาคราชการ/การเมือง วิชาชีพ/

วิชาการ และภาคประชาสังคมและเอกชน ดังนี้

    ๑) เห็นชอบตอสาระในแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและ

จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)

   ๒) ขอใหศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

        ๒.๑) นําเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ที่ผานความเห็นชอบตาม

ขอ ๑ แลว เสนอตอกลไกที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นชอบโดยเร็ว

       ๒.๒) สนับสนุนและประสานงานใหเกิดความรวมมือจากทุก

ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคม

และเอกชน ใหเขามารวมกันผลักดันใหเกิดการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรฯ อยางบูรณาการและเหมาะสม

       ๒.๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ดานความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยตีอสาธารณะอยาง

ตอเนื่องและเปนประจํา

     

     ทั้งนี้ มติสมัชชาสุขภาพและแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัย

และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) จะนําเขา

พิจารณาในคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตร

ดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี เพื่อเสนอ ครม. 

ใหความเห็นชอบตอไป

ิ
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
วาดวย แผนยุทธศาสตรชาติ 

การพัฒนาภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ ๒

 ดวยความกังวลวาปญหาและสถานการณที่มีผลกระทบตอ

การพัฒนาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือก จะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปจจัยภายในของ

ระบบและกลไกที่มีไมเขมแข็งและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เชน ขอตกลงเขตการคาแบบ

ทวิภาค ีขอตกลง Asian Harmonization และการละเมดิภมูปิญญา

ทองถิ่น ขณะที่มีนโยบายและขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่เห็น

ความสําคญัของการมียทุธศาสตรชาติในการพัฒนาภูมปิญญาทองถิ่น

ดานสุขภาพ การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือก 

 ตระหนักวานโยบายและทิศทางของประเทศในการพัฒนา 

เชน ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๗ 

มาตรการขอ ๖๑  ใหคณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สขุภาพแหงชาต ิภายใตคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิใหคาํปรกึษา

และขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

ในการขับเคลื่อน ผลักดันการดําเนินงาน ติดตาม กํากับ ประเมินผล 

แผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท และจัด

ทาํรายงาน และขอเสนอแนะเชงินโยบาย และยุทธศาสตรทีเ่กีย่วกบั

การขบัเคลือ่นภมูปิญญาทองถิน่ดานสขุภาพ การแพทยแผนไทย การ

แพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการ

สขุภาพแหงชาต ิเพือ่นาํเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเพือ่

ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการใหบรรลุผล

 ขณะที่แผนยทุธศาสตรชาต ิการพฒันาภมูปิญญาไท สขุภาพ

วิถีไท ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ไดกอใหเกิดความสําเร็จ ใน

ประเด็นยุทธศาสตรตางๆ แตก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการภายใตขอจํากัดที่มีอยู เชน การขาดความเขาใจ การขาด

การมสีวนรวม การขาดงบประมาณ และการขาดกลไกทีป่ระสทิธิภาพ 

ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

 เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรชาติ การ

พัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เพื่อเปนนโยบายและทิศทางของประเทศในการพัฒนาการแพทย

พื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ตอเนื่องจาก

แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 

๑ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

 ดวยเหตุนี้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพแหงชาติ จึงไดจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนา

แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับ

ที่ ๒ และมีมติสําคัญจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ ดังนี้

 ๑. รับรองแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท 

สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามภาคผนวกแนบ

มตินี้

การพัฒ
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 ๒.  ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒.๑  นําเสนอแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญา

ไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับไป

ดําเนินการตามยุทธศาสตร

๒.๒  ใหคณะกรรมการพัฒนาภูมปิญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

แหงชาติภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  เปน

หนวยงานหลักในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อน ผลกั

ดันการดําเนินงาน ติดตาม กํากับ ประเมินผล แผน

ยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถี

ไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยใหกระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลอืก กบัสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 

โดย สถาบันสุขภาพวิถีไทย รวมกันทําหนาที่ฝาย

เลขานุการของคณะกรรมการ 

๒.๓ มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาภมูปิญญาทองถิน่

ดานสขุภาพแหงชาต ิรายงานผลการดาํเนนิการตาม

แผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมปิญญาไท สขุภาพ

วิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตอสาธารณะ 

ทุก ๒ ป 

๒.๔ ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมพัฒนาการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนหนวย

งานหลกั ในการระดมทรพัยากรในการดาํเนนิงาน ทัง้

จากกระทรวงสาธารณสุขและองคกรภาคีทีเ่กีย่วของ 

เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติ

        ทัง้นีม้ตสิมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดงักลาวไดนาํเขาที่ประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(คสช.) เพื่อทราบแลว ในการประชมุ

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
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๙
สามปกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ภายหลังประกาศใช
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐

 พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ บญัญตัิ

ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(คสช.) จดัใหมสีมชัชาสขุภาพแหงชาติ

อยางนอยปละ ๑ ครัง้ ซึง่ทีผ่านมาไดมกีารจดัไปแลว ๓ ครัง้ ในแตละครัง้

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดมีฉันทามติรวมกัน ดังนี้

 ๑) สมชัชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จดัขึน้ระหวาง

วันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวม ๑๔ มติ 

 ๒) สมชัชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จดัขึน้ระหวาง

วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จํานวน ๑๑ มติ 

 ๓) สมชัชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จดัขึน้ระหวาง

วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จํานวน ๙ มติ 
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 ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ แตละครั้ง คจ.สช. ไดมีการ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติประจําปนั้นๆ 

และดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดย

เนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคี/เครอืขายตางๆ ใหเขามามี

สวนรวมอยางเปนระบบในขัน้ตอนตางๆ ทัง้ในการกาํหนดประเดน็นโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพที่จะเปนระเบียบวาระในการพิจารณาของสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ การจัดกระบวนการทางวิชาการและการมีสวนรวมจาก

ผูมสีวนไดเสยีทีเ่กีย่วของ เพือ่พฒันาขอเสนอเชงินโยบาย การใหความคดิ

เหน็อยางกวางขวางผานกระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่สมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเด็น และการจัดกระบวนการประชุมอยางเปนระบบและ

อยางมีสวนรวม เพื่อเปดโอกาสใหผูแทนกลุมเครือขายตางๆ ไดนําเสนอ

ความคิดเห็นของกลุม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมานฉันท 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอเชิงนโยบายที่ภาคีเครือขายตางๆ มีฉันทามติรวม

กัน
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๑๐
คุณคา

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

 ๑) คุณคาที่เกิดจากผลการนํามติไปขับเคลื่อน เปนสิ่งที่เกิด

ขึ้นแบบตรงไปตรงมา โดยมติกําหนดไวใหใครไปทําอยางไร หากหนวย

งานนั้นนําไปปฏิบัติตามมตินั้น ก็ถือวามตินั้นเกิดคุณคา ตัวอยางเชน ใน

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ สมาชิกที่เขารวมประชุมไดใหความ

เห็นชอบตอยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย และ

เรียกรองใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) นําเสนอยุทธศาสตร

ตอ ครม. เพื่อใหความเห็นชอบและสั่งการใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ทีส่อดคลองกบัยุทธศาสตรนัน้ ตอมาสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง

ชาติ (สช.) ไดนําเสนอเรื่องนี้ตอ คสช. และ คสช. มีมติใหนําเสนอเรื่องตอ 

ครม. และ ครม. ก็ไดเห็นชอบยุทธศาสตรและสั่งการใหมีการจัดทําแผน

ปฏิบัติการตามที่ คสช. เสนอ เปนตน 

 ๒) คณุคาทีเ่กดิจากองคกรหรอืหนวยงานตาง ๆ  นาํมตสิมัชชา

สุขภาพแหงชาติไปใชในการอางอิงในการทํางานตามพันธกิจขององคกร

ตน อาทิ อบต. นําไปอางอิงเพื่อการทําแผนงานโครงการพัฒนางานใน

พื้นที่ เปนตน

 ๓) คุณคาเชิงเปรียบเทียบ หมายความวาหากมีองคกรหนึ่ง

องคกรใดกําหนดแนวทางหรือวิธีการทํางานตามพันธกิจขององคกรตน 

ภาพงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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อาจมีผูหนึง่ผูใดนาํมาเปรยีบเทยีบกับขอความทีป่รากฎอยูในตวัมตสิมชัชา

สุขภาพแหงชาติที่ออกมากอนหนา และหากมีความไมสอดคลองตอง

กันก็จะถูกนําไปสูการรองขอใหองคกรนั้นปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการให

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  อาทิ มีการเปรียบเทียบสาระของแผน

ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย กับแผนยุทธศาสตร

ทรัพยสินทางปญญาที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย ซึ่งปรากฏวามีความ

ขัดแยงกัน นําไปสูการประชุมปรึกษาหารือและมีการตั้งกลไกขึ้นมาทํา

ยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญาดานยาและเวชภัณฑโดยเฉพาะ เปนตน

 ๔) เปน “วาระของสงัคม” หมายถงึ การแสดงใหเหน็วาสงัคม

ในชวงนัน้ ๆ  ใหความสําคญัตอปญหาในเรื่องอะไร อาท ิในป ๒๕๕๓ สงัคม

ใหความสําคัญกับปญหาสังคมเรื่อง “การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน” ซึ่ง

เปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติหนึ่งของป ๒๕๕๓ เปนตน

บทสงทาย

 “สมชัชาสุขภาพ” เปนนวตักรรมใหมทีเ่กดิขึ้นตามพระราชบัญญตัิ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยมีพัฒนาการมาเกือบ ๑๐ ป 

ซึ่งยังมีประเด็นที่ทาทายตอการพัฒนาที่ตองอาศัยพลังการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนใหเขามารวมกันเติมเต็มใหเครื่องมือนี้เปนที่ยอมรับ

ของสังคมในวงกวาง
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สมัชชาสุขภาพ:
เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

สมัชชาสุขภาพ
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