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บทบรรณาธิการ
“๑ ทศวรรษการเรียนรู สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่”

๑ ทศวรรษวิชชาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี (๒๕๔๓ ถึง 

๒๕๕๓) : สาํหรบัการนาํแนวคดิกระบวนการสมัชชาสขุภาพมาใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี

สวนรวมในสังคมไทย 

๑ ทศวรรษแหงการเรียนรู : แกนนํา กลุมองคกร เครือขาย

ตางๆ ในพื้นท่ี ผานรอน ผานฝน ผานหนาว บางแหงเดินไดไกล 

บางแหงเดินไดชา บางแหงกําลังพัฒนา ขึน้อยูกบัเหตุและปจจัยของ

แตละพ้ืนที่ การขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่จึงไมงายและ

เสนทางเดินก็ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบท่ีสวยงาม บางแหงลมลุก 

คลุกคลาน บางแหงเลิกลาไป บางแหงยังทนสูเพ่ืออุดมการณที่ยิ่ง

ใหญ ทุกยางกาวมีทั้งเสียหัวเราะ ความภาคภูมิใจ และคําติชม

ผสมผสานกันไป และทุกจังหวะกาวจึงเปนบทเรียนที่ทรงคุณคาย่ิง 

สําหรับการเรียนรูเพื่อจะเดินตอไปรวมกันอยางมั่นใจ 

๑ ทศวรรษของบทเรียนและองคความรู : บทเรียนที่ทาน

จะไดอานตอไปนี้ เปนความพยายามของคนทํางานจริงในพื้นที่ ได

สะทอนภาพความรู ความคิด ประสบการณในการขับเคล่ือนสมัชชา

สุขภาพผานเปนตัวหนังสือใหทุกทานไดรับรูและเรียนรู และเชิญ

ชวนใหทุกทานเขามารวมเดินทางไปพรอมกัน
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๑ ทศวรรษของการพัฒนาอยางตอเนื่อง : สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในฐานะผูเชื่อมประสานและหนุน

เสริมการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ ขอชื่นชมและใหกําลัง 

พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ที่กําลังสราง

กระบวนการเรียนรูคร้ังย่ิงใหญท่ีจะถูกบันทึกไวในหนาประวัติศาสตร

ของสังคมไทย และเช่ือม่ันวา ในอนาคต สมัชชาสุขภาพจะเปน

เคร่ืองมอืทีท่รงพลงัทีเ่ช่ือมโยงทกุภาคสวนของสงัคมมารวมกนัใชและ

รวมกันพัฒนาเพื่อสุขภาวะที่สมบูรณของสังคมไทยไดอยางแทจริง

ดวยจิตคารวะ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ธันวาคม ๒๕๕๓
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คํานํา
   

กวา ๑๐ ป นับจากปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน การ

รวมตัวของกลุมคนจากการแสดงคิดเห็นผานเวทีประชาพิจารณราง

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกของประเทศไทย เกิดความรูสึก

การเปนเจาของประเทศ รักถ่ินเกิดบานเกิด จัดต้ังกลุม ชมรม 

เครือขาย กระจายอยูในทุกพื้นที่ ประกอบกับการปฏิรูประบบ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบตอโครงสรางการบริหารราชการ

สวนภูมิภาค การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม การถายโอน

ภารกิจไปสูการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูประบบ

สุขภาพท่ีมุงเนนการสราง “สุขภาวะ” มากกวาการรักษาโรค แต

มุงการดูแลในมิติของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณเปนองครวม 

นั่นหมายถึงตอไปน้ีเรื่องสุขภาพไมใชเรื่องของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

แพทยหรือพยาบาลเพียงฝายเดียว แตเปนเร่ืองของคนทุกคนที่ตอง

มีหนาที่การดูแลสุขภาพของตนเอง และรวมรับผิดชอบกิจกรรมทาง

สงัคมท่ีทกุฝายมีสวนรวมตอการกระทําแลวสงผลกระทบตอสขุภาพ

ของผูอื่นในสังคมชุมชนนั้นดวย
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การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

จึงเปนที่มาของการรางกฎหมายฉบับประชาชนอีกหนึ่งฉบับนั่นคือ 

รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ..... ซึ่งเปนกฎหมายที่เกิด

จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพผานเวทีสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ัวประเทศ หรือเรียกวาเวที “สมัชชาสุขภาพ” รวบรวม

รายชือ่ประชาชนเพือ่สนบัสนุนราง พ.ร.บ.ดงักลาว มากกวา ๑๕๐,๐๐๐ 

รายชือ่ ผลกัดนัเขาสูสภาผูแทนราษฎร และตราออกมาเปนกฎหมาย

ไดสาํเรจ็เปน “พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐” ซึง่สาระ

ของ พ.ร.บ.นี้ไดกําหนดใหกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเคร่ืองมือ

สําคัญ โดยใหมีกลไกจัดการเปนแบบพหุภาคี (ทํางานรวมกันแบบ

แนวราบ) มุงสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือการ

สรางสุขภาวะ โดยการเชิญชวน “คน” ที่เก่ียวของ ในฐานะผูมีสวน

ไดเสีย ใหมารวมกันเปนเครือขาย (รัฐ/ประชาชน/วิชาการ/สื่อ/ธุรกิจ

เอกชน) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ปรึกษาหารือ ถกแถลง 

บนฐานของขอมูล/ความรูในการประชุมที่เปนระบบ มีสวนรวม 

สมานฉันท มีการสรางฉันทามติรวมกัน ออกมาในรูปของขอเสนอ

เชิงนโยบายหรอืปฏญิญา หรอืคาํประกาศ หรอืขอตกลงรวมกนั ฯลฯ 

มีการผลักดันขอเสนอใหเกิดการปฏิบัติจริงในหลายชองทาง และ

ติดตามพัฒนาเปนวงจรตอเนื่อง

จังหวัดพิจิตร เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดนําเอาเครื่องมือดังกลาว

มาชวยขบัเคลือ่นระบบสขุภาพของจงัหวดั โดยเริม่จากจดุเลก็ๆ แลว

คอยๆ เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวภาคีเครือขายทั้งภาคประชาสังคม/
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เอกชน ภาครัฐ/วิชาการ/วิชาชีพ และภาคการเมืองทองถิ่นดวย

ความอดทน รอยเรียงรวบรวมเชื่อมโยงเครือขาย รวมสานฝน สราง

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีตรงตามความจําเปนพื้นฐาน 

ความตองการของคนในพื้นที่

หวังเปนอยางยิ่งวา บทเรียน “กวาทศวรรษ : วิชชาสมัชชา

สุขภาพจังหวัดพิจิตร” จะเปนประโยชนตอการทํางานเพื่อไปใหถึง

ซึ่งเปาหมายแหงสุขภาวะของคนพิจิตรตอไป

พนมศักดิ์  เอมอยู

ธันวาคม ๒๕๕๓
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บทนํา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร

๑. สมัชชาสุขภาพ

หลังจากที่พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได

มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  “สมัชชาสุขภาพ” ถูก

กําหนดใหเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สขุภาพแบบมีสวนรวม โดยไดใหความหมายของ  “สมชัชาสขุภาพ”  

วาเปน กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ

ไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อ

นําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความ

มีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ

และอยางมีสวนรวม  ทั้งนี้ไดแบงสมัชชาสุขภาพเปน ๓ แบบ คือ 

(๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี (๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

และ (๓) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

วัตถุประสงคที่สําคัญของสมัชชาสุขภาพ คือ การเปดพื้นท่ี

สาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและหลากหลาย เพ่ือใหฝาย

ตางๆ ในสังคม ไดมีพื้นที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน เพื่อคนหาทางออกรวมกัน หรือการมีขอเสนอในการปฏิบัติ

11
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ตอฝายตางๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองที่แลกเปล่ียนกัน หรือมีขอเสนอ

เชิงนโยบายท่ีมุงหวังใหเกิดการผลักดันไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิด

สุขภาวะรวมทั้งการนําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมๆ ที่ดีงาม

การพัฒนาสมัชชาสุขภาพ ไดนําเอายุทธศาสตร “สาม

เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี มาประยุกตใชเปน

พื้นฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ และกลไกในการทํางานรวม

กันอยางสรางสรรค ซึ่งองคประกอบของยุทธศาสตรสามเหล่ียม

เขยื้อนภูเขา ปรากฏตามภาพท่ี ๑ ดังนี้

การสรางความรูหรือการทํางานวิชาการ

(ภาควิชาการ / วิชาชีพ)

การเคลื่อนไหวทางสังคม                   การเชื่อมโยงทางเมือง

(ภาคประชาสังคม)   (ภาคการเมือง / ราชการ)

ภาพท่ี ๑ 

แสดงองคประกอบของยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา
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การประยุกตใชยุทธศาสตร “สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา” ภาย

ใตสถานการณที่มีความแตกตางกันน้ัน จะเริ่มจากยุทธศาสตรใน

มุมใดกอนก็ได แตจะขาดมุมใดมุมหน่ึงไมได จะตองครบท้ัง

สามมุมจึงจะทําใหเกิดกลไกและกระบวนการท่ีเสริมพลังซึ่งกันและ

กันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูประสิทธิผลสูงสุดในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะ

การทดลองนําสมัชชาสุขภาพไปปฏิบัติจริงในสังคมไทยท่ี

ผานมาสามารถพัฒนาองคความรูไดระดับหนึ่ง แตเนื่องจากองค

ความรูสมัชชาสุขภาพในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ยังอยูในชวง

ของการเรียนรูและพัฒนาเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทใน

สังคมไทย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาตอยอดจาก

องคความรู ประสบการณเดิมที่มีอยู เรียนรูยกระดับโดยการพัฒนา

รปูแบบสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น

ใหเปนเครื่องมือในการสรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อใหเกิดสุขภาพ

ดี อาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป

ความหมายสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็น

 สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  

หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่ใหประชาชน

และหนวยงานของรัฐไดแลกเปลี่ยนองคความรูผานการประชุม
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อยางเปนระบบและมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือการมีสุขภาวะ โดยการใชอาณาบริเวณ

ที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ

 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

หมายถึง  กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่ใหประชาชน

และหนวยงานของรัฐไดแลกเปลี่ยนองคความรูผานการประชุม

อยางเปนระบบและมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือการมีสุขภาวะ โดยการใชประเด็น

สาธารณะเปนตัวตั้งในการดําเนินการ

หลักการสําคัญของสมัชชาสุขภาพ

การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ / เฉพาะประเด็นใหมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๐ มีหลักสําคัญ ดังตอไปนี้

๑) หลกัดําเนนิงานอยางเปนระบบ  ใหความสาํคญักับการ

ทํางานบนฐานขอมูล องคความรู และภูมิปญญา ผานกระบวนการ

นโยบายสาธารณะท่ีมีความชัดเจนเปนไปได สอดคลองกับสถาน

การณหรือสภาพปญหาของแตละพื้นที่/ประเด็น อยางเปนพลวัต

๒) หลกัยดืหยุน เปดกวางและหลากหลาย ใหความสําคญั

กับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการตางๆ ที่ยืดหยุนไดตามความ

เหมาะสม ตามสภาพบริบทของแตละพื้นที่แตละประเด็น หรือตาม

พลวัตของสังคม 

๓) หลักมีสวนรวม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจาก
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ทุกฝายที่เก่ียวของในสังคม ในระดับท่ีเหมาะสม (ในมิติของเน้ือหา 

กระบวนการ และการจัดการ) อยางมีศักดิ์ศรี ตามยุทธศาสตร

สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา ไดแก ฝายการเคล่ือนไหวทางสังคม (ภาค

ประชาสังคม ภาคประชาชน ชุมชนและสังคม) ฝายสรางองคความรู 

(ภาควิชาการและวิชาชีพ) ฝายการเมืองและราชการ (ภาคการเมือง 

ภาคราชการทั้งสวนกลางและทองถิ่น)

๔) หลักเรียนรูแลกเปล่ียนอยางบูรณาการ  ใหความสําคัญ

กับการใชสมัชชาสุขภาพเปนเคร่ืองมือในการสราง “กระบวนการ

เรียนรูรวมกัน” ของคนในสังคม โดยการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ 

และเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน เกิดความรูสึกความเปนเจาของ

หรือเปนเจาภาพรวมแบบพหุภาคี

คุณลักษณะท่ีสําคัญของสมัชชาสุขภาพ

เพื่อใหกลุม องคกร เครือขาย และหนวยงานของรัฐ รวม

ทั้งประชาชนท่ัวไปเขาถึงการจัดสมัชชาสุขภาพไดอยางทั่วถึง ควรมี

คุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพที่สําคัญเพื่อเปนเกณฑในการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็นดังตอไปนี้

๑) ตองมทีศิทางเปาหมายไปสูการสรางนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขของประชาชน

๒) ตองมลีกัษณะการประชมุอยางเปนระบบ และมรีปูแบบ

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมุงเนนการสรางฉันทามติ

รวมกัน

๓) ตองมุงเนนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและ
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หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึง

๔) ตองเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู

รวมกันอยางสมานฉันท

๕) ตองเปนพื้นที่สาธารณะท่ีสามารถเขาถึงไดตามหลัก

เกณฑที่กําหนดไว

วัตถุประสงคของสมัชชาสุขภาพ

๑) เพื่อสนับสนุนกลุมประชาชน ชุมชน เครือขาย ใหมี

ความเขาใจ และเขาถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๒) เพ่ือหนนุเสริมหนวยงานของรฐั องคกรภาคีเครือขายใช

กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพหรือสุขภาวะรวมกัน

๒. สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรรวมขับเคลื่อนกระบวนการสรางการมีสวน

รวมผานเวททีีเ่ราเรยีกกนัวา “มหกรรมสขุภาพ, รวมพลงัสรางสขุภาพ 

และสมัชชาสุขภาพ” มาตั้งแตป ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ เพื่อสรางกระแส 

และรบัฟงความคดิเหน็จากตวัแทนภาคประชาชนเพือ่นาํไปสูการยก

รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... โดยการเช่ือมประสาน

กับองคกรชุมชนในลักษณะพหุภาคี เนนกระบวนการมีสวนรวมเปน

หลัก เชน 

ป ๒๕๔๕ รวมกนัจดังาน “ชมุนุมภมูปิญญา พฒันาสขุภาวะ

คนพิจิตร” วันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนงานแสดงภูมิปญญา

Final Text Pichit.indd   16Final Text Pichit.indd   16 2/8/2011   10:10:03 AM2/8/2011   10:10:03 AM



17

พื้นบาน แลกเปล่ียนองคความรู รวมกันกําหนดทิศทางสุขภาพ

คนพิจิตร และรับฟงความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. .....

 ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ยังคงดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตอ

ราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ... ผานเวที “มหกรรมสรางสุขภาพ” 

(ชุมนุมภูมิปญญาทองถิ่น สรางสุขภาพ) โดยเครือขายหมออนามัย

จังหวัดพิจิตร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร กลุมแสง

ตะเกียง และเครือขายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และเวที “วปอ.สรางคนสรางสุขภาพ” 

วันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร เครือขาย

หมออนามัยฯ และชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ

ป ๒๕๔๘ จดัเวทสีมชัชาสขุภาพ วาดวย “การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน และสภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนจังหวัดพิจิตร” 

๑๙ กนัยายน ๒๕๔๘ โดยองคการบรหิารสวนจงัหวดัพจิติร สาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร การศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร และมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร

ป  ๒๕๔๙ ไดเกดิการเรียนรูกระบวนการสมัชชาสขุภาพอยาง

จรงิจงั ซึง่จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา กระบวนการขับเคลือ่น

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีเริ่มจากกลุมเกษตรกรกลุมเล็กๆ 

ที่ตระหนักตอปญหาสุขภาพผานมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร และ

เครือขายชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษเปนหลัก 

โดยไดรับการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข

ระดับตําบลจากการเจาะเลือดคนหาสารตกคางในกระแสเลือด 
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รวมกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดวยการจัดการความรู (Knowledge

Management) โดยการคนหาเกษตรกรที่มีองคความรูอยูในตัวตน 

(Tacit knowledge) ใหมีการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู (Share 

and Learn) ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักธรรม “อริยสัจ ๔” เปน

เครื่องมือนําทาง มีการนําความรูที่ไดไปปรับใชในระดับครัวเรือน 

ระดับกลุม หมูบาน หรือตําบล เกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติ ขณะท่ี

บางพ้ืนท่ีสามารถประสานงานและสรางทีมงานอยางไมเปนทาง

การ โดยการสงเสริมสนบัสนนุขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

บางพ้ืนที่สนับสนุนงบประมาณอยางเปนรูปธรรม บางพ้ืนที่นายก 

อบต. ก็เปนแกนนําที่ทําเกษตรพอเพียง ก็ยิ่งทําใหมีความชัดเจน

ในการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องมากข้ึน แตก็ยังมีปญหาในหลายๆ 

พื้นที่ ไมมีความคลองตัว ขาดความตอเน่ือง และความเช่ือมโยง 

ไมสามารถประสานพหุภาคีไดครอบคลุมนัก

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของ “สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา” พบวากระบวนการมีสวนรวมเกิดจากภาคประชาสังคมและ

เอกชน เปนมุมหลัก ตองใชกําลังความสามารถท่ีมีอยูอยางจํากัด

ของตัวเองในการศึกษาหาความรู การลองผิดลองถูกในการแกปญหา 

มีฝายวิชาการเขามามีสวนรวมบางแตก็ไมตอเนื่องสม่ําเสมอ ภาค

การเมืองทองถิ่นก็เชนกัน ยังไมเห็นความจําเปนในการแกปญหา

ทางดานสังคมมากนัก ยังคงมุงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปนหลกั จงึทาํใหภาพของการทาํงานรวมกนัของ ๓ ฝายไมครบถวน

สมบูรณ สงผลใหการแกไขปญหาเปนไปอยางเชื่องชา และขาด

ประสิทธิภาพ
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ป ๒๕๕๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงมีแนวทางการ

พัฒนาการยกระดับขึ้น โดยการเชิญชวนองคการบริหารสวนตําบล 

ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีใจท่ีจะแกทุกขของชาวบาน 

จาํนวน ๕ แหงการนาํเกษตรกรและปราชญชาวบานมาถอดบทเรยีน

รวมกัน วาเรามี ภูมิปญญาดีๆ ดานใดบาง ที่สามารถชวยแกปญหา

ของเกษตรกรได การพบปะ พูดคุย และเรียนรูในกลุมยอย แลวนํา

ขอคิด ความรูทีเ่กบ็เกีย่วไดมาปฏิบตัจิรงิในการทําเกษตรแบบลด ละ 

เลิกสารเคมี เกิดการต่ืนตัวของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จใน

ระดับหนึ่ง 

ป ๒๕๕๑ ผลท่ีเกดิจากความมุงมัน่ตัง้ใจของเกษตรกร ทาํให

อัตราผูปวยที่เจ็บปวยจากการใชสารเคมีในป ๒๕๕๑ ลดลงจาก

อันดับ ๒ มาอยูในอันดับ ๑๔ ของประเทศ ซึ่งเปนขาวดีที่สุดใน

รอบ ๑๐ ปของชีวิตเกษตรกร ถือวาเปนยางกาวของความสําเร็จที่

เปนเสมือนพลังผลักดันใหดําเนินการขับเคลื่อนการทําเกษตรแบบ

ลด ละ เลิกสารเคมีตอไป 

ผลแหงความสําเร็จดังกลาว “ขอมูล” ถูกนํามาเปน “อาวุธ” 

สําหรับการดําเนินงาน เรานําขอมูลน้ีเผยแพรประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบ และใช “บารมีความเปนผูนาํ” ของผูบรหิารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (นายกฯ) ที่เปนที่เคารพนับถือในแวดวงของ

เหลานายกฯ ดวยกันเอง เชิญชวนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ที่มีความพรอม และมีใจท่ีจะมารวมกันแกไขปญหา “ปญหาของคน

พิจิตร ตองแกโดยคนพิจิตร” เมื่อเห็นถึงปญหารวม จึงเกิดการรวม

ตัวกันกอตั้งเปน “เครือขายทองถิ่นสรางสุขคนพิจิตร” โดยมีองคการ
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บริหารสวนตําบล ๑๒ แหง มารวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ วาดวย องคกรทองถ่ินกับการสงเสริมเกษตรพอเพียง 

โดยมีเปาหมายเพื่อลดหนี้สิน พรอมกับสงเสริมสุขภาพดีของผูผลิต

และผูบริโภค สิ่งแวดลอมท่ีดี ภายใตคําขวัญ “เกษตรปลอดภัย 

อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

จากการรวมตัวกนัระหวางองคการบริหารสวนตําบล ๑๒ แหง 

มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

และเครือขายชมรมเกษตรธรรมชาติ ไดมีโอกาสรวมเสนอแนวทาง

การปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีชัดเจนในการหารือ พูดคุยกับ

หนวยงานภาครัฐระดับจงัหวัด โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดจังหวัด

พิจิตร “นายสมชัย หทยะตันติ” ไดยอมรับแนวคิดการสงเสริม

การพึง่พาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง และใหการสนบัสนนุ

การเรียนรูและพัฒนา แกไขปญหาอยางมีสวนรวม โดยการประกาศ 

“วันอิสรภาพจากสารพิษ” ในงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเราคาดหวังที่จะทําใหเกิดเกษตรกรความ

ตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด เปล่ียนวิถีการผลิต เปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภค 

ปลายป ๒๕๕๑ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) 

กําหนดใหมี “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑” อยางเปนทางการ

หลังจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ประกาศลง

ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๑๙ มีนาคม
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พ.ศ. ๒๕๕๐) จังหวัดพิจิตรมีโอกาสคัดเลือกตัวแทนในนาม “เครือ

ขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร” จํานวน ๘ ทาน เขารวมสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ (United National : 

UN) วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ การคัดเลือกผูแทนคัดเลือก

จากผูนาํของ ๓ ภาคสวน เราไดเรยีนรู และเขาใจกระบวนการสมชัชา

สุขภาพมากข้ึน

จากนั้นวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (คสช.) โดย “นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ” เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนและรวมทํา “บันทึกขอ

ตกลงความรวมมอื (MOU) การพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ

แบบมีสวนรวม” ระหวางพหภุาคจีงัหวดัพิจติรกับคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ วาดวยองคกรทองถ่ินกับการสงเสริมเกษตรพอเพียง โดย

กําหนดบทบาทและแนวทางการดําเนินงานไว ดังน้ี

๑. ประกาศเปนนโยบายของหนวยงาน ทีจ่ะเปนหนวยงาน

หลักในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีสวนรวม เพื่อระดมศักยภาพของหนวยงานในสังกัดมารวมทํางาน

เพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในทุก

รูปแบบอยางตอเนื่อง

๒. รวมกันประสานงานกับเครือขายท้ังภาควิชาการ ภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพื่อใหมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางกวางขวาง

๓. รวมกันสรางและพัฒนากลไกเพ่ือพัฒนากระบวนการ
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม เพื่อทําหนาท่ีวาง

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผน ติดตาม

และประเมินผล  ตลอดจนการทบทวนแผนท่ีวางไวอยางเปนระบบ

๔. รวมกันสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน

พัฒนากลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีสวนรวม

๕. รวมกันสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน

การสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคมรวมกันอยางกวางขวาง

๖. รวมกันใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการพัฒนากลไก

และกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม

๗. สนับสนุนการส่ือสารสาธารณะเพ่ือใหสังคมไดรับรูและ

เขามามีสวนรวมตามความเหมาะสม

มีการบูรณาการแผนงานโครงการป ๒๕๕๒ รวมกันของ 

๓ ฝาย ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มูลนิธิ

รวมพัฒนาพิจิตร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๖ แหง ภายใต 

“โครงการชุมชน ทองถิ่น รวมสรางสุขภาพดี คนพิจิตร”  เพื่อพัฒนา

กระบวนการสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้นแกประชาชนในชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวม โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที่ใน ๒ ระดับ ในการสรางสุขภาวะในรูปแบบการเรียนรูรวมกัน

จากการปฏิบัติจริง (interactive learning through action) ไดแก

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ระดับตําบล ในพื้นที่ของ 

อบต. ๑๖ แหง ซึ่งมีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพจาก

สภาพปญหาของพื้นท่ีอยางเปนระบบ กําหนดเปนประเด็นนโยบาย
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สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ชัดเจน จนมีความเห็นรวมกันในการกําหนด

เปนนโยบายดานสุขภาพของจังหวัดพิจิตร จํานวน ๖ ประเด็น คือ

๑. เกษตรปลอดสารพิษ

๒. การลดหน้ีสินของเกษตรกร

๓. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

๔. การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพของวัยรุน

๕. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ

๖. การปองกนัและควบคมุโรคเรือ้รงั (ความดนัโลหติสงู และ

 เบาหวาน)

จากการพัฒนานโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพในระดับ

ตาํบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มกีารปรับแผนงาน/โครงการของ

ตนเองใหรองรับนโยบายดังกลาวในป ๒๕๕๒ และนําเขาเปนแผน

งาน/โครงการสําหรับปตอไปในกรณีที่ไมสามารถปรับในปนี้ได

ประเด็นนโยบายฯ ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากคณะ

ทํางาน เพื่อนํานโยบายฯ เขาสูเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 

โดยไดรวมกนัพจิารณาวา ประเดน็ที ่๑ และ ๒ เปนประเดน็ทีเ่ก่ียวของ

กับเกษตรกร หากเกษตรกรสามารถลด ละ เลิก การใชสารเคมีได จะ

เปนการลดตนทุนในสวนหน่ึง สงผลใหเกษตรกรมีเงินเหลือหลัง

จากการขายผลผลิตก็จะสามารถชดใชหนี้สินที่มีอยู สามารถลดหน้ี

ได จึงใหรวมเปนประเด็นเดียวกันคือ “เกษตรปลอดภัย อาหาร

ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยในจังหวัดพิจิตร”

สวนประเด็น การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม และการจัดการ

ขยะ พจิารณาอยางรอบดานแลวเห็นวา เปนปญหาดานส่ิงแวดลอม
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ซึ่งตองมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับผูมีสวน

ไดสวนเสียในหลายระดับ อีกทั้งตองมีการประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม และดานสุขภาพ (EIA, HIA) อยางกวางขวาง และเปน

ระบบ จงึเห็นควรใหเสนอหนวยงานท่ีเกีย่วของรวมกันพจิารณาเปน

เฉพาะเรื่อง

เนื่องจากมีอุบัติการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม ๒๐๐๙ เกิดขึ้น คณะทํางานฯ มีความเห็นพองกันวา 

เปนภาวการณที่เรงดวน ตองประกาศใหเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ และใหทุกภาคสวนปฏิบัติ “ตามแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

และแผนปฏิบัติการแมบทการเตรียมความพรอมสําหรับการระบาด

ใหญของโรคไขหวัดใหญ พ.ศ. ๒๕๕๒” ซึง่ไดผานความเหน็ชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เครือขายสมัชชา

สขุภาพจังหวัดพจิติร จงึบรรจุเขาเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือใหทุกพื้นที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

จากเหตุผลการพิจารณาจากคณะทํางานดานวิชาการ 

เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงมีขอสรุป เห็นควรดําเนิน

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ป ๒๕๕๒ จํานวน ๕ ประเด็น ดังน้ี

๑. เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยใน

 จังหวัดพิจิตร

๒. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

๓. การเฝาระวังดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

๔. การเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H๑N๑)

๕. การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๕ ประเด็น ถูกบรรจุเขาสู

วาระการประชมุ “สมชัชาสุขภาพจงัหวดัพจิติร” ในวนัที ่๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลสําเร็จ หรือส่ิงดีๆ ที่

มีอยูในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู พิจารณาขอเสนอหรือรางมติการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่คณะทํางานไดรวมกันราง

เสนอเขาสูเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด และสรางเครือขายชุมชน

ทองถิ่นในการสรางสุขภาพ

เนือ่งจากการพจิารณายกปญหาขึน้มาเปนประเดน็นโยบาย

สาธารณะนั้น ตองมีการพิจารณาอยางรอบดานจากผูมีสวนไดสวน

เสีย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในฐานะหนวยงานควบคุม

กํากับดูแลเรื่องสุขภาพเปนหลัก ไดมอบนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพเพ่ิมอีก ๒ ประเด็น เพื่อใหครอบคลุมปญหาสาธารณสุขของ

จงัหวดัพจิติร ไดแก การดแูลอนามยัแมและเดก็ และสขุภาพคนพกิาร 

จึงเปนที่มาของการประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัด

พิจิตร ๗ ประเด็น หรือที่เราเรียกกันวา “นโยบาย ๕+๒” 

ป ๒๕๕๓ นโยบาย ๕+๒ ถกูนาํไปสูการปฏิบตัใินพ้ืนท่ีอยาง

กว้างขวาง มีการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น โดยกลไกคณะทํางานเฉพาะประเด็นตางๆ และกระบวน

การสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมุงเนนไปท่ีพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุง

ระบบบริการดานสาธารณสุข จากนโยบายดังกลาว จึงนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนระบบบริการแบบ “สรางนําซอม” โดยทุกภาคีมีสวนรวม 

ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพทองถ่ิน
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ดังนั้น จังหวัดพิจิตร จึงมุงเปาหมายไปท่ีพื้นที่ของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๒๙ แหง เนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ราชการสวน

ภูมิภาค องคกรเอกชน โดยกําหนดใหมีกลไกคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งมีองคประกอบจากคน ๓ ฝาย

มามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของตําบล ซึ่งมี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดย นายแพทยประจักษ  

วัฒนะกูล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สนับสนุนการสราง

สุขภาพโดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพสนับสนุนใหบุคลากรใน

สํานักงานฯ เชน หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและบุคลากรฯ 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และทีมนักวิชาการ

เปนพี่เลี้ยงในการชวยขับเคลื่อนนโยบายแปลงไปสูการปฏิบัติใน

พื้นที่

ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพในนาม “เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร” ก็ยัง

คงดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง มกีารพัฒนาศกัยภาพกลไกการสรางการ

มีสวนรวมโดยมุงเนนกลไกที่มีองคประกอบที่มาจากทั้ง ๓ ภาคสวน 

ใชพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู

ดวยการจัดเวทีสัญจรติดตามการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายฯ 

และพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพประเด็นที่พื้นที่มีความ

สนใจที่จะรวมกันขับเคลื่อนในป ๒๕๕๔ ตอไป
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๑
การกอเกิด

การกอตัวของคนทํางานเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด

พิจิตร เริ่มดําเนินการมาต้ังแต ป ๒๕๔๐ โดยเร่ิมจากการเคล่ือนไหว

เพ่ือดําเนินกระบวนการประชาพิจารณการรางรัฐธรรมนูญ ผานเวที

การประชาคมโดยมี ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ นักวิชาการท่ีเปนคนพิจิตร

โดยกําเนิด เปนผูริเริ่มเคลื่อนไหวเปาหมาย คือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนพิจิตร และการสรางสังคมท่ีพึงปรารถนารวมกัน โดย

การจัดเวที ไดผูนํา ผูบริหารจากหลายภาคสวนเขารวม ในฐานะ

คณะทํางานสภารางรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันกระบวนการ

เคลือ่นไหวในระดับจงัหวัดไดเชือ่มตอกบัองคกรภายนอก และไดรบั

อทิธพิลแนวคิดมาจาก “โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่ีแ่ยกอินโดจีน”  ทีเ่ปน

องคกรทํางานดานพัฒนาคน โดยเฉพาะการผลิตวิทยากรกระบวน

การทางสงัคม เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการพฒันา และ

นําไปสูความรวมมือในการจัดเวที “ประชาคมคนพิจิตร”

หลังจากเวทีประชาคม ไดทิ้งรองรอยทางความคิดจนนําไป

สูการรวมตัวกันของคนทํางานที่สนใจงานดานการพัฒนา และถือ

กําเนิดการจัดตั้งองคกรการพัฒนาขึ้นโดยใชชื่อวา “มูลนิธิรวม
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พัฒนาพิจิตร” ประกอบไปดวยนักวิชาการ เจาหนาที่รัฐ นักธุรกิจ 

เกษตรกร ครู ตัวแทนภาคประชาชน มาทํางานรวมกันในนามของ

องคกรอสิระ โดยม ีดร.ยุพา  อุดมศักด์ิ เปนประธาน และคุณสุรเดช  

เดชคุมวงศ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปนเลขานุการ 

ซึ่งเปนหัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ

เนื่องจากจังหวัดพิจิตร เปนเมืองกสิกรรม ดังน้ัน เปาหมาย

หลักของมูลนิธิฯ คือ การเปนองคกรรวมประสานในการสงเสริม

ความรวมมือภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเนนท่ีการสงเสริมและ

สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร ทัง้ในระดบักลุมและเครอื

ขาย รวมทั้งกระบวนการเคล่ือนไหวทางความคิดในสังคมพิจิตร

รูปแบบการทํางานหรือกิจกรรมในระยะแรกๆ ชวงป พ.ศ.

๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ จะเนนกระบวนการสรางความเคล่ือนไหวทางสังคม

ไมวาจะเปนกระบวนการการประชาพิจารณ การรณรงค การจัดเวที

เสวนา การประชุม เพื่อจุดประกายทางความคิดท่ีจะนําไปสูการ

เกิดประชาสังคมในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนบทบาทของหนวยงานใน

ระดับจังหวัด เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สํานักงาน

เกษตรจังหวัดพิจิตร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร ไดรวมกันจัดเสวนา 

“เกษตรปลอดสารพิษเพื่อชีวิตมีสุข” ขึ้น ๓ ครั้ง มุงประเด็นหลัก

เพ่ือแกปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตร มีเกษตรกร ผูบริโภค 

และภาครัฐเขารวมเวทีฯ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ไดจากเวที

เสวนาก็คือ สงเสริมการลด ละ เลิกการใชสารเคมี โดยมีคณะทํางาน

ทีป่ระกอบดวยจากพหุภาคทีัง้ภาครัฐ  เกษตรกร  และองคกรเอกชน 

ชวยกันคิดแผนปฏิบัติการในการสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ใน
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ขณะท่ีระดับภูมิภาค ไดมีการประสานความรวมมือกับ “สถาบัน

พัฒนาพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีน” โดยเนนการสงเสริมและการพัฒนา

ประชาสังคม พัฒนาศักยภาพบุคคลในการทําหนาที่เปนวิทยากร

กระบวนการทางสังคม โดยใชรปูแบบการจัดการอบรม มวีตัถุประสงค 

เพื่อสรางคนท่ีจะมาพัฒนาชุมชนใหไปสูสังคมที่พึงปรารถนา 

โดยผานการทําหนาทีเ่ปน “วทิยากรกระบวนการ”  ทีม่คีวามสามารถ

ในการจัดกระบวนการเรียนรูและสรางความตระหนักใหแกคนใน

สงัคม ผานการทําความเขาใจในสถานการณปจจุบนั การทํางานเปน

กลุม การคิดแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา

ป พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดรบัการสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลีย

ผาน “โครงการออสเตรเลียชวยชุมชน (AUSAIDS)” ในชื่อ “โครงการ

สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร” โดยดําเนินการในพื้นที่

เปาหมาย ๙ หมูบาน ใน ๖ ตําบลของ ๓ อําเภอ ในจังหวัดพิจิตร  

บนหลักการสงเสริมเร่ืองเกษตรปลอดสารพิษ กอแนวทางการเรยีนรู

เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน  

อนรุกัษฟนฟสูิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึผลติ  แปรรปู

และจัดการตลาดใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในหลายระดับ ตั้งแต

หมูบาน ตําบล จนถึงอําเภอ

จากการดาํเนนิโครงการดงักลาว จงึมกีารขยายผลเกดิแนวคดิ

ในการท่ีจะสราง “วิทยากรกระบวนการ” ดานการเกษตรปลอดสาร 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา โดยขยายแนวคิดในรูป

ของเครือขายวิทยากรกระบวนการ เพื่อเผยแพรแนวคิดการทํา

เกษตรปลอดสารและการแกปญหาใหกับชุมชน ซึ่งในขณะนั้นมี
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หนวยงานจากภายนอกท่ีหลากหลายเขามารวมเปนคณะทํางาน 

ไมวาจะเปนสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) สํานักงานปฏิรูป

สุขภาพ (สปรส.) ลงพื้นที่ทํางานโดยมุงประเด็นดานการพัฒนาเพ่ือ

สรางชุมชนเขมแข็ง ประเด็นเรื่องสุขภาพ และจุดน้ีเองที่เปนโอกาส

ใหแกนนําองคกรชาวบานที่ทํางานรวมกันไดเปดมุมมองการพัฒนา

ขึ้น มีการขยายแนวคิดไปสูกลุมเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ใชสารเคมี จนเกิดองคกรที่ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาค

ประชาชน ชื่อวา “ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ” 

ขึ้นในที่สุด

ในปเดียวกันนั้น ไดมีการพาแกนนําเกษตรปลอดสารพิษ 

และแกนนาํผูสนใจประมาณ ๕๐ คน ไปศกึษาดงูานเครอืขายปราชญ

อีสานที่ศูนยค้ําคูณ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในลักษณะองครวม เนนการ

พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเปนหลัก ใชภูมิปญญาชาวบานจาก

ปราชญชาวบานท่ีเปนตัวอยางในการพ่ึงตนเอง และขยายแนวคิด 

ผานหลักสูตรที่เรียกวา วิทยากรกระบวนการการเปล่ียนแปลงสูการ

พึ่งตนเองและพ่ึงพากันเอง ที่เรียกส้ันๆ วา วปอ. ภาคประชาชน 

นอกจากนั้นยังตั้งเปาหมายรวมกันอีกวา อีก ๒๐ ป ครอบครัวชาว

อีสาน ๑ ลานครอบครัวตองสามารถพ่ึงตนเองได ในครั้งน้ันทุกคน

ไดรบัฟงการเสวนา และปาฐกถาของ น.พ.ประเวศ วะส,ี คณุโสภณ 

สุภาพงษ และปราชญอีสานอีก ๑๒ คน ทําใหแกนนําสวนใหญเกิด

แรงบันดาลใจและมีความศรัทธารวมกันวาสามารถสรางเครือขาย

แบบนี้ที่พิจิตรไดตามยุทธศาสตรการสรางคน
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หลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน คณะทํางานก็มาประชุม

เชิงปฏิบัติการรวมกัน วิเคราะหรวมกันวา จริงๆ แลวภาคอีสานน้ัน

ครอบคลุมพื้นที่กวางใหญหลายจังหวัด ขณะที่พิจิตรน้ันเหมือนจาน

กลมๆ ลกูหนึง่นาจะขยายไดดกีวา จงึรวมกนัวางแผนสาํหรับดาํเนนิ

การในปตอไป

ป ๒๕๔๔ แกนนําเกษตรปลอดสารพิษ ที่มีการศึกษาและ

ปฏิบัติจริงในพื้นที่ และมีพื้นฐานจิตใจที่ยึดหลักในพระพุทธศาสนา 

โดยมีคุณบํารุง วรรณชาติ เกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาไรนาสวน

ผสม ป พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนแกนนํา รวมกันคนหาวา เมื่อตอนวิกฤติ

เศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐ ฟองสบูแตก แลวบุคคลเหลานี้สามารถเอาตัว

รอดอยูได เขาเหลาน้ันมีวิธีปฏิบัติอยางไร คณะทํางานจึงทําการ

คนหาและไดเชิญปราชญชาวบานทั่วจังหวัดมารวมตัวกันข้ึนเมื่อ

วันที่ ๑๖–๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่วัดดาน ตําบลไผขวาง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร “เวทีวัดดาน” ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ

การชุมนุมปราชญชาวบานของเมืองชาละวัน และเปนการระดม

ตัวบุคคลที่มีจิตใจอันมีเจตจํานงแนวแนที่จะทวนกระแสเกษตรยุค

ใหม และพยายามหาทางออกใหกับสังคมที่กําลังเผชิญหนาวิกฤต

เศรษฐกิจอยูดวยการรวมกันรางหลักสตูรการเรียนรูขึน้ โดยใชวธิกีาร

สอนกันเองจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการเรียนรูจริง 

ปฏิบัติจริง มีองคความรูและมีหลักการดําเนินชีวิตที่ทําใหครอบครัว

อบอุน และมีจิตวิญญาณท่ีจะขยายผลใหกับชุมชนและสังคมในวง

กวาง และมีการประเมินแหลงเรียนรูจนไดแหลงเรียนรูที่เปนที่ยอม

รับจํานวน ๕ จุด คือ 
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๑) สวนคุณบํารุง วรรณชาติ อ.ทับคลอ 

๒) สวนลุงณรงค แฉลมวงศ อ.บางมูลนาก 

๓) สวนลุงสมพงษ ธูปอน อ.ตะพานหิน 

๔) สวนลุงจวน ผลเกิด อ.บึงนาราง 

๕) เครือขายรวมใจพัฒนาโพทะเล 

 นําโดยลุงสมบัติ จันทรเชื้อ อ.โพทะเล

ผลจากการดําเนินกิจกรรมการการเรียนรู ทําใหแกนนํามี

ความเห็นวาตนเองมีความชัดเจนข้ึน ในเร่ืองแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง 

จากเดิมที่มีมักใหความสําคัญกับเรื่องเทคนิควิธีการในการทํา

เกษตรปลอดสาร แตกลบัละเลยในเรือ่งการพดูคยุถงึแนวคดิพืน้ฐาน

เก่ียวกบัเร่ืองการพ่ึงตนเอง และพ่ึงพากนัเอง ดงันัน้เม่ือกลุมแกนนํา

มีความพรอมทั้งความชัดเจนในแนวคิด การมีทักษะในเชิงปฏิบัติ 

และที่สําคัญคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง จึงเริ่มมีการจัดการหาแนว

ทางเพ่ือขยายแนวคิดในระดับการปฏิบัติ และเปนท่ีมาของการเกิด

การจัดทําหลักสูตร “การสรางกระบวนการเรียนรูดานการพึ่งตนเอง

และพึ่งพากันเอง” โดยใชชื่อเรียกวา “วิทยากรกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลง สูการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเอง” หรือเรียกยอๆ วา 

วปอ.ภาคประชาชน เกิดเปน “โรงเรียนวิทยากรการเปล่ียนแปลง สู

การพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง” (รร.วปอ.) ซึ่งสอนโดยใชหลัก

ธรรม “อรยิสจั ๔” เรียนรูจากความรูทีอ่ยูในตวัคน จากประสบการณ 

และเหตุการณจริง สรางผูนํากลุมใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เปน

กระบวนการเรียนรูทางปญญา คือ เรียนรูจากตัวอยางเชิงบวก และ

สรางฐานเครือขายเช่ือมโยงรองรับกระบวนการเรียนรู ดังนั้น จึงมี
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การขยายองคความรูกวางออกไปในกลุมเกษตรกร พรอมการพัฒนา

องคความรูใหมๆ  ทางดานเทคนคิการเกษตร และการบรหิารจดัการ 

การจัดการตลาด ไดผลผลิตที่ปลอดภัยจําหนายสูผูบริโภค โดยผาน

การตรวจสอบสารเคมีตกคางจากเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่

ตลอดระยะเวลา ๕ ป (ป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) มีผลการดําเนิน

งานเชิงประจักษ ไดพิสูจนวา คนพิจิตรสามารถสรางกระบวนการท่ี

นําไปสูการเปล่ียนแปลงวิธีคิด และวิถีการผลิต ไดอยางรวดเร็วใน

กลุมเกษตรกร จากเคยมีวิถีการผลิตที่ตองใชสารเคมี ซึ่งสงผลตอ

ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การเปนหนี้สิน มาสูการลดละเลิกการใช

สารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต และปลดหนี้ใหกับครอบครัวและ

สามารถพึ่งตนเองไดทั้งดานฐานการผลิต เทคโนโลยี องคความรู 

นอกจากน้ี ยงันาํไปสูการชวยเหลือเก้ือกลูกนัระหวางสมาชิกในกลุม

ในชุมชน และระหวางเครือขายท้ังในเร่ืองการถายทอดความรู ขอมลู

ขาวสาร การจดัตัง้ศนูยกระจายกากนํ้าตาล การนําพารวมกนัไปสูการ

พฒันาคุณภาพชีวติทีด่กีวาของสมาชิกภายใตกจิกรรมท่ีหลากหลาย

ของเครือขาย

เราเช่ือวาการทํางานท่ีจะประสบความสําเร็จไดเราตอง

สรางฐานใหแขง็แรงกอน เหมือนท่ีคณุหมอประเวศ  วะสี เคยกลาว

วา “เราตองทําฐานเจดียใหแขง็แรง ดรูะดับประเทศการเมืองเขมแข็ง 

เพราะมีเสียงขางมาก แตชนบทออนแอพ่ึงตัวเองไมได ทุกอยาง

ซื้อเคาหมด เสียคาโง เจดียแหลมสูงเดี๋ยวก็พัง” เชนเดียวกันถาเรา

ไมสรางฐานท่ีแข็งแรงหรือไมสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรสักวัน

หนึ่งเกษตรกรก็จะถูกกลืนตามกระแสสังคมในที่สุด
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สนุกกับการเรียนรูที่สวนลุงจวน

บรรยากาศการเรียนการสอน วปอ. ภาคประชาชน

บรรยากาศที่สวนลุงณรงค
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๒
พัฒนาการ

จากการกอเกิดสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรต้ังแตยุคแรกๆ 

ตั้งแตป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๗ เปนชวงของ “การกอรางสรางตัว” ของ

องคกรชุมชน คือ ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ 

ดวยการคนหาและสรางผูนําสําหรับเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน

นโยบายเกษตรปลอดสารพิษเปนประเด็นหลัก หลังจากไดผูนําแลว

ก็พัฒนาศักยภาพผูนํา จัดตั้งเปนศูนยเรียนรู ไดครอบครัวตนแบบ 

เชน กลุมผัก กลุมปุยชีวภาพ เปนตน ขยายผลจากศูนยเรียนรู 

เปนโรงเรียนภูมิปญญา จากกลุม ชมรมระดับหมูบาน/ตําบล ไปสู

ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยมีการประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยว

ของบาง แตภาพการมีสวนรวมจากสวนอื่นยังไมชัดเจน มีเพียงสวน

ของเกษตรกร ปราชญชาวบาน กับมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตรเปนหลัก 

โดยเฉพาะงบประมาณการฝกอบรม “วปอ.” ซึง่เปนหวัใจหลักในการ

พฒันาคน ไมไดรบัการสนบัสนนุจากภาครัฐเลย ตองหางบประมาณ

จากภาคเอกชนมาสนับสนุน
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ชวงป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เปนชวงของ “การผลิดอกออกผล”

เกิดผลสําเร็จในภาพของเครือขายกระจายอยูในทั้ง ๑๒ อําเภอ มี

ผูนาํท่ีผานการพัฒนาประมาณ ๓๐๐ กวาคน ซึง่ประกอบกับชวงเวลา

ดังกลาว สํานักงานเกษตรจังหวัดมีแผนการพัฒนาเกษตรกรตาม

แนวทางเดียวกันกับ รร.วปอ. จึงสนับสนุนงบประมาณใหชมรม

เกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษดําเนินการ และยังไดรับ

การสนบัสนนุงบประมาณจากองคการบรหิารสวนจงัหวดัพจิติร จาก

การประสานงานของมลูนธิริวมพฒันาพจิติร โดยอาศยัศกัยภาพการ

ประสานความรวมมือของคุณสุรเดช  เดชคุมวงศ เลขานุการมูลนิธฯิ 

จาก “สัมพันธภาพ” ที่มีอยูเปนทุนเดิม จะเห็นไดวา เคาโครง

ความรวมมือขององคประกอบของ ๓ ภาคสวน เริ่มปรากฏชัดขึ้น 

แตก็ยังไมสมบูรณ ยังขาดความครบถวนในสวนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับตําบล (อบต./ทบ.) กลุมประชาสังคมอื่นๆ และ

สวนราชการที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ

จนกระทั่งป ๒๕๕๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได

รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)” ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบ

สขุภาพแบบบูรณาการในพ้ืนทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๕ ตาํบล 

ไดแก ตําบลเนินมะกอก ตําบลวังกรด ตําบลวังหวา ตําบลทาเย่ียม 

และตําบลหัวดง พบวาสิ่งดีๆ หรือปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการสราง

สุขภาพในพ้ืนที่ดําเนินไปดวยดี เกิดขึ้นจากมีการประสานงาน 

สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนนอยลง ตอบสนองปญหาและความตอง

การทางดานสุขภาพของคนในพื้นที่รวดเร็วขึ้น เจาหนาที่ของ อปท. 
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และ สอ. มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรวมมือและตั้งใจทํางาน

โดยยึดเปาหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี สงผลให

ประชาชนยอมรับและมีความพึงพอใจในการรับบริการเขาถึง 

ใกลชิด รวดเร็ว อปท.สนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพมากขึ้น

จากผลการศึกษา ทําใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

นายแพทยประจักษ  วัฒนะกูล เห็นดวยกับบทสรุปจากการศึกษา

วิจัย จึงสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานแบบมีสวนรวมจากภาคี

เครือขาย ดังจะเห็นไดจากวิสัยทัศนของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิจิตร คือ “พิจิตรนาอยู ประชาชนมีสุขภาพดี ทุกภาคีมีสวน

รวมอยางมีความสุข” และกําหนดยุทธศาสตร “การสรางและสนับ

สนุนการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรสาธารณสุข

ที่สําคัญในการกําหนดเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงานใน

สังกัดทุกระดับ

ในหวงแหงโอกาสที่เอ้ือจากนโยบายการทํางานของภาครัฐ

อันสําคัญนี้ “หมอสุรเดช” ในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาองคกรและ

บุคลากรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ

เลขานุการมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร จึงไดผนวกแนวทางการทํางาน

แบบมีสวนรวม การพ่ึงพาตนเองสงมอบใหแกคนพิจิตร ดังคําพูดที่

เราไดยินอยูตลอดเวลาวา “เราทําในนามของคนพิจิตร ไมใชทําใน

นามของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง” ดังนั้น จึงมีการเจรจาพูดคุย

ชักชวนเหลานายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีลักษณะเปนผูนํา 

เปนรุนพี่ที่นายกฯ รุนนองๆ ใหความเคารพนับถือรวมตัวกัน ได

องคกรปกครองทองถิ่นทัพหนา ๑๒ แหง รวมตัวกันต้ังเปน 
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“เครือขายทองถ่ินสรางสุขคนพิจติร” โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ลดภาวะ

หน้ีสินของเกษตรกร และลดสารพิษตกคางในกระแสเลือด มีการพูด

คยุกันเปนระยะๆ และเริม่มหีนวยงานราชการเขามารวมดาํเนนิการ 

เพ่ือเปนพลังในการตอสูกับปญหาของเกษตรกร

แตเน่ืองจากการทํางานราชการในสังคมไทยสวนใหญตอง

รอหัวหนาสั่งถึงจะทํางาน จึงทําใหการเขามาของราชการในชวงแรก

ทํางานไดไมราบรื่นนัก แลวอยางน้ีพวกเราจะทําอยางไงดี! ในที่สุด 

“หมอสุรเดช” ก็ตัดสินใจหยิบโทรศัพทมือถือกดหาเลขาฯ หนาหอง

ทานผูวาราชการจังหวัดพิจิตร และนัดหมายการสนทนาในวันรุงข้ึน 

เหตุการณนี้ถือวาเปนนิมิตหมายท่ีดีในการพลิกฟนแผนดินทองของ

พวกเรา

วันเวลาชางผานไปอยางเชื่องชา ในที่สุดวันรุงขึ้นที่พวกเรา

รอคอยก็มาถึง แนวคิดของคนรากหญาที่ตองการปลดปลอยความ

เปนทาสจากสารเคมี ก็จะสามารถผลักดันแนวคิดนี้สูระดับปลาย

เจดียไดสาํเร็จ  ภายในหองท่ีแบงเปนสดัสวนท่ีใครตอใครนอยคนนัก

ที่จะมีโอกาสไดเขาไปได นาทีนั้น ทันทีที่ยางกาวเขามาในหองก็มี

เสียงพูดดังขึ้นวา

“เชิญนั่ง เชิญนั่ง มีอะไรก็วามา”

เมื่อหายจากความต่ืนเตนหมอสุรเดชก็พูดขึ้นวา

“...ที่พวกเรามาในวันนี้ก็ไมมีอะไรมาก คือปญหาของคน

พิจิตรปวยจากสารเคมีเปนอันดับ ๒ ของประเทศท่ีผานมาพวกเรา

เคย ลองเจาะเลือดตรวจของทานผูวาฯ ๓ คน ที่ผานมาพบวามี

สารเคมีตกคางในเลือดซึ่งอยูในระดับที่ไมปลอดภัยทั้งหมด ขณะ
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เดียวกันถาไปถาม ธกส.เกษตรกรเปนหนี้สินเกือบเกาพันลาน ดวย

เหตุนี้พวกเราจึงไดมารวมตัวเปนเครือขายทองถิ่นสรางสุขคน

พจิติร เพือ่เปาหมายลดหน้ีสนิ พรอมกับสงเสรมิสขุภาพดขีองผูผลติ

และผูบริโภค สิ่งแวดลอมที่ดีใหกลับคืนมา คณะทํางานสมัชชา

สุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงคิดจะจัดทําบันทึกความรวมมือในงาน

สมชัชาสขุภาพขึน้ ภายใตคาํขวญั “เกษตรปลอดภยั อาหารปลอดภยั 

ชีวิตปลอดภัย”

ทานผูวาฟงดวยใบหนาอันยิ้มแยมแลวกลาววา

“อืม... ผมเห็นดวย แลวจะจัดงานเม่ือไร”

เมื่อไดยินคําตอบดวยทาทีที่พรอมจะรวมมือทําใหพวกเรา

ยินดียิ่งนัก หมอสุรเดช จึงตอบกลับไปวา

“พวกเราจะจัดกอนวันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตกอนหนานี้พวกเราจะมี

การเตรียมงานกอน โดยเชิญภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน

เขารวมวางแผนในงานน้ีดวย”

ทานผูวาทําหนาครุนคิดไตรตรองสักครูกอนตอบวา

“ตกลง... ผมจะเขารวมดวย ผมของต้ังใหวันนั้นเปน “วัน

ประกาศอิสรภาพจาสารพิษ”

และแลว ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ วันประกาศอิสรภาพจากสารพิษ

กม็าถงึ บรเิวณศนูยชยัพัฒนาสริธิร อาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร 

เต็มไปดวยผูคนมากหนาหลายตา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร นายสมชัย 

หทยะตันติ ไดใหความรวมมือกับภาคีเครือขาย รวมลงนามบันทึก

ความรวมมือการทํางานของคน ๓ ฝาย และมีเวทีใหทั้ง ๓ ฝายได
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มาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการกําหนดทิศทางการทํางาน

ตอไป

จากเหตุการณวันนั้น จึงเปนตนทุนที่ทําใหคิดขยายพื้นที่

ดําเนินการแบบนํารอง โดยเสนอแนวความคิดนี้ใหกับพื้นที่ แลวให

อําเภอคัดเลือกองคกรปกครองทองถ่ินที่มีความพรอมท้ังดาน

ผูบรหิารทองถ่ิน และการมีสวนรวม อาํเภอละ ๑ แหง รวม ๑๒ อาํเภอ 

มีสองอําเภอที่คัดเลือกมา ๒ แหง เราจึงไดทองถ่ินที่จะรวมดําเนิน

การ จํานวน ๑๔  แหง

เริม่ตนเดอืนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดวยการเชญิผูทีเ่กีย่วของใน

พื้นที่ตําบลเปาหมาย ๑๔  แหง ซึ่งมีองคประกอบตาม “ยุทธศาสตร

สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา” ของทาน ศ.นพ. ประเวศ  วะส ีไดแก นายก 

อบต. และปลัด อบต., แกนนําชุมชน/เครือขาย/องคกรชุมชน, 

เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล และนักวิชาการสาธารณสุขระดับ

อําเภอ มาสัมมนา “สาธารณสุข พบ ภาคีรวมสรางสุขภาพ” จํานวน 

๓ วัน ๒ คืน เพื่อสรางสัมพันธภาพ ปรับแนวคิดการดําเนินงานให

เปนแนวทางและมีเปาหมายเดียวกัน เราเลือกใชสถานท่ีตางจังหวัด 

เพราะเราตองการใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของข้ันตอน

กระบวนการของการสัมมนาในครั้งนี้

สิ่งไดจากการสัมมนา คือ เราได “ใจ” ของภาคีเครือขาย 

พวกเขามีความตั้งใจมุงมั่นมากที่จะจัดการระบบสุขภาพทองถิ่น

ใหมีความเขมแข็งดวยมือของตนเอง และเราไดเคร่ืองมือที่เรียกวา 

“ตารางอิสรภาพ” ที่ทุกคนไดชวยกันคิดขีดความสามารถหลักของ

ปจจัยที่สําคัญ ๔ ปจจัยดวยกลุมของพวกเขาเองอยางเปน “อิสระ” 
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ปราศจากอํานาจครอบงํา โดยมีเปาหมายเพื่อบรรลุความเปนเลิศ

ของแตละปจจัย เปนการคิดขีดความสามารถบนฐานของการปฏิบัติ  

ความเขาใจ และความเช่ือที่อยูบนฐานของความรู ทั้งที่เปนความรู

ชัดแจง (จากนักวิชาการ, ตํารา) และความรูในคน โดยแบงขีดความ

สามารถออกเปน ๕ ระดับ คือ ขีดความสามารถระดับเริ่มตน 

(๑) ไปจนถึงระดับสูงสุด (๕) ปจจัยที่สําคัญ ๔ ปจจัย ไดแก

 • เจาหนาที่สาธารณสุขตําบล

 • นายกองคการบริหารสวนตําบล

 • แกนนําชุมชน/เครือขาย/องคกรชุมชน

 • กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ

จากนั้นนําตารางอิสรภาพมาใหแตละตําบลประเมินตนเอง

ตามขีดความสามารถหลักของทั้ง ๔ ปจจัย วาแตละปจจัยในตําบล

ของตนเองนั้นอยูในระดับใด (ระดับ ๑–๕) ในปจจุบัน และตั้ง

เปาหมายการพัฒนาเพื่อรักษาระดับ หรือยกระดับของขีดความ

สามารถในแตละปจจยัโดยกระบวนการเรยีนรูรวมกนัจากการปฏบิตัิ

จริงในตําบลของตนเองตอไป

หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา เปาหมายการดําเนินงานของ

เราคือ ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนพื้นที่ในการพัฒนา

ระบบสุขภาพทองถ่ิน พวกเราเร่ิมกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการ

ปฏิบัติจริง โดยการประสานให อบต. เปาหมาย จัดเวที “สมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นที่ตําบล” เพื่อวิเคราะหสถานการณสุขภาพของ

ประชาชนในตําบลของตนเอง แลวรวมกันกําหนดเปน “นโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ”
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จากเวทีนี ้เราไดเหน็ความมีวสิยัทศันของกลุมแกนนาํชมุชน

ที่มองจุดมุงหมายที่ตองการใหสุขภาพของประชาชนเปนอยางไร

ในอนาคตขางหนาไดอยางชดัเจน จนสามารถรวมกนัประกาศนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพไดตรงตามสถานการณ  นอกจากน้ีเรายังได

เหน็ถงึ “ความเขมแข็ง” ของกลุมเครือขายภาคประชาสังคมท่ีม ี“ความ

พรอมเพยีงกนั” สนบัสนุนการดาํเนนิงานอยางเตม็กําลงั “การบรูณา

การแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ” จากการแปลงนโยบายฯ ไป

สูการปฏิบัติใชขั้นตอนตามวงจร PDCA ดังน้ี

๑. ขั้นตอนการวางแผนงาน (Plan; P)

เนื่องจากเราเร่ิมดําเนินการกลางปงบประมาณประจําป

อบต. ทุกแหงผานข้ันตอนการจัดทําแผนงานของตําบลและอนุมัติ

แผนงานเปนขอบัญญัติรายจายงบประมาณประจําปไปแลว เราจึง

ใชวิธีการ “ปรับแผนงาน” โดยการใหเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล

ประสานงานกับ อบต. เชิญผูเกี่ยวของกับประเด็นนโยบาย

สาธารณะฯ มารวมการประชุมปรับแผนงาน ดวยการพิจารณาดูวา

ในขอบญัญัตฯิ มแีผนงานอะไรบางทีส่อดรับกบันโยบายสาธารณะฯ 

ที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นมา ถามีแผนฯ แลวก็มอบหมายใหผูรับผิด

ชอบเรงดําเนินการตามแผนไดเลย แตหากไมแผนงานที่สอดรับ

กับนโยบายสาธารณะฯ ก็รวมกันพิจารณาปรับแผนงานเขาไปใหม 

โดยผานข้ันตอนการอนุมัติแผนงานของสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนั้นๆ ตอไป หากไมสามารถดําเนินการได ก็ใหยกแผนงาน

ดังกลาวไปไวปตอไป
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ขัน้ตอนนีเ้ราเหน็การประสานงานกนัของคน ๓ ฝาย บทบาท

ของเจาหนาที่สาธารณสุขชัดเจนที่สุดในฐานะ “นักประสาน” และ

กระบวนการสื่อสารของ อบต. ถึงชุมชนที่หลากหลายวิธีการ เชน 

การสงหนังสือเชิญประชุม การแจงผานไปทางสมาชิก อบต. และ

การมอบหมายใหเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูดําเนินการ เปนตน  ที่

สําคัญที่สุด เราเห็นความมี “ภาวะผูนํา” ของ นายก อบต. ที่กลา

ตัดสินใจปรับเปล่ียนแผนงาน เพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ได

รวมกันกําหนดขึ้นมาอยางกลาหาญที่สุด โดยตั้งอยูบนกรอบของ

ระเบียบ และอํานาจหนาที่ขององคกร

๒. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do; D)

หลังจากผานการปรับแผนฯ ในทุกพื้นท่ีแลว เราก็ใหเวลา

สําหรับพื้นที่ในการดําเนินงานตามแผนฯ ที่ปรับแลวโดยเฝาสังเกต 

และติดตามสอบถามความกาวหนาจากเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล 

และปลัด อบต. รวมทั้งรวมดําเนินการในบางพ้ืนที่

ขั้นตอนนี้ เราไดเห็นกระบวนทํางานแบบมีสวนรวม โดย

มีเจาหนาที่สาธารณสุขตําบลเปนผูนําในการดําเนินงานรวมกับ

แกนนาํในชมุชน โดยมี อบต. เปนฝายสนบัสนนุ และรวมดาํเนนิการ 

แตถาเปนแผนงานของ อบต. เอง อบต.จะเปนผูดําเนินการ โดยมี

เจาหนาที่สาธารณสุขตําบล และแกนนําชุมชน เปนผูสนับสนุนและ

รวมดําเนินการ

ภาพการทํางานรวมกันฉันทพี่นอง “ความสมานฉันท” ของ

ภาคกีารทาํงานบนฐานของความรู และทกัษะการปฏบิตังิาน เกดิขึน้

Final Text Pichit.indd   43Final Text Pichit.indd   43 2/8/2011   10:10:04 AM2/8/2011   10:10:04 AM



44

ในขั้นตอนน้ี

๓. ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล (Check; C)

 การติดตามประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญที่มักถูกละเลย 

การดําเนินงานหลายอยาง ไมสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาตอไป

ได เนื่องจาก ไมมีการตรวจสอบ หรือประเมินผลใหเห็นถึงจุดเดน 

จุดดอย หรือปจจัยแหงความสําเร็จ หรือลมเหลว เพื่อนําไปปรับ

เปล่ียน แกไขกลวิธีดําเนินการ ในการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ได

ดงันัน้ ขณะทีพ่ืน้ทีอ่ยูระหวางการดาํเนนิงานหรอืดาํเนนิงาน

เสรจ็แลว เราไดออกตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนนิงานพบวาม ีอบต. 

ที่สามารถจัดระบบการจัดการสุขภาพของทองถิ่น ไดเปนอยางดี 

และสามารถเปนผูนําในการจัดการระบบสุขภาพทองถิ่นเปน

เครือขายระดับอําเภอได แตก็ยังมีบาง อบต. ที่ยังไมสามารถจัด

ระบบการจัดการสุขภาพไดอยางครบกระบวนการ

๔. ขั้นตอนปรับปรุงแกไข (Act; A)

เมื่อมีการประเมินผลการดําเนินงานแลว พบวามีขอเสนอ

แนะใหพื้นที่นําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไป

จนสิ้นสุดกระบวนงานได เชน อบต. ทาเยี่ยม มีการรวมงบประมาณ

จาก อบต. อื่นภายในอําเภอสากเหล็ก ที่สนใจรวมดําเนินโครงการ

พัฒนา EQ ของเด็กในชุมชน โดยให อบต. ทาเยี่ยมเปนแมขาย

โครงการฯ  หรอืกรณเีกดิการระบาดของโรคไขหวดัใหญสายพนัธุใหม 
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๒๐๐๙  เสนอให อบต. หลายแหงปรบัการจดัสรรงบประมาณสาํหรบั

ดําเนินการตามแนวทางนโยบายที่สวนกลางกําหนด เปนตน

๕. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน

จากการดําเนินกระบวนการดังกลาว ไดกอใหเกิดการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม จากเวทีที่เราเรียกวา 

“เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีตําบล” ที่มีกลไกพหุภาคีเปนแกน

หลักในการขับเคลื่อน ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

โดยใชขอมูล และความรูเปนพ้ืนฐาน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และ

มสีวนรวมอยางสมานฉนัท ดวยความรกั ความเคารพในศกัดิศ์รขีอง

ความเปนคนท่ีเทาเทียมกัน  จนเกิดเปนประเด็นนโยบายรวมกันของ

ทองถิ่น ที่มีการขยายเครือขายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพไปยังองคกรปกครองสวนถ่ินอื่นๆ และสวนราชการท่ีเกี่ยว

ของในจังหวัดพจิติร และไดรบัการตอบรับจากทุกฝายในการรวมกนั

ประกาศเปน “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมจังหวัด

พิจิตร” ซึ่งมีเสนทางการพัฒนาจากเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

ตําบล สูเวที “สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร วิถีแหงการแกวิกฤต

สขุภาพดวยมอืประชาชน” ในวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๕๒ ซึง่เปนเวที

ที่จัดข้ึนเพื่อให อบต. เปาหมายนําผลงานมาแสดงในรูปแบบของ

นิทรรศการ การนําเสนอในหองยอยรายประเด็นนโยบายสาธารณะฯ

๕ ประเด็น ๕ หอง พรอมทั้งรับฟงขอเสนอ และลงมติในแนวทาง

การทํางานรวมกัน นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  ๕  ประเด็นหลัก  

ไดแก
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 • เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยใน

  จังหวัดพิจิตร

 • การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

 • การเฝาระวังดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

 • การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน

 • การเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H๑N๑)

ป ๒๕๕๓ ดําเนินการตอเน่ืองในการขับเคล่ือนนโยบายฯ 

โดยเนนการสรางกลไกเชิงประเด็นเพ่ือใหมีคณะทํางานรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน และยึดพื้นที่ “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)” 

เปนพื้นที่ดําเนินงาน โดยกําหนดเปาหมายเปนการตอเน่ืองในพ้ืนที่

ปที่แลว และพ้ืนท่ี รพ.สต. จํานวน ๓๗ ตําบล มีการพัฒนาศักยภาพ

กลไกการสรางการมีสวนรวม ใชพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนฐานการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยการจัดเวทีสัญจรติดตามการ

ดําเนินงานตามประเด็นนโยบายฯ และพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพประเด็นท่ีพื้นท่ีมีความสนใจท่ีจะรวมกันขับเคล่ือนใน

ป ๒๕๕๔
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๓
การเช่ือมโยงภาคีเครือขาย

๓.๑ ระดับในเครือขาย

เปนการเช่ือมโยงประสบการณจากการทํางานทั้งหมดของ

เครือขาย สรุปบทเรียน เรียบเรียงถายทอด โดยการยกระดับให

เกิดการเกี่ยวโยงผนึกกําลังเขาสูการสรางวาทกรรมใหม ใหสังคม

รับรูผานเวทีสาธารณะ โดยเช่ือมโยงกับสื่อใหเขามามีบทบาทรวม 

อันเปนกลไกความรวมมือท่ีหลากหลายและมีพลัง กลไกรูปแบบนี้

จะเชื่อมกระบวนการระดับประชาชนฐานลางใหโยงเขาสูระดับ

สาธารณะและเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองของนโยบายและการตัดสินใจ

ทางการเมือง โดยเริ่มจากหนวยการเมืองในระดับทองถ่ินที่เล็กที่สุด 

นั่นก็คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) ทําอยางไรให

องคกรนีเ้หน็ความสาํคญั ยอมรบั ตระหนกั จนนําไปสู “การบรรจใุน

แผนพัฒนาระดับตําบล” ซึ่งจากประสบการณการทํางานเครือขาย

เชงิพืน้ที ่พบวา ปจจยัดงักลาวมสีวนสาํคญัในการขยายผลและสราง

การยอมรับในระดับชุมชน ซึ่งวิธีการอาจใช “กระบวนการจัดทํา

แผนแมบทชุมชน” มาสรางการเรียนรูและมีสวนรวมในการกําหนด
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อนาคตชุมชนรวมกนั และสามารถขยับแผนชุมชนเขาสูระดบัอาํเภอ

และจังหวัดในท่ีสุด

ในการขับเคลื่อนประเด็นของเครือขายสูการเปนวาทกรรม

ของสังคมนั้น สามารถทําไดโดยการใชองคความรู และภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เปนทุนทางสังคมดั้งเดิมมาปรับใชใหเขากับยุคสมัยใหม 

โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งการนําองคความรูทองถิ่นกลับมา

ประยุกตใหมใหเขากับสถานการณ และเปนทางเลือกใหมท่ีไมไดเดิน

ตามกระแสหลัก โดยเฉพาะถาหากองคความรูเหลานี้ถูกยกระดับ

ทั้งรูปธรรม และทฤษฎี ก็จะเกิดแบบอยางของความสําเร็จของภูมิ

ปญญาชาวบาน เปนแหลงศึกษาเรียนรู และขยายผลออกไปอยาง

ตอเน่ืองในเชิงแนวระนาบ และเกิดการยอมรับอยางกวางขวาง

นอกจากการกลับมาใชองคความรูเดิมเปนวาทกรรม

ขับเคล่ือนเครือขาย ที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่จะนําไปสูการสราง

กลไกท่ีสงเสริมความเขมแข็งของเครือขาย คือ เรื่องของการสราง

ระบบกระบวนการเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่นําไปสูการเรียนรูตลอด

ชวีติ ซึง่ยอมแตกตางจากระบบการศกึษาทีร่ฐัจัดใหในระบบโรงเรยีน 

โดยการเรยีนรูเปนการเรยีนรูรวมกันจากการทาํงาน การแลกเปลีย่น

ประสบการณบนฐานความรูที่มีอยูจริง และการเรียนรูตองเปน

กระบวนการคนหาขอมูล วิเคราะห และหาทางเลือกรวมกัน มี

วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) มาชวยจัดกระบวนการเรียนรู แทน

การทองจาํ การเลยีนแบบเรยีนรูแบบเดมิ และควรเปนการวเิคราะห 

ที่ใชการระดมความคิดความรูรวมกันของคนในชุมชนนั่นเอง
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๓.๒ ระดับนอกเครือขาย

เมือ่เครอืขายมกีารขยายตวั และเรียนรู โดยมกีารปฏสิมัพนัธ

กบัภายนอก ผลท่ีเกดิขึน้ตามมาก็คอื การเคล่ือนไหวทางสังคมในรูป

ของภาคีเครือขายรวม บทบาทก็คอื การรวมเวทีสาธารณะเครือขาย

อื่น ในการผลักดันประเด็นสังคมใหเกิดการรับรูและสนใจโดยกวาง 

ในลักษณะที่มีการสงตัวแทนผูนําเครือขายเขารวมเวทีในระดับ

นโยบาย ในขณะเดียวกันภายในเครือขายเองจะมีผูนําคนอ่ืนๆ ที่

สามารถจดัการ ตดัสนิใจเองได ในกรณทีีผู่นาํตองปฏบิตัภิารกจินอก

เครือขาย ทั้งนี้ อาจเปนผลดีมาจากที่เครือขายไดมีกิจกรรม ที่

สามารถผลิตผูนําไดอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีผูนําใหมๆ เกิดขึ้น ใน

ขณะท่ีผูนําที่มีประสบการณมากๆ สามารถท่ีจะออกไปทํางานภาย

นอกเครือขายได โดยไมหลุดออกจากฐานของเครือขาย และตัว

เครือขายเองยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางปรกติและ

ตอเน่ือง  ดงันัน้ ประเดน็การสรางผูนาํใหม และการพฒันาผูนาํอยาง

ตอเนื่องจึงเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางานรูปแบบ

เครือขาย หากเครือขายมีผูนําไมมาก ก็จะไมสามารถมีพลังไปขับ

เคล่ือนภายนอกเครือขายไดนั้นเอง

นอกจากนี ้ในปจจบุนัมอีงคกรจากภายนอกหลายองคกรได

เขาไปหนนุเสรมิ ในเรือ่งของการแลกเปลีย่นการเรยีนรู การสนบัสนนุ

งบประมาณผานโครงการ กิจกรรมตางๆ ทําใหชุมชนเรียนรูการ

ทํางานอยางเปนระบบและมีการวางแผน มีการประเมินผลตนเอง 

และการปรับปรุงพัฒนา เชน หนวยงานของ สสส. สปรส. สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน ฯลฯ ที่เขาไปมีสวนในการเรียนรูรวมกับ

Final Text Pichit.indd   49Final Text Pichit.indd   49 2/8/2011   10:10:04 AM2/8/2011   10:10:04 AM



50

เครอืขาย และเปนหนวยงานทีเ่ชือ่มโยงเครอืขายกบัภายนอกเพือ่นาํ

ไปสูการขับเคล่ือนในระดับสังคม ชาวบานจึงมีโอกาสในการเปด

โลกทัศนของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเทาทัน

ภายนอก
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๔
กระบวนการและวิธีการ

๔.๑ กระบวนการ

๑) การพัฒนาผูนําในระดับกลุม องคกรชุมชน และเครือขาย

ในการทํางานของเครือขายฯ ปจจัยหนึ่งที่สามารถทําให

เครือขายพัฒนาและขยายแนวคิดออกไปไดอยางกวางขวาง พบวา 

ผูนํา เปนกลไกท่ีสําคัญในการเช่ือมประสานและขับเคล่ือนกิจกรรม

ของเครือขาย โดยผูนําไมจําเปนตองเปนเพียงผูนําชุมชนเทานั้น 

จากการทํางานพบวา ผูนําย่ิงหลากหลายท่ีมาย่ิงสามารถแลกเปล่ียน

และพัฒนาเครือขายไดอยางมีวิสัยทัศน โดยเฉพาะการพัฒนา

ตัง้แตผูนาํในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน หรอืแมแตบคุคลท่ัวไป

ที่สนใจและอยากทํางาน ก็สามารถพัฒนาเปนผูนําไดหากมีโอกาส 

อยางเชน ผูนาํของเครือขายฯ พบวา มภีมูหิลงัการทํางานหลากหลาย 

แบงไดเปน ๓ กลุม คือ ผูนําที่เคยทํางานเชิงพัฒนามากอน หรือ

บัณฑิตคืนถิ่น ผูนําที่เปนปราชญชาวบาน หรือบุคคลที่มีความสนใจ

ในดานเกษตรปลอดสารอยูแลว และผูนําที่ทํางานในหนวยงานรัฐ 

โดยเฉพาะกลุมหมออนามัย ที่สามารถเช่ือมประสานกับกลุม 
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อสม. ที่เปนกลไกของรัฐในการรวมกันขยายแนวคิด และเคล่ือน

กิจกรรมของเครือขายไดอยางรวดเร็วกวางขวาง

๒) การใชวฒันธรรมและสภาพกายภาพของพ้ืนทีเ่ปนสิง่

สําคัญตอกระบวนการสรางการมีสวนรวม โดยเฉพาะบรรยากาศ

การประชุม หรือการอบรมที่จะสามารถสรางการมีสวนรวมไดมาก 

จะตองเปนการจัดประชุมภายในพื้นท่ีกลุมเปาหมายเอง จาก

ประสบการณในการจัดการอบรมพบวา การใชการเรียนรูโดยการ

เขาไปศึกษาดูงาน และปฏิบัติในพื้นท่ีปราชญชาวบานโดยตรง จะ

ทําใหปราชญชาวบานเองม่ันใจในการถายทอด วิธีการถายทอดที่

ออกมาจะสนุกสนาน มีชีวิตชีวา โดยมีการเรียนรูจากของจริงใน

พื้นที่ประกอบ ทําใหรับรูบรรยากาศ สภาพความเปนอยู บริบท

ตางๆ ทาํใหเกดิการแลกเปลีย่นความรูกบัหลากหลายมากขึน้ เพราะ

บรรยากาศที่เปนกันเอง และการนําไปสูการสรางความสัมพันธที่

ตอเน่ืองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

๓) การมพีืน้ทีแ่ละตัวตนของเครอืขายท่ีแสดงความเปน

อัตลักษณ เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหองคกรสามารถดําเนินการได

อยางตอเน่ือง และดํารงอยูได จากประสบการณถึงแมเครือขาย

จะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับสาธารณะ แต

สิ่งหนึ่งที่ทําใหมูลนิธิฯ และเครือขายมีภาพลักษณที่โดดเดนตั้งแต

เริม่ตนจนถึงปจจุบนั คอืการทํางานพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกร

มาอยางตอเน่ือง จึงมีภาพลักษณในดานการเกษตร มีเจาหนาที่

มีความชํานาญในการสงเสริมการทําการเกษตร มีแกนนําเกษตรกร

จํานวนมากท่ีเขารวมเครือขาย จึงถือไดวา การเกษตรเปนภาพ
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ลักษณหนึ่งของมูลนิธิฯ และเครือขายฯ ที่คนภายนอกรูจัก

๔) ภาคีเครอืขายกลไกสนับสนุนเสริมพลังเครือขาย  ใน

การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย พบวา หลายพ้ืนที่ที่ประสบ

ความสําเร็จอันเนื่องมาจากมีกรณีความรวมมือกับหนวยงาน เชน 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล บางกลุมไดรับงบประมาณจาก

ภายนอกสนับสนุนอยางตอเนื่องมาตลอด เชน งานสนับสนุนจาก

โครงการ สสส. สกว. โดยการทํางานในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเชื่อม

ประสานในระดับเครือขายมากข้ึน ทาํใหเครือขายมีพลงัและพรอมท่ี

จะพัฒนาตนเองตอไป

๔.๒ วิธีการ

๑) การสรางกระบวนการเรียนรู

เปนการเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางคนกับคน 

กลุมกับกลุม กลุมกับเครือขาย และเครือขายกับภาคี หนุนเสริม 

เปนรปูแบบการเรยีนรูจากการสนใจทาํ เหน็ความสําคญัและมคีวาม

ตระหนัก มีกระบวนการถายทอดแลกเปล่ียนอยางตอเน่ืองจนนําไป

สูการยอมรับและขยายตัวของเครือขาย โดยคํานงึถงึความเหมาะสม

ตอการรับรู เพื่อสรางกําลังใจและแรงบันดาลใจใหเกิดการเปลี่ยน

แปลงวิธีคิดและการกระทํา และขยายผลไปสูองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยขับเคลื่อนในแผนพัฒนาระดับตําบล
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๒) การพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเอง

ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ไดพิสูจนแลววา

สามารถสรางกระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และ

วิถีการผลิตไดอยางรวดเร็ว เชน ในกลุมเกษตรกร จากเคยมีวิถีการ

ผลิตที่ตองใชสารเคมี ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การเปน

หนี้สินมาสูการลดละเลิกการใชสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต และ

ปลดหน้ีใหกับครอบครัวและสามารถพ่ึงตนเองไดทั้งดานฐานการ

ผลิต เทคโนโลยี องคความรู นอกจากน้ียังนําไปสูการชวยเหลือ

เกื้อกูลกันระหวางสมาชิกในกลุมในชุมชน และระหวางเครือขายทั้ง

ในเร่ืองการถายทอดความรู ขอมูลขาวสาร การจัดตั้งศูนยกระจาย

กากน้ําตาล การนําพารวมกันไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

ของสมาชิกภายใตกิจกรรมที่หลากหลายของเครือขาย

๓) การจัดการทุนทางสังคม

ในการดําเนนิกจิกรรมของเครือขายพบวา มกีารประยุกตใน

เรื่องของการใชทุนในทองถ่ิน โดยเฉพาะในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น 

จุดที่เดนชัดก็คือ การคนหา และพัฒนาศักยภาพของผูนํา ซึ่งเปน

กลุมปราชญชาวบานทีม่กีารกระจดักระจายอยูทัว่ไปในจงัหวดัพจิติร 

และไดดําเนินการดูแลดานสุขภาพอยูกอนแลว การพลิกฟนเอา

ภูมิปญญาของผูรูหรือปราชญเหลานี้ขึ้นมาเผยแพรและขยายผล 

นับเปนการใชทุนทางสังคมที่นํามาสรางการเรียนรูใหกับคนใน

ชุมชนท่ีอิงอยูบนฐานความเปนจริง สอดคลองกับบริบทของสังคม

ทําใหมีพลังในการขยายผลไปสูการเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน และ
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การขยายตัวของเครือขายในเวลาตอมาทุนทางภูมิปญญาทองถ่ิน

ยังอิงอยูกับหลักการท่ีเนนความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ 

การวางอยูบนรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งมิติทาง

ศาสนา และปรัชญาชีวิต นับเปนทุนที่มีคุณคาและสามารถบูรณา

การไดอยางเชื่อมโยงและเอื้อตอกันภายใตคุณธรรมแหงการอยูรวม

กันในสังคม

๔) การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ในระยะหลังแวดวงของงานพัฒนาชุมชนพบวา ปจจัยที่มี

ผลตอการประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการพัฒนา

ชุมชน โดยเฉพาะความตอเนื่อง และยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรม

ในชุมชน คงปฏิเสธไมไดวา “การส่ือสาร” เปนหัวใจหลักท่ีสําคัญ

อันหนึ่ง ที่มีผลตอการดํารงอยูหรือการลมสลายไปของกิจกรรมการ

รวมกลุม ทั้งในรูปกลุมในงานพัฒนาหรือในระดับเครือขาย การส่ือ

สารยอมหมายถึง ความตอเนื่องความสัมพันธภาพระหวางสมาชิก

ภายในกลุม จากการศึกษาจะพบวา การส่ือสารมีความจําเปนตอ

การขยายผลและการสรางกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะระบบการ

สื่อสาร เพื่อถายทอด ที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงในระดับพฤติกรรม 

ดังนั้นรูปแบบของสื่อ วิธีการ เทคนิค จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่

จะประยุกตปรับใชตามความเหมาะสมของสถานการณ รูปแบบสื่อ

ที่ใชในการพัฒนา มีทั้งเวทีการประชุม การจัดทําสื่อเฉพาะกิจ และ

กระบวนการส่ือสารท่ีใชสื่อจากส่ิงที่มีอยูจริง เรียนรูโดยการปฏิบัติ

จริง โดยเฉพาะกลุมผูนํา จะถูกสงเสริมศักยภาพและทักษะในการ
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เปนผูสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิผล

ที่สําคัญลักษณะการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาควรเปนการ

สื่อสารแบบลักษณะ ๒ ทาง มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวางผูรับ

สารและผูสงสาร โดยในระดบัของการสือ่สารจะตองเปน “การสือ่สาร

ในแนวระนาบมากกวาการส่ือสารจากบนลงลางหรือแนวด่ิง” 

เปนการส่ือสารท่ีปราศจากความสัมพันธเชิงอํานาจ แตมีความเทา

เทียม มีศักดิ์ศรี บรรยากาศ เวทีแหงการสื่อสารและการเรียนรูจึงมี

ชีวิตชีวา และสนุกสนานกับการเรียนรูมากกวาการเรียนรูที่ถูกบังคับ

ใหเรียนรูนั่นเอง

๕) พลังของเครือขาย

การที่เครือขายสามารถพัฒนาตนเองจนนําไปสูการขยาย

ผลท้ังเน้ือหากิจกรรมและพ้ืนท่ี ยังพบวาเครือขายยังสามารถมีพลัง

ในการขับเคล่ือนฐานคิดไปสูสวนภาคอ่ืนๆ ของสังคม จนนาํมาสูการ

รวมมือกันในลักษณะ “ภาคีรวม” ไมวาจะเปนภาคสวนของรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาใหการ

สนับสนุนเสริมพลังของเครือขาย เชน หนวยงานเกษตร สาธารณสุข

จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน 

องคกรตางๆ เชน สสส. สคส. สปรส. สกว. สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน ที่ชวยสนับสนุนทั้งงบประมาณและการสนับสนุน

สงเสริมกิจกรรมใหมีการขับเคล่ือนไปขางหนา รวมท้ังภาคธุรกิจ

เอกชนท่ีสนใจยังเขารวม นับเปนการสรางพ้ืนที่ทางสังคม ความ

เปนตัวตนใหแกภาคประชาสังคมในลักษณะการเคลื่อนไหวทาง
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สังคม เกิดความมั่นใจในตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองไดตอไป

  

๖) กระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย

ผลของการดําเนินงาน ทําใหเครือขายมีพื้นที่ทางสังคมและ

เปดมโนทัศนของตนเองสูภายนอก และพลังของเครือขายมีมาก

ขึ้นเมื่อสามารถออกไปเชื่อมประสานเรียนรูรวมกันกับเครือขาย

อื่นๆ จนสามารถนํากลับมาปรับปรุงพัฒนางาน และจากการเช่ือม

ประสานกันระหวางเครือขาย โดยผานตัวแทนหรือผูนําเครือขาย 

สามารถนําไปสูการแสดงความคิดเห็นท้ังเวทีในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ ถึงแมสุดทายกระบวนการผลักดันเชิง

นโยบายยังเปนเรื่องใหญสําหรับเครือขาย แตพลังเครือขายก็มีมาก

พอที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะเรียนรูรวมกับผูอื่น เพื่อการสราง

นโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพ แมวาเวทีที่จะขับเคล่ือนไปสู

นโยบายจะมีอยูไมมากนักก็ตาม
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๕
บทเรียนและความภาคภูมิใจ

จากป พ.ศ. ๒๕๔๐ จวบจนถึงปจจุบัน ไดพิสูจนใหสังคม

ตระหนักถึงพลังของเครือขายในการแกไขปญหาและแสวงหาทาง

ออกใหแกชุมชนทามกลางปญหาท่ีรุมเราของกระแสการพัฒนา

แบบทุนนิยม จากกลุมคนกลุมหนึ่งที่มีความสํานึกรักตอบานเกิด

ของตน มุงหวังเพียงการชวยเหลือชาวนาใหพนทุกขจากวังวนแหง

ปญหาและวงจรความยากจน สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถึงแม

กิจกรรมการดําเนินงานจะไมสามารถทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งหมด แตก็มีกิจกรรมอันหลากหลายที่ทําใหชุมชนหลายแหงมี

ความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือกันเองไดในที่สุด

การเกิดและการพัฒนาไปสูการเจริญเติบโต การขยายตัว

ของเครือขาย นับเปนปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจ และเปน

บทพิสูจนวา ถาเพียงมี “โอกาส” ในการท่ีจะเรียนรู ประชาชนจะ

สามารถลุกขึ้นยืดหยัดพัฒนาตนเองและชุมชน อันเปนการแสดงถึง

ศักยภาพ การเชื่อมรอยของเครือขาย คนเล็กคนนอยเหลานี้

สามารถถายทอดออกเปนบทเรียน ๖ ประการดังตอไปนี้
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๕.๑ การปรับฐานคิดสูกระบวนทัศนใหม

หลังจากที่ประเทศไทยไดกาวสูกระแสการพัฒนาตามแนว

ทางระบบทุนนิยม ระบบการเกษตรของสังคมไทยก็ไดเปลี่ยนแปลง

ไปสูระบบการผลิตเพ่ือขาย โดยเนนปริมาณมาก ใชสารเคมีเพ่ือ

เรงผลผลิต จังหวัดพิจิตรก็เปนจังหวัดหน่ึงที่ภาคการผลิตเปล่ียน

แปลงไป ตลอดระยะเวลาของแผนการเกษตรแผนใหม ที่เนนการใช

สารเคมี ไดสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร สารตกคางที่

สงผลตอสิ่งแวดลอม ขณะที่ปญหากําลังเขาสูภาวะวิกฤตไดมีคณะ

ทํางานกอเกิดในรูปพหุภาคีดําเนินงานสงเสริม ลด ละ เลิก ใช

สารเคมี ในนามของชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหาร

การจัดเวทีเรียนรูเพื่อปรับฐานคิดของเกษตรกรใหเกิดความ

ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของปญหา จนนาํมาสูการปรบัฐานคดิ

พฤติกรรมในการทําการเกษตรแผนใหมมาเปนเกษตรปลอดสารพิษ 

ซึ่งเปนหัวใจหลักในการทํางานปรับกระบวนทัศนของเกษตรกรตอ

แบบแผนการผลิตท่ีเปนปญหาและเกิดการปรับเปล่ียนวธิคีดิพฤติกรรม 

จาํเปนตองอาศยัฐานขอมลูทีด่ ีเทคนคิวธิกีารกระตุนใหคนเกดิความ

ตระหนักและผลสําเร็จของกิจกรรมท่ีพิสูจนวาประชาชนก็สามารถ

ทําได

๕.๒ อํานาจของขอมูลกับการจัดการขอมูล

“ขอมูล” นับไดวาเปน “วัตถุดิบ” ที่สําคัญในการที่จะนํามา

จัดการ วิเคราะห และนําไปใชประโยชน การวางแผนกิจกรรม

ปฏิบัติการ ดังน้ันขอมูลที่ไดมา หากนักพัฒนาคัดเลือกขอมูลที่ดี
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สามารถมองเห็นจับตองได มาสรางพลังที่เรียกวา “พลังอํานาจ

ของขอมูล” จะพบวา พลังของขอมูลสามารถทําใหเกิดการกระตน

ฉุกคิดของคนไดดี หากขอมูลนั้นมีอํานาจมากพอที่จะฉายภาพเหตุ

และปจจัยของการเปล่ียนแปลงตางๆ ในชุมชน ดังนั้น ขอมูลจึง

เปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําไปสูการสรางความตระหนักและการ

เรียนรูรวมกันของชาวบาน และมีพลังมากพอท่ีจะนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงวิธีคิด และพฤติกรรมของคนได

๕.๓ การทํางานแบบพหภุาคปีจจัยทีท่าํใหเครอืขายเขมแขง็

การดําเนินงานของจังหวัดพิจิตรมีจุดเริ่มตนมาจากบุคคล

หลากหลายอาชีพในจังหวัดพิจิตร แตมีเปาหมายรวมกันในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการเขามาหนุนสงเสริม

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด และองคกรตางๆ 

อกีมากมาย จนนาํไปสูการเกดิคณะทาํงานในรูปพหภุาค ีนบัเปนการ

ทํางานที่เนนการประสานความรวมมือและมีพลัง โดยเฉพาะการ

เกิดความหลากหลายความคิดที่นําไปสูการปรับประยุกตการ

ทํางาน และท่ีสําคัญพบวาประสบการณจากการทํางานรวมกันที่

ผานมาในรูปแบบคณะการทํางานไมวาจะเปนโครงการ SIF ประชา

พิจารณรางรัฐธรรมนูญ แนวคิดการพัฒนาส่ีแยกอินโดจีน จนเกิด 

“เวทีประชาคมคนพิจิตร” ขึ้น ทําให เกิดเครือขายความรวมมือและ

เปนพลังสําคัญในการพัฒนา เคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคม และ

การเปดพื้นที่ของเครือขายนั่นเอง
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๕.๔ การเรียนรูสูการปฏิบัติพัฒนาภูมิปญญา

การเรียนรูของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดรวมเรียนรูในเวที

ระดับตางๆ ทั้งงานเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด และระดับภาคผาน

เวทีประชาคม จนนํามาสูการเกิดเครือขายการทํางานที่มีความเปน

รูปธรรมชัดเจนข้ึน จนเกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายของเครือขายโดย

เนนท่ีการวิเคราะหสถานการณ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูผานเวทีสัมมนา การ

พดูคยุแลกเปลีย่น การเสวนาระหวางคน ๓ ฝาย คอืฝายประชาสงัคม 

ฝายการเมืองทองถิ่น และฝายวิชาการ จนเกิดพันธะสัญญาในการ

ทํางานรวมกัน ในสวนของเน้ือหากิจกรรม ไดรับการพัฒนาจาก

คณะทํางานเชิงประเด็นที่ไดรับอิทธิพล องคความรูมาจากภายนอก 

ทั้งความรูที่ไดจากการออกไปเคล่ือนไหวทางสังคม และการนํา

ประสบการณที่ไดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนจนเกิดแนวปฏิบัติและลงมือ

ปฏิบัติการรวมกัน

๕.๕ เครื่องมือที่หลากหลายและเปนกระบวนการ

ในการทํางานเชิงพัฒนา หัวใจที่สําคัญในการทํางานก็คือ 

การพัฒนาคน ที่เนนในเรื่องของกระบวนการเรียนรู ในการทํางาน

ของเครอืขาย ปจจยัหนึง่ทีท่าํใหเครอืขายสามารถขยายแนวคิด และ

มีกิจกรรมออกไปสูการรับรูและการรวมมือของสังคม จําเปนตอง

อาศัยเครื่องมือ เทคนิควิธีการที่เหมาะสม อยางมีขั้นตอน จาก

ประสบการณการทํางาน พบวา “เวทีชมุชน” หรอื “เวทสีมชัชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนท่ี และเฉพาะประเด็น” เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการ
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สรางพื้นที่ของการมีสวนรวม และการเรียนรู ดังนั้นในการจัดเวที

แตละครั้ง การมีสวนรวมและการเรียนรูจะมากหรือนอยมิใชขึ้นอยู

กบัเน้ือหาสาระหรือองคความรูทีไ่ดเทานัน้ การเลือกใชเครือ่งมือเปน

สื่อนําไปสูการเรียนรูก็สําคัญไมแพกัน การเลือกใชเคร่ืองมือ จึงตอง

มีความเหมาะสมสอดคลองไปกับสถานการณ สภาพพ้ืนที่ และ

วตัถปุระสงคของการจดัเวทใีนแตละครัง้ รวมถึงลักษณะพืน้ฐานของ

ผูเขารวม โดยมีการจัดลําดับขั้นของกิจกรรมใหตอเนื่องและเปนกระ

บวนการ

๕.๖  สานเครือขายใหเกิดพลังและเกื้อกูลกัน

ถึงแมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในเครือขายจังหวัด

พิจิตรจะมีความหลากหลาย แตก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกัน

และกัน การประสานใหเปนเครือขายงานพัฒนาจึงเกิดขึ้นโดยเชื่อม

รอยองคกรชาวบาน องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานราชการ 

เชน ชมรมเกษตรปลอกสาร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปนตน ใหเกิดเอกภาพแหงการพัฒนา

ชุมชนในรูปของเครือขาย เพื่อทําหนาท่ีเปนเวทีการประสานความ

รวมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ และการบริหารจัดการในงาน

พัฒนา

นอกจากน้ี ผลของการทํางานของเครือขาย ยังไดกระตุนให

ประชาชนในระดับตําบลตระหนักถึงปญหา และพลังความสามารถ

แฝง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสงผลตอ

ระดับนโยบายทั้งระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
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๖
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๖.๑ ปญหาอุปสรรค

       ๖.๑.๑ ภาคประชาสังคม

 - ครอบครัวแกนนําบางสวนส่ันคลอนจากการมีงานภาย

  นอกมากเกินไป

   -  แนวคิดคนสวนใหญในชุมชน เนนเงินมากกวาการพัฒนา

   -  ขาดความรูดานระบบการจัดการที่ดีในกลุม/องคกร

   -  ขาดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่สามารถนําไปใชได

  มีประสิทธิภาพ

   -  แกนนําบางพื้นที่มีความขัดแยงกัน

 ๖.๑.๒ ภาคการเมืองทองถิ่น

    -  สถานการณการเมอืงที่แบงขั้ว

 -  แนวคิดทางการบริหาร และนโยบายการพัฒนาที่เนน

  ดานโครงสรางพ้ืนฐานมากกวาการพัฒนาดานคุณภาพ

  ชีวิต

    - การขาดบุคลากรและองคความรูดานสุขภาพ
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    - งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในองคกรปกครองสวน

  ทองถิ่นขนาดเล็ก

 ๖.๑.๓ ภาคสวนราชการของรัฐ

    - กลไกคําสั่งเชิงอํานาจของภาครัฐในรูปแบบของการส่ัง

  การ ซึ่งไมสอดคลองกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวม

 - ทัศนคติการทํางานแบบพหุภาคีและทักษะการสราง

  กระบวนการ

๖.๒ ขอเสนอแนะ

ชุมชนทองถ่ินสามารถจัดระบบการจัดการสุขภาพของ

พื้นท่ีเองไดในระดับหน่ึง และสามารถขยายใหเปนเครือขายในทุก

ระดับได จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

ทองถิ่นในการจัดการระบบสุขภาพ โดยอาศัยปจจัยแหงความสําเร็จ

ตางๆ ดังนี้

 ๑) ผูนําชุมชนตองมีวิสัยทัศน

 ๒) เครือขาย/องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง

 ๓) การเปนวิทยากรกระบวนการ

 ๔) มีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

 ๕) ชุมชนทองถิ่น มีผูบริหารที่มีศักยภาพ มีภาวะผูนํา และ

  มีทีมงานท่ีเขมแข็ง

 ๖) มีกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม

 ๗) มีการแจงขอมูลกลับสูชุมชน

 ๘) มีการติดตามประเมินผลเปนระยะ
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 ๙) มีคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ 

  และบทบาทท่ีชัดเจน

 ๑๐) มีการจัดเวทีอยางตอเนื่อง
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ขอขอบคุณผูอํานวยการและผูสนับสนุนการถอดบทเรียน

 ๑. นายประจักษ  วัฒนะกูล  
  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 ๒. คุณสุรเดช  เดชคุมวงศ  
  เลขานุการมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตรและ 
  หัวหนาฝายพัฒนาองคกรและบุคลากร สสจ.พิจิตร
 ๓. คุณดวงพร  พูลสวัสดิ์กิติกุล  
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 ๔. คุณณรงค  แฉลมวงษ  
  ประธานชมรมเกษตรธรรมชาติ
  และอาหารปลอดภัยจังหวัดพิจิตร
 ๕. คุณสุชาติ  แดงทองดี  
  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหลุม
 ๖. คุณพีระโรจน  ภัทรประสิทธิ์  
  นายกเทศมนตรีตําบลหัวดง
 ๗. คุณประทิว  แกวจันทร  
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม
 ๘. คณะนักวิชาการสาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัดพิจิตร
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บันทึกทายเลม
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