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คำานำา

ห้วงเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา มีเพื่อนเครือข่ายภาคีในพื้นที่

ที่ให้ความสนใจจัดทำาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่กันอย่าง

คึกคัก เริ่มต้นจาก ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้ อำาเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นปฐมฤกษ์ ตามด้วยธรรมนูญ

สุขภาพอำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ธรรมนูญสุขภาพตำาบล

เหมืองหม้อ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่  ธรรมนูญสุขภาพ

ตำาบลวัดโบสถ์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ธรรมนูญ

สุขภาพตำาบลแม่ถอด อำาเภอเถิน  จังหวัดลำาปาง ธรรมนูญ

สุขภาพตำาบลริมปิง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของคนทำางานในพื้นที่อย่าง

แท้จริง สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มี

ส่วนเพียงเล็กน้อยในการสนับสนุนและอำานวยความสะดวก

ตามกำาลังที่เรามี  ทุกพื้นที่ถือเป็น “ผู้บุกเบิก” ถากถาง

ทางให้เพื่อนที่เดินตามมาข้างหลัง เดินไปได้โดยง่ายและ

รวดเร็วขึ้น ถือเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสุขภาวะ

ของสังคมไทยโดยรวมอย่างอเนกอนันต์ 
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ถึงกระนั้น การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปสู่

การปฏิบัติจริง ได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ของคนทำางาน  

“องค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพหลังการ

ประกาศใช้” จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 

ต้องเป็นองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริง จากการ

ปฏิบัติจริงของคนทำางาน ไม่ใช่ความรู้เชิงแนวคิดทฤษฎีจาก

ตำาราแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ สช. จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับ

เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพหลังประกาศใช้ ขึ้นระหว่างวันที่ 

๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอนันตรา หัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ของการ

พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพี่น้องเครือข่ายในพื้นที ่

ที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยแกนนำาคนทำางานธรรมนูญ

สุขภาพในพื้นที่ จำานวน ๙ แห่ง รวม ๒๔ ชีวิต ประกอบ-
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ด้วยตัวแทนจากตำาบลชะแล้ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

ตำาบลเหมืองหม้อ อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตำาบลวัดโบสถ์ 

อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตำาบลแม่ถอด อำาเภอเถิน 

จังหวัดลำาปาง ตำาบลริมปิง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 

ตำาบลดงมูลเหล็ก อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำาบลไผ ่

อำาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตำาบลเปือย อำาเภอลืออำานาจ 

จังหวัดอำานาจเจริญ และตำาบลท่าวังตาล อำาเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่  

หวังว่า องค์ความรู้อันมีค่าที่ได้จากเวทีครั้งนี้ จะเป็น

ประโยชน์สำาหรับเครือข่ายภาคีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่บ้าง

ไม่มากก็น้อย และหากจะเกิดประโยชน์งอกงามเป็นความดี

หรือความมีสุขภาวะในที่ใด ก็ขอยกคุณงามความดีนี้ให้กับ

ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องในพื้นที่กรณีศึกษา 

ทุกคน 

Final_Tummanoon.indd   5 7/6/12   7:00 PM



6

๑. บทเรียนยุคก่อร่างสร้างธรรมนูญสุขภาพ  

๒. เรื่องราวดีดี ที่เป็นความภูมิใจหลังจากใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที ่

๓. เจาะลึก “เรื่องเล่า” ความสำาเร็จ 

๔. เคล็ดลับบางประการ จากเรื่องเล่า ๓ กรณ ี

๕. สกัดขุมความรู้สู่แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

• ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่...มีไว้ทำาอะไร

• หัวใจของการขับเคลื่อนธรรมนูญ  

บทส่งท้าย

สารบัญ

๙
๑๗

๔๗

๔๑
๓๗

๒๕
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หัวใจของการเริ่มต้น คือ การสร้างแรงบันดาลใจ
และวางรากฐานทางความคิดร่วมกัน
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ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ 

สิ่งสำาคัญที่สุด คือการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้

องค์กรภาคีสำาคัญในพื้นที่ เห็นข้อดีและประโยชน์ของการมี

ธรรมนูญสุขภาพ ในฐานะที่เป็นเป้าหมายร่วม หรือ ภาพที่

พึงประสงค์ที่ชุมชนอยากเห็นหรือต้องการให้เกิดขึ้น จนเกิด

กลุ่มแกนคนทำางานเล็กๆ ที่มีใจ เห็นด้วย ช่วยกันจริงจัง 

ทำาหน้าที่เป็นแกนหลักของการวางแผนการทำางาน แล้วจึง

ขยายความคิดและขยายความร่วมมือออกไปยังกลุ่มเป้า-

หมายต่างๆ ให้กว้างขวางครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่ทำาได้ 

บางแห่งเริ่มจากการทำาความเข้าใจเรื่องเล็กๆ เช่น ข้อมูล

การเจ็บป่วย การการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมสุขภาพที่

เป็นปัญหา แนวโน้มความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ไปจนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนในภาพรวมว่าอยากเห็น

ชุมชนของตนเองเป็นอย่างไร ใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ 

ไม่ต้องเป็นวิชาการ 

บทเรียนยุคก่อร่าง
สร้างธรรมนูญสุขภาพ ๑
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ประสบการณ์จากหลายพื้นที่พิสูจน์ให้เห็นตรงกันว่า 

การปูพื้นฐานทางความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย 

ร่วมและหลักคิดสำาคัญ ตลอดจนการเชื่อมั่นในผลดีที่จะ

เกิดขึ้นจากการมีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่นี้ จะกลายเป็น

รากฐานอันมั่นคงและแข็งแกร่งของการผลักดันธรรมนูญ

สุขภาพไปสู่การปฏิบัติจริงได้ในที่สุด ตรงกันข้าม หากพื้นที่

ใดเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบรวบรัด ละเลยการวางฐานทาง

ความคิดและเป้าหมายร่วมกันแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ใน

ขั้นตอนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพหลังจากประกาศใช้

แล้วจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าตอนทำาให้สำาเร็จเป็นเล่มเป็น

ไหนๆ 
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อีกประการหนึ่งซึ่งสำาคัญไม่แพ้กัน คือ ความรู้สึกเป็น

เจ้าของธรรมนูญสุขภาพ  ถ้ากระบวนการจัดทำาธรรมนูญ

สุขภาพมีความโน้มเอียงไปในทางที่ยกให้ใครเป็นเจ้าของ

เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การขับ

เคลื่อนธรรมนูญให้เกิดผลจริงก็จะอยู่บนความคาดหวัง

แบบเดิมๆ คือ รอให้องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เป็นผู้ดูแลอย่างเบ็ดเสร็จ เช่น ถ้าธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ใด

ถูกออกแบบให้เป็นของ อบต. หรืออยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบต. ก็มีความเสี่ยงที่ภาคส่วนอื่นจะรู้สึกว่าการขับ

เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเป็นหน้าที่ของ อบต. รอให้ อบต. 

ดำาเนินการ ธรรมนูญสุขภาพจะกลายเป็นเพียงภารกิจหนึ่ง

ของ อบต. ไม่ต่างจากภารกิจอื่นๆ ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของ

ธรรมนูญสุขภาพที่ต้องการให้เป็นของชุมชน โดยชุมชน 

เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเป็นเจ้าของธรรมนูญสุขภาพ

นี้ เกิดขึ้นจากเงื่อนไขสำาคัญคือ กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำา จนถึงขั้นผลักดันไปสู่การ

ปฏิบัตินั่นเอง 

ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างเคล็ด(ไม่)ลับบางประการ ในช่วง

ก่อร่างสร้างธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จากการประสบการณ์

ของพื้นที่ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้ 
• พอมีคนมาจุดประกายเรื่องธรรมนูญสุขภาพ จึงคิดได้

ว่า ถึงเวลาต้องออกมาทำางานเพื่อชุมชนของเราแล้ว ที่

ผ่านมาทำาแต่เรื่องเอกสารไม่พอแล้ว ไม่เกิดผลที่มีพลัง

มากพอ 

• การสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้คำาพูดดีๆ โดนๆ เช่น 

“มาร่วมทำาอะไรที่ดีดีให้ชะแล้ ก่อนที่แผ่นดินชะแล้จะ

กลบหน้า” แบบนี้ถึงจะกระตุกใจคนให้ลุกขึ้นมาร่วมมือ

กัน บางคนถึงขั้นไปชวนคนอื่นต่อๆ กันไป 

• จัดเวทีพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง คุยกันทุกเรื่อง 

ทั้งครอบครัว สังคม เวลาคุยกับชาวบ้าน ให้สังเกตว่า 

ถ้าให้คุยในวงมักจะไม่พูด ถ้านอกวงมักจะพูด จึงเน้น

การคุยนอกรอบ คือไปตามงานบวช งานแต่ง งานศพ 

งานต่างๆ  

• สิ่งที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจและทำาให้เกิดความ

ยั่งยืนในการทำางาน คือ การรวมกลุ่มกันทำางานโดย

ไม่มีค่าตอบแทน  เกิดองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรม 

มีการยกย่องกันเองในชุมชน มีการร่วมกันทำากิจกรรม

หลายอย่างอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้คนที่มาร่วมรู้สึก

เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ไม่ใช่ประชุมกี่ครั้ง

ก็ได้แต่พูดกับพูดไม่ลงมือทำา แบบนี้ไม่นานคนก็จะถอย 

• ต้องพยายามสร้างแกนนำา สืบทอดความคิดและ

เจตนารมณ์ผ่านการกระทำา คือคนที่เป็นแกนนำาเขา

ต้องเอาจริง พูดแล้วต้องทำาให้ได้ (ทำาให้ดู ดีกว่าพูด

ให้ทำา) ไม่ต้องทำาอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ เริ่มจากการทำาสิ่ง
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เล็กๆ เพราะสิ่งใหญ่ประกอบด้วยสิ่งเล็กๆ นี่แหละ มา

รวมกันจะมีพลังที่สุด

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลวัดโบสถ์ 
• เริ่มต้นด้วยการหาเครือข่ายกับสถานีอนามัย ศูนย์

สุขภาพชุมชน ประสานงานทำางานร่วมกันมาโดยตลอด 

จากนั้นได้รู้จักกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพนครสวรรค์ 

และได้รับการแนะนำาให้ทำาธรรมนูญสุขภาพ ได้ไปดู

งานที่ชะแล้ จากนั้นก็เริ่มทำาด้วยกระบวนการสมัชชา

สุขภาพ เริ่มต้นด้วยคำาถามว่า จะทำาอย่างไรให้คนใน

เทศบาลมีความสุข โดยไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวตั้ง เชิญ

ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆมาช่วยกันคิด ออกมาเป็น 

แผนที่ความคิด แปลงมาเป็น ๑๒ หมวด และมาลง

ประชามติในชุมชน 

• ทุนที่เป็นพื้นฐานสำาคัญ คือ ชาวบ้านมีความไว้ใจต่อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำาอะไรเอาหมด  การมีพื้นฐาน

การทำางานเป็นเครือข่ายมาก่อนจนคุ้นเคยกันในระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลแม่ถอด 
• เริ่มต้นจากการลงไปคุยกับชุมชน ในเรื่องการทำาความ

เข้าใจกับธรรมนูญ มีการประกวดชื่อธรรมนูญกันใน

ชุมชน ให้ชาวบ้านคัดเลือกตัวแทนของหมู่บ้านมาเป็น

แกนในการขับเคลื่อน จัดเวทีทุกหมู่บ้านช่วงเย็น (ไม่

ใช้นักวิชาการเป็นตัวชวนคุย แต่ให้แกนนำาเป็นคนชวน

คุย)
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• ได้คำาพูดที่ดี คือ สุข ๘ ประการ เป็นตัวนำาความคิด

ของธรรมนูญและคนในชุมชน

• ให้พระเป็นแกนสำาคัญในการรวมคนในชุมชน และมี

การสวดมนต์เพิ่มความขลังของธรรมนูญ 

• เชื่อมโยงเนื้อหาธรรมนูญกับการขอทุนทำาโครงการหรือ

กิจกรรมในชุมชน

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลท่าวังตาล 
• เริ่มจากการทำา Family tree เพื่อหาเครือข่ายหรือคน

ที่จะเข้ามาร่วมกันทำางาน ค้นหาแกนนำาหัวกะทิที่จะ

มาช่วยเป็นเรี่ยวแรงหลัก หลังจากนั้น จึงจัดเวทีทำา

ธรรมนูญร่วมกัน จนได้มา ๕ ประเด็น เรียงตามลำาดับ

ความสำาคัญของปัญหา  

• การพูดคุยใช้รูปแบบตั้งวงคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ 

สอดแทรกตามวิถีของชุมชน โดยพระเข้ามามีบทบาท

สำาคัญในการประสานคนในชุมชน หาทุนในการดำาเนิน

งานด้วยการบิณฑบาต (เจ้าหมู่) ประกอบกับการเน้น

เรื่องภูมิปัญญา  ชวนปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า มาร่วม

เป็นแกนนำาทำากิจกรรมด้วย  การขยายวงความร่วมมือ

ก็ใช้การประสัมพันธ์แบบบอกต่อๆ กันไป เริ่มจากคน

ใกล้ตัวก่อน ให้ข้อมูลทางความคิดก่อน และบอกสิ่งที่

จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
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เพียงแค่ตั้งโจทย์ว่า ให้เล่าเรื่องราวดีด ี
ที่เป็นความภาคภูมิใจหลังจากใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

กันมาระยะหนึ่ง เรื่องราวทั้งหลายก็พรั่งพรูออกมา
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
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เรื่องราวดีดี ที่เป็นความภูมิใจ
หลังจากใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

แม้ว่าแต่ละพื้นที่จะเพิ่งเริ่มขยับขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพไปสู่การปฏิบัติจริงได้ไม่นานนัก แต่ทุกพื้นที่ต่าง

ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในดอกผลที่เกิดขึ้นจากการมี

ธรรมนูญสุขภาพเป็นกรอบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

บางเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมในธรรมนูญ

สุขภาพ  หลายเรื่องเป็นสิ่งที่ริเริ่มกันมาก่อนแล้ว เมื่อมี

ธรรมนูญสุขภาพก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดกระแสและความตื่น

ตัวมากขึ้น  ผลลัพธ์บางประการก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่มี

กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ โดยเฉพาะบรรยากาศ

และความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น 

มองประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น ฟังกันและกันมากขึ้น

กว่าเดิม 

เพียงแค่ตั้งโจทย์ว่า ให้เล่าเรื่องราวดีดีที่เป็นความ 

ภาคภูมิใจหลังจากใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่กันมาระยะหนึ่ง 

เรื่องราวทั้งหลายก็พรั่งพรูออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ 

๒
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ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้
• เกิดศูนย์คุณธรรมประจำาตำาบล และได้ริเริ่มโครงการ

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีคุณธรรม 

• เกิดคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตำาบลชะแล้

• มีสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง

• เปิดธนาคารความดี มีสมุดบันทึกความดี ฝาก ถอน 

จากพระคุณเจ้า เป็นกลยุทธการให้คะแนนความดี

• เกิดบ้านถูกสุขลักษณะ มีการบริหารจัดการในครัว

เรือนที่ดี เป็นสัดเป็นส่วน

• เกิดกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กลุ่มพืชผัก

ไร้สารพิษ กลุ่มทำานาอินทรีย์ กลุ่มทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ

• เกิดข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณท้องถิ่นประจำาปี

• ริเริ่มการจัดทำาบ้านพักโฮมสเตย์

• มีโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ  เช่น โครงการลด

อาหารหวานมันเค็มในงานต่างๆ ของชุมชน โครงการ

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง(คืออยู่ที่บ้าน มีหมอไปดูแลที่บ้าน 

ไม่ต้องไปโรงพยาบาล) กลุ่มออกกำาลังกายโนราบิค  

กลุ่มศิลปินกลองยาว กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเคมี

ตกค้างในเลือด

• โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

• เกิดตำาบลต้นแบบด้านสุขภาพ ตำาบลนมแม่ ใช้

ธรรมนูญสุขภาพเป็นฐานในการกำาหนดหลักเกณฑ์การ

ขอการสนับสนุน
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ธรรมนูญสุขภาพตำาบลเหมืองหม้อ
• เกิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตำาบล

• เกิดการรวมตัวของกลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มเรียกร้องสิทธิ

ทางการเมืองที่ไม่ขัดแย้งกันแต่ให้ความสำาคัญเรื่อง

คุณภาพชีวิต

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลท่าวังตาล 
• เกิดอาสาสมัชชาสุขภาพชุมชน (อสช.) 

• เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างผู้สูงอายุสู่เด็ก เช่น

การทำากรวยดอกไม้ขอขมาบรรพบุรุษ

• เกิดกลุ่มเล็กๆ ที่กินโตกเดียวกัน มีการพูดคุยกันในเรื่อง

ต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น

• เกิดเครือข่ายวิทยุชุมชน ชาวบ้านตื่นตัวที่จะเป็นตัวอย่าง 

ชาวบ้านสามารถจัดการตนเอง พึ่งตนเอง อยู่กันอย่าง

พึ่งพากัน

Final_Tummanoon.indd   19 7/6/12   7:00 PM



20

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลดงมูลเหล็ก 
• เกิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติที่สอดคล้องกับแนวทางตาม

ธรรมนูญสุขภาพ

• เกิดข้อตกลงร่วมของชุมชน เรื่อง การลดเหล้าและ

การพนันในงานศพ งานบวช งานบุญ เกิดโดยที่ชุมชน

ตระหนักรู้ร่วมกัน ส่งผลเชื่อมโยงให้ชุมชนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ลดการทะเลาะวิวาท

• เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนินการตามธรรมนูญสุขภาพ
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ธรรมนูญสุขภาพตำาบลแม่ถอด 
• ใช้ธรรมนูญสุขภาพของพื้นที่ เป็นตัวอ้างอิงสิทธิ

ของชุมชน ในการปกป้องชุมชนจากนโยบายการ

เปิดสัมปทานเหมืองแร่เหล็ก ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

กลายเป็นเครื่องมือที่มีสถานะทางกฎหมายช่วยยับยั้ง

การรุกเข้ามาของทุนจากภายนอก ถึงแม้จะยังไม่จบ

กระบวนการ แต่ก็ช่วยชะลอการตัดสินใจของภาครัฐ 

และช่วยสร้างความมั่นใจให้คนในชุมชนได้อย่างดียิ่ง

• การบรรจุสาระสำาคัญของธรรมนูญสุขภาพไว้ใน

เทศบัญญัติ

• เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชน (๓ หมู่ของ 

ตำาบลแม่ถอด) ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

สัมปทานเหมืองแร่เหล็ก ด้วยการทำาการประเมินผล 

กระทบทางด้านสุขภาพจากโครงการเหมืองแร่เหล็ก 

โดยใช้เครื่องมือ CHIA การประเมินผลกระทบทาง

ด้านสุขภาพของชุมชน

• เกิดสภาเด็กและเยาวชน

• กลุ่มหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยมีการรวมตัวกันทำา

กิจกรรมสำารวจและรวบรวมข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่ป่า

ต้นนำาของตำาบลแม่ถอดกันอย่างคึกคัก

• เกิดชมรมกลุ่มฟ้าใส (ผู้ป่วยเอดส์)

• โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
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• มีการรวมกลุ่มกันทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม

บรรจุในเทศบัญญัติ

• ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

• ใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นกรอบอ้างอิงของกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ และการให้งบประมาณ

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลัง

จากมีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่นั้น บางเรื่องเกิดขึ้นจากการมี

ธรรมนูญสุขภาพโดยตรง คือ การใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็น

ตัวอ้างอิงสิทธิในการปกป้องชุมชน ในขณะที่บางเรื่องเป็น

ผลทางอ้อม หรือเป็นตัวกระตุ้น ปลุกเร้า สร้างบรรยากาศ

ของการให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาวะในมิติที่กว้างขึ้น 

กว่าเดิม ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างหลาก-

หลายมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ การมีธรรมนูญสุขภาพ

ได้ทำาหน้าที่เป็นเป้าหมายร่วม หรือทิศทางอันเป็นร่มใหญ่

ของชุมชน ที่ชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันกำาหนดมาด้วยกัน 
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แต่เป็นหนทางในการสร้างสุข
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เจาะลึก “เรื่องเล่า” ความสำาเร็จ 

ถึงแม้ พื้นที่กรณีศึกษาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ที่มา 

ร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนกันครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการ

ขับเคลื่อนหลังจากประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ได ้

ไม่นานนัก โดยเฉลี่ยเพียง ๑ - ๒ ปี  แต่อย่างไรก็ตาม  

จาก “เรื่องเล่า” ความสำาเร็จของการขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มผู้มาร่วมแลก

เปลี่ยนว่ามีความโดดเด่น เห็นเป็นรูปธรรมความสำาเร็จ 

จำานวน ๓ กรณี  

๓
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เรื่องโดยย่อ
ศูนย์คุณธรรม ของตำาบลชะแล้ได้ถูกกำาหนดไว้ใน

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้ ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ทำาหน้าที่

กระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ชาวชะแล้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการคิดกิจกรรมที่มี

กุศโลบายอันแยบคายออกมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำาคัญและ

ได้ผลดีมาก คือ กิจกรรมค้นหาและมอบรางวัล “คนดีศรี

ชะแล้” ทั้งนี้โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่

เหมาะสมอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการทำางาน คือ 

• คัดเลือกคณะทำางาน  จากกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำาบล 

ประกอบด้วย ประธาน/รองประธาน/เลขา/เหรัญญิก/

คณะกรรมการ (ทุกคนต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วย)

เป็นต้น

๑. เรื่องเล่า “ศูนย์คุณธรรม ตำาบลชะแล้” 
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• ตั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

เป็น “คนดีศรีชะแล้” จำานวน ๑๐ ข้อ ซึ่งสัมพันธ์กับ

ธรรมนูญสุขภาพ  ประกอบด้วย

ข้อที่ ๑ ปลูกผักกินเอง ผักสวนครัวรั้วกินได้

ข้อที่ ๒ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในรอบปี

ข้อที่ ๓ ไม่กิน ไม่เสพ ไม่ขายยาเสพติด 

ข้อที่ ๔ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่

ข้อที่ ๕ ทำาบุญเข้าวัด

ข้อที่ ๖ การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการประกวดการ 

       จัดบ้านที่ถูกสุขลักษณะ

ข้อที่ ๗ การจัดการขยะ

ข้อที่ ๘ ไม่ส่งเสียงรบกวน เช่น เปิดเพลงเสียงดัง รถซิ่ง 

        เป็นต้น

ข้อที่ ๙ ต้องมีจิตอาสา

ข้อที่ ๑๐ ทำาผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เช่น นำายาล้างจาน   

     สบู่ เป็นต้น
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หมายเหตุ : ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ ๓ ถือว่าตกไปทุกข้อ

• ชุมชนคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าประกวดในระดับตำาบล

• กรรมการพิจารณากลั่นกรองในระดับตำาบลรอบแรก

• กรรมการชุดใหญ่พิจารณาตัดสิน

• ประกาศผล ใช้กิจกรรม สร้างกระแสนิยมในชุมชน 

โดยการ

• มอบเกียรติบัตร คนดีศรีชะแล้

• จัดงานเลี้ยง

• ประชาสัมพันธ์

• ระดมทุนจากกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน จาก วัด และ

เทศบาลฯ เป็นหลัก มาจัดเลี้ยงผู้ที่ได้รับรางวัล

• จัดกิจกรรม “ธนาคารความดี” เป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องจากศูนย์คุณธรรม  ธนาคารความดี จะจัด

กิจกรรมธนาคารความดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย

จะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมี

บริบทไม่เหมือนกัน เช่น ล้างจาน โดยให้ผู้ปกครอง

รับรองแล้วใส่คะแนนในสมุดกิจกรรม ซึ่งแต่ละ

กิจกรรมจะมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยฝากความดีไป

เรื่อยๆ แล้วนำาไปเบิกของรางวัล เช่น สมุดปากกา 

อุปกรณ์การเรียน กับพระคุณเจ้า(เจ้าอาวาสวัดชะแล้) 

ซึ่งของรางวัลต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลฯ 

นอกจากนี้ เทศบาลฯ กำาลังพิจารณามอบรางวัลเป็น

ทุนการศึกษาสำาหรับผู้ที่ทำาคะแนนถึงเกณฑ์ด้วย
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เรื่องโดยย่อ
ในช่วงปี ๒๕๕๔ เป็นช่วงที่ชุมชนแม่ถอดประสบกับ

ปัญหาความหวาดระแวงถึงภัยที่กำาลังจะเข้ามาคุกคาม

ชุมชน เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อแกนนำาชาวบ้านรับรู้เรื่อง

โครงการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดสัมปทานเหมืองแร่เหล็ก

ในพื้นที่ตำาบลแม่ถอด  หลังจากนั้น ก็เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างชาวบ้านและสภา อบต. ในเรื่องเหมืองแร่เหล็ก 

ในขณะนั้น ตำาบลแม่ถอดได้มีการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ

ตำาบลแม่ถอดสำาเร็จพอดี และมีแกนนำาชาวบ้านกลุ่มที่ต่อ

ต้านสัมปทานเหมืองแร่ ใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นตัวอ้างอิง

๒. เรื่องเล่า “ CHIA : การประเมินผลกระทบ
     ทางสุขภาพของชุมชนแม่ถอด” 

(ผลกระทบจากโครงการสัมปทานเหมืองแร่เหล็ก)  
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ในการปกป้องสิทธิของชุมชนในการอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และอ้างว่าสัมปทานเหมืองแร่เป็น

สิ่งที่ขัดกับเจตนารมณ์ของชาวบ้านที่เขียนไว้ในธรรมนูญ

สุขภาพตำาบลแม่ถอด การอ้างอิงดังกล่าวได้ผลเกินคาด 

เพราะทำาให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยข้อมูลมากขึ้น 

ฟังกันมากขึ้น ที่สำาคัญชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจมากขึ้นที่มี

ธรรมนูญสุขภาพของตัวเองเป็นเครื่องปกป้องชุมชน

หลังจากนั้น กลุ่มชาวบ้านดังกล่าวได้ริเริ่มใช้เครื่องมือ 

สำาคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ คือ การประเมินผลกระ- 

ทบทางสุขภาพของชุมชน (Community Health Impact 

Assessment-CHIA) อันอาจจะเกิดจากการเปิดสัมปทาน

เหมืองแร่เหล็ก ซึ่งได้เขียนไว้ในธรรมนูญฯ ของตนเอง  

ข้อ ๔ คือคนตำาบลแม่ถอดร่วมจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่

และมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนตำาบลแม่ถอด เพื่อหา

ข้อสรุปเสนอแนะข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจาก 

CHIA จะมีผลในการช่วยยับยั้งการเปิดสัมปทานแล้ว ยัง

Final_Tummanoon.indd   30 7/6/12   7:00 PM



31

ก่อให้เกิดการสำารวจพื้นที่ป่าต้นนำา ซึ่งเป็น “หม้อข้าว” ของ

ชุมชน เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชผัก สมุนไพร 

ก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหน ตระหนักในคุณค่าของสิ่ง

แวดล้อม เชื่อมโยงไปถึงการปลุกกระแสภูมิปัญญาชาว

บ้าน หมอสมุนไพร ปราชญ์ชาวบ้านก็เกิดการรวมตัว

กันทำากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟืนฟูกันอย่างคึกคัก  ที่

สำาคัญที่สุดคือ จากจุดเริ่มต้นที่มีแนวโน้มไปในทางความ

ขัดแย้ง ความหวาดระแวงกันและกันในชุมชนอย่างรุนแรง 

บรรยากาศค่อยๆ ผ่อนคลายความตึงเครียดลง หลายกลุ่ม

เริ่มหันมาคุยกันอย่างเป็นมิตรมากขึ้น เปิดใจรับฟังกันมาก

ขึ้น ทำากิจกรรมด้วยกัน จากรอยร้าวกำาลังจะประสานคน

แม่ถอดให้เป็นหนึ่งเดียว 

บทเรียนที่เกิดขึ้น คือ
• ถ้าไม่มีธรรมนูญฯ  ชาวบ้านคงทำาได้เพียงการประท้วง

ซึ่งไม่มีนำาหนักพอ แต่เมื่อมีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

ทำาให้มีเครื่องมือในการต่อรอง(Soft power)

• ธรรมนูญสุขภาพมีหน้าที่เหมือนการหมุนเหรียญให้

เคลื่อนไปในด้านที่ดี ที่เป็นเป้าหมายร่วม ทำาให้เกิดการ

เคลื่อนสังคมไปในทิศเดียวกัน

• กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ ได้ช่วยเติมความ

คิด ความรู้ และอุดมการณ์ให้กับประชาชน ผ่านการ

จัดเวทีต่าง ๆ จนเมื่อเกิดปัญหาชาวบ้านจึงเรียนรู้ที่

จะใช้ธรรมนูญในการปกป้องตนเองได้อย่างทันการณ์ 

สามารถต่อรองกับอำานาจที่เคยเหนือกว่าได้ และ

ได้เรียนรู้วิธีการใช้ธรรมนูญสุขภาพให้มีสถานะทาง

กฎหมายได้ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษก็ตาม 
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• ธรรมนูญสุขภาพ ทำาให้คนแม่ถอดได้เรียนรู้วิถีใหม่ของ

การต่อสู้ที่มีพลังมากกว่า นั่นคือ การใช้ข้อมูล ความ

รู้ที่น่าเชื่อถือ และการร่วมมือกันของคนในชุมชน จะ

เห็นได้จากการที่ ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์จะเย็นลง

บ้างแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังไม่หยุดนิ่ง ยังคงเดินหน้า

เตรียมข้อมูล ทำากระบวนการวิจัยชุมชน ศึกษาผลกระ- 

ทบในพื้นที่ และเริ่มกำาหนดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อ-

เนื่อง โดยเฉพาะการดึงเอากลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามา

ร่วมด้วย นั่นหมายถึงการสืบทอดอุดมการณ์ไปสู่คนรุ่น

ต่อไป และหมายถึงอนาคตและความยั่งยืนของชุมชน

• แกนนำาธรรมนูญสุขภาพสรุปบทเรียนของตัวเองไว้ว่า  

“ธรรมนูญอยู่ในใจ ไม่มีตัวตน แต่เป็นหนทางในการ

สร้างสุข”  
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เรื่องโดยย่อ
ความเป็นมาของโครงการนี้ เริ่มจากสำานักธรรมนูญ

สุขภาพตำาบลชะแล้ ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบลชะแล้ ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง (ผู้ป่วยเรื้อรังนอน

รักษาตัวบนเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ในชุมชนชะแล้

รวมแล้วมีจำานวนมากถึง ๔๐ ราย แต่ที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการจริงๆ มี ๓๑ ราย โครงการ “ผู้ป่วยติดเตียง”  

จึงเกิดขึ้น โดยอ้างอิงธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้ หมวดที ่

๔ ข้อที่ ๑๖,๒๐,๒๑ และ ๒๕ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ 

สำานักธรรมนูญสุขภาพฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบลชะแล้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

เทศบาลตำาบลชะแล้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัด

สงขลา  ญาติผู้ป่วย และพระสงฆ์

กระบวนการ ประกอบด้วยขั้นตอนสำาคัญ คือ 

• ค้นหาผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ จำานวน ๓๑ ราย แยก

ตามหมู่บ้าน

๓. เรื่องเล่า “โครงการผู้ป่วยติดเตียงของตำาบลชะแล้”  
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• แบ่งความรับผิดชอบผู้ดูแล

• อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และ สมาชิก

สภาเทศบาล(สท.) นักศึกษาออกเยี่ยมและสอบถาม

ข้อมูล ตรวจสุขภาพ

• สอบถามปัญหาความขัดแย้ง ความต้องการการช่วย

เหลือจากผู้ป่วย

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติผู้ป่วย

• ให้คำาแนะนำาและวิธีการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย จนกระทั่ง

การบำาบัด การจัดยา การจัดอุปกรณ์เครื่องมือ

• บำาบัดฟืนฟู ควบคู่ไปกับแพทย์แผนไทย

• กิจกรรมผู้ป่วยเยี่ยมผู้ป่วย

ความสำาเร็จของโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือของ

ทุกคน ทั้งผู้ป่วยและญาติ และได้ข้อสรุปว่า ชุมชนบำาบัด

กันเองดีกว่าไปโรงพยาบาล  เพราะชุมชนจะเข้าใจและให้

ความสำาคัญในมิติทางจิตใจมากกว่า ใช้หลักความเอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ส่ง-

ผลให้การพัฒนาด้านอื่นๆ เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม 
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ปรับทุกข์ ผูกมิตร 
กระตุ้นจิตสำานึกเรื่องการอาสา  

ร่วมคิด ร่วมทำา 
แล้วเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

Final_Tummanoon.indd   35 7/6/12   7:00 PM



Final_Tummanoon.indd   36 7/6/12   7:00 PM



37

เคล็ดลับบางประการ  
จากเรื่องเล่า ๓ กรณี  

• ต้องมีผู้รักษากฎให้เป็นไปตามธรรมนูญ คือ มีฝ่ายที่

รับผิดชอบการขับเคลื่อนธรรมนูญอย่างชัดเจน เพื่อ

ทำาหน้าที่วางแผน กำากับ กระตุ้น และติดตาม ให้มี

การนำาไปปฏิบัติจริง

• หลักสำาคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งตำาบล  

ต้องปฏิบัติจริงให้ได้  แกนนำาต้องทำาเป็นตัวอย่าง  

สร้างต้นแบบที่ทำาได้จริง แล้วค่อยหาแนวร่วม  

• ต้องมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ภาพรวมของตำาบล แล้ว 

เน้นให้ลงมือทำาจริงๆ ไม่ใช่คุยกันวางแผนกันแล้วก็จบ 

ต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง มีปัญหา

ติดขัดบ้างไม่เป็นไร ขอเพียงได้ลงมือทำา (อยู่อย่างนำา

ขุ่นที่ยังไหล ดีกว่าอยู่อย่างนำาใสที่หยุดนิ่ง)

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งระหว่าง

ทีมที่เป็นแกนหลัก และกับชาวบ้านทั่วไป ทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

๔
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• ปรับทุกข์ ผูกมิตร กระตุ้นจิตสำานึกเรื่องการอาสา  

ร่วมคิด ร่วมทำา แล้วเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

• การทำากิจกรรมใดๆ หรือการถอดบทเรียน ต้องมีการ

คืนข้อมูลให้ชุมชนเสมอ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 

และมีเป้าหมายทางเดียวกันของคณะทำางาน ต้องมีการ

สื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

• รู้จักบริหารงบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนที ่

หลากหลาย 

• การเรียนรู้ตลอดเวลา การศึกษาข้อมูลในพื้นที่  

การแสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการทำางานใหม่ๆ 

• ต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งในเชิง

ผลลัพธ์จากกิจกรรม และผลในเชิงความรู้สึกของ 

ชาวบ้าน  คิดอยู่เสมอว่าชาวบ้านได้อะไร  ชาวบ้านมี

ความพอใจแค่ไหน
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พลังของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม 

และชุมชนโดยรวม 
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สกัดขุมความรู้สู่แนวปฏิบัต ิ
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่...มีไว้ทำาอะไร
จากตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและถอด 

บทเรียนร่วมกันครั้งนี้  อาจจะสรุปและประมวลบทบาท

หรือหน้าที่ของธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

ต่อไปได้ดังนี้ 

๑. เป็นกลไกในการสร้างสุขภาวะของชุมชนแบบองค์รวม 

(ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ)ที่มีเป้าหมายและทิศทาง

ร่วมกันอย่างชัดเจน และด้วยการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่างๆ  

๒. เป็นกลไกที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ช่วยยุติ

ความขัดแย้งที่เคยมี ทำาให้ชุมชนทำาเรื่องใหญ่ๆ หรือแก้

ปัญหายากๆ ร่วมกันได้ ก่อให้เกิดจิตอาสาในรูปแบบ

ต่างๆ  หรือกลุ่มที่ร่วมกันทำาประโยชน์ให้กับชุมชน

อย่างหลากหลาย 

๕
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๓. เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศและกระแสความตื่นตัว

ในเรื่องสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพราะทุกเรื่องที่ทำานำา

ไปสู่เป้าหมายร่วม หลายเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์และ

เสริมแรงกัน เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน

โดยรวม 

๔. เป็นเครื่องมือปกป้อง หรืออ้างสิทธิของชุมชนใน

กรณีที่มีสิ่งคุกคามจากภายนอก ช่วยคุ้มครอง

และสร้างเงื่อนไขให้ชุมชนสามารถดูแล ปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน
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หัวใจของการขับเคลื่อนธรรมนูญ
จากประสบการณ์ของแกนนำากรณีศึกษา สังเคราะห์

ออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

ไปสู่การปฏิบัติ สกัดเฉพาะสิ่งที่คนทำางานเห็นว่าสำาคัญ  

เรียงตามลำาดับ ๑๐ ประการ คือ 

• มีกลไกที่รับผิดชอบธรรมนูญสุขภาพชัดเจน 

• คณะทำางานต่างๆ ต้องยึดหลักการ มาจากทุกภาคส่วน

• ต้องมีแผนและยุทธศาสตร์ในการทำางาน

• มีการปฏิบัติจริง และต่อเนื่อง 

• การสื่อสารกันในทีม และกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วย

ช่องทางที่หลากหลาย

• มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนอย่างสมำาเสมอ 

แม้เป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการก็สำาคัญ 

• สร้างจิตสำานึกการทำางานเพื่อสาธารณะ ทั้งระดับบุคคล 

กลุ่ม และชุมชน

• มีงบประมาณอย่างเพียงพอ

• ทำาแล้วได้องค์ความรู้ใหม่ ที่นำาไปสู่การปฏิบัติ เป็น

นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

• มีข้อมูลและการติดตามประเมินผล
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ข้อเตือนใจ สิ่งที่เราเลือกว่าเป็นหัวใจ เป็นสิ่งสำาคัญใน

วันนี้ ไม่ได้หมายความว่า เป็นสูตรสำาเร็จตายตัว ต้องขึ้น

อยู่กับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ ทุกเรื่องเป็นเรื่อง

ที่สำาคัญ แต่สิ่งที่เราเลือกว่าสำาคัญ อาจเป็นสิ่งที่เราทำาอยู่

จนคุ้นชินจากขาขึ้น(กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ)  

เป็นความสำาเร็จของขั้นตอนแรกๆ ที่เราเคยทำามา  แต่หาก

มองการทำางานในอนาคต คือ ขาเคลื่อน บางประเด็นที่ไม่

ได้เลือกเป็นอันดับแรกๆ ก็อาจมีความสำาคัญและอาจจะ

เป็นประเด็นที่เราละเลยไป เช่น การประชาสัมพันธ์ การ

ประเมินผล เป็นต้น 
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สิ่งที่ให้ความสำาคัญมักเป็นสิ่งที่เราทำาได้ดี 
แต่สิ่งที่เรามักหลงลืมไปมักเป็นจุดอ่อนของเรา
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บทส่งท้าย

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เป็นเครื่องมือใหม่ของการ

พัฒนาเพื่อสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ เป็นเครื่องมือภาย

ใต้เจตนารมณ์แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่ต้องการให้คนไทยมีโอกาสกำาหนดอนาคตตัวเอง ทั้ง

ในระดับชุมชนเล็กๆ ไปจนถึงระดับประเทศ  ที่สำาคัญ 

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสั่งการของใคร

หรือฝ่ายใด แต่เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือของคนใน

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง และธรรมนูญ

สุขภาพพื้นที่ จะเป็น “สิ่งที่กินได้” คือใช้ได้จริงเพียงใด ขึ้น

อยู่กับเงื่อนไขสำาคัญๆ อย่างน้อย ๒ ประการ คือ 

ประการแรก  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการยอมรับ

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำา

ธรรมนูญสุขภาพ จนถึงกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริง 
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ประการที่สอง ความมีชีวิต คือไม่ตาย เคลื่อนไหวอยู่

เสมอ หมายถึง สาระบัญญัติในธรรมนูญสุขภาพพื้นที่มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับความจริงในพื้นที่  มีการนำา

ไปใช้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสถานการณ์

ภายในพื้นที่หรือภายนอกเปลี่ยนแปลงไป

 ตลอดเส้นทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในทุก

พื้นที่ คือ โอกาสของการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกัน ทั้งระหว่างพี่น้องภาคีในพื้นที่เดียวกัน และระหว่าง

เครือข่ายภาคีข้ามพื้นที่ ภายใต้ความหลากหลายทางความ

คิดและรูปแบบการทำางาน ผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความ

สำาเร็จหรือความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนอันมีค่าต่อการ

เปลี่ยนแปลงสังคมไทย  ขอให้กำาลังใจพี่น้องเครือข่ายภาคี

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในทุกระดับ ให้สามารถสานพลัง

ภายใน เพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ให้เป็นจริง 

นำาพาสุขภาวะมาสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ในไม่ช้านี้ 
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