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สมชัชาสขุภาพแหงชาติ คร้ังที ่๖ พ.ศ.๒๕๔๙ วาดวย “เศรษฐกจิพอเพยีง
ส ูสังคมอย ูเย็นเปนสุข” จัดข้ึนระหวางวันที ่๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  ณ  ศนูย
นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) ซึ่งไดแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติใหรับผิดชอบการจัดการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังนี้ มีการจัดกระบวนการทํางานวิชาการ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเวทีตางๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งกอนและ
หลังการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จนไดคําประกาศเจตนารมณสมัชชา
สขุภาพเพือ่การขับเคลือ่นแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ส ูสงัคมอย ูเย็นเปนสุข และ
ขอเสนอของสมัชชาสุขภาพประเด็นยอยอ่ืนๆ จํานวน ๑๔ ประเด็น ซึ่ง
คําประกาศและขอเสนอดังกลาวไดสงมอบตอรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี
นายโฆษิตปนเปยมรัษฎ เปนผ ูรับมอบในวันที ่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน
โดยรวบรวมคําประกาศเจตนารมณและขอเสนอตางๆ ที่ เปนเสมือน
พันธสัญญาที่เครือขายภาคีสมัชชาสุขภาพรวมกันคิดและเขียนข้ึนมา และ
ไดรวมกันประกาศเจตนารมณวา จะนําคําประกาศและขอเสนอจากสมัชชา
สุขภาพแหงชาติคร้ังนี้ไปผลักดันใหเกิดการตอยอด ขยายผลส ูการปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ และจะมีการติดตามผลอยางตอเนื่องในปตอๆ ไป และขอขอบคุณ
ทุกหนวยงาน องคกร ภาค ีเครือขาย และทกุทานทีม่ีสวนรวมในการขับเคลือ่น
ผลักดันและชวยกันทํางานจนทําใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๖
พ.ศ.๒๕๔๙ นี้ สําเร็จลุลวงดวยดีตามวัตถุประสงคทุกประการ

                                  คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
                           ตุลาคม  ๒๕๔๙








คํานํา

ความเปนมา ๖
วัตถุประสงค ๗
เนื้อหาและกระบวนการ ๘

คําประกาศเจตนารมณสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๔๙
วาดวย “เศรษฐกิจพอเพียง ส ูสังคมอย ูเย็นเปนสุข” ๑๑

ขอเสนอสมัชชาสุขภาพประเด็นยอย ๑๕
ประเด็น “นโยบายศูนยกลางสุขภาพเอเชียกับหลักประกันสุขภาพ

บนเสนทางเศรษฐกิจพอเพียง” ๑๖
ประเด็น “ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง” ๑๘
ประเด็น “ดัชนีอย ูเย็นเปนสุข....สรางสุขไดอยางไร?” ๑๙
ประเด็น “การใชยาอยางพอเพียง” ๒๑
ประเด็น “ยุทธศาสตรสุขภาพพอเพียง : ทิศทางในชวงแผนฯ ๑๐” ๒๒
ประเด็น “ฤๅคนพิการ...อย ูเย็นเปนสุข” ๒๔
ประเด็น “จิตอาสา...พลังสรางโลก” ๒๖
ประเด็น “พลังประชาชนกับการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืช” ๒๘
ประเด็น “มองอนาคตสุขภาพคนไทยผานแผนยุทธศาสตร

ทศวรรษพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ” ๓๒
ประเด็น  “เด็กและเยาวชน กับการร ูเทาทันสื่อ” ๓๗
ประเด็น  “นิติรัฐ – นิติโลกกับสังคมอย ูเย็นเปนสุข” ๓๘
ประเด็น “การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ ภูมคิ ุมกัน

สังคมอย ูเย็นเปนสุข” ๔๐
ประเด็น “นสส.  นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ” ๔๒
ประเด็น “ถอดรหัสสมัชชาสุขภาพส ูการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวม” ๔๓







“สมัชชาสขุภาพ” ตามรางพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ…..
หมายถึง “กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
ไดรวมแลกเปลีย่นองคความร ูและเรยีนร ูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปส ูการ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพหรอืความมสีขุภาพของประชาชน
โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมสีวนรวม”

๖ ป ของการปฏิรูประบบสุขภาพที่ผานมา ไดมีการทดลองใช
กระบวนการสมัชชาสุขภาพอยางตอเนื่อง ในรูปแบบของการสรางพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือการแลกเปลีย่นเรยีนร ูทัง้ความคดิ ความร ู  และประสบการณ
สรางสุขภาพของคนไทยทุกภาคสวน และพัฒนาขอเสนอนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพอยางมีสวนรวม  ทั้งนี้ตามเจตนารมณของราง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....

สําหรบัในป ๒๕๔๙ นี ้เปนปมหามงคลเฉลมิฉลองการครองสริริาช
สมบัต ิ ๖๐ ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหวัฯ คณะกรรมการจดัสมชัชา
สขุภาพแหงชาตซิึง่ม ี นายแพทยบรรล ุ  ศริพิานิช เปนประธาน เหน็ควร
ใหตอยอดการดําเนินงานจาก “คําประกาศเจตนารมณรวมสราง
สังคมอย ูเย็นเปนสุข”  ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ โดย
นอมนาํกระแสพระราชดํารสั เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพยีง มาใชเปนประเด็นหลกั
สําหรบัสมัชชาสขุภาพแหงชาตคิรัง้ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย “เศรษฐกิจ
พอเพียง ส ูสังคมอย ูเย็นเปนสขุ” โดยไดจัดข้ึนระหวางวันที ่๒๗-๒๙
ตลุาคม ๒๕๔๙ ณ ศนูยนทิรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นนทบุรี









๑. รวมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหัวฯ
ทรงครองราชย ๖๐ ป

๒. สนบัสนนุการพัฒนางานทางวิชาการและการสรางพลงัทางสงัคม
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให
สังคมอย ูเย็นเปนสุข

๓.  สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและ
แนวทางการพัฒนาประเทศอยางมีสวนรวม

๔. สงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนร ูนวัตกรรมการสรางสขุภาพ บนหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดําเนินการโดยภาคสวนตางๆ

๕.  สนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางสังคมและขยายเครือขาย
ประชาคมสขุภาพ

๖. สนับสนุนการสรางองคความร ูใหมทางสังคมเพ่ือนําไปส ูความ
อย ูเย็นเปนสุข







กอนจะมาถงึเวทสีมชัชาสขุภาพแหงชาตใินวันที ่ ๒๗-๒๙  ตลุาคม
๒๕๔๙ นัน้ ไดมกีระบวนการทาํงานตางๆ ทัง้ทางวิชาการ การระดมความเหน็
ในเวทยีอย การสบืคนและสงัเคราะหนวัตกรรม การสือ่สารสาธารณะ ตลอดจน
การประสานเครือขาย หนวยงาน องคกรจํานวนมากอยางตอเนื่อง โดย
ในเวทีสมชัชาสขุภาพแหงชาติทัง้ ๓ วันนี้ สามารถแบงภาพงานไดเปน
๒  สวนใหญๆ คือ

สวนที ่๑ การขับเคลือ่นประเด็น “เศรษฐกิจพอเพยีง ส ูสงัคมอย ูเยน็
เปนสุข”  ประกอบดวย

µ ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน” โดย
ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย : องคมนตรี

µ ปาฐกถาพิเศษ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ : ประสบการณ
จากประเทศภูฏาน” โดย รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศภูฏาน

µ เสวนาประเด็น “คนไทยจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมไดอยางไร”

µ จัดทําค ูมือนําทางชีวิต ออกเผยแพรแกประชาชนทั่วไป และ
เผยแพรกรณตีวัอยางบุคคล องคกรทีใ่ชหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสื่อรปูแบบตางๆ

µ จดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็นในภาคบาย วันที ่๒๗ ตลุาคม
๒๕๔๙ ในเรื่องที่เก่ียวของกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช  จํานวน ๕ ประเด็น ไดแก

 



• นโยบายศูนยกลางสุขภาพเอเชียกับหลักประกันสุขภาพ
บนเสนทางเศรษฐกิจพอเพียง

• ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง
• ดัชนอีย ูเย็นเปนสุข...สรางสขุไดอยางไร?
• การใชยาอยางพอเพียง
• ยุทธศาสตรสุขภาพพอเพียง : ทิศทางในชวงแผนฯ ๑๐

µ ลานสมัชชาสุขภาพ เปนการนําเสนอรูปธรรมการปฏิบัติตาม
ปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพยีง” โดยนาํเสนอกรณศีกึษาระดับบุคคล
ชุมชน หนวยงาน ทั้งในเมืองและชนบท พรอมกับการจัดเวที
เสวนา การจดัมมุศลิปะ และนทิรรศการกระบวนการสมชัชาสขุภาพ

สวนที ่๒ การขับเคลือ่นประเด็นอ่ืนๆ ทีม่กีารจดักระบวนการสมชัชา
เฉพาะพ้ืนทีแ่ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอยางตอเนือ่งมากอน โดย
เปดโอกาสใหเขามารวมแลกเปลีย่นเรียนร ู และเชือ่มโยงเขาส ูเวทสีมชัชา
สุขภาพแหงชาติ ในลักษณะของเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ในภาคเชาของวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๙ ประเด็น ไดแก

• ฤๅคนพิการ...อย ูเย็นเปนสุข
• จิตอาสา พลังสรางโลก
• พลงัประชาชนกับการจัดการสารเคมกํีาจัดศตัรพืูช
• มองอนาคตสุขภาพคนไทยผานแผนยุทธศาสตรทศวรรษ

กําลงัคนดานสุขภาพแหงชาติ
• เด็ก และเยาวชนกับการร ูเทาทันสื่อ





• นิติรัฐ – นิติโลก กับสังคมอย ูเย็นเปนสุข
• การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ ภูมคิ ุมกันสังคมอย ูเย็น

เปนสุข
• นสส. นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ
• ถอดรหัสสมัชชาสุขภาพส ูการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพอยางมีสวนรวม

รปูแบบของสมชัชาสขุภาพแหงชาตแิละสมชัชาสขุภาพประเด็นยอย
ตางๆ มีความหลากหลาย ทั้งการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา อภิปราย
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นตลอดจนการนําเสนอประสบการณจาก
กรณีศึกษาตางๆ  มีผ ูสนใจเขารวมงานในสวนเวทสีมชัชาสขุภาพทั้งใน
หองประชุมใหญและหองประชุมยอย จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน
และในลานสมัชชาสุขภาพ : เสนทางส ูชีวิตพอเพียง จํานวนประมาณ
๓๐,๐๐๐  คน กลาวไดวา สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการจดุประกายความสนใจในการใชชวิีตแบบพอเพียงในทกุระดับ โดย
เปดโอกาสใหฝายตางๆ ในสังคมเขามารวมกันคิด รวมกันคนหารูปแบบ
แนวทางการขับเคลือ่นชวิีตทีพ่อเพียง ขยายส ูสงัคมทีพ่อเพียง กรณศีกึษา
ที่นํามาเสนอ คือ กําลังใจ และความเชื่อมั่นที่จะเปนฐานของการตอยอด
ขยายผล จากระดับบุคคลส ูครอบครัว ชุมชน จนเต็มพ้ืนที่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้  ยังมีการประกาศเจตนารมณสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
และสรุปขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรของการขับเคลื่อนสมัชชา
สุขภาพประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงส ูสงัคมอย ูเย็นเปนสุขรวมกันตอไป

 








 

ดวยความม ุงมัน่และความใฝฝนทีจ่ะเหน็ความอย ูเย็นเปนสขุเกิดข้ึน
ในสงัคมไทย ภาคเีครอืขายสมชัชาสขุภาพจงึไดรวมกันจดัสมชัชาสขุภาพ
แหงชาติวาดวย “ความอย ูเย็นเปนสุข” ตั้งแตป ๒๕๔๘  ตอเนื่องมาถึงป
๒๕๔๙ วาดวยเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ส ูสังคมอย ูเย็นเปนสุข” ดวย
ความรวมมือรวมใจจากภาคีเครือขายทกุภาคสวน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนสวนหนึ่งของการจุดประกาย
ความสนใจในการใชชีวิตแบบพอเพียงทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชาติ
อีกทั้ง ยังชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับผ ูคนที่กาวเขามาในวิถีแหง
ความพอเพียง เกิดการคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนร ูรูปธรรมของการนํา
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชวิีตจรงิ นาํมาส ูการขยายผล
จนเปนทีป่ระจกัษชดัตัง้แตระดับบุคคล ครอบครวั ชมุชน องคกร และระดับ
ประเทศ  ดังตวัอยางทีป่รากฏในหองยอยทัง้ ๑๔ ประเด็นและเรือ่งราวดีๆ
ที่นํามาบอกเลาในลานสมัชชาสขุภาพ

เพ่ือเปนการสานตอและประสานพลงัความรวมมอืระหวางภาคสวน
ตางๆ กับเครือขายสมัชชาสุขภาพ และถวายความจงรักภักดีในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหัวฯ ทรงครองราชย ๖๐ ป  พวกเราที่มา
รวมกันอย ู ณ ที่นี้ จึงพรอมใจกันประกาศเจตนารมณ  ดังนี้





๑. พวกเรา...ขอตัง้จติเจตนาวา จะยึดมัน่ในหลกัคดิเศรษฐกิจพอเพียง
และนอมนาํไปสกูารปฏิบัต ิเพ่ือการอย ูอยางพอดี มชีวิีตทีพ่อเพียง
มเีหตมุผีล สอดคลองเหมาะสมกับวิถชีวิีตความเปนอย ูของตวัเอง
ครอบครัว ชุมชน องคกร และหนวยงาน

๒.พวกเรา ณ ที่นี้ จะผนึกพลังกันผลักดันและขยายผลหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตัง้แตระดับปฏิบัตไิปถงึระดับนโยบายทองถิน่
และระดับชาติ เพ่ือนําพาสังคมไทยไปส ูความพอเพียงและ
ความอย ูเย็นเปนสุข

๓.พวกเรา...จะรวมกับภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรหรือสถาบันทางศาสนา
ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เผยแพรประชาสัมพันธแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งมิติทางความร ู คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งรูปธรรมจากการนําไปปรับใชจนประสบผลสําเร็จ เพ่ือ
เปนแบบอยางแกสาธารณชนในวงกวางตอไป

๔.พวกเรา...ปรารถนาที่จะเห็นความจริงใจและจริงจังของรัฐบาล
ในการขับเคลือ่นแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกาศใหเปน
วาระแหงชาติ เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติที่ชัดเจน สงเสริม
ใหมีกระบวนการวิจัยเพ่ือสรางองคความร ูเ ก่ียวกับการ
แปลงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปส ูการปฏิบัติ ทั้งนี ้เครอืขาย
สมัชชาสุขภาพจะสนับสนุน และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนผลักดันใหมีการจัดทําแผนแมบทดานยุทธศาสตร

 



เศรษฐกิจพอเพียง โดย หนวยงานรฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่
ควรใหการสนบัสนนุการดําเนนิการเศรษฐกิจพอเพียงอยางจรงิจงั

๕.พวกเรา...ม ุงหวังทีจ่ะเหน็คณะรฐับาลใหความสําคญัและเรงรดั
ดําเนนิการตามคาํประกาศนโยบายดานสงัคมของรฐับาลซึง่ตอง
การพัฒนาสขุภาวะของประชาชนใหครอบคลมุทัง้มติทิางกาย จติ
สงัคม และปญญา โดยการปฏิรปูระบบสขุภาพเพ่ือลดปจจยัเสีย่ง
จากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่เนนการมีสวนรวม และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุล
ทัง้การสรางเสรมิสขุภาพ การปองกันโรค การบรกิารรกัษาพยาบาล
และการฟนฟูสมรรถภาพอยางมคีณุภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม
รวมทั้งการประกาศเสนอใหมีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ

พวกเรา...ขอยืนยันวา นับจากวันนี้ เราจะยึดมั่นในคําประกาศ
เจตนารมณ และจะรวมแรงรวมใจทําใหปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผล
ในทางปฏิบัติและขยายผลส ูวงกวาง อันจะนํามาซึ่งชีวิตที่พอเพียงและ
สังคมอย ูเย็นเปนสุข

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙
 ณ หองแกรนดไดมอนด ฮอลล  ๙

                    ศูนยนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี





















   


๑. การกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งนโยบายศูนยกลางสุขภาพ
เอเชียและนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองมีความ
เชื่อมโยงกัน และมีกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่
เก่ียวของ

 ๒. สรางสมดุลดวยการระดมทรพัยากรจากทกุภาคสวนทีเ่ก่ียวของ
ภายใตหลกัการประโยชนสขุรวมกัน

๓. พัฒนาระบบสุขภาพที่ใชภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
อยางร ูเทาทัน

๔. มีการวางแผนการพัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรดาน
สขุภาพของชาตอิยางเปนเอกภาพ และเปนธรรมตอทกุวิชาชพี
ในระบบสุขภาพ

๕. บูรณาการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา
พยาบาล การฟนฟูสภาพ และการค ุมครองผ ูบริโภค

๖. สนับสนุนใหมีกลไกการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย
ของรัฐ และการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เพ่ือพิทักษสิทธิ์
และค ุมครองผลประโยชนและความปลอดภัยของประชาชน

 



สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  :  นพ.สัมฤทธิ ์   ศรีธํารงคสวัสด์ิ
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ ชั้น  วิทยาลัยพยาบาลบําราศนราดูร
ถ.ติวานนท  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐-๒๙๖๕-๙๖๑๖ โทรสาร ๐-๒๙๖๕-๙๖๑๗











๑. พัฒนาและขยายผลแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จขององคกร
ธรุกิจทีค่วรไดรบัการยกยอง วาควรหมายถงึ การสรางความเจรญิ
ดวยการจัดสรรผลประโยชน กติกาในการปฏิบัติตอกันอยาง
เปนธรรมแกทุกฝาย ทัง้ผ ูถือห ุน ผ ูลงทุน ค ูคา ลูกคา ผ ูรวมงาน
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม

๒. ธรุกิจทกุระดับควรนอมนาํกระแสพระราชดํารสัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักการทั้ง ๕ สวนไปประยุกตใช

๓. สรางกระแสการรณรงคปรับเปลีย่นคานิยมการบริโภค ใหเนน
ไปที่การเสริมสรางการพัฒนาปญญาและความเก้ือหนุน
ตอคุณภาพชีวิต

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : คุณประสาร   มฤคพิทักษ
เครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (SVN) ประเทศไทย
บริษัท ชีวิตธุรกิจ จํากัด ๑๔/๓๐๗ ฟลอลาวิลลคอมเพล็กซ  ตึก BCG
ซ. พัฒนาการ ๕๑   ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.๑๐๒๐๕
โทร.๐-๒๓๓๑-๐๙๓๕, ๐-๒๓๓๑-๐๙๖๔  โทรสาร ๐-๒๓๓๑-๖๒๐๑

 







๑. การพัฒนาดัชนอีย ูเย็นเปนสขุ ภาครฐัควรทาํหนาทีอํ่านวยความ

สะดวกและสนับสนุนชุมชน ชวยชี้ประเด็นใหมีกระบวนการ
ที่ตอเนื่อง โดยบูรณาการหนวยงานตางๆ ใหทํางานรวมกัน
เพ่ือไมใหชาวบานสบัสน

๒. ดัชนีอย ูเย็นเปนสุขควรเปนเชิงประจักษที่เปนรูปธรรม อิงตาม
สภาพพ้ืนทีห่รือภูมิสงัคม/ชุมชน เพ่ือใหเกิดการยอมรบัจากคน
ในพ้ืนที่

๓. การพัฒนาดัชนมีปีระเด็นทีค่วรคาํนงึถงึ  คอื ๑) เนนความสขุ
ทีเ่กิดจากความสมดุลของจติใจ รางกาย สตปิญญา ๒) ตองบรรลุ
เงือ่นไขการทาํมาหากิน มปีจจยัเพ่ืออย ูรอด เชน มรีายได ไมมหีนีส้นิ
๓) มเีงือ่นไขทางสงัคม ไดแก วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทีดี่  และ
๔) ม ีอิสรภาพและความเทาเทยีมในศกัด์ิศรคีวามเปนคน

๔. การสรางความอย ูเย็นเปนสุข ตองเริ่มจากการสรางดัชนีความ
อย ูเย็นเปนสขุ เพ่ือใชเปนเครือ่งมอืในการขับเคลือ่นความอย ูเย็น
เปนสขุในสงัคมไทย

๕. ดัชนีความอย ูเย็นเปนสุข อาจมีไดหลายระดับ คือ
• ระดับบุคคล ครอบครัว ใชวัดความอย ูเย็นเปนสุข

ของตนเองและครอบครัว





• ระดบัชมุชนและทองถิน่ อาจแบงตามขนาดชุมชน
ทองถิน่ เชน ขนาดเลก็ (ระดับหม ูบาน) กลาง (ระดับ
ตําบล) และใหญ (ระดับเทศบาล)

• ระดบัจังหวดั  เนือ่งจากเปนพ้ืนทีท่ีม่รีะบบการจดัการ
และมขีอบเขตที่ชดัเจน

• ระดับประเทศ ทําได ๒ วิธี คอื พัฒนาจากระดับลาง
รวมข้ึนมาเปนระดับประเทศ หรือใชวิธีการสํารวจ
ทางสถติิในระดับประเทศ

๖. ตองเรงจดัทําดัชนอีย ูเย็นเปนสขุเพ่ือนําไปส ูการปฏิบัติจรงิ โดย
ขยายผลจากตวัชีวั้ดทีม่อีย ูแลว เชน ดัชนวัีดความอย ูดีมีสขุของ
คนไทย ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) พรอมทั้งผลักดัน
ใหเกิดเครือขายความรวมมือ  ขณะนี ้ “เครือขายความอย ูเย็น
เปนสุข” ซึ่งมีศูนยคุณธรรมเปนแกนประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน ภาคตีางๆ  อาท ิสาํนกังานปฏิรปูระบบสขุภาพแหงชาติ
(สปรส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) สํานักวิจัยเอแบคโพล และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) และเมือ่เสรจ็สิน้
เวทีนี ้ก็จะพัฒนาเครือขายความรวมมือใหภาคีตางๆ เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาตัวชีวั้ดมากข้ึนตอไป

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : คุณชุตินาฏ  วงศสุบรรณ
สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (สศช.)
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบฯ กทม.๑๐๑๐๐
โทร.๐-๒๒๘๑-๑๐๑๒, ๐-๒๖๒๘-๒๘๒๔  โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๔๑๙๒

 







๑. ใช “บัญชยีาหลกัแหงชาต”ิ เปนเครือ่งมอืสาํคญัในการขับเคลือ่น โดยเนน

๑) สรางความเขาใจและการยอมรับการใชยาบัญชียาหลัก
แหงชาต ิผานการสือ่สาร

๒) สรางระบบการสนับสนุนการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
และระบบการจํากัดการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มี
ประสิทธภิาพ

๒. ควบคมุการโฆษณาและการสงเสรมิการขายยา
๓. พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหเอ้ือตอการใชยาอยางพอเพียงและ

มคีวามเทาเทยีม
๔.  สรางความร ูดานการใชยาใหกับประชาชน โดยเฉพาะดานพิษภัยของยา
๕.  สงเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพทีดี่เพ่ือลดการใชยา
๖. สงเสรมิการดูแลสขุภาพตนเองของชมุชน โดยสนบัสนนุใหมยีาจําเปน

เหมาะสมใชในชุมชน โดยตองมีความหลากหลาย สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน ควบค ูกับ การใหความร ูเพ่ือการใชยา
อยางเหมาะสม

๗. ปลกูฝงแนวคดิการใชยาอยางพอเพียงและสงเสรมิจรรยาบรรณวิชาชพี
ในกล ุมบุคลากรสาธารณสขุ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : ภก.วราวุธ   เสริมสินสิริ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐-๒๕๙๑-๘๔๔๑,  ๐-๒๕๙๐-๗๐๐๑  โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๘๖๓๖









๑. การทาํใหมสีขุภาพพอเพียงนัน้จะตองเนนทีก่ารสรางจติสาํนกึและ

คณุธรรม ทัง้ในแงของวิชาชพี การดําเนนิชวิีตของผ ูคนในสงัคม
และคณุธรรมในระบบการบรหิารตางๆ ดวย

๒. ตองมสีมัมาทฐิหิรอืทฤษฎทีีถ่กูตองเก่ียวกับการบริหารในระบบ
สขุภาพ เพ่ือทําใหเกิดสงัคมอย ูเย็นเปนสขุ และเปนไปตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓. ตองมีโครงสรางทางสังคมที่จะทําใหความพอเพียงเปนจริงได
เพราะหากสงัคมยังมีสภาพที่เปนอย ู เชน การโหมโฆษณาให
คนอยากบริโภค หรือโครงสรางสังคมที่ขาดความเปนธรรม
มีคนควบคุมผูกขาดบางเรื่องบางอยางไว ทําใหการกระจาย
ไมทัว่ถงึ จงึเปนไปไมไดทีจ่ะทาํใหมคีวามพอเพียง

๔. เสนอใหมีเรื่องระบบนิเวศในแผนฯ ๑๐ ดวย โดยทําใหเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางสุขภาพดีกับการฟนตัวของระบบนิเวศ
ทัง้หมด เชน การมองชวิีตวาเปนสวนหนึง่ของจกัรวาล เหน็ความ
เชือ่มโยงระหวางดิน น้ํา ลม ไฟ ในรางกาย กับดิน น้ํา ลม ไฟ
ในธรรมชาตทิัง้หมด จะทาํใหเราออนโยนกับธรรมชาต ิระมดัระวัง
ไมกระทํารนุแรงกับธรรมชาติ

๕. สุขภาพที่แตละคนสรางเองไดนั้น จําเปนจะตองมีการตอกยํ้า
มากข้ึน  เชน เรือ่งของวิถชีวิีต การออกกําลงักาย ซึง่เปนจดุเริม่ตน
ทีง่ายตอการรวมมอืรวมใจกัน

 



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ :  คุณวรวรรณ    ศรีเจริญ
        กล ุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท  อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทร.๐-๒๕๙๐-๒๓๔๘

๖. ตองเนนบทบาทของคนตวัเลก็ตวันอยในกระบวนการสรางระบบ
สขุภาพพอเพียงใหมากข้ึน ไมควรฝากความหวังไวกับผ ูมอํีานาจ
เทานัน้ และไมควรใหเรือ่งสขุภาพกลายเปนเรือ่งการสัง่การ

๗. สงเสรมิใหเรือ่งนีเ้ปนโจทยสําหรบัการเรยีนร ูรวมกันของชมุชน
เพราะวากระบวนการสรางความพอเพียงในทองถิน่จาํเปนตองมี
การเรยีนร ูควบค ูไปกับการพัฒนาดวย

๘. สรางความหลากหลายใหเกิดข้ึน ทัง้ในแงการแพทย วัฒนธรรม
สขุภาพ และการดําเนนิชวิีต ความหลากหลายนีค้อื การไมถกู
ควบคมุหรอืถกูครอบงาํโดยผ ูมอํีานาจหรอืทนุระดับใหญ

๙. สรางความเทาเทียมและเปนธรรม ตัวอยางคือ พฤติกรรม
ของระบบบริการที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผ ูที่มีสทิธิ
เบิกไดกับผ ูทีถ่อืบัตรทอง เปนปญหาทีท่าทายวาพอเพียงแลว
ตองเปนธรรมดวย มใิชพอเพียงแลวยังเหลือ่มล้าํกันอย ู

๑๐. ตองเนนลักษณะทีส่อดคลองกับพ้ืนทีด่วย เชน ลกัษณะของ
การบรกิารชมุชน การกระจายอํานาจ จําเปนตองเนนทีล่กัษณะ
ในระดับพ้ืนทีใ่หมากข้ึน

๑๑. สรางชวิีตทีพ่อเพียงดวยสมัมาอาชพี เชน ในเรือ่งการประกอบ
อาชพี  การมชีวิีตทีถ่กูตอง  การกินการอย ูทีถ่กูตอง เปนประเด็น
ทีต่องเนนยํ้าใหมากข้ึน

๑๒. ในเรือ่งความเปนแผน เมือ่มเีปาหมาย มมีรรควิธใีนตวัแผนทีเ่ปน
ตวับอกทศิทางแลว สิง่ทีต่องทาํตอไปคอื จะทาํอยางไรไมใหตกหลน
จะสามารถประเมนิใหไดเปนระยะๆ และจะมตีวัชีวั้ดอยางไร









พวกเราเครือขายคนพิการดานสุขภาพ ที่ประกอบดวยคนพิการ

จากองคกรคนพิการทกุประเภท เครอืขายผ ูปกครองคนพิการ นกัวิชาการ
และพันธมิตรจากประชาคมสุขภาพตางๆ ซึ่งไดเขามามีสวนรวมในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๙ โดยการระดม
ความคิดเห็นจากตวัแทนคนพิการทุกประเภทจากทั่วประเทศ ขอยืนยัน
ขอเสนอนโยบายดานสุขภาพที่ไดจากเวทีสมัชชาสุขภาพคนพิการ
พ.ศ.๒๕๔๗ และคําประกาศเจตนารมณเรื่อง การจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรบัคนพิการ พ.ศ.๒๕๔๘ ถงึแมจะยังไมมกีารเคลือ่นไหว
ผลักดันเทาที่ควร แตพวกเราก็ยังคงม ุงมั่นทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือ
ความอย ูเย็นเปนสขุของคนพิการในสงัคมไทย

ในปนี ้พวกเราเครอืขายคนพิการดานสขุภาพขอประกาศเจตนารมณ
รวมกัน ตอเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังตอไปนี้

๑. สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส ูสังคมอย ูเย็นเปนสุข
ใหทุกภาคสวนนําไปเปนแนวปฏิบัติอยางตอเนื่อง

         ๒.ความย่ังยืนของสขุภาวะคนพิการ มอีงคประกอบสาํคญั ๒ สวน
คอื คนพิการมสีขุภาพแข็งแรง และมสีภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออํานวย
ตอการมีสวนรวมในสงัคม

 



๓. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ เพ่ือผลักดัน
กฎหมาย และนโยบายดานสุขภาพคนพิการ ที่สําคัญตองมี
สวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ และตองไมขาดสาระสําคัญ
ในเรือ่งการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอคนพิการ

         ๔.ตองมีมาตรการที่ชัดเจนสงเสริมใหคนพิการสามารถใชสิทธิ
ทางการเมือง เชน มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับ และ
สามารถลงสมัครรบัเลอืกตั้งโดยไมเลอืกปฏิบัติ

๕. สงเสริมความเขมแข็งองคกรคนพิการทุกระดับ
๖. สงเสรมิการทํางานแบบเครอืขาย ระหวางคนพิการและภาคี
๗. พัฒนา และฟนฟูสมรรถภาพอยางครบวงจรและตอเนื่อง
๘. สงเสริมการประชาสัมพันธ และกระจายขอมูลนโยบาย

แผนงานความร ู ทักษะการดูแลคนพิการ ฟนฟูสมรรถภาพ
ส ูคนพิการ ครอบครัว และสังคม

๙. สรางเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการ โดยเริ่มตนที่คนพิการ
และสังคมทกุระดับ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : คุณธีรยุทธ    สุคนธวิท
คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
๑๐๘/๓๔๖ หม ู ๑๔  หม ูบานกฤษฎานคร ๑๐ ถ.รัตนาธิเบศร
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐๘๑-๘๐๙-๔๒๐๒










๑. เสนอหลักการทํางานจิตอาสา

๑.๑  สรางความตระหนักในความสําคัญของการมีจิตอาสาวา
จะสามารถสรางโลกได

๑.๒ จิตอาสา คือการตั้งใจทํางานเพ่ือสังคมดวยใจที่บริสุทธิ์
โดยที่ไมหวังผลตอบแทน

๑.๓ การสงเสรมิบทบาทหนาทีข่องอาสาสมคัร ตองคาํนงึถงึเรือ่ง
ตอไปนี้
• มาดวยความสมคัรใจ
• ทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ
• ไมหวังผลตอบแทน
• ตองรวมตัวกันเปนองคกร

๑.๔ ตองมกีระบวนการพัฒนาการเปนอาสาสมคัรทีดี่อยางเปน
ระบบ

 



๒. ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
เพ่ือม ุงส ูระบบสุขภาพที่เนนหัวใจความเปนมนุษย ภาครัฐและ

ทุกภาคสวนตองรวมกันผลักดันใหงานอาสาสมัครเปนสวนสําคัญของ
ระบบสขุภาพ โดยจดัใหมหีนวยประสานหรอืกลไกจดัการความร ูและขอมลู
เพ่ือสรางความรวมมอืในการดําเนนิงานอาสาสมัครในพ้ืนทีร่ะบบสขุภาพ
และในกล ุมบุคลากรสขุภาพ ตลอดจนสงเสรมิใหเกิดจติอาสา และเปดพ้ืนที่
ใหภาคประชาชนรวมพัฒนาระบบสขุภาพอันย่ังยืนและพอเพียง ผานงาน
อาสาสมัครใหมากย่ิงข้ึน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : ดร.สงา   อินทะจักร
แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ  มูลนิธิสดศร-ีสฤษด์ิวงศ
๑๑๖๘ ซ.พหลโยธิน ตรงขามเซ็นทรัลลาดพราว
เขตจตุจักร  กทม. ๑๐๙๐๐
โทร.๐-๒๕๑๑-๕๘๕๕









๑.  ขอเสนอระดับชาติ

๑.๑ ผลกัดันใหมกีารประกาศใชพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาติ
โดยเร็ว

๑.๒ พัฒนาและปรบัปรงุกฎหมายทีว่าดวยการควบคมุการนาํเขา
สารเคมีทางการเกษตรใหมีประสทิธิภาพและสอดคลองกับ
สถานการณ

๑.๓ รฐัตองกําหนดเปาหมาย ข้ันตอน กลไก และระยะเวลาในการ
ลด ละ การใชสารเคมทีางการเกษตรที่ชดัเจน เปนรูปธรรม
และตองเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติไดจริงโดยความมี
สวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ

๑.๔   กําหนดมาตรการระดับนโยบายในการควบคุมการโฆษณา
สารเคมีทางการเกษตร และกลไกการบังคับใชที่สามารถ
แปลงส ูการปฏิบัติ

๑.๕ รัฐตองพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถทําการ
เกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งในข้ันตอนการผลิต และ
ผลผลติที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง

๑.๖ เผยแพรความร ู และประชาสัมพันธอันตรายของการบรโิภค
อาหารที่มีการตกคางสารเคมทีางการเกษตรอยางตอเนื่อง
และจรงิจงั

 



๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธเก่ียวกับเกษตร
ทีเ่อ้ือตอสขุภาพและสิ่งแวดลอม ครอบคลมุเรือ่งอาหารและ
การใชสารเคมีทางการเกษตรอยางปลอดภัย

๑.๘ สงเสริมใหเกิดการรวมกล ุมของผ ูบริโภคเพ่ือการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดอํานาจตอรอง กดดันใหเกิด
การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ และตองสามารถเชือ่มรอย
เขากับกล ุม/องคกรผ ูผลติได

 ๑.๙ การปรบัเปลีย่นกระบวนทศันของเจาหนาทีภ่าครฐัทีบ่างสวน
ยังขาดองคความร ูเก่ียวกับเกษตรอินทรยี อีกทัง้ยังมทีศันคติ
ที่ดีกับการผลิตแบบใชป ุยและสารเคมีฆาแมลง และไมเชื่อ
ในประสิทธิภาพของป ุยอินทรยีและน้ําหมักชวีภาพ

๑.๑๐ รัฐตองสรางระบบตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยเปนตลาด
ถาวร เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการผลิต เริ่มจากการกําหนด
มาตรฐานอาหารในโรงเรยีนและโรงพยาบาล

๑.๑๑ รัฐตองใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรสรางความสมดุลของ
กลไกราคาระหวางผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจาก
สารเคมีและที่ไมปลอดภัยจากสารเคมี

๑.๑๓  สงเสรมิใหเกิดงานวิจยัเพ่ือพัฒนาผลติภัณฑทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรทีม่ปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกับการใชงาน
ของเกษตรกร

๒.  ขอเสนอระดับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุยุทธศาสตรการบริโภค

อาหารที่ปลอดภัยไวในแผนยุทธศาสตรของตําบล เพ่ือใหมี
การบริหารจัดการที่เปนรูปธรรมทั้งในดานของงบประมาณ
โครงการ บุคลากร และการสนับสนุน





๒.๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชนรวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับทองถิ่นในการจัดการสารเคมีทางการ
เกษตร โดยตองมาจากทุกภาคสวนทีเ่ก่ียวของ เพ่ือกําหนด
มาตรการ แนวทางการดําเนนิงานในระดับชมุชน

๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสนับสนุนใหชุมชนสราง
กฎระเบียบของทองถิน่ในการจดัการสารเคมทีางการเกษตร
ผานมาตรการทางสงัคมรปูแบบตางๆ และตองเปนทีย่อมรบั
ของทุกภาคสวนในชุมชน กอนจะพัฒนาเปนขอบัญญัติ
ทองถิ่นตอไป

๒.๔ เสรมิสรางองคกรชุมชนแบบองครวม เพ่ือใหมคีวามเขมแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองได โดยไมควรจดัตัง้องคกรข้ึนใหมเพ่ือ
จัดการกับปญหาใดปญหาหนึง่โดยเฉพาะ

๒.๕ สงเสรมิใหเกิดความรวมมอืขององคกรชมุชนตางๆ รอยเรยีง
เขาเปนเครอืขายทัง้ในแนวด่ิงและในแนวระนาบ เพ่ือใหเกิด
ความย่ังยืนของการดําเนินงาน และพลงัในการเปลีย่นแปลง
ทศิทางของสงัคม

๒.๖ ใหสถาบันการศกึษาระดับทองถิน่เปนผ ูนําในการศกึษาวิจยั
การจัดการดานอาหารปลอดภัย และการเกษตรที่ลดการใช
สารเคม ีพรอมทัง้บรรจุเนือ้หาไวในหลกัสูตร

๒.๗ พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นในการทําการเกษตรที่
ลด ละ เลกิ การใชสารเคม ีเพ่ือใหชมุชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ในการทําการเกษตรไดอยางย่ังยืน

๒.๘ เสริมความร ูความเขาใจในบทบาทดานการจัดการสารเคมี
ทางการเกษตรใหกับผ ูนาํทองถิน่ เพ่ือใหสามารถนาํไปปฏิบัติ
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ

 



          ๒.๙ จัดใหมีศูนยการเรียนร ูการเกษตรและการดําเนินชีวิต
ที่ดีในระดับชุมชน ที่สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชน
ทั้ งในดานกระบวนการผลิต การตลาด การบริโภค
ตลอดจนการบริหารตนทุนและรายได

          ๒.๑๐ ปรบัเปลีย่นทัศนคตขิองชุมชนและประชาชนใหสามารถ
ใชชีวิตรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒.๑๑ สาํหรบัชมุชนทีเ่พ่ิงเริม่จดัการปญหาสารเคมทีางการเกษตร
ใหเริ่มตนจากการดําเนินงานที่งาย และชุมชนโดยรวม
สามารถปฏิบัติตามไดเสียกอน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐาน
ความร ู ความเขาใจ และจติสํานกึใหกับชมุชน

          ๒.๑๒ รฐัตองสนบัสนนุการขยายเครอืขายและประสานเครอืขาย
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนร ูระหวางเกษตรดวยกัน โดย
การทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนและมหาวิทยาลยั

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ :  อาจารยกิติชัย    รัตนะ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕๐ ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กทม.๑๐๙๐๐
โทร.๐-๒๕๗๙-๐๑๗๐







๑. บทบาทของภาครฐั ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
ภาคประชาชน ในการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดบัพืน้ที่

๑.๑   การผลิตและพัฒนา
๑) ภาครัฐมีบทบาทในการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน

การแพทยและสาธารณสุขที่ทํางานดานการซอมสุขภาพ
คือ การดูแลรักษา

๒) ภาคเอกชน/องคกรตางๆ สามารถผลติและพัฒนาบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุขไดเชนเดียวกับภาครฐั

๓) ภาคประชาชนสามารถเสรมิสรางความร ูในการดูแลตนเอง
ดานการปองกันโรคและสงเสรมิสขุภาพตนเองและครอบครวั
ไดในระดับหนึง่ โดยรัฐหรือผ ูที่เก่ียวของตองมีแผนใหการ
สนบัสนนุ สงเสรมิ และพัฒนาประชาชนดวย

๑.๒  การกระจายอํานาจดานกําลังคน
๑) ควรกระจายตามความจําเปนและควรไปอย ูที่สํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวัด
๒) ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการกําลังคน

ดานสขุภาพตัง้แตตนของขบวนการผลติ การคดัสรร การสง
เขาเรยีน การรบักลบัมาทํางาน เพ่ือความร ูสกึเปนเจาของ





 



๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาภาพหลักในการ
จัดการสขุภาพระดับทองถิน่ สวนกระทรวงสาธารณสขุ
เปนผ ูสนับสนุนและปรับโครงสรางใหเหมาะสม ทั้งนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับงาน
ดานสขุภาพ โดยกําหนดตําแหนงบุคลากรสาธารณสขุใน
องคกรไวดวย และควรมกีฎหมายทีเ่อ้ือใหทาํได นอกจากนี้
องคกรปกครองสวนทองถิน่ควรสนบัสนนุทุนการศึกษา
ในการผลิตกําลังคนซึง่รวมถงึวิชาชพีแพทยดวย

๒. แนวคดิ “การคดัเลอืกคนจากพืน้ที ่เขามาเรยีนในสถาบันการศกึษา
ทีต้ั่งอย ูสวนภมิูภาค แลวกลบัมาปฏิบัติงานในภมิูลําเนาภายหลงั
จบการศึกษา”

แยกขอเสนอทีไ่ดตามกระบวนการผลติกําลงัคนดานสขุภาพ (process
of  human resources for health  product ; Process of HRH product)  ดังนี้

๒.๑ ปจจัยนําเขาของกระบวนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ
(Input of HRH production)

๑) กรอบการผลติ การใช และการธํารงอย ูนัน้เหมาะสาํหรบั
กําลงัคนในระบบ อาจจะตองมีกรอบอ่ืนดวย

๒) กําลงัคนดานอาจารยยังขาดแคลนและสถาบันการศกึษา
มีขอจํากัดดานการผลิต

๒.๒ การคดัเลือก (Recruitment)
๑) แกไขจุดออนของวิธีการคัดเลือกแบบเดิม เชน ใหลูก

ชาวนาไดมโีอกาสบาง  มรีะบบการประสานงานระหวาง
ผ ูผลติและผ ูใชในระดับทองถิน่ สงเสรมิใหประชาชนผ ูใช
บริการในพ้ืนที่เขามาแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพ
ของตน โดยชวยสรรหาคนที่เหมาะสม แลวเสนอเขาส ู
ระบบการผลิต เพ่ือใหไดกําลงัคนทีเ่หมาะสมกับทองถิน่
โดยเนนจิตสํานกึในการรับใชชนบท





๒) รัฐมีหนาที่กระจายแนวคดิและจดังบประมาณสนับสนุน
และสรางจติสํานกึการมสีวนรวม ความเปนเจาของปญหา
ใหเกิดกับประชาชน

๒.๓  การผลิต (Production)
การคดัคนในพ้ืนทีเ่ขามาเรยีนนัน้ยังไมพอ ควรใหเขาไป
ฝงตัวในพ้ืนที่ในขณะเรียนดวย โดยการจัดระบบการ
ศึกษาที่เนนชุมชนเปนหลัก สรางจิตสํานึกสาธารณะ
แกกําลงัคนดานสขุภาพและนําความผดิพลาดทีเ่กิดจาก
การฟองรองมาบรรจุในหลักสตูร

๒.๔  การใชประโยชน (Utilization)
๑) การบรหิารกําลงัคนดานสขุภาพ (HRH  management) นัน้

ควรมีการจัดสรรตําแหนงตามความตองการและความ
จําเปนของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

๒) การผลิตบุคลากรดานเวชศาสตรครอบครัวจะสามารถ
ดูแลสุขภาพแบบองครวมได ควรมีจํานวนรอยละ ๕๐
ของแพทยทั้งหมด และเปดชองในเชิงกฎหมายเพ่ือให
สามารถดํารงอย ูในระบบได นอกจากนี้ควรกําหนด
สัดสวนที่ชัดเจนของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวกับ
ผ ูเชีย่วชาญ

๓) ประเด็นสําคัญของการบริหารกําลังคน อย ูที่การธํารง
บุคลากรใหอย ูนาน ไมเชนนัน้ผลิตเทาไรก็ไมพอ ทัง้ใน
เรือ่งขวัญและกําลงัใจและความกาวหนา ความเสมอภาค
และการธํารงศักด์ิศรีและสรางความภาคภูมิใจในการ
ทํางาน

 



๓. การสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น (ชุมชน) ในการจัดการ
ปญหาดานสขุภาพอยางยัง่ยืน

๓.๑ ภาครฐัควรมนีโยบายเชงิรกุทีเ่นนสขุภาพองครวม มกีารพัฒนา
สุขภาพทั้ง ๔ ดาน กาย ใจ สังคม และปญญา สรางจิตสํานึก
ของประชาชนใหเหน็วาสขุภาพเปนเรือ่งของตนเอง ปรบัเปลีย่น
การมองจาก “สาธารณสุข” เปน “สุขสาธารณะ” ซึ่งควรมี
การเปลี่ยนแปลง ๓ ประเด็น คือ

• การสรางปญญาแบบใหม สัมมาทัศนะดานสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการสรางสุขภาพ

• สุขภาพตองมองเปนองครวม
• สขุภาพเปนเรือ่งของทกุคน ตองสรางจติสํานกึในการ

รับผดิชอบรวมกัน
๓.๒ เสริมสรางวิธีคิดของกําลังคนดานสุขภาพในการมองผ ูปวย

แบบองครวม พัฒนาทกัษะกําลงัคนดานสขุภาพในการพัฒนา
ศักยภาพชาวบานใหพ่ึงตนเองดานสุขภาพได นอกจากนี้
ตองเสริมสรางความเขมแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และมกีารพัฒนาศักยภาพอยางจริงจัง และใหเด็กและ
เยาวชนไดมสีวนรวมดวย

๓.๓ จัดสรรเบ้ียเลี้ ยงเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางานและ
ทบทวนบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุใหม

๓.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสรางระบบสุขภาพ
ระดับครอบครวัและชมุชน โดยเสนอใหเปนยุทธศาสตรสขุภาพ
เชิงระบบของทองถิ่น ใหชุมชนมาทําแผนสุขภาพรวมกัน
เชือ่มโยงไปถงึสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงสราง
กระบวนการใหเกิดจติสํานึกในการเปนเจาของปญหา รฐัและ





ผ ูที่ เก่ียวของตองเอ้ือใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาของ
ชมุชน ดวยชมุชน รฐัมบีทบาทในการพัฒนาศกัยภาพ สงเสรมิ
การเรียนร ู และใหองคความร ูที่จําเปนที่เก่ียวกับขบวนการ
สรางสขุภาพและการทํางานเปนทีม

๔. บทบาทขององคกรประสานงานกลางเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ
๔.๑ ใชหนวยงานเดิมที่มีอย ู และจัดระบบการประสานใหดีย่ิงข้ึน
๔.๒ กลไกนี้ควรจะมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และทํางานใน

ลกัษณะพันธมติรทีแ่ทจรงิ โดยลดบทบาทดานนีข้องกระทรวง
สาธารณสขุลง

๔.๓ ม ุงเนนการจดัการทีเ่ปนระบบตัง้แตการผลติและความสามารถ
ของการผลิตรักษาคนในระบบ และการใชคลังปญญาของ
บุคลากรนอกระบบ เชน ผ ูเกษยีณอายุ พยาบาลทีอ่ย ูนอกระบบ

๕. กลวธีิ หรอืรปูแบบในการผลกัดนัแผนกําลงัคนไปส ูการปฏิบัติจรงิ
๕.๑ ควรกําหนดตวัชีวั้ดที่ตอบสนองความตองการของประชาชน

ทีแ่ทจรงิ
๕.๒ ควรมีแผนระดับลาง เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

เพ่ือใหแผนสามารถนําไปปฏิบัตไิดดีข้ึน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : นพ.ทินกร   โนรี
สํานักนโยบายสาธารณสุขระหวางประเทศ
ชั้น ๓  อาคารทิศเหนือสวนสุขภาพ ภายในกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐-๒๕๙๐-๒๓๙๖-๗   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๒๓๘๕

 









๑. สงเสริมกิจกรรมที่ทําใหเด็กร ูเทาทันสื่อ เชน ละคร ลิเก
ทําคายร ูเทาทันสื่อ ใหเยาวชนรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การปรบัปรงุสือ่ เปนตน

๒. รวมกันผลกัดันนโยบายตอตานสือ่ทีไ่มสรางสรรคและเปนอันตราย
กับเด็กและเยาวชน และดําเนนิการอยางเขมงวด ไมมกีารเกรงใจ
ผ ูผลติ

๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทุกระดับ
เพ่ือใหเด็กร ูเทาทนัสือ่ โดย

• นําเสนอหลกัสตูรใหผ ูบรหิาร
• จดัตัง้ชมรมการร ูเทาทนัสือ่ในสถานศกึษา
• บรรจวิุชาการร ูเทาทนัสือ่ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน

๔. เรงรดัใหมกีารดําเนนิการดานสือ่มวลชนศกึษา โดย
• จัดใหมีผ ูประสานงานสื่อมวลชนศึกษาเขาไปในองคการ
ตางๆ  ของพ้ืนที่

• รฐับาลควรมกีารสนบัสนนุอยางจรงิจงั

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : คุณเข็มพร   วิรุณราพันธ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ๑๔๓/๑๐๙-๑๑ หม ูบานปนเกลาพัฒนา
ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กทม.๑๐๗๐๐
โทร.๐-๒๔๓๓-๖๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๔๓๕-๕๒๘๑






 



๑. เงื่อนไขสําคัญในทางกฎหมายนิติรัฐ ที่นําสังคมไปส ูการอย ูเย็น
เปนสุข มีดังน้ี

๑.๑ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการ “กําหนด” “เขาถึง”  และ
“ตัดสินใจ” เก่ียวกับการออกกฎหมายแตละฉบับที่จะมี
ผลกระทบตอตนเองดวย

๑.๒  มีหลักประกันสิทธิและการเขาถึงสิทธิตามที่ บัญญัติไว
ในกฎหมาย

๑.๓ ม ี“องคกร” ทีท่ําหนาทีค่ ุมครองและบังคบัใชสทิธทิีบั่ญญตัไิว
ตามกฎหมาย

๑.๔   เคารพและยอมรับสิทธิที่กําหนดโดยชุมชน เพราะกฎหมาย
มไิดมเีฉพาะทีกํ่าหนดโดยรฐัเทานัน้ แตมกีฎหมายประชาชน
ที่อย ูในรปูวัฒนธรรมและจารีตประเพณดีวย

๑.๕ ขจัดเงื่อนไขหรือเหตุปจจัยที่นําไปส ูก ารทําลายความ
อย ูเย็นเปนสุข หรือมีลักษณะที่สวนทางกับนิติรัฐ ค ุมครอง
ประโยชนสาธารณะ เชน การดําเนินนโยบายนําประเทศ
ทําขอตกลงเสรีทางการคา (FTA) กับประเทศตางๆ และ
กับองคการการคาโลก (WTO)

 



๑.๖ ควรมกีฎหมายกําหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และกระบวนการ
เจรจาจัดความสัมพันธใหมของรัฐ กรณีที่จะนําประเทศเขา
ผูกพันหรือทําขอตกลงใดๆ กับตางประเทศ

๑.๗   การปฏิรูปการเมืองในอนาคตตองตอบสนองตอหลักการ
ขางตน โดยกระบวนการจดัทํารัฐธรรมนูญตองใหประชาชน
มสีวนรวมในการกําหนดกตกิาดังกลาวอยางทั่วถึง

๒. ขอเสนอระยะเรงดวน
๒.๑ สังคมไทยยังไมเขาส ู “นิติรัฐ” ในทางเนื้อหาอยางแทจริง

กฎหมายเปนเครื่องมือคุกคามเศรษฐกิจไทย นําส ูความอย ู
รอนนอนทุกข เพราะฉะนั้น การเขาส ูนิติรัฐคณะผ ูมีอํานาจ
หนาที่ ตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานใหไปส ูนิติรัฐ
บนฐานการนําของประชาชนอยางแทจรงิ ไมใชข้ึนตออํานาจ

๒.๒ ทบทวนขอตกลงเสรีทางการคา (FTA) และหยุดการลงนาม
สัญญาขอตกลงเสรีทางการคาไทย-ญี่ป ุน ( FTA – Japan)

๒.๓ ทบทวน ยกเลิกกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับ
๓. ขอเสนอระยะยาว

สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองใหมีนิติรัฐบนฐานรูปธรรมกลไก
การมีสวนรวมและตดัสินใจของประชาชน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : นพ.นิรันดร   พิทักษวัชระ
มูลนิธิประชาคมจังหวัดอุบลราชธานี
๓๕๓ ถ.สัมประสิทธิ ์อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี ๓๔๐๐๐
โทร.๐-๔๕๒๔-๔๓๓๒












 สขุภาพเปนวิถชีวิีต และประชาชนยอมมสีทิธใินการกําหนดวิถชีวิีต
ทีม่สีขุภาวะดวยตนเอง ดังนัน้จงึจําเปนตองมกีารพัฒนาระบบการประเมนิ
ผลกระทบทางสุขภาพ ใหเปนกระบวนการเรียนร ูร วมกันของสังคม
โดยเชื่อมโยงระหวางการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสนับสนุน
ทางวิชาการ และการสรางนโยบาย  มาตรการเพ่ือสรางภูมิค ุมกันของ
ชุมชน  โดยมีขอเสนอ ดังนี้

๑. พระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาต ิตองรบัรองสทิธขิองประชาชน
ในการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ รวมถงึการจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพ่ือการประเมนิ
ผลกระทบทางสขุภาพ ทีส่นบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชน
ทกุระดับ

๒. นโยบายและโครงการตางๆ ตองคาํนงึถงึสขุภาพของประชาชน
ใหเทาเทียมกับมิติทางเศรษฐกิจ โดยมีการใชขอมูลและ
หลกัวิชาการอยางเพียงพอ รอบดาน และมจีรยิธรรม เพ่ือตดัสนิใจ
กําหนดแนวทางการพัฒนาทีเ่อ้ือตอสขุภาพ

๓. กระบวนการประเมนิผลกระทบจะตองมทีกุภาคสวนเขารวม และ
มีกลไกการสนับสนุนตางๆ ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย
เครอืขายการทํางานและสนับสนนุการมสีวนรวม

 



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : คุณศุภกิจ   นันทะวรการ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
๑๒๖  สถาบันบําราศนราดูร  หอง ๔๐๕ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๐ ชั้น)
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐-๒๙๕๑-๐๖๑๖, ๐-๒๙๕๑-๐๖๘๓









๑. สรางคานยิมสือ่สารสขุภาพใหเกิดการยอมรับของสังคมไทย
๒. ผลักดันการสือ่สารสขุภาพเขาส ูระบบการศกึษา
๓. สรางเครือขายนักสื่อสารสุขภาพ เพ่ือประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาสุขภาพของคนไทย
๔. สรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานระหวางภาครัฐ

และประชาชน โดยใหรฐัมีบทบาทเปนผ ูสนับสนุน
๕. ผลักดันขอเสนอเชงินโยบายเพ่ือพัฒนาการสื่อสารสขุภาพ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ : คุณปาจารีย    ธนะสมบูรณกิจ
แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพส ูประชาชน (รสส.)
๑๒๖ สถาบันบําราศนราดูร ชั้น ๔  (อาคาร ๑๐ ชั้น)
ถ.ติวานนท  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร.๐-๒๙๕๑-๑๒๕๒, ๐-๒๙๕๑-๑๑๒๕

 







 

๑. อุดมการณและวตัถุประสงคของสมัชชาสุขภาพ

สมชัชาสขุภาพเปนกระบวนการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะภายใต
อุดมการณนโยบายสาธารณะส ูสั งคมและเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยหลักคิดสําคัญ คือ

๑) กระบวนการนโยบายสาธารณะทีไ่มกอใหเกิดการเบียดเบียน
หรือความไมเทาเทียมกันในกล ุมผ ูที่ไดรับผลกระทบ
จากนโยบาย

๒) กระบวนการนโยบายทีแ่สดงเหตแุละผลในการตัดสนิใจ
และรวบรวมขอมูลหลักฐานที่แสดงผลที่อาจเกิดจาก
นโยบายทัง้ในดานบวกและลบเขามาประกอบการพิจารณา

๓) กระบวนการนโยบายที่สะทอนการตระเตรียมกลไก
สรางภูมิค ุมกันทีช่วยลดผลกระทบในทางลบ และผลขาง
เคยีงอันไมพึงปรารถนาของการดําเนนิการตามนโยบาย
เพ่ือปกปองประชาชนกล ุมที่จําตองรองรับปญหาตางๆ
อันเกิดจากกระบวนการนโยบาย

โดยมวัีตถปุระสงคสําคญัในการจดัสมชัชาสขุภาพ ๓ ประการ ไดแก
๑) สรางและพัฒนาการรวมเรียนร ูกระบวนการนโยบาย

สาธารณะทีส่งผลตอสุขภาพของประชาชน





๒) สนบัสนนุการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะภาคประชาสงัคม
๓) ขยายแนวคดินโยบายสรางเสรมิสขุภาพเขาส ูกระบวนการ

นโยบายของทุกภาคสวนในสังคมไทย
๒. แนวทางการจัดการสมัชชาสขุภาพ

การสรางเครือขายและจัดการใหเกิดการเรียนร ูรวมกันในหม ูภาคี
ประชาคม เปนกลยุทธสําคัญของสมัชชาสุขภาพ และเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของการเคลือ่นไหวนโยบายสาธารณะภาคประชาสงัคมทีส่าํคญั ประกอบดวย

๑) การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพระดับพ้ืนที่ใหสามารถ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดวางผังเชื่อมโยงกล ุม
ประชาคมทีม่บีทบาทในกระบวนการนโยบายทีห่ลากหลาย
ในแตละพ้ืนที่ ใหเปนเครือขายรวมเรียนร ูและเขารวม
ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายไดอยางมีสมรรถนะ

๒) การสนับสนุนภาคีสมัชชาใหพัฒนาทักษะและความ
สามารถในการวิเคราะหและติดตามวิวัฒนาการของ
นโยบายแตละประเด็น และเชื่อมโยงกับนักวิชาการจาก
หลากหลายสาขาเพ่ือใหเกิดพลังประสานในรูปของ
สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

๓) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชาติ เปนการ
ยกระดับประเด็นและปจจัยสําคัญเชิงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะข้ึนมาเปดเวทสีือ่สารสาธารณะรวมกับ
ภาคสวนรัฐบาล เอกชน และกลไกนานาชาติเพ่ือสราง
ความชัดเจนในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
รวมกันในหลายภาคสวน

 



๔) ในระดับการเชื่อมตอกับรัฐบาล เปนชองทางสําคญัทีจ่ะ
นําเสนอผลการประเมินนโยบายสาธารณะทีดํ่าเนนิการ
และรับผิดชอบโดยกลไกภาครัฐ เปนการสะทอนทัศนะ
และขอมลูเชงิประจักษจากภาคประชาคม ใหหนวยงาน
ของรฐับาลไดนําไปใชปรบัปรงุและพัฒนาการดําเนนิงาน
ตอไป

๓. แนวทางพัฒนาความร ูและทักษะการจัดการนโยบายสาธารณะ
ภาคประชาสงัคม

การใชสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนเครื่องมือพัฒนาประสบการณ
และบทเรียนใหกับภาคีสมัชชาสุขภาพ เทากับเปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งและสมานฉันทของกระบวนการประชาสงัคมใหเขามามสีวนรวม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะไดอยางจริงจงั ควรดําเนนิการ ดังนี้

๑) การสนบัสนนุแนวคดิรเิริม่นโยบายสาธารณะในรูปแบบ
ตางๆ ทีร่วบรวมและแลกเปลีย่นในกระบวนการสมชัชา
สุขภาพระดับจังหวัด โดยใหมีการรวมวิเคราะหเนื้อหา
และประเด็นนโยบายดานตางๆ ที่แตละกล ุมประชาคม
ในพ้ืนทีเ่สนอข้ึนมา และชวยวางแผนเชือ่มโยงการเรยีนร ู
กับประเด็นนโยบายในพ้ืนที่อ่ืนๆ

๒) การจดัระบบการเรยีนร ูและฝกอบรมสมชัชาสขุภาพ โดย
สนับสนุนใหเกิดกล ุมนักวิชาการที่ชวยในการวิเคราะห
และวิจัยกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่สามารถ
ทํางานรวมกับกล ุมภาคสีมัชชาสขุภาพไดอยางตอเนือ่ง
ในแตละพ้ืนทีแ่ละแตละประเด็น

๓) การเรียนร ูแลกเปลี่ยนกระบวนการนโยบายระดับพ้ืนที่
และทองถิ่น เปนการจัดเวทีและกลไกสื่อสารสําหรับ
แลกเปลี่ยนประสบการณ บทเรียนในการขับเคลื่อน





กระบวนการนโยบายสาธารณะในดานตางๆ ใหภาคี
สมัชชาสุขภาพไดมโีอกาสเขารวมเรียนร ู

๔) การเรยีนร ูแลกเปลีย่นกระบวนการนโยบายของประเทศ
เปนเวทขียายโอกาสใหภาคสีมชัชาสขุภาพไดเขารวมกับ
กล ุมศกึษาและตดิตามประเด็นนโยบายในระดับประเทศ
หรอืนโยบายระหวางประเทศ

๔. แนวทางการจัดองคกรสนับสนุนภารกิจ
การดําเนนิงานสมชัชาสขุภาพทีม่พีลงัและตอเนือ่งจําเปนตองสราง

กลไก องคกร และกรอบการทํางานของสมัชชาสุขภาพใหชัดเจนและ
มสีมรรถนะเพียงพอทีจ่ะตอบสนองตอการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคม
ในการเสริมหนุนภาครัฐไดอยางจริงจัง ประกอบดวยการจัดการสําคัญ
ดังนี้

๑) การจัดวางรูปแบบองคกรสนับสนุนภารกิจสมัชชา
สขุภาพ ทีแ่ยกบทบาทของกลไกการประสานงานกับภาครฐั
เชน สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปน
กลไกตาม พ ร บ.สขุภาพฯ  กับกลไกทีท่ําหนาทีป่ระสาน
และพัฒนาภาคประชาสังคม ทั้งในพ้ืนทีแ่ละในประเด็น
นโยบายตางๆ โดยกลไกพัฒนาภาคประชาสังคมควร
สนับสนุนใหมีการจัดวางเครือขายและการเชื่อมโยง
ภาคประชาสังคมใหกวางขวาง โดยไมยึดติดกับระบบ
บรหิารภาครฐั

๒) การจัดการเงินทุนและงบประมาณที่แยกสวน ระหวาง
งบประมาณสําหรับสนับสนุนการเชื่อมโยงของกลไก
ประสานภาครฐัสวนกลาง กับงบประมาณสาํหรบัสนบัสนนุ
กิจกรรมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น

 



๓) การจดัวางกลไกตดิตามและประเมนิผล เปนการสนบัสนนุ
ใหเครือขายสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น วางวัตถปุระสงคและเปาหมายเชงินโยบาย
ในแตละระยะใหชดัเจน จนสามารถจดัตัง้องคกรทีเ่ขาไป
ดําเนินการติดตามความกาวหนาของการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะในแตละชวงเวลา และ
สงผลใหสามารถสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะในการมี
สวนรวมในนโยบายสาธารณะไดชดัเจนข้ึน

๕.  แนวทางเคลือ่นไหวสมัชชาสขุภาพในวาระการรางรฐัธรรมนูญใหม
การยกรางพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาตทิีผ่านมา ไดวางพ้ืนฐาน

แนวคดิตามสทิธขิองประชาชนดานสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดังนั้น ในวาระการปฏิรูปการเมืองและการยกรางรัฐธรรมนูญใหมใน
๑ ปขางหนา จึงควรเสนอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติเคลื่อนไหวในวาระ
ปฏิรูปการเมืองดวย โดยมีประเด็นสําคัญ ไดแก

๑) การนําเสนอพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติเขาส ูสภา
นิตบัิญญัติแหงชาติ

๒) การผลกัดันใหสมชัชาสขุภาพเปนกลไกสําคญัในการราง
รฐัธรรมนญูทีกํ่าลงัจดัทํา เพ่ือใหเปนกลไกขับเคลือ่นสทิธิ
ของประชาชนในดานสุขภาพ
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