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คำนำ
เมื่อกลาวถึงจังหวัดสงขลา ดินแดนใตสุดของสยามประเทศ บางคนอาจนึกถึง
เมืองทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม และอีก
จำนวนไมนอยที่นึกไปถึงความไมสงบของปลายดามขวาน แตในอีกมุมหนึ่ง หลายๆ
คนอาจนึกถึง“เแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา” ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมที่ผานการบมเพาะและขับเคลื่อนผานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สงขลา จนกลายเปนทุนทางสังคมที่จุดประกายการพัฒนานโยบายสาธารณะของผูคน
ในจังหวัดสงขลาอยางตอเนื่อง
วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จึงเปนโอกาสสำคัญที่คณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดย นพ.สุวิทย
วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯ นำทีมกวา 50 ชีวิตไปเรียนรูบทเรียน
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมของพี่นองชาวสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
ที่กำลังโตวัน โตคืน และผลิดอก ออกผล แสดงความงดงามใหสังคมไดรับรูและเรียนรู
เรื่องเลาฉบับนี้ จึงสะทอนบทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ในแงมุมตางๆ ใหทุกทานไดรวมกันสราง รวมกันใช และรวมกันพัฒนากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใหเปนเครื่องมือสำคัญใน
การคลี่คลายปญหาและพัฒนาสุขภาวะของทุกภาคสวนในสังคมไทย
ดวยจิตคารวะ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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“เมื่อคืนผมนอนโรงแรมที่สงขลา ตื่นมาวิ่งแถวชายหาดเห็นคนสงขลาลุกมา

ออกกำลังกายมากมาย ริมหาดสมิหลาผมยังเห็นประติมากรรมคนนัง่ อานหนังสือตรงนัน้
เขียนวา ความรูส รางคน คนสรางชาติ ความรูค อื อำนาจ สรางชาติตอ งสรางคน หากมอง
สงขลาผานประติมากรรมชิ้นนี้ ผมคิดวาผูนำทองถิ่นตองการสรางเมืองสงขลาเปนเมือง
แหงการเรียนรู นับวาเปนเจตจำนงอันยิง่ ใหญ ”
เวที ส มั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด สงขลาสู ก ารปฏิ รู ป
ประเทศไทย ณ ห อ งประชุ ม ศรี เ กี ย รติ พั ฒ น
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด (อบจ.) เมื่ อ 7
มิถุนายน 2553 ที่ผานมาอาจนับวาเปดฉากดวย
เรื่องเลางายๆ ของ “นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ” ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
วันที่อากาศเย็นสบายใตฟาโปรง เมืองแหงการเรียนรูไดตอนรับตัวแทนเครือขาย
สมัชชาสุขภาพสงขลาและผูบริหารระดับสูงจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
มานั่งเรียนรูรวมกันดวยบรรยากาศแหงสุนทรียสนทนา
นายยุทธพงษ มุณีสิทธิ์ รองนายก อบจ.
ฐานะเจาบานกลาวตอนรับโดยเลาถึงสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลาผานมุมมองของเขาเองวา
เปนขอเสนอเพือ่ สรางการมีสว นรวมทางนโยบาย
สาธารณะ ที่ฝายการเมืองเห็นดวย และยินดี
สนับสนุน
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“ผมอานและศึกษาเรื่องนี้ เพื่อนำไปสูการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ
ผลักสูการปฏิบัติอยางแทจริง” นายยุทธพงษฯ กลาว และวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได

เพราะสงขลาเปนจังหวัดที่มีตนทุน ภาคประชาชนมีความเขมแข็งไมเปนรองใคร
ในประเทศไทย
นอกจากปราชญชาวบานมีชื่อในสงขลา
อั น รู จั ก ในระดั บ ประเทศ ว า 4 นั ก ปราชญ
ผูนำกลุมออมทรัพยสงขลา (ลัภย หนูประดิษฐ,
อัมพร ดวงปาน, ชบ ยอดแกว, เคลา แกวเพชร)
ที่ ท ำงานภาคประชาชนมาตลอด ยั ง มี ก ลุ ม
เครือขายประชาชนอยูอีกมากมาย

“ผมถือวาระบบสุขภาพ ภายใตการขับเคลื่อนของนโยบายสาธารณะ การมี
สวนรวม เปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ และผมเชื่อมั่นวาเปนการดำเนินการ
ที่ถูกตอง อบจ.พรอมสนับสนุน” เขากลาวย้ำ
เปนคำพูดที่ไมไกลความจริงเพราะตั้งแตป 2549 อบจ. เปนหุนสวนใหญของ
พลังหนุนเสริมการทำงานภาคประชาชนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเครือขายสุขภาวะมา
อยางตอเนื่อง
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ภาพมุมกวาง
บรรยากาศการพูดคุยในหองประชุม คึกคักขึน้ เปนลำดับ นพ.สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และชาคริต โภชะเรือง แกนนำและผูประสานงาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ขึ้นกลาวแนะนำฐานยอยกิจกรรมการเรียนรู 5 ฐาน ของ
วันนั้นวาทุกคนจะไดสนทนาอยางใกลชิด เริ่มจากฐานเรียนรูภาพรวมสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสงขลา นพ.สุภัทรฯ และชาคริตฯ เปนตัวแทนนำเสนอ
นพ.สุภัทรฯ กลาววา หัวใจสำคัญมาจากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ซึ่ง อบจ.
สงขลา และ สสส. เปนแหลงทุนหลักใหการสนับสนุนในชวง 2550-2552
สงขลามีทุนทางสังคมลงตัวหลากหลายกลุม การจัดตั้งกลุมสงขลาประชาคม
โดย นางพรรณิภา โสถิพันธ ตอมากาวมาเปนประชาคมสุขภาพ เคลื่อนตัวหลายเรื่อง
การที่ สสส. มาตั้ง NODE 15 จังหวัดที่สงขลา การมีวิทยาลัยวันศุกรรวมตัวกันเพื่อ
เรียนรูอยางตลอดทุกสัปดาหโดยไมจำกัดผูเรียน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฯลฯ
ทั้งหมดลวนเปนทุนเดิมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
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แผนสุขภาพเปนกลไกเชื่อมประสาน ตอนแรกเปนการเชื่อมหา NODE องคกร
กลุม ตางๆ ทีส่ นใจทำใหไดมา 14 ประเด็น เครือขายสำคัญ คือ อบจ. มี สสส. มารวมทุน
สจรส. มอ. ชวยบริหารจัดการ สช. ยังเขามาอีกสวนรวมกับฐานสรางเสริมสุขภาพ
จังหวัดสงขลา
ป 2548 นายสมพร ใชบางยาง อดีตผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนบุคคล
สำคัญที่จุดประเด็นและสรางกลไกของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยตั้งกรรมการ
ระดับจังหวัดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำงาน
ชาคริตฯ กลาวเสริมวา “จากการขานรับของผูวาราชการจังหวัดขณะนั้นทำให
แผนสุขภาพจังหวัดไดเปนนโยบายหนึ่งในยุทธศาสตรของจังหวัดสงขลา ภารกิจของ
กรรมการชุดนั้น คือ คิดลวงหนาวา 20 ป สงขลาอยากเปนอะไร อยากพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตัวเองอยางไร ใชเครื่องมือก็คือ แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา”

กรรมการที่แตงตั้งโดยนายสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการจังหวัดสงขลาขณะนั้น
มีจุดเดนที่สำคัญที่สุด คือ นายลัภย หนูประดิษฐ ตัวแทนภาคประชาชนเปนประธาน
กรรมการ ซึ่งเปลี่ยนมิติมุมมองใหมโดยสิ้นเชิง เพราะชาวบานธรรมดาสามารถเรียก
ประชุม จัดการงานสำเร็จหลายอยางโดยกาวพนการที่ตองรอประธานเชิงระบบอยาง
เชนที่เคยดำเนินมา
อีกจังหวะกาวสำคัญของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา คือ การเซ็น MOU เพื่อใช
แผนสุขภาพเปนตัวเคลื่อนงานรวมกัน ระหวางผูวาราชการจังหวัด อบจ. มอ. และ
เครือขายภาคประชาชน ที่นำโดย นายอัมพร ดวงปาน มาเปนตัวแทน
ปรัชญาสำคัญของแผนสุขภาพ ระยะแรกวาดวยแนวคิด สรางนำซอม กับแนวคิด
เรื่องสุขภาพองครวม 4 มิติ (กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) และแนวคิด INN ของ
หมอประเวศ วะสี ทีต่ อ งทำเปนเครือขาย จึงนำมาสูก ารตัง้ เครือขาย 14 ประเด็น

“ประเด็นที่เคลื่อน คนสงขลามีทุนอยูแลว เชน เรื่องหลักประกันสุขภาพ

ออมทรัพย อสม. เด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ แรงงาน ผูสูงอายุ ผูบริโภค
อุบัติเหตุ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมการบริหารจัดการเรื่องสื่อสาร เกษตรเพื่อสุขภาพ”
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นพ.สุภัทรฯ เลาวาเปด 14 ประเด็นเพื่อเคลื่อนตัว และใช 2 กระบวนเปนหลัก
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หวังวาแตละประเด็นจะผลักเชิงนโยบายใน
จังหวัด ซึ่งมาพบวาเปนเรื่องที่ยาก เพราะนโยบายจังหวัดไมเปนอิสระจากสวนกลาง
ตอมาจึงกลายเปนการประสานความรวมมือมากกวาการผลักเชิงนโยบาย
2. สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนของการมานั่งคุยกันเพื่อจะหาคำตอบที่ดีที่สุด
สำหรับในหลายๆ เรื่อง
ชาคริตฯ เลาที่มาของ 14 ประเด็น 20 พื้นที่ วาเกิดมาจากการดูตนทุนสังคม
สงขลาวาอะไรเปนปญหาหลัก และมองกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องนั้นไดอยางไร

“ถาเปนเรือ่ งสำคัญแตไมมกี ลไกจะยังไมผลักกอน เพราะเห็นวากระบวนการเชิง
นโยบายในพืน้ ทีต่ อ งมีแกนหลักทีเ่ ปนกลไกขับเคลือ่ นในพืน้ ทีข่ ยับกอน ถามีนโยบายลงไป
แตไมมผี ปู ฏิบตั ิ จะเปนไปไดยาก การวิเคราะหตรงนีเ้ องนำไปสูก ารกำหนดประเด็น”
ป 2549 ปแรกของแผนสุขภาพ มีการขับเคลื่อน 14 ประเด็น พบปญหาเชิง
รูปธรรม ปที่สองจึงหันมาใชฐานพื้นที่ตำบลเปนตัวตั้ง ได 14 ตำบล สามารถเสริม
การทำงาน
การบูรณาการประเด็นจากปแรกลงสูต ำบลใชองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)
เปนฐานทำหนาที่ประสานงบประมาณ และความรวมมือ เอากระบวนการระดับจังหวัด
ลงไปใช
ชาคริตฯ กลาววา ฐานแผนสุขภาพกาวเปนฐานสมัชชาจังหวัดเพราะเคลื่อน
อยางคูขนานกันมาตลอด ตั้งแตการเกิดของ สปรส. สสส. หรือองคกรตระกูล ส.
ทั้งหมด

“นโยบายถูกกำหนดจากขางบนหนุนเสริมพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่เองมีการ

จัดกระบวนการของตัวเองเลยมาเจอกันตรงกลางโจทยอยูที่วาจะจัดความสัมพันธการ
ทำงานรวมกันไดอยางไร สงขลาไดเลือกใชแผนสุขภาพเปนเครื่องมือในการบูรณาการ
เครือขายประเด็นและพื้นที่ ใชหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามาจับ สมัชชาสุขภาพ
เขามาเชื่อมโยง”
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โดยสรุปกลาวไดวาการเคลื่อนของงานสุขภาวะสงขลา มีลำดับเวลาคือ
ป 2549 ทำแผนสุขภาพ เกิดทำแผนเชิงประเด็น มีการทำ MOU ไดเครือขาย
ความรวมมือเปนรากฐานของการทำกระบวนสมัชชาสุขภาพ
ป 2550 ทำเครือขายเชิงพื้นที่
ป 2551 เชื่อมโยงตระกูล ส. ในพื้นที่ ไมวา สปสช. สกว. สสจ.
ป 2552 ทดลองทำกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับตำบล
ชาคริตฯ เลาตอวา จากตำบลที่ทำแผน มีศักยภาพความพรอมระดับหนึ่งจะ
ยกระดับมาทำกระบวนการนโยบาย ใชฐานปญญา วาระรวม ที่ทำมาตั้งแตแผนสุขภาพ
ทำใหเห็นตนทุน เห็นปญหา เห็นแนวทาง เมื่อพรอมทำเรื่องทำนโยบายสาธารณะแลว
ลองทำสมัชชาสุขภาพดู

“บางพืน้ ทีอ่ ยากทำเรือ่ งกองทุนเอาแนวคิดมูลนิธชิ มุ ชนไปใหทดลอง ขณะเดียวกัน

บางพื้นที่อยางชะแล เราเห็นโอกาสตอนเคลื่อน พ.ร.บ. วาธรรมนูญแหงชาติเปดโอกาส
ก็ทดลองทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนคูขนาน วิธีทำงานใชแผนปูพื้นฐานกอนแลวยกระดับ
ทั้งนี้อยูกับความพรอมของพื้นที่วาถนัดและสนใจประเด็นอะไร”

หลังเราทำแผนสุขภาพมา 3 ป ชาคริตฯ เลาวา “สรางเครือขายไดพอสมควร
แตปญหาที่พบการทำงานเชิงประเด็นมักทำใหคุยแตเรื่องตัวเอง เกิดลักษณะของการ
แยกสวน แยกพื้นที่ จึงนำมาสูการพัฒนาเปาหมายรวมกันในนาม“สงขลาพอเพียง” ”

คำใหมนี้ นายเสรี สีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา ผูมีสวนสำคัญตอ
แนวคิดสงขลาพอเพียงเปนผูใ หแนวคิดวา MOU นาจะเปลีย่ นเปน สัญญาใจ กลาวโดยงาย
คือ การวางกลไกแบบไมตองรอใหจังหวัดแตงตั้ง
ปญหาที่ผานมาชวงหนึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัด การแตงตั้ง
กรรมการแผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด ที่ ไ ด เ ริ่ ม ทำไว มี ป ญ หา จั ง หวั ด บอกว า เรื่ อ งสุ ข ภาพ
ตองกลับไปทีส่ ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แต สสจ. บอกวาแผนสุขภาพไมใชงานของ
สสจ. เพราะครอบคลุมหลายเรื่องที่ไมใชภารกิจของ สสจ. ปญหาแบบนี้ นายเสรีฯ
แนะนำวา ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ไมตองรอจังหวัดแตใชแนวคิดผีเสื้อขยับปก
ตรงไหนพรอมก็ขยับกอน
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“แตกับจังหวัดเราก็เขาไปตออยูนะครับ เพียงแตจังหวะกาวไมตองรอจังหวัด
เราเดินเลย” ชาคริตฯ วา ภายใตแนวคิดสงขลาพอเพียง นำทุกเครือขาย ทั้งประเด็น
และพื้นที่มาทำงานรวมกัน
ป 2553 เครือขายปกธงรวมผลักดันสงขลาพอเพียงโดยมีเปาหมายสำเร็จ
5 ธันวาคม 2554 มีการทำเปนยุทธศาสตรรวมแตละประเด็นและพื้นที่ เนน 4 เรื่อง
o สรางคานิยมรวมทั้งระดับบุคคล เชน ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยาง
ที่ปลูก ลดหนี้ เพิ่มทุน หรือคานิยมระดับจังหวัด เชน สรางจิตสำนึก
เรื่องความเปนพลเมือง
o สรางกระบวนการนโยบายแตละประเด็น แตละปจะมีกระบวนการนโยบาย
ของตัวเอง
o การทำใหชุมชนเขมแข็งรวมกับองคกรอื่นที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ปกธงไปที่หมูบาน ตำบล
o เรื่องการศึกษา ซึ่งมูลนิธิชุมชนสงขลาไปเชื่อมโยงกับ 5 มหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอยอดมาพัฒนาคน
นพ.สุภัทรฯ กลาวตบทายวา ทุกอยางไมไดวางไวแตตน แตเปนพัฒนาการไป
ถึงอีก 1-2 ปขางหนา ทิศทางสงขลามี 2 ทิศหลัก ทิศแรก เปนการสรางองคกร
เรียกวา มูลนิธิชุมชนสงขลา ใชเปนองคกรขับคลื่อนบูรณาการงานหลายภาคสวน
ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม ซึง่ ตอนนีม้ ลู นิธจิ ดั ตัง้ เรียบรอย มีคณุ ชิต สงากุลพงษ
จากภาคเอกชนทีส่ ามารถรวบรวมความรวมมือไดมาก และเปนความหวังทีจ่ ะขับเคลือ่ น
พัฒนาการตอไป
ทิศที่สอง คือ สงขลาพอเพียง เนื่องจากแผนสุขภาพไดเครือขายกวางขวาง
จำนวนมากแตกระจัดกระจาย เปนประเด็นมีความแยกสวน การหาสิ่งที่มาเชื่อมตอ
ระหวางประเด็นและพื้นที่ทิศทางนำมาสูสงขลาพอเพียง โดยใชกระบวนเรื่องแผน
สมัชชาสุขภาพ นโยบายสาธารณะ การสรางโมเดลทองถิ่นเปนหลัก
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กรณีสงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ชัยวุฒิ เกิดชื่น แกนนำประเด็นเด็ก
และเยาวชน และยังเปนแกนนำประเด็นสื่อ
แนะนำหลั ก สู ต รบู ร ณาการแหล ง เรี ย นรู ใ น
จั ง หวั ด สงขลาอั น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากสมั ช ชา
สุขภาพในประเด็นเด็กและเยาวชน

“จากแผนสุขภาพ ป 2550-2551 เราพบวาปญหาเด็กมีมาก คำถามวาหนาที่

ใครตองมาแก ผมทำประเด็นเด็กและสื่อตั้งคำถามกลับวา ปญหาแบบนี้ถามพอแม
อยางเดียวไดไหม เรื่องนี้โทษกันไปมาระหวางเด็กกับผูใหญมาตลอด นาจะใชเวที
สมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือแกไข เลยใชเวทีสมัชชาสุขภาพเริ่มตน”

ชัยวุฒิฯ เลาวา“จากการเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของหมอประเวศฯ
เริ่ ม จากสถานการณ ป ญ หาของเด็ ก ในพื้ น ที่ ม าดู ข อ มู ล ด า นเด็ ก ว า เกิ ด อะไรขึ้ น
12 เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”
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ถามหาความคิด ดึงทุกภาคสวนเขามาตามแนวสามเหลีย่ ม เนนภาคีของเด็ก ไมวา เด็กเอง
ครู ผูปกครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยจังหวัด (พมจ.) มูลนิธิ
เพื่อนหญิง สื่อ กลุมกิจกรรมเด็ก ฯลฯ”

“เราถามหาทุนดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ วามีอะไรอยูบางจึงมีการเลาวาที่โรงเรียนมี

กลุมเด็กดีๆ ทำอะไรอยูบาง ประชาสังคมทำอะไรดีๆ ในเวที คุณครูบอกวาอยากมี
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กสงขลา”
ปราณี ลอยแกว รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลนครสงขลา
ปยดา ธนนิมิต ครูผูสอน และวราพร สังสม ครูผูสอน ผูผลักดันโครงการดังกลาว มา
ชวยใหขอมูล
ปยดาฯ ครูผูสอนผูผลักดันเรื่องนี้เลาวา

“เขารวมสมัชชาสุขภาพพบวาเด็กสงขลารูเรื่องอื่นมาก แตรูเรื่องบานเกิด
ตัวเองนอย ”
“ถามวารูปปนนางเงือกที่สมิหลาอายุกี่ปก็ตอบไมได ถามวาเขาตังกวนมี
ตำนานอยางไร เด็กเลาไมได เลยหันมาสรางหลักสูตรแหลงเรียนรูเมืองสงขลาที่
สอดคลองตาม พ.ร.บ. การศึกษาวาเด็กตองเรียนรูเรื่องทองถิ่น”

หลักสูตรแหลงเรียนรูของสงขลาเปลี่ยนมุมมองใหม เพราะออกแบบใหเรียนรู
แบบเห็นจริงตามโปรแกรมที่วางไว เด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาล ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
ประถมสามารถจะรูจริงใน 12 แหลงเรียนรูของสงขลา
ครูวราพรฯ เห็นวา กวาจะมาเปนหลักสูตรตองอาศัยทีมงานในโรงเรียนจำนวนมาก
แตสามารถมาบูรณาการเปนหลักสูตร แลวตอเปนกิจกรรมแหลงเรียนรูในจังหวัดสงขลา
คาดวาจะเปนแบบใหจังหวัดอื่น

“สมัชชาสุขภาพเปนการรวมเคียงบาเคียงไหล ซึง่ จำเปนมากตองอาศัยความคิด
จากคนอื่น สมัชชาสุขภาพเปนวงเครื่องมือที่เอื้อใหการเกิดเปนหลักใหญ ” ชัยวุฒิฯ
กลาวตอ และวาสมัชชาสุขภาพเด็กและเยาวชนเนนเรือ่ งกระบวนการนำไปสูก ารทำงานไดจริง
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กระบวนการเริ่มจากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะถามหาความคิดวา
ใครมีสวนรวมบาง อยางที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไดมาดูทางออกวาเปนอยางไรก็โดย
เชิญทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการแกปญหาเด็กวาควรมีเครื่องมืออะไรมาชวย

“อยางเรื่องนี้ ทุกคนก็นำเสนอวาควรจะมีหลักสูตรและแหลงเรียนรูขึ้นมาเราก็

ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ลย และสามารถเชื่ อ มเอาทุ ก ภาคส ว นเข า มาร ว มกั น ทำได ใ นเรื่ อ ง
ของเด็ก”
พอเวทีสรุปผลแลว ไดมกี ารเชิญผูท รี่ บั นโยบายมาฟงไมวา จะเปนรองนายกเทศมนตรี
พมจ. โรงเรียน รวมเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับครอบครัวและเด็ก ใหสงขลาเปนเมือง
แหงการเรียนรู ปรากฏวารองนายกเทศมนตรีขณะนั้นรับเรื่องนี้ไป และนายกเทศมนตรี
คนใหม ก็นำเอาสิ่งนี้สงตอไปเปนนโยบายเทศบาลตอไป

“งานนี้ที่ทำไดเร็วใน 8 เดือน เพราะผมไดเอาเวทีการเรียนรูขึ้นบนอากาศ

เปนสมัชชาออนแอรหรือสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ผานคลื่นวิทยุหลายคลื่น เชน FM
วิทยุ มอ. 88.0 และ 101.0 ใชคลื่นวิทยุทำเวทีการกระจายเสียงทำใหไดเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกที่โทรเขามาคุย มันเลยเปนที่รับรูเขาถึงขอมูลมากขึ้น”
ชัยวุฒิฯ เลาตอวา หลังจากทำโครงการนำรองกับโรงเรียนเทศบาล หลักสูตรนี้
ไดกระจายไปในโรงเรียนเทศบาลทุกแหง และบางโรงเรียนในอำเภออื่น เชน อำเภอสทิง
พระที่ตองการเรียนรู โหนด นา เล จะเอาหลักสูตรแบบนี้ไปปรับใช

“สมัชชาสุขภาพเปนเรื่องของการเอื้อใหเกิดอยางเปนระบบที่มั่นคงไมใช

กิจกรรมทำแลวจบ มันเปนเรื่องนโยบาย การใชสื่อ ทำใหคนเขาถึงขอมูลมาก ถาอยูใน
วงแคบจะเปนแคกิจกรรม อยางหลักสูตรที่เลาเปนกรณีศึกษาเปนแคสวนหนึ่ง สวนที่
สองตองเปดพื้นที่ทางความคิดใหเด็กดวย ทั้งเรื่องกิจกรรม เรื่องจิตอาสา ฉะนั้นการใช
สมัชชาสุขภาพตองไปเปดพื้นที่ทางความรูใหมากทั่วสงขลาดวย”
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กรณีสุขภาวะผูพิการและผูดอยโอกาส
นางเนตรนภา คู พั น ธวี แกนนำ
ประเด็นผูพิการกลาววา การผลักดันการ
ทำงานโดยชมรมคนพิ ก ารจั ง หวั ด สงขลา
และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
พยายามตอบโจทย ส มั ช ชาสุ ข ภาพที่ พึ ง
ประสงค ดังนี้
1. กลไกการจัดการแบบพหุภาคี
2. การจัดกระบวนการอยางเปนระบบ
3. มีการทำงานฐานความรูผ สมผสานดานจิตใจ
4. ทุกฝายเกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเคียงบาเคียงไหล
5. มีประเด็นชัดเจนและพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ
6. มีการผลักดันไปสูการปฏิบตั ิที่เปนรูปธรรมในหลายชองทาง
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นางเนตรนภาฯ เนนนำเสนอกลไกการจัดการแบบพหุภาคี และการมีประเด็นชัดเจน
วาการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาที่เริ่มจากป 2549 นั้น มีการประชุมปรึกษา
หารือรวมคิดรวมทำระหวางภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ
ป 2552 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดนำรองในการทำแผนสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ จังหวัดสงขลา (ป 2552 - 2554) จึงนำเอาแผนสุขภาพมาเปนตัวตั้งตนรวมกับ
แผนของระดับประเทศ “เรามีการสัมมนารวมกันระหวางภาคประชาชน ภาครัฐ และ
นักวิชาการ จนไดแผนพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา นำแผนนี้
ไปสูภาคปฏิบัติการ”
การทำงานระดับพื้นที่แบงเปน 3 ระดับ คือ จังหวัด อำเภอ และตำบล
ทุกสวนเนนภาคี 3 ฝาย
ระดับจังหวัด อบจ. ใหงบประมาณ มีสภาคนพิการทุกประเภท นักวิชาการ
มาทำงานรวมกัน
ระดับอำเภอเจาหนาที่ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ของโรงพยาบาล
ชุมชน เปนแกนหลักรวมกับผูพิการ และตัวแทน 3 ภาคี
ระดับตำบลก็มีผูพิการ อบต. และสถานีอนามัย ตัวแทนแกนนำ ตัวแทนภาครัฐ
ในพื้นที่

“การทำงานเนนเจาะพื้นที่เพื่อใหเห็นการทำงานเดนชัดมากขึ้นวา ทำไดจริง

เกิ ด ประโยชน ทุ ก ฝ า ย ทำงานร ว มกั บ ฝ า ยการเมื อ งท อ งถิ่ น แบบเคี ย งบ า เคี ย งไหล
มีผูพิการมารวมกับหนวยงานอื่นๆ ผลักดันไปสูการทำงานที่เปนรูปธรรมใหมๆ เชน
ชมรมคนพิการระดับตำบล รูปธรรมเกิดที่ตำบลทาขาม ตำบลปริก และตำบลทาโพธิ์”
หลังจากมีแผนยุทธศาสตรและโครงการแลว คณะทำงานประเด็นจะปฏิบัติตาม
โครงการที่วางเอาไว มีคณะทำงานกลางของแผนสุขภาพ จังหวัดสงขลา ชวยจัดการ
เรื่องงบประมาณ การประสานงาน การติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูต า งๆ ระหวางภาคีเครือขาย เชือ่ มโยงการทำงานของภาคีผพู กิ ารกับประเด็นอืน่
และผูชี้แนะกระบวนการในการทำงาน
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นอกจากมีแผน มียุทธศาสตร การจัดการอยางเปนระบบแลว เนตรนภาฯ
กลาววา เปนการทำงานดวยกันระหวางนักวิชาการและผูพ กิ าร ดวยใจ เคียงบาเคียงไหล
ใชปญญา มุงหนาไปดวยกัน

“นักวิชาการเองและแกนนำผูพิการตองมีความรูอยูในตัว รูพวกเรากันเองวา
ทำงานอะไร เพราะไมไดเริ่มมาจากศูนย เรามีชมรมคนพิการที่แยกตัวกันทำงานอยูแลว
แตไมเคยทำงานรวมกัน”
นอกจากรูกันในจังหวัด ตองรูระดับพื้นที่และประเทศวามีอะไรอยูที่ไหน อยางไร
การสืบคนความรูใหมอยางสม่ำเสมอ ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในคณะทำงานแผน
สุขภาพจึงมีความสำคัญดวย
ตัวแทนผูพิการคนหนึ่งกลาววา คนพิการจำนวนมากยังไมเขาถึงขอมูลขาวสาร
โดยเฉพาะคนที่อยูชายขอบจริงๆ ขณะที่ อปท. บางแหง มองคนพิการอยูลางสุด และ
คิดแกปญหาแบบใหอยางเดียวไมไดมองเรื่องอาชีพ ซึ่งคนพิการมองเรื่องนี้เปนประเด็น
รองดวยซ้ำ
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กรณีเทศบาลตำบลปริก
เทศบาลตำบลปริ ก อำเภอสะเดา
ใช ส มั ช ชาสุ ข ภาพตำบลผลั ก ดั น ศู น ย บ ริ ก าร
สุขภาพแบบครบวงจร “คลินิกชุมชนอบอุน”
โดยทุกภาคสวนรวมมือรวมใจจัดบริการดานการ
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพใหกับเด็กและ
เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ และวัยผูใหญ แก
ปญหา “รอหมอนาน บริการไมดี หมอตรวจหนึ่งนาทีก็เสร็จ”
น.ส.รุจิยา สุขมี ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ตำบลปริก นำเสนอเรื่องนี้วา ปญหาประชาชนที่ปริกเบื่อโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่
จึงอยากใหเทศบาลปริกทำบริการคลินิกชุมชนอบอุนขึ้นมาแทน
หลังจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเรื่องนี้ จึงเริ่มดำเนินการผลักดันใหเปนจริง นาจะเริ่ม
เปดตัวใหบริการไดเร็วๆ นี้
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รุจิยาฯ เลาถึงการเกิดขึ้นของสมัชชาสุขภาพเทศบาลตำบลปริกวา “เกิดการ
รวมกลุมขึ้นมากอนเพื่อหาความตองการของชุมชน มองปญหาที่เกี่ยวกับตำบลสุขภาวะ
เอาปญหาแตละหัวขอขึ้นมาแลว จนสรุปวาสิ่งที่ชุมชนเสนอเรื่องเดนที่สุดใหแกปญหาก็
คือ ใหมีคลินิกชุมชนอบอุน การมานั่งพูดคุยกันทำใหรูปญหา รูวาปญหามากหรือนอย
อยางไร”
ชุมชนปริกมีฐานเดิมการรวมตัวอยูแลว มีนายกเทศบาลเปดกวางทุกเรื่อง มีการ
ประชุมทุกเดือน ใครมีปญหาอะไรมาพูดคุยกันเปนสมัชชาสุขภาพโดยธรรมชาติ ขณะที่
ชาวบานกระตือรือรนที่จะเขารวมไมใชไปตามลักษณะของการสั่งหรืองานประจำ
หลังสมัชชาสุขภาพเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา เทศบาลตำบลปริกไดนำเขาแผนเทศบาล
ใหกองวิชาการเปนผูรับผิดชอบผลักดันใหเกิดคลินิกชุมชนอบอุน แนวรวมมีเทศบาล
ชุมชน (อสม. แกนนำ ชุมชน แกนนำกลุมตางๆ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช. ) และ สจรส. มอ.
รุจิยาฯ มองวา ลักษณะของคนกระตือรือรนไมไดเกิดขึ้นเอง แตสรางขึ้นไดจาก
การทำงานอยางตอเนือ่ ง จริงจัง เปนเวลานาน อีกสวนสำคัญคือการติดตามผลของการคุย
ทำใหสิ่งที่คุยไมหายไป
นายภาคภูมิ โภชนนุกูล รักษาการผูอำนวยการกองการศึกษา ยังไดนำเสนอ
การขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพของเทศบาลตำบลปริกอีกเรือ่ งหนึง่ เกีย่ วกับศูนยพทิ กั ษสทิ ธิ
ผูบริโภค

“เกิดจุดประกายมาจากเวทีเสวนาระหวางเจาหนาที่รัฐ ประชาชน และองคกร
พัฒนาเอกชน ภายใตแนวคิด ตำบลสุขภาวะ”

คลินิกชุมชนอบอุน และศูนยพิทักษสิทธิฯ ในกาวยางแรกทำคูกัน
เวทีสมัชชาสุขภาพ หรือเสวนาที่ปริกเปนกลไกของคนที่อยากคิด อยากทำ
อยากเสนอมาพบกัน
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การสรางนโยบายสาธารณะดานคุมครองผูบริโภคโดยศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค
เทศบาลตำบลปริก เปนกรณีศึกษาหนึ่งของการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพมา
ประยุกตใชระดับพื้นที่ โดยวางสมัชชาสุขภาพใหเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน และ
จัดการบริหารชุมชน

“เรานัดคุยกันโดยตอนแรกไมไดเรียกวาสมัชชาสุขภาพ เพราะยังไมชัดเจน

สักเทาไรวาสมัชชาสุขภาพคืออะไร แตเรียกวาการประชุมเพื่อพูดคุยในเรื่องที่ตัวเอง
ถูกเอาเปรียบ พอคุยเสร็จกำหนดประเด็นปญหาวาดวยสินคา ของกิน ของใช หรือการ
ใหบริการแลวมีการ ตั้งคำถามวาเอะ จะใหจบแคการพูดคุยหรือจะขับชวยกันดูแล
เรื่องนี้ตออยางไร”
จากเหตุดังกลาวเทศบาลตำบลปริกเลยปวารณาตัวเปนคนกลาง รับหนาที่เปน
แมบานจัดหาสถานที่ และบันทึกการประชุมรวบรวมประเด็นปญหา เปนที่มาของ
ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค กอนจะมาจับมือกับ สจรส. มอ. เทศบาลปริกเซ็น MOU
กับทาง สจรส. และภาคีองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จะเคลื่อนเรื่องนี้ดวยกัน
คือ อบต.ควนรู และ อบต.ทาขาม ในป 2551 ถัดมาอีกปศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค
เทศบาลปริกเริ่มมีความเปนรูปเปนรางมากขึ้น
กระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยการขยับดวยแนวคิดการคุมครองผูบริโภค
เขมแข็งนั้น อาศัยฐานการจัดการความรูเปนตัวเชื่อมโยง มีภาคประชาสังคมเปนฐาน
กลไกทางการเมืองเปนเพียงตัวเรงที่จะทำใหงานกาวหนาไปไดภายใตแนวคิดวาผูบริโภค
ตองยืนอยูบนฐานความเปนธรรม ความปลอดภัย ความเสมอภาค และการเขาถึงไดที่
ไมยากนักของผูบริโภค
ภาคภู มิ ฯ กล า วถึ ง สมั ช ชาสุ ข ภาพที่ ป ริ ก ว า ถู ก ใช อ ย า งเครื่ อ งมื อ กลไก
การทำงานศูนยพิทักษสิทธิ แบงยุทธศาสตรการทำงานออกเปน 4 ดาน
o พัฒนาศักยภาพเครือขาย
o เฝาระวังผลิตภัณฑ
o ประสานงาน
o ผลิตสื่อสาธารณะ
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“มองภาพรวมเปนทั้งการเพิ่มศักยภาพของผูบริโภคจากปจเจกมาเปนกลุม

หรือเครือขายผูบริโภค การประสานงานเขาจะตองรูและเขาใจ รวมทั้งการเขาจะตองรู
แหลงประสานงาน สิ่งที่เกิดขึ้นอยาเก็บงำเอาไวเพียงคนเดียว ตองทำใหออกมาในรูป
สือ่ สาธารณะทีท่ กุ คนสามารถเขาถึงความเจ็บปวด ถาหากวาคนใดคนหนึง่ ถูกเอาเปรียบได
ก็ จ ะเป น แนวทางที่ จ ะช ว ยการลดโอกาสที่ จ ะถู ก กั น ถ ว นหน า ได โดนปุ บ โวยวาย
โดนปุบใหบอกตอ” ทั้ง 4 ยุทธศาสตร แตกออกมาเปนกิจกรรม
ความเชื่อมโยงกับแนวคิดผูบริโภคกับสมัชชาสุขภาพอยูที่วา ทุกคนที่ประสบ
ความเดือดรอนมาคุยกัน เพื่อหาขอยุติและแนวทางแกไข แมเขาจะไมเขาใจสมัชชา
สุขภาพในชวงแรก แตเขาจะรูไดวาการพูดคุย การมารวมกันคิด รวมกันทำนั้นจะ
แกปญ หาใหเขาได

“ถึงตอนนั้นเราจะตองรีบทำความเขาใจวา นี่แหละคือประโยชนของสมัชชา
สุขภาพ นี่คือที่จะเปนจุดที่พึ่งไดของสมัชชาสุขภาพ”

กิจกรรมภายใตเวทีสมัชชาสุขภาพวามีการเยี่ยมชมตลาดอยางนอยเดือนละครั้ง
เพื่อสุมเก็บตัวอยางสินคา จัดอบรม เพื่อติดอาวุธทางปญญาใหกับเครือขาย เผยแพร
ผานสื่อโดยการทำบทวิทยุ
การทำนิทรรศการโชวหวย การจัดแสดงสินคาและผลิตภัณฑที่เขามาจำหนาย
ในพื้นที่แตไมมีคุณภาพ ไมวาจะเปนสาหรายเทียม ที่ไดจากเครือขายตาสับปะรด หรือ
สินคาลดราคาในหางใหญๆ ที่พอคาแมคาในพื้นที่ไดมาซื้อไปขายตอ อยางน้ำมันพืชที่
มีตะกอนในขวดน้ำมัน
เทศบาลตำบลปริกไดพัฒนางานคุมครองผูบริโภค ผานกระบวนการของสมัชชา
สุขภาพที่เรียกวา “สมัชชาผูบริโภคฉลาดซื้อ” (Smart consumer Assembly) มีกาว
ยางและขั้นตอนดังนี้
1. มีกลไกที่ใชพลังจากการมีสวนรวมแบบพหุภาคี ในกระบวนการจัดสมัชชา
ผูบริโภคฉลาดซื้อ เทศบาลตำบลปริก ซึ่งอาจจะจัดกลุมภาคีเปน 3 ภาคสวนสำคัญ คือ
เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา” 21
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา

ภาคประชาชนและชุมชน มีประชาชนทัว่ ไปในฐานะผูบ ริโภคและผูป ระกอบ
การรานคาในพืน้ ที่ นักเรียนในฐานะผูบ ริโภครุน เยาวจากชุมชนของเทศบาล
ตำบลปริกมาเขารวมกระบวนการสมัชชาอยางหลากหลาย จำนวน 100 กวา
คน ใชกจิ กรรมเล็กๆ ระดับบุคคล ทีพ่ ฒั นาสูก ารสามารถชวยเหลือคนอืน่
ไดดว ย
o ภาครัฐ มีภาคการเมืองระดับทองถิ่น คือ สมาชิกเทศบาลและกำนัน
ผูใหญบาน อันเปนผูนำชุมชนเขารวมในการจัดสมัชชา
o ภาควิชาการวิชาชีพ มีนักวิชาการจากสถาบันการจัดการะบบสุขภาพภาค
ใต ม.สงขลานครินทร (สจรส. มอ.) โตะอิหมาม ผูนำทางศาสนาในพื้นที่
เขารวม เขามาตอ แตง เติม ในความคิด
กลวิธีที่ใชการเชื่อมประสานผูคนในภาคสวนตางๆ ใหมามีสวนรวมในสมัชชา
ผูบริโภคฉลาดซื้อจะใชแบบผสมผสานกัน คือ แบบไมเปนทางการ เชน การเดินทางไป
บอกกลาว การลงพื้นที่ไปพบปะกอนการจัดสมัชชาจริงของคณะทำงานจัดสมัชชา
ผูบ ริ โภคของเทศบาลตำบลปริ ก มี ก ารใหโจทย ในเรื่ อ งการจัด ระดมความคิ ด เห็ น
สวนรูปแบบอยางเปนทางการ ทางเทศบาลตำบลปริกยังไดแตงตั้งคณะทำงานดานการ
จัดสมัชชาผูบริโภคฉลาดซื้อ มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเปนตัวหลักใน
การขับเคลื่อน มีนักวิชาการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใตเปนภาคียุทธศาสตร
2. เนนกระบวนการแบบมีสวนรวมและตัดสินใจดวยความสมานฉันท สมัชชา
ผูบริโภคฉลาดซื้อ เทศบาลตำบลปริก เนนใหทุกคนรวมระดมความคิดเห็นเรื่องปญหา
ผูบริโภคที่ประชาชนในพื้นที่ไดพบเจอจากประสบการณจริง โดยแบงเปน 3 ประเภท
คือ ปญหาผูบริโภคจากการกิน ปญหาผูบริโภคจากการใชสินคา และปญหาจากการใช
บริการ พรอมกันนี้มีการแลกเปลี่ยนความรูจากการสำรวจสถานการณปญหาผูบริโภค
และรวบรวมสถิตเิ รือ่ งรองเรียนจากหนวยงานในระดับพืน้ ทีข่ องจังหวัดสงขลา ซึง่ ดำเนินงาน
โดยนักวิชาการของ สจรส. มอ. รวมกันวิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหา
รวมตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาดวยการนำเสนอเปนนโยบายสาธารณะที่มี
ความเหมาะสมของพื้นที่ตอไป
o

22 เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา

3. การกอเกิดนโยบายสาธารณะดานการคุมครองผูบริโภค กลวิธีที่นำมาใชคือ
การลงนามในแบบบันทึกความรวมมือ (MOU) ดานการพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภค
ในเทศบาลตำบลปริก ซึ่งเปนการทำรวมกันของปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสงขลา
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ นายกเทศบาลตำบลปริก นายกองคการบริหารสวน
ตำบลทาขามและควนรู โดยเนื้อหาคือ การมีคณะทำงานดานการพัฒนาระบบคุมครอง
ผูบ ริโภคจังหวัดสงขลาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลือ่ นงาน ขอบเขตงานประกอบดวย
o การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทำหนาที่เปนกลไกในการรับเรื่องรองเรียน เจรจาไกลเกลี่ย และแกไข
ปญหาผูบริโภคในระดับพื้นที่
o การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งในดานความรูในการบริโภค การพิทักษ
สิทธิอันชอบธรรม เชน การจัดสมัชชาสุขภาพ การจัดประชุม การอบรม
การเสวนา ตลอดจนการสรางปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูในระดับพื้นที่
o การสร า งและขยายเครื อ ข า ยผู บ ริ โ ภคในระดั บ พื้ น ที่ เช น การสร า ง
เครือขายอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคพัฒนาใหเกิดสภาผูบริโภค
o การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการคุมครองผูบริโภคในระดับพื้นที่
การประชาสัมพันธผานระบบการสื่อสารสาธารณะของพื้นที่
กลวิธีการทำงานจะมีทั้งที่เปนทางการ และไมทางการ รูปแบบทางการคือ
การจัดสมัชชาสุขภาพอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุยผานภาคี มีการจัดเวทีที่ทาง
เทศบาลและกรรมการชุมชนรวมกันพูดคุยทุกเดือน กระจายตัวสลับสับเปลี่ยนใน
7 ชุมชนโดยคนที่เฝาระวังใน 7 ชุมชน เปน อสม. เพราะคนเหลานี้ถูกปรับฐาน
ความคิดไวพรอมที่จะทำงานนี้ตอไดงาย
การทำงานใชสื่อ และสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ รายการวิทยุ แบบสมัชชา
สุขภาพทางอากาศ นับเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง มีการพูดประเด็นผูบริโภคอยูเสมอ
การแกปญหาแบบผูบริโภคถือเปนสมัชชาสุขภาพอยางหนึ่ง เพราะสวนมากนำ
ไปสูในการไกลเกลี่ย สำหรับรูปธรรมของนโยบายสาธารณะดานคุมครองผูบริโภคสูการ
ปฏิบตั ิ
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1. การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคเทศบาลตำบลปริก มีคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่ทำหนาที่กำกับทิศทาง
การทำงานเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปนคณะทำงานศูนยฯ รวมกับเทศบาล
ตำบลปริก พรอมจัดทำแผนปฏิบัติการดานคุมครองผูบริโภคผลักดันและบรรจุเขาสู
งบประมาณของกองทุ น สุ ข ภาพระดั บ ตำบล พั ฒ นาสู รู ป แบบองค ก ารอิ ส ระเพื่ อ
การคุมครองผูบริโภคตอไป
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ โ ภค โดยการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั บ
นักวิชาการในพื้นที่ และฝกทักษะที่จำเปน เชน การจัดโครงการตาสับปะรด การอบรม
คณะกรรมการศูนยฯ การจัดโครงการเฝาระวังเรื่อง ลวดดัดฟนแฟรชั่น เปนตน
3. การพัฒนาและการสรางเครือขายผูบริโภค โดยการจัดตั้งชมรมคุมครอง
ผูบริโภคสะเดา การจัดสมัชชาผูบริโภคฉลาดซื้อ ป 2 ตอน โชวของหวย เปนตน
4. การประชาสัมพันธผานระบบสื่อสารสาธารณะของพื้นที่ เชน รายการ
ผูบริโภคของวิทยุชุมชน ตนปริกเรดิโอ เปนตน
ผลจากการเคลื่อนไหวของศูนยเกิดรูปธรรมโดยเห็นไดจากกรณีที่เดิมคนในพื้นที่
เจอป ญ หาผู บ ริ โ ภคจะอายไม ก ล า บอกใคร วั น นี้ เ ปลี่ ย นไปเป น เริ่ ม ตั้ ง ข อ สงสั ย
ตรวจสอบสินคาหลายรายการสามารถสกัดสินคามีปญหาไมใหเขาพื้นที่
โดยสรุปกระบวนการสมัชชาผูบริโภคที่ปริกจึงเปนกระบวนการที่มีสวนผลักดัน
ใหเกิดนโยบายสาธารณะดานการคุมครองผูบริโภคของระดับพื้นที่ สงเสริมการมี
สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อการเขาถึง ความเสมอภาค ความปลอดภัยและ
ความเปนธรรมเกิดขึ้นกับผูบริโภค
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กรณีธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
นายเมธา บุณยประวิตร ผูอำนวยการ
สำนักธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล อำเภอ
สิ ง หนคร เล า ว า ตำบลชะแล มี ก ารพั ฒ นา
ระบบสุขภาพของชาวบานตัง้ แตป 2548 ขณะนัน้
นายขุนทอง บุณยประวิตร เปนนายก อบต.
มีการพูดคุยอยูตลอดกับกลุมชาวบาน
อดีตนายกขุนทองฯ ผูซึ่งลวงลับ ไดเห็นสภาพปญหาสุขภาพวาเปนเรื่องใหญ
จากการศึกษาขอมูลดู ระหวางทางปรึกษากับสถานีอนามัย
การเก็บขอมูลและประสบดวยตนเอง จากความเปนเครือญาติทำใหนายขุนทอง
หันมาสนใจปญหาสุขภาพ และเขาสูการรวมแผนสุขภาพจังหวัดพรอมรวมทำกิจกรรม
การทำแผนสุ ข ภาพทำให เ ห็ น ภาพกระบวนการทำงานในระดั บ นโยบาย
จึงนำกระบวนการมาปรับใชในตำบลโดยมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกาศโดย
อบต.ใหเปนคณะกรรมการแผนสุขภาพ มีการบรรจุแผนสุขภาพตางๆ เขาเปนแผน
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ประจำปของ อบต. มีการจัดสรรงบประมาณ และเขาสูกองทุน สปสช. ระดับชาติ
บูรณาการเพื่อใหกลุมองคกรตางๆ ไดนำไปใชในการพัฒนากลุมของตัวเอง ระหวาง
ทางก็มีการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม องคกรตางๆ ในพื้นที่ และจากขอจำกัดของ
อบต. ตรงที่วา การจะไปทำงานกับทุกกลุมเปนเรื่องคอนขางลำบาก ระหวางทางจึงได
มีการเขารวมกับแผนสุขภาพ และ สจรส. มอ.
โชคดีวาชะแลเปนตำบลเล็กๆ มีประชากร 2,700 คนจาก 5 หมูบาน การขยับ
เชิงนโยบายทำไดงาย เมื่อคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีการรางธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติ เห็นวานาจะเปนชองทางที่จะทำไดงายจึงทดลองทำดู โดยจัดตั้งกรรมการ
4 คณะ
o คณะกรรมการยกรางธรรมนูญ
o คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น
o คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ
o คณะกรรมการประเมินและติดตาม
คณะกรรมการ 31 คนนั้น มีคละกันทั้งหัวหนาอนามัย ผอ.โรงเรียน กลุมองคกร
ชุมชน สมาชิก อบต. ผูบริหารทองถิ่น การทำงานแยกกันไปทำ จนไดธรรมนูญสุขภาพ
ตำบลชะแล ฉบับที่ 1 และประกาศใชเมื่อ 3 พฤษภาคม 2552
กระบวนการก อ นมาเป น ธรรมนู ญ สุ ข ภาพใช ภ าคี จ ากภายนอก อย า งเช น
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา คณะแพทยศาสตร มอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลังประกาศใช ชะแลวางเวนจากรัฐบาลทองถิ่น 8 เดือน เนื่องจากยกฐานะ
จาก อบต. เปนเทศบาล แตยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนผานธรรมนูญสุขภาพอยู เปนผล
จากการที่บรรจุลงในแผน ขอบัญญัติงบประมาณประจำปของ อบต. /เทศบาล และ
กำลังจะเขาสูกระบวนการจัดทำแผนของป 2554
เมธาฯ กลาววา ชะแลยังไดพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ อยางสภาวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูพยายามใชใหเปน
ประโยชน
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ชะแลพัฒนาสุขภาวะโดยใชคำวา สรางบริการระบบสุขภาพที่มีความนาเชื่อถือ
และมีความประทับใจ ซึ่งเปนคำที่ใหญที่ทำใหคนประทับใจซึ่งกันและกัน และเกิด
สุขภาวะขึ้นมาได
นายณพงศ แสงรวี แกนนำธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลเลาวา เคยตั้งคำถามวา
ถาทองถิ่นไมสนับสนุนใหเปนไปตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพจะทำอยางไร ซึ่งเขามอง
ว า ท อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น ได เ พราะประชาชนเลื อ ก ถ า ประกาศนโยบายไม เ ป น ประโยชน
ประชาชนก็ไมเลือกเขาเอง จึงไมนาหวง
ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน เขาเลาวามีเครือขายทุกองคกรเชื่อมโยงกันหมด
แตเราตองทำใจวาคนที่ลงมาทำอยางเขาที่ไมหวังอะไรเลย

“อยางผม คนถามวาทำไปทำไม อะไรคือสิ่งที่ได ผมวาสิ่งที่ไดคือสบายใจ

ความสุข ทุกคนตองการสิ่งนี้ แตเมื่อไรจะเดินใหถึง อยางผม อายุ 68 ผมเดินถึงพอ
สมควรแลว เพราะเงินไมใชตัววัด ทรัพยสมบัติไมใชตัวบอก ทำอยางไรถายทอดเรื่องนี้
ไปใหประชาชน สิ่งที่ทำถือวาจับตองเปนรูปธรรม ซึ่งหลายคนเห็นแลว แตบางคนอาจ
ตั้งคำถามวา ไมรูของจริงหรือเปลาสำหรับผมยืนยันวาพูดแตเรื่องจริง”
ณพงศฯ กลาววา ธรรมนูญสุขภาพจะนำทางไปสูความสำเร็จ แมหลายเรื่อง
กำลังดำเนินการ และหลายเรื่องทำไมได ธรรมนูญสุขภาพชะแล 5 ป เปลี่ยนแปลงได
ก็จะทำสมัชชาสุขภาพวาขอไหนตัดออก หรือเพิ่มเติมอยางไรอีกครั้ง

“เรามีหลักการอยางนั้น ดูเปนกฏหมายแตไมใชเปนประชาสังคมที่ชาวบานลง

ความเห็นวาจะเอาอยางไร เปนสัญญาใจ คือ เปดใจ เมือ่ คนเปดใจแลวทำอะไรก็ได ครับ
นี่เปนสิ่งสำคัญ คิดวาตอนนี้ไปไดสักครึ่งหนึ่ง แตไมไดหวังวาประชาชน 2,700 คน
เขาใจหมด ถึงทำอยางไรก็มคี นไมชอบเราอยู แตทำใหคนชอบครึง่ หนึง่ ก็ดแี ลวครับ ถาได
60% ก็ชนะ เราตัง้ เปาหมายวาจะรบชนะ เราตองเขมแข็ง เกาะกลุม ในทุกภาคสวน”

นายสุชาติ ไชยกิจ ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบลเลาวา ตำบลชะแล
มีภาคีสุขภาพหลายกลุม ผูนำตองมีความเปนตัวอยาง มีทิศทาง
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“ระบบสุขภาพยังขาดการรับรูหรือใหขอมูลที่แทจริง หรือภาวะที่เปนปญหา
ของภาคชุมชนจริง ถาไมทราบขอมูลชาวบานก็จะอยูแบบเควงควางอยูไปวันๆ”
เมื่อชาวชะแลทำกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมในเชิงรุกดานตางๆ ทุกหนวยงาน
มีสวนรวมสรางกระแสสุขภาพ

“ไมใชวารัฐตองคิด อนามัยตองทำ เทศบาลก็ตองทำอยูอยางเดียว อาจจะมี

ทิศทางสอดคลองกันก็ได แตตองมีองคกรหนึ่งที่ขับเคลื่อนอิสระ เราคิดกันแบบนั้น
ประจวบกับไดรับงบประมาณเปนพื้นที่ทดลองพอดี ก็เปนการเกิดเครื่องมือคือ ธรรมนูญ
สุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลชะแล”
ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลไดถูกนำมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดอยางเชน
การยกฐานะสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล ชะแลไดรับเลือกก็เพราะการมีธรรมนูญ
สุชาติฯ คิดวาใน 1-2 ป ถามีการเกาะกลุมสามารถขับเคลื่อนไปตามธรรมนูญ
สุขภาพ คำวาสุขภาวะจะใกลเขามาอีกระดับหนึ่ง ชาวบานจะรูวาอะไรควรแกดวย
ตัวเอง เกิดจิตสำนึกระดับกลุม ชาวบาน ตำบล หรือ ภาพรวมของจิตสาธารณะอีกทีหนึง่
นาดีใจวา แมนายกขุนทองฯ ไมอยูแลว แตยังมีการสานตอธรรมนูญสุขภาพ
ชะแล สิ่งนี้ยังมีลมหายใจคูชุมชนสืบไป
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บทเรียนจากคำถาม
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. ตั้งคำถามแรกๆ ตอสมัชชาสุขภาพ
สงขลาวาถาไมมีสมัชชาตามแนวคิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ลักษณะการเคลื่อน
งานเชิงสุขภาพของสงขลามันเกิดอยูแลวหรือไมโดยไมตองมีคำวาสมัชชา ?
อีกประเด็นหนึ่งสมัชชาสุขภาพที่เปนนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสวนรวม เพื่อ
การมีสุขภาวะ มีแนวคิดเอาไปใชกับประเด็นรอนหรือไม ?
ทั้งสองคำถามเปดประเด็นใหถกกันพอสมควรและคำตอบซอนอยูในความเห็น
ของหลายฝาย
นพ. อำพลฯ กลาววา การไดเห็น รับรู รับฟง จากสงขลามีความชัดเจน
หลายเรื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนดุลอำนาจในสังคม ซึ่งมีอำนาจรัฐ ทุน และประชาชน

“ในอดีตรัฐใหญสุด พอพัฒนาตอมาอำนาจทุนก็ใหญขึ้นมาทับอำนาจรัฐ

ในสวนกลางอำนาจทุนไปยึดกุมอำนาจรัฐ สวนอำนาจประชาชนจะเล็กมาโดยตลอด
แตการเปลี่ยนแปลงที่สงขลาจะเห็นวาวงที่เปนอำนาจประชาชนจะขยับโตขึ้นเรื่อยๆ”
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นพ.อำพลฯ มองกรณีสงขลาวาเกิดการจัดอำนาจกันอยางมาก ระหวางอำนาจ
รัฐสวนกลางที่ตอยอดมาเปนสวนภูมิภาคและอำนาจรัฐสวนทองถิ่นที่กำลังเติบโตขึ้น
โดยอำนาจวิชาการก็สามารถกระโดดเขามาชวยไดมากขึ้น

“มีแตอำนาจทุนพูดกันนอย และเห็นวายังเกาะไมคอยติดนัก” เลขาธิการ

คสช. แสดงความเห็นและวา สิ่งที่เกิดกับสงขลาทำใหเห็นชัดเจนเรื่องความงามของ
สมัชชาสุขภาพ แตยังมีแรงเสียดทานในสิ่งที่ไมเห็นอีกมาก เชน อำนาจรัฐสวนกลาง
ยังกลายเปนแรงเสียดทานโดยไมตั้งใจ ทาทายใหดึงสวนราชการมาชวย สวนอำนาจทุน
มีผลประโยชนมหึมา และประเด็นรอนสวนหนึ่งก็มาจากสวนนี้ก็ยังดึงมาเปนแนวรวมได
ชัดเจนนัก
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กลาววา สงขลามีความ
ชัดเจนในการใชกลไกทางสังคมตางๆ
สมัชชาสุขภาพเปนกลไกใหมอันหนึ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นระดับชาติ ทางเครือขาย
ประชาชนสงขลาหยิบฉวยมาเสริมการขับเคลื่อน ในการเปดพื้นที่ทางสังคม และปญญา
อยางกวางขวาง
หลายพื้นที่ในสงขลาสามารถนำสมัชชาสุขภาพมาใชเพื่อหาปญหา และหาเหตุ
แหงทุกขอยางเปนระบบ เปนกระบวนการทางสังคมเพื่อสรางทุนทางสังคมในจังหวัด
สงขลา การทำเรื่องแบบนี้ตอไปจะแกปญหาที่ยากขึ้นไดเรื่อยๆ

“ถาเราใชทุนทางสังคมในการแกปญหา ปองกันปญหาอยางนี้ ปญหารอนจะ
ไมเกิด เพราะวามันแกไปเสียกอนแลว ผมคิดวานี่เปนสิ่งที่ดี” นพ.สุวิทยฯ กลาว และ

สิ่งสำคัญที่เห็นคือความไววางใจ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน กลไกความเคลื่อนไหวนี้ไมไปผูก
ติดกับกฎหมาย ยืดหยุนไมตายตัว ทำใหสงขลาสามารถใชเครื่องมือนี้ปรับ เพราะตางมี
ศักยภาพ ทุน ภูมิปญญาตัวเองอยู
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“คลายติดปก เสือเร็วอยูแลวนี่ไปติดปกเขาอีก เปนตัวอยางที่ดี เราจะนำไป
ชวยจังหวัดอื่นในการขับเคลื่อน”
นพ.สุวิทยฯ ยังกลาววา ในอีกมุมหนึ่งการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพยังมีการ
สรางคนเกิดขึ้นทำใหเกิดผูนำชาวบาน ผูนำชุมชน และเปนคนที่เปนตัวของตัวเอง
จำนวนหนึ่ง

“เครือขายประชาคมสงขลามีความชัดเจนวา มีความชือ่ มโยงหรือมีความพยายาม

สรางกระบวนการเชื่อมโยงระหวางปญญา เอาปญญาเปนตัวตั้ง การเคลื่อนไหวทาง
นโยบายมีนายก อบจ. นายกเทศบาล รองผูวาราชการจังหวัด และผูนำทั้งหลาย
เขามามีสวนรวมภาคสังคมครบ แสดงวามีพลังซอนเรนอยูแลว สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มาติดปกเพื่อใหมีพลังมากขึ้น ผมมองวานี่คือการปฏิรูปประเทศไทยที่ถึงแกน ซึ่งไมใช
นายกอภิสิทธิ์ฯ ที่ กทม. แตตองเริ่มที่ชะแล ที่ปริก ตำบลอื่นๆ ที่ 76 จังหวัด”
นพ.สุวิทยฯ กลาววา จากการเรียนรูใน 4 ฐาน พบวา เปนการเคลื่อนที่ไมติด
กรอบ ระบบ รูปแบบ มีความยืดหยุน มีพัฒนาการ และการขยายผล

“อยางชะแลผมคิดวาคงกอดธรรมนูญไวแนน กอดตัวหนังสือหรือเปลาพอไปดู

เขาจริง เขาเอาตรงนั้นมาเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวมากกวา สวนไหนไมมีใน
ธรรมนูญ เขาก็ไปเคลื่อนไหวของเขาได ตอไปก็ปรับธรรมนูญเขาไดเพื่อใหสอดคลองกับ
ความจำเปนในการเคลื่อนไหว”

อยางไรก็ตาม นพ.สุวิทยฯ กลาววา มีขอสังเกตเรื่องการขยายสมัชชาสุขภาพไป
ถึงทุกกลุมไมใชติดอยูกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
สอดคลองกับ นายพีระ ตันติเศรษณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กลาววา
จุดออนสมัชชาสุขภาพคือยังไมสามารถขับเคลื่อนไดทั้งสังคม
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“ในกระบวนการขับเคลื่อนมีคนสวนหนึ่งเขามารวม ที่ตองตั้งคำถามอยางมาก

ก็คือ มันสงผลถึงประชาชนอยางไร คำถามนี้คงจะมองไปถึงการเกิดที่มาของความเปน
ธรรมทัง้ หลาย โอกาสของประเทศทีบ่ างโอกาสปะทุออกมาเปนความขัดแยงทางการเมือง
หรืออะไรหลายอยาง ผมถือวานี่คือตัวชี้ ตัวสะทอนการขับเคลื่อนของเรา”

เขายกตัวอยางจากการทำงานบริหารเทศบาลพบวา ปญหาสังคมหลายอยาง
หลบอยู บนเวทีสมัชชาสุขภาพอาจพูดถึงแตวาไมเปนรูปธรรม ชีวิต เลือดเนื้อเหมือน
ชาวบานประสบอยู

“ผมพบวาทุกขชาวบานมีอยูมาก คนชั้นลางสุดนาลงไปชวยมากที่สุดเพราะ

เปนปญหาความเปนธรรม เปนสภาพสังคมที่ถือวาถาพัฒนาแลวไมเกิด เมื่อเราคิดถึง
นโยบายสาธารณะ สิ่งที่ตองพยายามออกแบบใหไดมากที่สุดคือ นโยบายสาธารณะที่สง
ผลถึงคนขางลาง”
พี ร ะฯ กล า วว า วงคนกลุ ม ไหนมาคุ ย กั น ก็ คิ ด จากคนกลุ ม นั้ น จะมี ผ ลต อ
การจัดการ แตถาทำบางเรื่องจนลืมคนขางลาง งบประมาณการจัดสรรตางๆ มันก็
เบี้ยวมาสูเรื่องอื่น ตองตั้งคำถามวาประชาชนที่ประสบปญหาอยูขางลาง เงินสวนไหน
ไปชวยเขา เพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบนโยบายสาธารณะตองคิดถึงคนพวกนี้

“ปจจุบันเวลาจัดเวทีจะกังวลอยูประการหนึ่งวา เอ ทำไมมาเจอกลุมคนซ้ำๆ

หนา ขณะที่คนมีปญหาจริงไมเห็น วันกอนมีคนลองเอาชาวบานจริงๆ ที่ไมตองผาน
เครือขาย องคกร คนที่อาจจะไมเคยรวมกับเวทีเราเลยมาคุยก็จะไดภาพอีกแบบ อันนี้
ตองตั้งคำถามไมงั้นจะมีกลุมหนึ่งเทานั้นมาเชื่อมรอย เราอาจขยับไปได แตไมอาจขยับ
ทันกับปญหาที่มันมีอยู”
ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. มอ. กลาววา
การขับเคลือ่ นมานานพอสมควร ฝายตางๆ เห็นวาสมัชชาสุขภาพเปนเครือ่ งมือ
ที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาสวนตางๆ ของจังหวัดสงขลา แตจุดออนอยางหนึ่งที่เกิดทั่วไป
32 เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา

ไมเฉพาะสงขลาคือ เมื่อขยับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจะเห็นเฉพาะเครือขายเดิม
แมพยายามขยายเครือขายแตยังไมมากเทาที่อยากได

“อยางไรก็ตามสังเกตวาใน 4 ฐานการเรียนรู คนที่มาพูดเรื่องกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จะเห็นความหลากหลายอยางชะแล
มีทุกภาคสวน ตั้งแตเทศบาล ผูนำ หัวหนาสถานีอนามัย กลุมผูพิการเอง ก็มองเห็น
นักวิชาการ กลุมผูพิการ กลุมเด็กเยาวชน ครู ผูบริหารโรงเรียน”

ดร.พงคเทพฯ กลาววา กระบวนการแบบนี้เริ่มเห็นวากำลังไปไดในสงขลา
มองไดทั้งแนวดิ่ง คือ ตั้งแตระดับผูบริหารลงไปจนถึงผูปฏิบัติ สวนในแนวราบ คือ
เครือขายความรวมมือทั้งภาค วิชาการ เอกชน

“เราถูกตั้งคำถามวา ทำแตกระบวนการขาขึ้น คือ นั่งประชุมกันแลวไดขอ

เสนอ แลวยื่นขอเสนอนั้นไปใหหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ วาใครควรชวยเรา
อยางไร แตใน 4 ฐาน เราจะเห็นทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน ที่ทำแลวจะติดตามตลอดวา
รับปากวาทำอะไรตองมารายงาน หรือชะแลมีธรรมนูญสุขภาพ แลวไมไดหมายความวา
เทศบาลชะแลทำคนเดียวแตมีภาคีอื่นที่รับไปเคลื่อน จึงตองมีกระบวนการติดตาม
ทบทวนในเรื่องของขอเสนอเชิงนโยบายวามีการผลักดันไปใช ใชแลวดีไมดี ตองปรับ
อะไรอยูบาง”
ดร.พงคเทพฯ ยังกลาวถึงเครือขายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ วาตองการเครื่องมือ
หนุนเสริมดังนี้
o กลไก หรือเครื่องมืออะไรบางอยางที่มาชวยหนุนเสริมเทคนิควิธีการ
o การสนับสนุนกลไกบางอยาง เชน ทีพ่ ดู ถึงกลไก การประสานกลไกการจัดการ
ซึ่งสงขลาอาจมีความพรอมแตบางจังหวัดตองการไปสรางกลไกเหลานี้
เขายังกลาววา สมัชชาสุขภาพไมอยากเลนประเด็นรอน เนื่องจากใชระบบความ
สัมพันธทางที่เหมาะสม ควรใหสมัชชาสุขภาพแหงชาตินำหนา และสมัชชาสุขภาพ
พื้นที่หนุนเสริม
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นายยุทธพงษ มุณีสิทธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาววา
บนพื้ น ฐานกระบวนการนโยบายสาธารณะ สิ่ ง สำคั ญ อั น ดั บ แรกทุ ก ฝ า ยต อ งมี
ความจริงใจใหกัน ไมวาเครือขายสวนกลาง หรือองคกรราชการตองมีความจริงใจ

“ผมชอบคำพูดของ คุณอรัญ จิตตเสโน (หนึ่งในผูอาวุโสของสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดสงขลา) ที่บอกวาทุกวันนี้ใชวาทกรรมกันมากเหลือเกิน นาจะใชพฤติกรรมกัน
เยอะๆ” เขาเห็นวาถึงเวลาที่ตองลดวาทกรรมใหนอยลง ใชพฤติกรรมใหมากขึ้นซึ่งก็
คือการกระทำ เห็นผลเชิงรูปธรรม
การทำพฤติกรรมไดตองมีแนวรวมจำนวนมากจากทุกหนวยงาน ทุกองคกร

“ผูวาราชการจังหวัดหรือทองถิ่นจังหวัดตองสั่งการเปนนโยบายใหนายก อปท.

ทั้งหมดกำหนดพันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร เรื่องของการประกาศเปนสงขลาพอเพียง
เพราะเปนเรื่องครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะ อบต. ลงรากหญามากที่สุด กำนัน
ผูใหญบาน เปนคนขับเคลื่อนระดับลาง กระบวนการตรงนี้คนที่ทำอยูในพื้นที่แมจะแพ
เลือกตั้งไปจากตำแหนง แตเขายังอยูในพื้นที่ แนวคิดที่ตัวเองบริหารมาอาจไมตอเนื่อง
เพราะออกจากตำแหนงแตยังสามารถขับเคลื่อนในภาคประชาชนได”
ยุทธพงษฯ กลาววา สำหรับ อบจ.สงขลา มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนุน
โดยป 2554 จะตั้งงบประมาณสงเสริมครอบคลุมหลายประเด็นของสมัชชาสุขภาพ
แม ก ระทั่ ง ประเด็ น ร อ นก็ ไ ด ท ำด ว ยคื อ เรื่ อ งการเสริ ม สร า งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โครงการสรางความสมานฉันทใน
จังหวัดสงขลาเนนพื้นที่ขัดแยง
นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการ สช. มองวาสงขลามีการยกระดับขึ้น
อีกมากจาก 2 ปกอน โดยมี 5 ตัวจี๊ด
o มีนักจัดการที่สุดยอด มีการประสานงาน ประชุมสม่ำเสมอ ทุกฝาย
o นักวิชาการ มีผลงาน
o นักประสานงานเครือขายมีพลัง ปฏิบัติการในพื้นที่ได และเชื่อมกับหนวย
งานตางๆ ไดดี
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นักยุทธศาสตร ซึ่งเปนปราชญชาวบานมีมาก ขณะที่ภาคการเมือง ทำให
การมองทิศทางการพัฒนาจังหวัดไปดวยดี
o นักสื่อสารทางสังคม ปรากฏออกมาชัดเจนในทุกชองทาง โดยเฉพาะ
สมัชชาสุขภาพทางอากาศ
สวนที่เพิ่มมาอีก นางกรรณิการฯ กลาววา มีพื้นที่ปฏิบัติการที่แอคทีฟและ
เข ม ข น เข ม แข็ ง มาก ทำให ขั บ เคลื่ อ นไปได มี จั ง หวะก า ว ยกระดั บ แกนนำ และ
กระบวนการทำงานที่ชัดเจนขึ้น จนไดขอเสนอ
ตางๆ ไปผลักดัน
นายณรงค ศั ก ดิ์ อั ง คสุ ว พลา กล า วว า
นาชื่นชม แตอยากใหระวังกับดักของการทำให
เหมือน เพราะถาสมัชชาสุขภาพสงขลาประกาศ
เปนธง อาจมีตัวรวมแตไมจำเปนตองเหมือนกัน
o

“เราไมตองการชะแล 1, 2, 3 แตตองเปนพื้นที่เขาเอง เพียงแตมีเสนทาง
แนวคิดในเรื่องกระบวนการสมัชชาสุขภาพ การมีสวนรวม ตองระวังกับดักเพราะจะ
อึดอัดกับคนเริ่มตนและไปไมไกล ขณะเห็นคนที่ไปไกลแลวอาจทอถอย”

สวนกับดักที่สอง เขามองถึงกรณีวาพอมีงบประมาณลงไปพื้นที่ ทำอยางไรใหมี
กระบวนการมีสวนรวมเหมือนขาขึ้น ไมเชนนั้นแลวการที่ทรัพยากรจำกัด ถาจัดสรรไมดี
ไมมีสวนรวมในการจัดการ การตรวจสอบจะมีปญหา
บทเรียนสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
ชาคริตฯ และ นพ.สุภัทรฯ ไดชวยกันสรุปอีกครั้งวา
ที่สงขลาเนนระบบความสัมพันธ

“ใชฐานประชาชนรวมกับวิชาการ แลวไปชวนเครือขายทองถิน่ เครือขายหนวยงาน

ราชการที่มีหัวใจประชาชน เขามารวมเคลื่อนกอน แลวตั้งธงพัฒนากลไกระยะยาวคู
ขนาน แลวคอยนำไปสูการปรับตัวระบบอีกครั้งหนึ่ง เกิดกลไกที่ยืดหยุน และแตละ
พื้นที่ตองคนหาตัวเองใหได การทำงานจะไมติดกับดักความเหมือน”
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ชาคริตฯ กลาววา รูปแบบสมัชชาสุขภาพบางตัวมีขอจำกัดในตัวเอง อยางการ
เคลื่อนโดยเอกสารสำหรับชาวบานไมเหมาะ จึงตองสรางนวัตกรรมหลายรูปแบบ
อยางสมัชชาสุขภาพออนไลน หรือสมัชชาสุขภาพออนแอรทางเลือกหนึ่งไมจำเปนตอง
ผ า นเวที หรื อ คนมากมาย หรื อ มิ ติ วั ฒ นธรรมเข า มาหนุ น เสริ ม ทำให ก ารเคลื่ อ น
เรื่องสมัชชาสุขภาพนุมนวลมากขึ้น เขาถึงชาวบาน ลดชองวางได

“สวนชุดคำวาทกรรมเยอะ เราก็ตองมาอธิบายกัน เราตองจับสาระใหได

เปลี่ยนไปตามพื้นที่ ทำอยางไรใหรื้อถอนวงจรชีวิตนโยบายตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
บางครั้งเราทำสมัชชาสุขภาพในชวงเวลาหนึ่ง แตสมัชชาสุขภาพหรือจังหวัดทำแผนอีก
ชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งไมเจอกัน หลายสวนที่ทำขอเสนอขึ้นไปสูขาเคลื่อนอาจตองรื้อทั้งหมด
และดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมวาจังหวะกาวอยางไร”
กรณี ป ระเด็ น ร อ นในพื้ น ที่ ชาคริ ต ฯ บอกว า อยู ใ นเครื อ ข า ยเชิ ง ประเด็ น
แตเนื่องจากวิธีการเคลื่อนเนนความรวมมือใชความสัมพันธมาเปนตัวกำหนดนโยบาย
วิธีการทำงาน ประเด็นรอนจึงใชวิธีการแยกกันตี กลุมทำประเด็นรอนจึงจะมีกลุมหนึ่ง

“ในพื้นที่มีการเอาประเด็นรอนมาทำสมัชชาสุขภาพอยางเปนระบบ ฐานแผน

สุขภาพ มีฐานสำคัญ คือ ความเปนเครือขาย ประเด็นรอนนำมาสูความลำบากใจกัน
ในหลายกรณี แตประเด็นอุนๆ อยางเชน การบุกรุกเขาคอหงส พื้นที่ปาของหาดใหญ
หายไป ปญหาลุมน้ำบางแหงจะมีความชัดเจน”
นพ.สุภัทรฯ กลาวและวา ความตางระหวางสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่กับ
สมัชชาสุขภาพระดับชาติ วาสมัชชาสุขภาพระดับชาติเปนเรื่องนโยบาย เนนตัวบท
กฎเกณฑ ระหว า งองค ก รขนาดใหญ ด ว ยกั น แต ส มั ช ชาสุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ หั ว ใจ
คือ กระบวนนโยบาย ซึ่งเกิดจากระบบความรวมมือและความสัมพันธในพื้นที่ พื้นฐาน
จากความสั ม พั น ธ ก ารเปลี่ ย นมุ ม มองวิ ธี คิ ด จากเดิ ม ที่ ก ารสร า งมาจากการปะทะ
การยื่นหนังสือ มาสูการรวมโตะคุย การเกิดองคกรความสัมพันธตองมีองคกรเขามา
บริหารจัดการ ซึ่งองคกรภาคประชาสังคมลงตัวที่สุด
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นายเสรี สีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา กลาวปดทายในวันนั้น โดย
เลาวา มารวมสมัชชาสุขภาพในชวงสงขลาพอเพียง

“เราดึงคำวาพอเพียงเขามา คือ ไมอยากใหรักในหลวงแตปาก แตใหรัก
ดวยใจ” เขากลาววาสิง่ ทีพ่ ยายามเปลีย่ นจาก MOU มาใชสญั ญาใจ เปดหัวใจเขาหากัน

ฉายภาพใหเห็นวา พอเพียงอยูไ กล แตคนทีล่ งทะเลดวยกันตองมีสญั ญาใจ เอาเชือกผูกเอว
กันไว คนเหลานี้ตองคอยใหองคความรูกันดวยจิตวิญญาณ สัญญาใจ คนอีกกลุมหนึ่ง
ที่ชวยตัวเองไมไดอยางเด็กก็ตองเกาะหลังพอแม ไปทำอยางไรไมใหเกาะหลังเฉยๆ
ตองมีจิตสำนึกวาอยางนอยตองเอามือกวักน้ำชวยพอ
คนอีกกลุมวายน้ำเกงมาก แตวายกลับคืนหลังไมไปกับเขา จะจัดการอยางไร
เชื่อมั่นวา ถามุงมั่นดวยสัญญาใจไปสูความพอเพียงจะไปได แมประเด็นรอนขนาดไหน
เจอความพอเพียงจะชวยหลอมละลายไปเอง

“บนพื้นฐานพอเพียงมักติดกับดักเรื่องพึ่งพาตัวเองที่สำคัญกวาพึ่งตนเอง

มักมองขามที่ในหลวงพูดเรื่องระเบิดภายในเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนไปขางหนา คนสงขลาที่
เขาวงนี้ตองชักชวนกันอธิษฐานจิตดวยสัญญาใจ ระเบิดจากภายใน นำไปสูธงชัย
ที่แทจริงดวยการกระทำ ผีเสื้อทุกตัวตองขยับปกตัวเองกอน ผมก็ขยับปก แมลมจะเบา
แตหลายตัวชวยกันขยับก็จะไปได”
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จากใจถึงใจ
กอนจากกันในวันนั้น สมนึก รัตนมณี ศิลปนพื้นบานจากทีมงานธรรมนูญ
สุขภาพตำบลชะแล แหลเพลงพื้นบานขอบคุณทุกคนที่มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเวลามาสามนาที
ขอบคุณทุกคนที่ทานไดมา
ขอบคุณทั่วไปตั้งใจแหลบอก
ขอบคุณทานรองผูวา
ขอบคุณทุกทานไปเถิดหนา
ขอบคุณกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต
พี่ชาคริตบอกวาถาขาดตกบกพรอง
ตองใหอภัยเถอะทุกคนที่มา

ขอบคุณพี่ๆ วันนี้แหละหนา
รวมสมัชชาสงขลาทุกคน
วันนี้แหลออกแทนคำพูดหนา
ขอบคุณทานพีระสิ่งสำคัญ
ขอบคุณทุกคนที่ทานไดมา
ขอบคุณองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
วันนี้นองชายขอแหลขอบคุณ
ตกหลุมตกรองตรงไหนบางหนา
ผมแหลบอกวาขอบคุณทุกคนเอย.

38 เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา

“สมัชชาสุขภาพเปนเรื่องของการเอื้อใหเกิดอยางเปน

ระบบที่มั่นคงไมใชกิจกรรมทำแลวจบ มันเปนเรื่องนโยบาย
การใชสื่อ ทำใหคนเขาถึงขอมูลมาก ถาอยูในวงแคบจะเปนแค
กิจกรรม อยางหลักสูตรที่เลาเปนกรณีศึกษาเปนแคสวนหนึ่ง
สวนที่สองตองเปดพื้นที่ทางความคิดใหเด็กดวย ทั้งเรื่องกิจกรรม
เรื่ อ งจิ ต อาสา ฉะนั้ น การใช ส มั ช ชาสุ ข ภาพต อ งไปเป ด พื้ น ที่
ทางความรูใหมากทั่วสงขลาดวย

”
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