
การประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 

จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่  จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ

วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 13.30 - 17.00 น. ห้อง Sapphire 4

เอกสารประกอบห้องย่อยวิชาการ 

นโยบายสาธารณะ : 

เครื่องมือการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพชุมชน
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ค�าน�า

เอกสาร นโยบายสาธารณะ (Public Policy): เครื่องมือการขับเคลื่อน

สุขภาพชุมชน เป้าหมายเพื่อเป็นเอกสารประกอบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเด็นของ

กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในงานประชุมมหกรรมสุขภาพ

ชุมชน ครั้งที่ 2

“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ” ณ อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม  เมืองทองธานี 

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

                                        มกราคม 2555
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บทน�า
มีค�าอยู่ 2 ค�าท่ีต้องท�าความเข้าใจในความหมายเสียก่อน นั่นคือค�าว่า “นโยบาย

สาธารณะ” กับค�าว่า “สุขภาพชุมชน” และเมื่อเข้าใจในความหมายแล้วจึงจะได้กล่าว 

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค�า 2 ค�านี้ในล�าดับถัดไปว่า นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือ 

ในการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนอย่างไร

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่รัฐบาล

เลือกที่จะกระท�าหรือไม่กระท�า1 หรือกิจกรรมท่ีรัฐกระท�าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย

เจตนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ความยากจน การผูกขาด เป็นต้น2 หรือ กิจกรรม

ที่กระท�าโดยรัฐบาล การตัดสินใจเลือกที่จะกระท�าของรัฐบาลต้องค�านึงถึงคุณค่าของสังคม

เป็นเกณฑ์โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก3

อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการอีกกลุ ่มหน่ึงที่เห็นว่าในแต่ละสังคม มีนโยบาย

สาธารณะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะที่เป็นนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมือง

ต่าง ๆ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายในแผนพัฒนาของชาติ หรือนโยบายของกระทรวง ทบวง 

กรมต่างๆ เท่านั้น แต่นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากภาคประชาชน ภาคเอกชน 

ชุมชน และสังคมด้วย จึงให้ความหมายของค�าว่า “นโยบายสาธารณะ” ว่าหมายถึง “ทิศทาง 

นโยบายสาธารณะ :
เครือ่งมอืการขบัเคลือ่นสขุภาพชมุชน

วิสุทธิ บุญญะโสภิต

นิรชา อัศวธีรากุล

1 โทมัส อาร์ ดายส์, 1984 อ้างถึงในปิยะนุช เงินคล้าย. ม.ป.ป. นโยบายสาธารณะ. เอกสารหมายเลข 161 
กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
2 เจมส์ อี แอนเดอร์สัน, 1975 อ้างถึงในปิยะนุช เงินคล้าย. (อ้างแล้ว)
3 สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, อ้างถึงในปิยะนุช เงินคล้าย. (อ้างแล้ว)
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หรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะด�าเนินการไปในทิศทางนั้น4”  

ซึ่งในบทความชิ้นนี้ จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายสาธารณะในความหมายหลังนี้

ส�าหรับค�าว่า “สุขภาพชุมชน” อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนามัยชุมชน หมายถึง 

ภาวะแห่งการรวมเอา สุขภาพของบุคคลต่างๆ ในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงสุขภาพอนามัย

ของแต่ละบุคคลจะดีได้ ก็ย่อมข้ึนกับสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย5 โดยการจะน�าไปสู ่ภาวะ 

ดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ที่หมายถึงชุมชนสามารถดูแลรักษา

สุขภาพด้วยตนเองมากที่สุด สามารถควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบบริการ 

ที่สามารถให้บริการที่จ�าเป็นแก่ประชากรทั้งมวลในชุมชนท้องถิ่นได้6

ฉะนั้น ในบทความนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนานโยบายสาธารณะที่หมายถึง

ทิศทางหรือแนวทางท่ีสังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเช่ือว่า ควรจะด�าเนินการไปในทิศทางนั้น

เพื่อน�าไปสู่ความมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

นโยบายสาธารณะ : กับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(1)  หัวใจส�าคัญของนโยบายสาธารณะ

หัวใจส�าคัญของนโยบายสาธารณะไม่ได้อยู่ที่ค�าประกาศหรือข้อเขียนที่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการแต่อยู่ที่ “กระบวนการ” ของการด�าเนินการให้ได้มา

ซึ่งนโยบายสาธารณะมากกว่า โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีต้องเกิดจากการ

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในสังคมเข้ามาท�างานร่วมกัน โดยร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ร่วมก�าหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะ ร่วมด�าเนินการ

ตามนโยบายเหล่าน้ัน ร่วมติดตามผลและร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาต่อเนื่อง

4 อ�าพล จินดาวัฒนะ, การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : มิติใหม่ของการสร้าง
เสริมสุขภาพ, (พิมพ์ครั้งที่ 3) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551
5 http://www2.udru.ac.th/~sci102/Data/Unit2/Unit2-9.htm
6 ประเวศ วะสี, กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย : ท้องถิ่นเข้มแข็ง, มูลนิธิสาธารณสุขแห่ง
ชาติ, 2522
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ควรประกอบ

ด้วยกุศล 3 ประการ7 คือ

ก. เป็นกระบวนการทางปัญญา คือ มีการใช้หลักฐานข้อเท็จจริงที่ผ่านการ

ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างดีจนเป็นความรู้ท่ีเรียกว่า เป็นการสร้างนโยบายบนฐานของ

ความรู้ (knowledge – based policy formulation)

ข.  เป็นกระบวนการทางสังคม เนื่องจากนโยบายสาธารณะกระทบสังคม

ทั้งหมดอย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สังคม ควรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

เรียนรู้ ร่วมก�าหนด นโยบาย โดยท�าเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใส ทุกฝ่ายเข้าร่วมได้

ค.  เป็นกระบวนการทางศีลธรรม นโยบายสาธารณะที่ดีต้องเป็นไปเพื่อความ

ถูกต้องดีงาม และเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งสังคม ไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตนหรือ

เฉพาะกลุ่ม

(2) จุดอ่อนของนโยบายสาธารณะในสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าสังคมไทยมีจุดอ่อนของนโยบายสาธารณะ8

ก. ประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่อง

เฉพาะของฝ่ายการเมือง ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายราชการไปเสียส่วนใหญ่ ประชาชนอาจได้เข้า

ร่วมบ้างให้ดูพอเป็นพิธีเท่านั้น

การแก้จุดอ่อนน้ี รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้เขียนไว้ชัดเจน ตัวอย่างใน

มาตรา 76 ก็ระบุไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การก�าหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ”และในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 

2550 ก็มีเขียนไว้ในมาตรา 87 (1) ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ 

ท้องถิ่น” แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ค่อยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสักเท่าใด

7 ประเวศ วะสี, กระบวนการนโยบายสาธารณะ, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547
8 อ�าพล จินดาวัฒนะ (อ้างแล้ว)
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ข. ให้ความส�าคัญของคุณค่าและมิติต่างๆ อย่างไม่สมดุล โดยนโยบาย

สาธารณะส่วนใหญ่ มุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นส�าคัญเสมอ และการให้โอกาสแก่คน 

บางกลุม่ ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่เสียโอกาสและเสียเปรียบ เช่น นโยบายสาธารณะในการพฒันา 

เส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีมุ่งท่ีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบายของคนที่มี

โอกาสใช้รถใช้ถนนมากกว่า ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระทบต่อสุขภาพ

ของมหาชน เป็นต้น

ค. การสร้างนโยบายสาธารณะ ขาดข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่มีน�้าหนัก

เพียงพอ สร้างนโยบายขึ้นจากผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางหมู่ ขาดการค�านึงถึงผล 

กระทบที่รอบด้านอย่างเพียงพอ เช่น นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม นโยบายการ

พัฒนาพลังงาน เป็นต้น

ง. ขาดกระบวนการประเมนิผลกระทบและการก�าหนดทางเลอืกทีห่ลากหลาย  

เมื่อก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะและลงมือด�าเนินการไปแล้ว ไม่มีกลไกวิธีการในการ

ประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ และขาดการคิดทางเลือกที่หลากหลาย ที่ส�าคัญ คือ 

ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลือกทางเลือกเหล่านั้น เช่น นโยบายพัฒนาพลังงานไปสู่การ

พัฒนาพลังงานกระแสหลักที่มุ่งรับใช้การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน การ

จัดการเมืองที่มุ่งไปในทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มากกว่ารองรับการอยู่ร่วมกัน

อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ เป็นต้น

จ. ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบายสาธารณะต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นและได้ลงมือด�าเนินการไปแล้ว ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ  

จึงสะสมพอกพูน เป็นปัญหารุนแรงและเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนนโยบาย 

เท่าที่ควร

(3) นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)

การด�าเนินการตามนโยบายสาธารณะต่างๆ มีผลกระทบต่อบุคคลและสภาพ

แวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ/สุขภาวะ ท้ังทางบวกและทางลบ และทางตรงและทาง

อ้อม เช่น นโยบายการกระจายรายได้ อัตราค่าจ้าง การจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคม

ขนส่ง การสื่อสารมวลชน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การใช้ที่ดิน การจัดการ

ผังเมือง การให้สัมปทานเหมืองแร่ การจัดการเรื่องพลังงาน เป็นต้น การด�าเนินนโยบาย
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สาธารณะต่างๆ ท่ีให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ/สุขภาวะ จึงเรียกว่าเป็น“นโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพ” หรือ “นโยบายสาธารณะที่ดี” (Healthy Public Policy) เป็นการสร้าง

หลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง เช่น นโยบายสาธารณะด้านการคมนาคม 

ที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มุ่งด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดการ

ตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

นโยบายควบคุมเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนท�างาน

ใกล้บ้านหรือท�างานอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เป็นต้น เหล่าน้ีคือตัวอย่างของนโยบาย

สาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ซึ่งก็เป็นหลักประกันให้กับมหาชนได้ว่าจะมีสุขภาวะหรือไม่เสีย

สุขภาพอย่างไม่สมควร

องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพไว้ว่า  

คอื “นโยบายสาธารณะทีแ่สดงความห่วงใยอย่างชดัเจนในเรือ่งสขุภาพ พร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบ 

ต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายน้ัน ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบาย

ที่มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมท้ังทางสังคมและกายภาพที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

และมุง่ให้ประชาชนมทีางเลอืกและสามารถเข้าถงึทางเลอืกทีก่่อให้เกดิสขุภาพดไีด้9”

การจะท�าให้รัฐบาล ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสังคมภาค

ส่วนต่างๆ สร้างนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน

ให้เกิดสิ่งต่างๆ ได้แก่

(1) ต้องช่วยกันสร้างความตระหนักในคุณค่าของสุขภาพที่มีความหมายกว้างว่า

เป็นเรื่องของสุขภาวะ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ด้วยความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในสังคม ไม่ใช่

เป็นเรื่องแค่การป่วย-ไม่ป่วย และการได้รับบริการสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ต้อง

อาศัยกระบวนการท�างานร่วมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีที่สิ้นสุด

(2) ฝ่ายที่ท�างานทางวิชาการต้องสนับสนุนข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบ

ด้านสุขภาพจากการด�าเนินการนโยบายสาธารณะต่างๆ โดยน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อ

สาธารณะ เพื่อชวนทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมท�า ฝ่ายรัฐเองก็ต้องสนับสนุนให้ฝ่าย

วิชาการได้ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

9 อ้างถึงในอ�าพล จินดาวัฒนะ (อ้างแล้ว)
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(3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมท่ีจะน�าไปสู่การมีสุขภาพ/สุขภาวะร่วมกัน ซึ่งในประเทศที่พัฒนา

แล้วจะมีบรรยากาศเช่นนี้ค่อนข้างดี

(4) ช่วยกันน�าเสนอทางเลือกของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สามารถปฏิบัติ

ได้ให้มากๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมช่วยกันคิดต่อ ช่วยกันผลักดันต่อให้ประสบผลส�าเร็จ โดย

ไม่รอให้ฝ่ายรัฐ ฝ่ายราชการ ฝ่ายทุนคิดเท่าน้ัน เช่น นโยบายสร้างเส้นทางการคมนาคม

ส�าหรับรถจักรยาน ซึ่งท�าให้ไม่ต้องพึ่งพลังงานกระแสหลัก เป็นมิตรกับธรรมชาติและเกิด

การสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

(5) เข้าร่วมกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพที่ดี โดยทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันพัฒนาจิตส�านึกเข้าสู่การเป็นพลเมืองที่สนใจ

เรื่องของส่วนรวม และกระตือรือร้นเข้าร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม

สุขภาวะร่วมกัน

เครื่องมือสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์

เพื่อวางกรอบและแนวทางในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานด้าน

สุขภาพของประเทศ รวมท้ังการก�าหนดองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ10

ได้ก�าหนดเครื่องมือสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ไว้ใน 3 ลักษณะ คือ

(1) เครื่องมือพัฒนากระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ (Pol icy 

Formulation Process) 

ส่วนใหญ่ในขั้นตอนก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ผ่านมา สังคมเรา

ยังไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ 

นโยบายสาธารณะหลายอย่างจึงเกิดข้ึนจากสามัญส�านึกจากฝ่ายที่มีอ�านาจ มีผลประโยชน์ 

และเกิดจากความเชื่อของผู้ก�าหนดนโยบายมากกว่าข้อมูลตามกระบวนการทางวิชาการ 

10 ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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ในสังคมไทย จ�าเป็นต้องชวนกันหันมาสร้างกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ 

อย่างเป็นระบบและมีหลักวิชาการมากขึ้น 

การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีควรเป็น “กระบวนการนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Public Policy Process : PPPP) ไม่ใช่

การก�าหนดนโยบายสาธารณะจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว หรือช่องทางการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะแบบปิด

การเริ่มต้นของกระบวนการจะเริ่มจากด้านใดก็ได้ แต่ต้องเช่ือมโยง ดึงให้ทุกฝ่าย

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ไม่ใช่มีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี กระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะอาจริเริ่มโดย อบต. เทศบาล หรือหน่วยราชการก็ได้ หรือโดยเครือข่ายประชาชน

หรือกลุ่มประชาคมในชุมชนท้องถิ่นก็ได้ หรือเริ่มจากฝ่ายนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆ ก็ได้ 

เช่น การสร้างนโยบายสาธารณะเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่น ริเริ่มจากฝ่าย

วิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุขเห็นปัญหา มีข้อมูลองค์ความรู้แล้วชักชวนฝ่ายราชการ 

และฝ่ายประชาชนเข้าร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมผลักดันจนเกิดเป็นนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีมีการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างนโยบายการเกษตร

ที่เอื้อต่อสุขภาพที่ริเริ่มโดยเครือข่ายเกษตรกรและนักพัฒนาเอกชนภาคเหนือ การสร้าง

นโยบายสาธารณะในการลดปริมาณขยะที่อ�าเภอด่านขุนทดที่ริเริ่มโดยเทศบาลต�าบลแล้วมี

การเชื่อมโยงดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมคิดร่วมท�าจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

เครื่องมือหน่ึงท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือ “สมัชชาสุขภาพ” โดย

ได้ให้ค�านิยามว่าหมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้

ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็น

ระบบและอย่างมีส่วนร่วม11” โดยในหมวด 4 ได้ก�าหนดให้มีสมัชชาสุขภาพไว้ 3 ประเภท 

คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ 

11 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2554



12
นโยบายสาธารณะ : 
เครื่องมือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาครบ 1 ทศวรรษ สามารถสังเคราะห์รูปแบบ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่ ได้เป็น 2 กลุ่ม12 คือ

ก. แบ่งตามรูปแบบการเคลื่อนไหวเชิงกระบวนการ 

 (1) แบบค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เป็นรูปแบบพื้นฐาน เน้นการ

ค้นหาประเด็นปัญหาสาธารณะ แล้วจึงร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกัน 

ในเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่หลายจังหวัดจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพรูปแบบน้ี เช่น 

การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของต�าบลชอนสมบูรณ์ 

จังหวัดลพบุรี (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ 1)

 (2) แบบสร้างภาพฝัน แล้วพัฒนาตาม เป็นการสร้างภาพในอุดมคติหรือ 

ฉากทัศน์ร่วมกัน ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม แล้วจึงมีการวางแผนหรือค้นหา

แนวทางการเดินไปให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การใช้สมัชชาสุขภาพพัฒนาธรรมนูญ

สุขภาพอ�าเภอสูงเม่น จังหวัดน่าน เป็นต้น

 (3) แบบสร้างแบบอย่างท่ีดี แล้วขยายสู่นโยบาย เป็นการเริ่มต้นการพัฒนา

ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ หรือการถอดบทเรียนจากรูปธรรมความส�าเร็จ แล้วจึงขยายผลต่อให้

เกิดเป็นนโยบาย เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราที่เริ่มจากการพัฒนาสุขภาพระดับ

ต�าบลจนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ แล้วพยายามขยายผลสู่สาธารณะที่กว้างขึ้น เป็นต้น

 (4) แบบเฝ้าระวังเตือนภัยให้สังคม เป็นกระบวนการที่สร้างกลไกขึ้นมาเฝ้า

ระวังผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม โดยสื่อสารกับสังคมได้รู้เท่าทันทั้ง

เชิงข้อมูลและความรู้ เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็นการจัดการลุ่มน�้าที่จะ

พัฒนากลุ่มองค์กรเครือข่ายขึ้นมาเป็นกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยให้กับชาวแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

 (5)  แบบการพัฒนาและติดตามผลนโยบาย เป็นการประสานงานกับภาคี

เครือข่ายที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่วนต่างๆ และวางแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคล่ือน

นโยบายสู่การปฏิบัติตามช่องทางต่างๆ เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับ

เคลื่อนจนเกิดข้อบัญญัติ อบต. ท่าศาลา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สมัชชาสุขภาพ

12 อ�าพล จินดาวัฒนะ, เหลียวหลัง แลหน้าสู่สมัชชาสุขภาพทศวรรษที่ 2, เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ, ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554
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จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนค�าประกาศสมิหลาสู่การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับ 

อปท. (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ 2) และสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนครขับเคลื่อน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นเกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัยสู่การท�าแผนพัฒนา

ระดับท้องถิ่นและจังหวัด เป็นต้น

ข. แบ่งตามลักษณะการพัฒนากระบวนการหรือการสร้างพื้นที่สาธารณะ 

 (1) การประยุกต์กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาใช้ เป็นการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ เป ็นระบบและมีแบบแผนมากขึ้น ตั้งแต ่การจัด 

องค์ประกอบคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ การได้มาซ่ึงประเด็น การพัฒนาประเด็น 

และกระบวนการประชุมเพื่อหาฉันทามติข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประยุกต์แนวคิด 

มาจากกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  

และสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

 (2) การขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการถกแถลง  กระบวนสมัชชา

สุขภาพแบบนี้เป็นแบบที่ไม่เป็นทางการ ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ให้ความส�าคัญกับความ

แตกต่างหลากหลายในเชิงแนวคิด อุดมการณ์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน ถกแถลงอย่างอิสระ และหาข้อสรุปร่วมกัน โดยพยายามแฝงกระบวนการเหล่านี้ใน

การประชุมหรือในเวทีทุกระดับ ซ่ึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไป

ในรูปแบบนี้ และปัจจุบันมีหน่วยงานและพื้นท่ีได้น�าแนวคิดของสมัชชาสุขภาพไปประยุกต์

ล้อมกรอบ 1
การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร บทเรียนจากต�าบลชอนสมบูรณ์ จังหวัด
ลพบุรี

จากการทบทวนข้อมูลทุกขภาวะของแกนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี เม่ือปี 
2552 พบอัตรามารดาที่คลอดบุตร ก่อนอายุ 20 ปี 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2550 - 2552)  มี
อัตราสูง ร้อยละ 18.1, 18.3 และ 17.5 ตามล�าดับ และพบว่าทุกอ�าเภอมีแนวโน้มสูงขึ้นโดย
เฉพาะอ�าเภอพัฒนานิคม อ�าเภอท่าวุ้ง และอ�าเภอหนองม่วง สูงเกินร้อยละ 30 โดยสูงสุด
ได้แก่ อ�าเภอหนองม่วง (ร้อยละ 33.3) จึงได้จัดท�าโครงการ ในพื้นที่น�าร่อง โดยเลือกต�าบล
ชอนสมบูรณ์ อ�าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ด�าเนินการ โดยมีพระครูใบฎีกาทรงพล  
ชยนฺนโท เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ผู้น�าภาคประชาสังคมของต�าบลชอนสมบูรณ์ ซึ่งเป็น 
แกนน�าในการพัฒนาในด้านต่างๆ มากว่า 20 ปี เป็นผู้ประสานการด�าเนินการ 
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ใช้ในการจัดท�านโยบายสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดท�าแผนแม่บทชุมชน 

ของต�าบลบัวใหญ่ อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ 3)  เป็นต้น

 

กระบวนการที่น�ามาใช้คือ “สมัชชาสุขภาพ” มาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยได้ด�าเนินการ

(1) หาเพ่ือน โดยเริ่มจากการมองหาภาคีส�าคัญ (key actors) ตามกรอบ
สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา และจัดวงหารือร่วมกันเพื่อมาร่วมกันพิจารณากลไกเฝ้าระวังการ 
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และร่วมกันวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่ และเชิญชวน 
มาร่วมด�าเนินการ โดยมีสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เป็นที่ปรึกษา

(2) รวมใจ/รับรู้ทุกข์ โดยใช้ลานโพธิ์ของวัดศรีรัตนารามเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนเกิดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันที่ทุกฝ่ายพร้อมที่จะก�าหนดเป็น
ข้อตกลงเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับเยาวชน ให้คนท�าซึ่งเป็นผู้ปกครอง ครอบครัวของเด็ก  
ตัวเด็กและเยาวชนน�าไปปฏิบัติ

(3) การออกแบบจังหวะการขับเคลื่อน โดยเร่ิมต้นจากจุดเล็ก ๆ มีพระครู
ใบฎีกาทรงพล ชยนันโท คอยประสานเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วนดังกล่าวเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมดีดี แก่เด็ก เยาวชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็น “เด็กดี ศรีชอน
สมบูรณ์” ด้วยยุทธศาสตร์การเปิดพื้นที่ดีดี สร้างสรรค์ให้เกิดมีเวทีการแสดงออก การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

(4) จัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเน้นการท�างานจากคุณค่าแห่ง
กัลยาณมิตรที่เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถน�าไป
สู่การสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ เด็กเยาวชนมองเห็นเป้าหมายในชีวิตข้างหน้าฝันถึงอนาคต 
ที่อยากมีอาชีพ การพึ่งตนเองได้ เพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่มีความมุ่งมั่นและเสนอความคิดเห็น 
ที่จะไปสู่ฝันด้วยการเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ที่ส�าคัญคือตั้งใจเรียน การ
ผลักดันข้อเสนอของเด็กให้กลุ่มผู้ใหญ่เป็นไปในรูปแบบสนทนาแลกเปลี่ยนกัน ใช้พลังแห่งการ
ตั้งค�าถาม มีประเด็นให้ร่วมกันคิด เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออก “เด็กน�า  ผู้ใหญ่หนุน”  
การผลักดันและก�าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีหน่วยงาน 
ระดับอ�าเภอเข้ามาร่วมรับฟังข้อเสนอ มีการสนับสนุนงบประมาณ แผนงานและจัดท�า
โครงการร่วมกันเกิดเวทีระดับอ�าเภอเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะและเครือข่ายสุขภาพต�าบลต่างๆ 
ของอ�าเภอหนองม่วง นอกจากน้ีข้อเสนอที่เกิดขึ้นน�าไปสู่การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวที
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง 

ปัจจุบันนี้ แนวทางการด�าเนินงานของต�าบลชอนสมบูรณ์ได้ถูกขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ   
โดยมีการจัดสมัชชาสุขภาพอ�าเภอหนองม่วง และน�าไปด�าเนินการในต�าบลดงดินแดง  ชอนสารเดช  
บ่อทอง ยางโทน และต�าบลหนองม่วง และที่ส�าคัญได้น�าข้อค้นพบไปจัดท�ายุทธศาสตร์ด้าน
สังคมของจังหวัดลพบุรีในการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง 
1 พัฒนาเป็นนโยบายที่จังหวัดลพบุรีมุ่งหวังเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในที่สุด
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ล้อมกรอบ 2
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่ “สงขลาพอเพียง”

จังหวัดสงขลาได้น�า “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด ผ่านการจัดท�าแผนสุขภาพ ต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปี 
2553 ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ “สงขลาพอเพียง”

จุดเริ่มต้นเกิดจากคนกลุ่มหน่ึงได้ปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
และเห็นสอดคล้องกันว่าจะต้องพยายามเช่ือมร้อยประสานเครือข่ายภาคพลเมืองหลักๆ ใน
จังหวัดให้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนสงขลาให้เกิดสุขภาวะ มีการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เป็นเครื่องมือหน่ึงในการเชื่อมผู้คนทุกภาคส่วนเข้ามาคิดและท�างานร่วมกันจนได้เป็น “แผน
สุขภาพจังหวัด” และขยายแนวคิดเป็นการจัดท�า “แผนสุขภาพต�าบล” ใน 22 ต�าบล มีการ
ร่วมกันจัดท�า “ค�าประกาศสมิหลา” เพ่ือแสดงทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับต�าบล 
และมีการบูรณาการข้อเสนอเชิงนโยบาย และด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ที่หลากหลาย ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่

ในปี 2553 เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ใช้สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง มีผลท�าให้ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศ “วาระสงขลาพอเพียง” เพื่อด�าเนินงานสร้างสุขภาวะของคน
สงขลา ภายใต้ปรัชญาน�าทาง คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 
และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมี
ยุทธศาสตร์ร่วม 5 ประการ คือ การสร้างค่านิยมร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนา คนและสร้าง
ความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และสนับสนุนและการจัดการ มีข้อเสนอเชิงนโยบายรวม 
15 ประเด็น

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการทางสังคมที่หนุน
เสริมการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหนุนเสริมการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างต่อ
เนื่องและเป็นรูปธรรม และมีความก้าวหน้าไปตามล�าดับ

ล้อมกรอบ 3
บัวใหญ่ : ชุมชนจัดการตนเอง

ข้อเสนอส�าคัญของสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป เมื่อเดือนมีนาคม 
2554 คือ “ปฏิรูปประเทศไทย ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 และมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่มีฉันทามติให้ทุกภาค
ส่วนเร่งรัด “นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเอง” เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งมีศักยภาพใน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้ทุนที่มีอยู่โดยอาศัยทุนจากภายนอกน้อยที่สุด
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ความคิดดังกล่าว หากฟังดูแล้วบางคนอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ในความเป็นจริง
มีชุมชนหลายแห่งก�าลังพัฒนาไปสู่จุดน้ัน ซ่ึงตัวอย่างหนึ่งในหลายหลายกรณีเกิดขึ้นที่ต�าบล
บัวใหญ่ อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

รูปธรรมหน่ึงที่บัวใหญ่น�ามาใช้คือ การจัดให้มีแผนแม่บทชุมชนเพื่อใช้เป็นกรอบ
การท�างานขององค์กร หน่วยงานและประชาชนในต�าบล โดยชาวบ้านที่นั้นเรียกแผนที่เขา
ช่วยกันจัดท�าขึ้นมาว่า  “แผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต�าบล
บัวใหญ่” ฟังดูเข้าท่าทีเดียว 

ต�าบลบัวใหญ่ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น ปัญหาหลักของที่นี่
คือความไม่มั่นคงในที่ดินท�ากิน เพราะมีแปลงที่ดินท�ากินกว่าหนึ่งในห้าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ อาชีพที่ท�าก็เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลักท�าให้ดิน น�้า ป่าเสื่อมโทรม

กระบวนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นของต�าบลบัวใหญ่เริ่มต้นอย่างจริงจัง หลัง
จากมีการน�าระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้จัดท�าฐานข้อมูลทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ของต�าบลอย่างละเอียด แล้วเชิญชวน
ผู้น�าชุมชนมาร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยกลไกหลักที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ 
ก็คือ สภาองค์กรชุมชนต�าบลบัวใหญ่ จนในท่ีสุดก็ได้แผนแม่บทชุมชนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ฑิฆัมพร กองสอน ในฐานะประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลบัวใหญ่ เล่าให้
ผมฟังว่า กว่าจะออกมาเป็นแผนฉบับนี้ ได้เพียรพยายามมาปีเศษ โดยเริ่มที่การรวมคน 
ที่สนใจแล้วมาสร้างความเข้าใจจนเกิดทีมท�างาน ช่วยกันวิเคราะห์ทุนในพื้นที่รวมทั้ง 
จุดอ่อนจุดแข็งของต�าบล รวมท้ังรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในทุกมิติ จัดเวทีแลกเปล่ียน
กับชาวบ้านในทุกหมู่บ้าน แล้วน�าปัญหาและความต้องการมายกร่างเป็นแผน แล้ว
จัดสมัชชาเชิญชวนคนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและแกนน�าชุมชนมาร่วมกันพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อแผน แล้วจึงประกาศใช้แผน

“โครงสร้างพื้นฐานดี วิถีชีวิตพอเพียง มีเงินออม ใส่ใจวัฒนธรรมและการ
ศึกษา ร่วมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม” คือวิสัยทัศน์ที่ปรากฏอยู่ในแผน มี 6 
ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคน พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริม 
การสร้างสุข มีกลไกขับเคลื่อนแผนคือ บวรส. หรือ บ้าน (ท้องที่ ท้องถิ่น สภาและ
ประชาชน) วัด (พระสงฆ์) โรงเรียน (ครู นักเรียน) และหน่วยงานสาธารณสุข (หมอ อสม.) 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะมีรายละเอียดกิจกรรมโครงการรองรับ ซึ่งมี
โครงการที่ด�าเนินในทุกด้านรวมท้ังสิ้น 113 โครงการ และได้จ�าแนกแยกแยะไว้อย่าง
ชัดเจนว่าแต่ละโครงการมีใครบ้างที่รับผิดชอบ 

และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีประกาศใช้แผน 
อย่างเป็นทางการท่ามกลางสายฝนโปรยปราย  ในวันนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
มาเป็นประธาน และท่ีส�าคัญก็คือมีผู้คนท่ีท�างานในต�าบลจากทุกหน่วยทุกภาคมาร่วมใน
งานอย่างคับค่ังและรับว่าจะน�าแผนน้ันไปปฏิบัติตามภารกิจของตน และยังทราบอีกว่า 
ยังมีต�าบลอีกอย่างน้อย 152 ต�าบล จากทุกจังหวัด อาสาลุกขึ้นมาด�าเนินการตามแบบ
ที่ชาวบัวใหญ่ก�าลังด�าเนินการอยู่ 

(2) เครือ่งมอืประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ (Health Impact Assessment : HIA)

 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) 
หมายถงึ การประมาณการณ์ผลกระทบของการกระท�าใดการกระท�าหนึง่ทีม่ต่ีอสขุภาพของ
ประชากรกลุม่ใดกลุม่หนึง่13 ซึง่การกระท�าดงักล่าวอาจครอบคลมุตัง้แต่ระดบัโครงการ ระดบั 
แผนงานและระดับนโยบาย โดยคาดการณ์ไปข้างหน้าก่อนที่จะด�าเนินการตามแผนที่วางไว้

 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถน�าไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี ที่ผ่านมา
เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย จะมีก็เป็นความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะมากกว่า จนมีกฎหมายก�าหนดเรื่องการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ออกมาใช้บังคับ

   การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็น “กระบวนการทางปัญญา” มากกว่า
กระบวนการทางกฎหมายหรือการใช้อ�านาจ เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการ
และทางสังคม เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชนจากนโยบายสาธารณะที่เกิดจากรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และเกิดจากชุมชนเอง น�าไปสู ่
การก�าหนดทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก การหาทางลดผลกระทบด้านสุขภาพ 
ที่เกิดขึ้นจากทางเลือกนโยบายต่างๆ เพื่อให้คนและชุมชนมีสุขภาวะร่วมกัน

13 Scott-Samual, 1988 อ้างในเดชรัตน์ สุขก�าเนิด, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นการท�างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน

สังคม ใช้วิทยาการแบบสหสาขา เป็นการท�างานในขอบเขตที่กว้างกว่ามิติทางการแพทย์

และสาธารณสุข ครอบคลุมไปถึงสุขภาวะอย่างองค์รวม เป็นการท�างานเชิงบวกไม่ใช่ท�า

เพื่อน�าผลไปใช้เพื่อการอนุญาต–ไม่อนุญาตเรื่องต่างๆ ไม่ใช่เครื่องมือเชิงอ�านาจหรือเชิง

กฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ใน

มาตรา 10 ระบุว่า “เม่ือมีกรณีท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น  

หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกัน 

ผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชน

ทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”

และมาตรา 11 ระบุว่า “บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและ

มีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะบุคคลหรือ

คณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต

หรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน

และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว”

นอกจากนี้ในมาตรา 25 ก�าหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่ 

ประการหนึ่งคือ “ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

ระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ” ซ่ึงขณะน้ี คสช. ได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะแล้ว14

อย่างไรก็ตาม ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือ

นี้ส�าหรับการน�าไปใช้ในชุมชน เรียกว่า การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชน หรือ 

14 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
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Community Health Impact Assessment เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในแต่ละชุมชน15 

 เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างชุมชน

สุขภาวะ ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยไม่ได้รอคอยการพัฒนาจากภาครัฐ 

หรือฝากความหวังไว้ท่ีใครคนใดคนหน่ึง หากแต่เป็นสิ่งที่ชุมชนร่วมกันท�า ร่วมกันก�าหนด 

ที่การพัฒนาในระบบใหญ่จะต้องให้ความส�าคัญ ในการนี้ชุมชนจะเป็นผู้ก�าหนดภาพชุมชน

สุขภาวะ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาทางเลือกการ

พัฒนาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภาพสุขภาวะท่ีชุมชนร่วมกันก�าหนดขึ้น และที่ส�าคัญร่วมกัน

พัฒนาเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเป็นของชุมชนเอง และใช้ในการประเมิน

หากต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการ

ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน16

ในปัจจุบันมีชุมชนที่สนใจจะเรียนรู้แนวคิดการท�าการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพในระดับชุมชนและประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน อาทิ (1) กรณีการพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบนิเวศน์ 3 น�้า แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (2) กรณีเหมือง 

ทองค�า จงัหวดัเลย (3) กรณปีุย๋เคม ีในพืน้ที ่อบต.ห้วยสามพาด กิง่อ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคม  

จังหวัดอุดรธานี (4) กรณีโครงการเซาเทนซีบอร์ด – นิคมอุตสาหกรรมขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช (5) กรณีเขื่อนลาไม จังหวัดนครศรีธรรมราช (6) กรณีท่าเรือสงขลา จังหวัด

สงขลา (7) กรณีโรงไฟฟ้าจะนะและท่อส่งก๊าซไทย – มาเลเซีย จังหวัดสงขลา (8) กรณีนิคม

อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี (9) กรณีนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง  (10) กรณ ี

ท่าเรอืมารน่ีาและการบกุรกุทีด่นิในเขตป่าสงวนท�ารสีอร์ทของบรษิทั นาราชา จ�ากดั บ้านย่าหมี  

บนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา (11) กรณีโครงการไมส์มารีน่า อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

(12) กรณีผังเมือง ชุมชนวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ (13) กรณีนิคมอุตสาหกรรมบ้านฉางและ

มาบตาพุด จังหวัดระยอง (14) กรณีต�าบลกลาย อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ 4)

15 อ�าพล จินดาวัฒนะ, เอชไอเอ.หนุนหรือฉุดการพัฒนา, ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553
16 สมพร เพ่งค่�า และจรัญญา วงค์พรม, HIA ชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชน, ในเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน เมื่อ วันที่ 7-9  
เมษายน 2551 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
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ล้อมกรอบ 4

การประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชนท่ีต�าบลกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 จุดริเร่ิมเกิดข้ึนบนโต๊ะกาแฟท่ีนักพัฒนาองค์กรเอกชน หมอและ อสม. กลุ่มหน่ึง 
ได้พูดคุยกันถึงเร่ืองอนาคตของต�าบลกลาย และสุดท้ายเห็นว่าน่าจะน�าเคร่ืองมือ CHIA 
มาด�าเนินการในพ้ืนท่ี จึงเร่ิมไปปรึกษาหารือกับแกนน�าคนส�าคัญในชุมชนจนเห็นด้วย 
ต่อแนวคิดข้างต้น การท�างานได้มีแผนการด�าเนินงานไว้ 4 ระดับ คือ การท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับ CHIA กับแกนน�าชุมชน การออกแบบการท�างานของกลุ่มแกนน�าชาวบ้าน  
การศึกษาข้อมูลผลกระทบสุขภาพ และการประเมินผลและการสร้างทางเลือกการพัฒนา

 กระบวนการท�าความเข้าใจเร่ือง CHIA กับแกนน�าชุมชน ท่ีประกอบด้วย แกนน�า
ชาวบ้าน ข้าราชการ อบต. สถานีอนามัยโดยช้ีให้เห็นว่าเป็นเคร่ืองมือส�าหรับให้ชุมชนเข้าถึง 
ความรู้เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดทิศทางด้านสุขภาพและการก�าหนดท่าทีต่อปัจจัยคุกคาม
ท่ีเข้ามาในชุมชนว่าจะจัดการอย่างไร โดยไม่ใช่เป็นไปเพ่ือการคัดค้านโครงการพัฒนา 
ในพ้ืนท่ี ส�าหรับกระบวนการออกแบบการท�างาน ก็เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของแกนน�า
ชาวบ้านในการก�าหนดแผนการท�างานและกลไกท�างานชุดต่าง ๆ ร่วมกัน

ในกระบวนการศึกษาข้อมูลกระทบสุขภาพ ได้มีการศึกษาข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
5 ช่วงท่ีส�าคัญคือ การท�าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานด้วยการวิจัยแบบง่าย การศึกษาข้อมูลเชิงลึก การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท�าแผน
พัฒนาระดับต�าบล และการส่ือสารข้อมูลสู่สาธารณะ 

 ในท้ายท่ีสุดของกระบวนการคือการประเมินผลและการสร้างทางเลือกการพัฒนา
ภายใต้ทางเลือกการพัฒนาท่ีชุมชนต้องการให้เกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก จากการท่ีมีการก�าหนดให้พ้ืนท่ีต�าบลกลายเป็นทางเลือกของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีน้ัน สมาชิกในต�าบลกลายส่วนใหญ่มีความเห็นคัดค้านการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเน่ืองจากไม่เกิดผลดีต่อชุมชนไม่ว่าด้านใด ๆ 

จากกรณีศึกษาจึงถือว่า CHIA เป็นกระบวนการสร้างทางเลือกการพัฒนา
ชุมชนต�าบลกลาย ท่ีไม่เพียงแต่ชุมชนเท่าน้ันท่ีจะได้รับประโยชน์ แต่เป็นกระบวนการ
ส่ือสารต่อสาธารณะท่ีจะบอกว่าชุมชนสามารถสร้างทางเลือกการพัฒนาได้ ภายใต้เง่ือนไข 
ภัยคุกคามท่ีจะเข้ามาเยือน
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3) เครื่องมือก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านสุขภาพที่ดี 

    เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ที่น�าไปสู่การมีสุขภาวะของคนและสังคม คือ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ” ซึ่งได้ถูก
บัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นกรอบและแนวทางในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการ
ด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 255217” แล้ว โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญใน 12 เรื่องคือ (1) ปรัชญา
และแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ (2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบ
สุขภาพ (3) การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ (4) การสร้างเสริม 
สขุภาพ (5) การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจัยทีคุ่กคามสขุภาพ (6) การบรกิารสาธารณสขุ 
และการควบคุมคุณภาพ (7) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ  
(8) การคุม้ครองผูบ้รโิภค (9) การสร้างและเผยแพร่องค์ความรูด้้านสขุภาพ (10) การเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ (11) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และ  
(12) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 

อย่างไรก็ตามในค�าปรารถของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ได้บัญญัติไว้ตอนหน่ึงว่า “ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดท�าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 175ง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 
2552” ได้ จึงมีพื้นที่หลายพื้นที่ได้ด�าเนินการจัดท�าธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ โดยขณะนี้
ได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว จ�านวน 14 พื้นที่ คือ (1) ต�าบลชะแล้ จังหวัดสงขลา (2) อ�าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ (3) ต�าบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ (4) ต�าบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
(5) ต�าบลแม่ถอด จังหวัดล�าปาง (6) ต�าบลริมปิง จังหวัดล�าพูน (7) ต�าบลพิจิตร จังหวัด
สงขลา (8) ต�าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดในล้อมกรอบ 5) (9) ต�าบล
ไผ่ จังหวัดสุรินทร์ (10) ต�าบลเปือย จังหวัดอ�านาจเจริญ (11) อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
(12) ต�าบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย (13) ลุ่มน�้าภูมี จังหวัดสงขลา และ (14) ต�าบลม่วงค�า 
จังหวัดเชียงราย และอยู่ระหว่างด�าเนินการมากกว่า 50 พื้นที่18

17 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 175ง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552
18 เอกสารรายงานผลการด�าเนินงานธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ของส�านักธรรมนูญสุขภาพและนโยบาย
สาธารณะ, 2554
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ล้อมกรอบ 5
ธรรมนญูสขุภาพต�าบลดงมูลเหลก็ จังหวดัเพชรบรูณ์

ต�าบลดงมลูเหลก็ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ มพีืน้ทีป่ระมาณ 117 
ตารางกโิลเมตร มปีระชากร 9,917 คน 2,383 ครวัเรอืน แบ่งเป็น 11 หมูบ้่าน อยูห่่างจาก 
ตวัจงัหวดัเพชรบรูณ์เพยีง 5 กโิลเมตร จงึท�าให้มบีรบิทกึง่เมอืงกึง่ชนบท นายไฉน ก้อนทอง  
นายก อบต. ดงมลูเหลก็ ซึง่เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ได้ให้ความส�าคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของคนในต�าบลด้านการศกึษาและสขุภาพของประชาชนเป็นพเิศษ และเมือ่เข้าร่วมเป็น
คณะท�างานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2549 ได้เข้าร่วมงานสมัชชา
สขุภาพแห่งชาต ิและร่วมศกึษาดงูานการจดัท�าธรรมนญูสขุภาพแห่งแรกของประเทศไทย 
ท�าให้เกิดแนวคิดท่ีจะจัดท�าธรรมนูญสุขภาพต�าบลดงมูลเหล็กขึ้น เพื่อเป็นกรอบและ
ทิศทางด�าเนินงานเพื่อสร้างสุขภาวะของชุมชนและเป็นต้นแบบในการจัดท�าธรรมนูญ
สขุภาพจงัหวดั

กระบวนการจัดท�าธรรมนูญสุขภาพต�าบลดงมูลเหล็ก เริ่มต้นด้วยการจัด
ตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับต�าบลที่มีองค์ประกอบจากทั้ง 3 ภาคส่วนคือ 
ตวัแทนภาคประชาชน ภาคราชการ การเมอืง ภาควชิาการ จ�านวน 20 คน ร่วมประชมุ
เพื่อก�าหนดภาพที่พึงประสงค์ของการเป็นต�าบลสุขภาวะ ร่วมกับการส�ารวจข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแล้ว จึงยกร่างธรรมนูญสุขภาพต�าบลประกอบด้วย  ความต้องการด้าน
ร่างกาย  จิตใจ ปัญญาและสังคม จัดเวทีประชาคม รับฟังข้อเสนอและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แล้วน�าข้อมูลมาปรับปรุงร่างธรรมนูญสุขภาพ
ต�าบล  จดัการประชาสัมพันธ ์ โดยใช้รถประกาศ และหอกระจายขา่ว และในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2553 จัดสมัชชาสุขภาพเพื่อหาฉันทามติต่อธรรมนูญสุขภาพต�าบลดงมูล
ต�าบลดงมลูเหล็ก มแีกนน�าเข้าร่วมกว่า 730 คน

หลังจากน้ัน ได้น�าไปก�าหนดเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ดงมลูเหลก็  โดยให้สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลดงมลูเหลก็รบัรองจดัท�าเป็นแผนพฒันา 
5 ปีให้เป็นไปตามตามกรอบและแนวทางของธรรมนูญสุขภาพต�าบลดงมูลเหล็ก (พ.ศ. 
2555 – 2559) ในการก�าหนดนโยบายแผนยทุธศาสตร์และการด�าเนนิงานด้านสขุภาพ 
ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต�าบลดงมลูเหลก็

ผลการด�าเนนิในช่วงระยะเวลาหนึง่ ได้ก่อให้เกดิศนูย์การเรยีนรูสู้ส่ขุภาวะของ
ต�าบลดงมลูเหล็กทีม่คีวามหลากหลายอนัเกดิจากการสบืค้นกนัภายในต�าบลทีค่รอบคลมุ
ในหมูบ้่านเป็นศกึษาดงูานกนัเองภายในต�าบลดงมลูเหลก็และพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทัง้ในและนอก
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ตลอดทัง้มกีารสร้างงานและกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการมส่ีวนร่วมคดิ ร่วมท�า 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมสร้างสขุภาวะของคนในต�าบลสูค่วามยัง่ยนือกีด้วย
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บทสรุป
จากค�านิยามของค�าว่า “สุขภาพชุมชน” ที่หมายถึง ภาวะแห่งการรวมเอา

สุขภาพของบุคคลต่างๆ ในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสุขภาพอนามัยของแต่ละบุคคลจะดีได้ 

ก็ย่อมขึ้นกับสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยและการจะน�าไปสู่ภาวะดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องมีระบบ

สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ที่หมายถึงชุมชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองมากที่สุด 

สามารถควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบบริการที่สามารถให้บริการที่จ�าเป็นแก่

ประชากรทั้งมวลในชุมชนท้องถ่ินได้ และเครื่องมือหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนคือการมีนโยบายสาธารณะที่ดี ซึ่งบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 

มาตรา 87 (1) ไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์

เพื่อวางกรอบและแนวทางในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานด้าน

สุขภาพของประเทศ รวมท้ังการก�าหนดองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ19 ได้

ก�าหนดเครื่องมือสร้างนโยบายสาธารณะที่หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวม

เห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะด�าเนินการไปในทิศทางนั้นเพื่อน�าไปสู่ความมีสุขภาพที่ดีของ

คนในชุมชน ไว้ใน 3 ลักษณะ คือ (1) เครื่องมือส�าหรับการพัฒนากระบวนการก�าหนด 

นโยบาย ซึง่เรยีกว่า “สมชัชาสขุภาพ” ทีห่มายถงึ “กระบวนการทีใ่ห้ประชาชนและหน่วยงาน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน�าไปสู่การ

เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการ

ประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” โดยในหมวด 4 ได้ก�าหนดให้มีสมัชชาสุขภาพ

ไว้ 3 ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ (2) เครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือการประเมินผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ เรียกย่อ ๆ ว่า HIA ที่หมายถึง การประมาณการณ์ผลกระทบของการกระท�าใด 

การกระท�าหนึ่งที่มีต่อสุขภาพของประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการกระท�าดังกล่าวอาจ

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงการ ระดับแผนงานและระดับนโยบาย โดยคาดการณ์ไป 

19 ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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ข้างหน้าก่อนที่จะด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันเครื่องมือน้ีได้ถูกน�าไปใช้ในการ 

พฒันากระบวนการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพในระดบัชุมชน หรอื CHIA แล้วหลายพ้ืนท่ี  

และ (3) เครื่องมือก�าหนดกรอบการพัฒนางานด้านสุขภาพ ซ่ึงมีการด�าเนินงานในรูปของ 

“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ” และมีการด�าเนินการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

จะเห็นได้ว่าเครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 

ลักษณะเป็นเคร่ืองมือที่มุ ่งเน้นไปสู ่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยเป็น

นโยบายที่ยึดกุศล 3 ประการคือ กุศลด้านปัญญา กุศลด้านสังคมและกุศลด้านศีลธรรม และ

ปัจจุบันได้มีหน่วยงาน พื้นที่ หลากหลายมีการน�าเอาเครื่องมือทั้ง 3 ชนิดไปด�าเนินการ เพื่อ

สร้างความมีสุขภาวะท่ีดีของคนในแต่ละชุมชนท่ีหลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่า หากมีการ 

พัฒนานโยบายสาธารณะให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจะเป็น 

เครื่องมือขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนนั่นเอง


