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การีขับเคีล้ื่�อนงาน
สร้ีางเสริีมสุขภาพรีะดัับจัังหวััดั

มธุิรพิร  ภาคพิรต

	 กลไกจัำงหวัดเปรียบัเสมือนกลไกกลาง	 หรือหน่วยบัริหารจัำดการกลาง 
ในการขบััเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพที�นำานโยบัายระดับักระทรวงแปลงสู่การ
ปฏิบััติจำริงในพื�นที�	เป็นจุำดเชื�อมระหว่างผู้กำาหนดนโยบัายระดับัจัำงหวัดกับัพื�นที�
ปฏิบััติการระดับัอำาเภััอ	ระดับัตำาบัล	และระดับัหมู่บ้ัาน	กลไกจัำงหวัด		ประกอบั
ด้วย	สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัด	สมัชชาสุขภััาพจัำงหวัด	และภััาคประชาสังคม
บัทเรียนกลไกการขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพระดับัจัำงหวัดในที�นี�กล่าวถึง	
กรณีิศึกษากลุ่มงานพัฒนาคุณิภััาพ	สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดเชียงราย	และ
กรณีิศึกษาสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิร	วิเคราะห์ตามกฎบััตรออตตาวา	ได้แก่
ทักษะส่วนบุัคคลในการสร้างเสริมสุขภััาพ	การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	การ
สร้างสรรค์สภััาพแวดล้อมที�สนับัสนุนสุขภััาพ	 การปรับัเปลี�ยนบัริการสุขภััาพ	
และการสร้างนโยบัายสาธิารณิะที�เอื�อต่อการมีสุขภััาพที�ดี
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กรีณีีศึึกษา กลุื่�มงานพัฒนาคุีณีภาพ 
สำานักงานสาธารีณีสุขจัังหวััดัเชีุยงรีาย 

	 จัำงหวัดเชียงรายมีการดำาเนินงานพัฒนาเครือข่ายบัริการปฐมภูััมิอย่าง 
ต่อเนื�อง	 มีบัทเรียนการดำาเนินงานที�เป็น	 Best	 practices	 ในพื�นที�ทั�งระดับั 
อำาเภััอ	ระดับัตำาบัล	และชุมชน	ข้อมูลจำากการวิเคราะห์ปัจำจัำยแวดล้อมภััายใน
และภััายนอกองค์กรชี�ว่า	สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดเชียงราย	พ.ศ.2560	 มี
โครงสร้างมีระบับัรองรับัการจัำดการปัญหาที�ชัดเจำน	มีการบัริหารจัำดการแบับัมี
ส่วนร่วม	ระบับัการติดตามและประเมินผลของจัำงหวัดมีความเข้มแข็ง	ตลอดจำน
มีภััาคีเครือข่ายเอื�อต่อการขับัเคลื�อนงานส่งเสริมสุขภััาพ

บริีบทของจัังหวััดัเชีุยงรีาย 
	 เป็นพื�นที�เขตเศรษฐกิจำพิเศษ	 และเมืองท่องเที�ยว	 แบ่ังการปกครอง 
ออกเป็น	 18	 อำาเภััอ	 124	 ตำาบัล	 1,751	 หมู่บ้ัาน	 457,672	 หลังคาเรือน 
มีประชากร	1,282,544	คน	 เพศชาย	626,784	คน	 เพศหญิง	655,760	คน	
ความหนาแน่นของประชากร	 109.82	 คนต่อตารางกิโลเมตร	 ประชากรแบั่ง
ออกเป็นกลุ่ม	คือ	คนไทยพื�นราบั	ประกอบัด้วยคนเมือง	คนไทย	ไทลื�อ	ไทเขิน
ไทใหญ่	 และชาวไทยภูััเขาประกอบัด้วย	 อีก้อ	 มูเซึ่อ	 เย้า	 กะเหรี�ยง	 ลีซึ่อ	 ม้ง	 
ผู้พลัดถิ�นสัญชาติพม่า	 ชาวลาวอพยพ	 ชาวจีำน	 (สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัด 
เชียงราย,	2560)	
  
กลื่ไกการีขับเคีล้ื่�อนงานสร้ีางเสริีมสุขภาพจัังหวััดัเชีุยงรีาย 
	 กลุ่มงานพัฒนาคุณิภััาพ	สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดเชียงราย	เป็นกลไก
บัริหารจัำดการกลางที�ทำางานประสานและทำาให้เกิดกลไก	 กระบัวนการ	 วิธีิคิด	
วิธีิการทำางาน	 เชื�อมโยงกับัหน่วยงานต่างๆ	 หลายภััาคส่วน	 ทั�งภััายในและ
ภััายนอกสำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดเชียงราย	ตั�งแต่ระดับัจัำงหวัด	ระดับัอำาเภััอ
ระดับัตำาบัล	 ระดับัชุมชน	 และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 health	 literacy	
เน้ื้นื้การเคล้่�อนื้งานื้โครงสร้างเชิิงระบบ	 เช่น	 กลไกคณิะทำางานพัฒนาระบับั
บัริการปฐมภูััมิ	 กลไกคณิะทำางานพัฒนาคุณิภััาพชีวิตระดับัอำาเภััอ	 กลไก 
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สหสาขาวิชาชีพ โดยภายใต้โครงสร้างมีการข้ับเคล้่�อนื้งานื้เชิิงประเด็นื้ทีี่�เป็นื้
ประเด็นื้เฉพิาะตามบริบที่ขัองพิ้�นื้ทีี่� เช่น	 อำาเภััอเชียงของ	 อำาเภััอเชียงคำา	
ประเด็น“ผู้สูงอาย”ุ	อำาเภััอเวียงป่าเป้า	ประเด็น	“โรคไข้เลือดออก”	อำาเภััอพญา
เม็งราย	 ประเด็น	 “การพัฒนาคุณิภััาพชีวิตเด็ก”	 อำาเภััอปง	 ประเด็น	 “สุรา”	
แล่ะการข้ับเคล้่�อนื้เคร้อข่ัายเรียนื้ร้้	 ซึึ่�งกลไกจัำงหวัดให้พื�นที�ค่อยๆ	 เรียนรู้ 
และพัฒนา	 โดยจัำงหวัดเป็นกันชน	 (buffer)	 ให้พื�นที�ทำางาน	 โดยไม่ต้องกังวล
เรื�องการประเมินหรืองานเขียน	 แต่เน้นการเขียนเพื�อประเมินตนเองและ 
เรื�องเล่าของพื�นที�	 มีกระบัวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันหลายภััาคส่วนทั�ง
ภััาคสาธิารณิสุขและภััาคชุมชน	 มีนักวิชาการจำากภััายนอกที�เชี�ยวชาญ 
ด้านต่างๆ	เข้ามาร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง	เช่น	ด้านเวชศาสตร์ครอบัครัว
	ด้านบัริหารจัำดการเชิงระบับั	ด้านชุมชนและกระบัวนการเรียนรู้	ทำาให้เชียงราย
มีความโดดเด่นแตกต่างจำากที�อื�น	 มีเรื�องเล่าและบัทเรียนการทำางานหลายชุด	
ได้แก่	บัทเรียน	CUP	(Contracting	Unit	for	Primary	Care)	การเชื�อมต่อกับั
ระบับั	 (ชุมชน+รพ.สต.+โรงพยาบัาล)	 บัทเรียนสหวิชาชีพ	 เช่น	 ทันตแพทย์	
เภััสัชกร	 ที�ทำางานในชุมชน	 และบัทเรียนพื�นที�สำาหรับัการสร้างนโยบัาย
สาธิารณิะเพื�อสุขภััาพ	มีการใช้เครื�องมือ	ธิรรมนูญสุขภััาพ	สมัชชาสุขภััาพ	และ
การประเมินผลกระทบัทางสุขภััาพ	ทำาให้หลายตำาบัลมีธิรรมนูญสุขภััาพตำาบัล	
ซึึ่�งดำาเนินงานโดยสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดเชียงราย
 
การีสนับสนุนให้เกิดัรีะบบปฏิิบัติิการี 
	 กลไกจำังหวัดมีการจัำดระบับัความสัมพันธ์ิของงาน	 เมื�อส่วนกลางมี	
นโยบัายต่างๆ	 เข้ามา	 กลไกจัำงหวัดจำะบูัรณิาการทำาให้เป็นเรื�องเดียวกัน	 ทั�งนี�	
นโยบัาย	ระเบีัยบั	พรบั.	สนับัสนุนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภััาพทำาให้เกิด
การทำางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพระดับัตำาบัล	 (รพ.สต.)	
และชมุชนมากขึ�น	มีกลไกตามโครงสรา้งเช่น	service	plan	มคีณิะทำางานระดบัั
จัำงหวัด	ระดับัอำาเภััอ	โดยชื�อกลไกปรับัเปลี�ยนไปตามนโยบัาย	แต่เนื�องานเดิม	
และดำาเนินงานให้มีความต่อเนื�อง	 นอกจำากนี�	 มีกลไกสหสาขาวิชาชีพ	 เช่น	
ทันตแพทย์	 เภััสัชกร	 เทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิค	 กายภััาพบัำาบััด	 เป็นต้น	 
เข้าร่วมการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภััาพ	เพื�อให้คนทำางานมองเห็นภััาพเดียวกัน
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มี	 node	 เวชศาสตร์ครอบัครัว	 โดยใช้กลไก	 District	 Health	 System 
Management	 Learning	 (DHML)	 เดิม	 เพื�อให้งานระบับับัริการปฐมภััูมิ 
มีทั�งระบับับัริการและภััาคชุมชน	 ทั�งนี�	 กลไกเหล่านี�เกิดขึ�นได้เพราะมีพื�นที� 
ปฏิบััติการ	และมีเวทีพูดคุยกันอย่างต่อเนื�อง	

การีสนับสนุนให้เกิดักรีะบวันการีการีเรีียนร้้ีแลื่ะพัฒนา
ศัึกยภาพเจ้ัาหน้าที� 
	 เริ�มจำากการพัฒนากระบัวนการคิด	มีเวทีพูดคุยทั�งแบับัเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ	 มีโครงการพัฒนาที�ดำาเนินงานร่วมกัน	 ทำาให้ช่วยสร้างเสริม
ประสบัการณ์ิ	 แลกเปลี�ยนเรียนรู้	 ตลอดจำนบูัรณิาการเข้ากับังานประจำำา	 ซึึ่�ง
กระบัวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภััาพเจ้ำาหน้าที�	แบ่ังเป็น	4	ช่วง	ดังนี�	
 ยุคแรก	(พ.ศ.2541	-	พ.ศ.2545)	พัฒนาศักยภััาพเจ้ำาหน้าที�โรงพยาบัาล
ส่งเสริมสุขภััาพระดับัตำาบัล		(รพ.สต.)	และกลุ่มเจ้ำาหน้าที�จำากโรงพยาบัาล	และ
เครือข่ายสหวิชาชีพ	เช่น	ทันตแพทย์	เภััสัชกร	หมออนามัย	พยาบัาล	ที�มีความ
สนใจำ	โดยใช้เครื�องมือการเรียนรู้เพื�อทำาความเข้าใจำชุมชน	ทำาให้คนทำางานมอง
เห็นสุขภััาพที�เชื�อมโยงกับัมิติต่างๆ	ทางสังคม	ปรับัเปลี�ยนวิธีิคิด	มุมมอง	และมี
พื�นที�พูดคุยสื�อสารสุขทุกข์	 และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้	 “เครือข่ายข่วงผญ๋า”	
อย่างต่อเนื�อง	
 ยุคทีี่� 2	(พ.ศ.2546	-	พ.ศ.2551)	พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และกลไก
สุขภััาพชุมชน	ได้แก่	พระสงฆ์์	ผู้นำาท้องถิ�น	อสม.	ชาวบัา้น	ครู	นักเรียน	เยาวชน
	ผู้สูงอาย	ุผู้ป่วย	คนพกิารฯลฯ	ให้มีส่วนร่วมในการดำาเนนิการสรา้งเสรมิสุขภััาพ
ตามประเด็น	 เช่น	 โรคไม่ติดต่อ	 สิ�งแวดล้อม	 อนามัยแม่และเด็ก	 เยาวชน	 
ผู้สูงอายุ	ผู้พิการฯลฯ	ภััายใต้โครงการบ้ัานจุ้ำมเมืองเย็น	บ้ัานเห็นบ่ักิ�นไก่	บ้ัานบ่ั
มีโรคภัััยไข้เจ็ำบั	สนับัสนุนโดย	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภััาพ
(สสส.)		
  ยุคทีี่� 3 (พ.ศ.2552	-	พ.ศ.2554)		พัฒนาคุณิภััาพงานประจำำา	โดยเฉพาะ
บัทบัาทของหน่วยบัริการปฐมภูััมิ	 โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ท้องถิ�นเพื�อการพึ�งตนเองด้านสุขภััาพ	ที�ใช้บัริบัทเป็นฐานการเรียนรู้	(context	
based	learning	:	CBL)	
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  ยุคทีี่� 4	 (พ.ศ.2555-	 ปัจำจุำบััน)	 พัฒนาระบับัโครงสร้างระดับัจัำงหวัด	 
อำาเภััอ	ทั�งแนวราบัและแนวดิ�ง	เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหสาขาวิชาชีพใน
เครือข่ายบัริการปฐมภััูมิ	 และการเยี�ยมติดตามเพื�อเรียนรู้และเสริมพลัง 
(site	Visit	)	ทำาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง	มี	Node	การเรียนรู้ 
4	 โซึ่นและเครือข่ายกลางระดับัจัำงหวัด	 การปรับัเปลี�ยนบัริการสุขภััาพ	 ผ่าน
โครงการ	PCU		ในฝััน	DHML	PCA/site	visit	การพัฒนาระบับับัริการ	การ
เชื�อมต่อกับัระบับั	(ชุมชน+รพ.สต.+โรงพยาบัาล)	

ปัจัจััยคีวัามสำาเร็ีจัของจัังหวััดัเชีุยงรีาย 
	 ปัจำจัำยที�มีผลต่อการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภััาพให้ประสบัความสำาเร็จำ
ที�ผ่านมาคือ	 กลไกระดับัจัำงหวัดมีความเชื�อมโยงกับักลไกพื�นที�ระดับัอำาเภััอ	
ระดับัตำาบัล	 และระดับัชุมชน	 มีกระบัวนการเรียนรู้และแลกเปลี�ยนเรียนรู้	 
มีเครื�องมือในการพัฒนาคน	 พัฒนาระบับังาน	 มีนักวิชาการจำากภััายนอก
สนับัสนุนการทำางาน	และมีความต่อเนื�องในการดำาเนินงาน	ดังนี�	
	 -	 กล่ไกบริหารจ้ำดการกล่าง	 เจ้ำาหน้าที�สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัด
เชียงราย	(สสจำ.)	เปิดพื�นที�ให้	external	resource	เข้ามาหนุนเสริมการพัฒนา
คนทำางาน	การจัำดการคนทำางานและภััาคีเครือข่ายที�มาทำางานร่วม	การแปลง
นโยบัาย	ตัวชี�วัด	(KPI)	โครงการ	ให้เป็นเรื�องเดียวกัน	เชื�อมให้เป็นประเด็นของ
พื�นที�	 รวมทั�งจัำดทำารายงาน	 ข้อสรุปนำาเสนอผู้บัริหาร	 ตลอดจำนนำาคนที�ใช่มา
ทำางาน	คนทำางานที�มีความรู้สึกเป็นเจ้ำาของ	ทำาให้ทำางานตามพันธิกิจำ	(mission)	
มากกว่าหน้าที�	(function)	
	 - เคร้�องม้อ	 เครื�องมือที�ใช้ในการพัฒนาคน	 เช่น	 Appreciation–	 
Influence	 –	 Control	 (AIC),	 Future	 Search	 Conference	 (FSC),	 
Participatory	 Rural	 Appraisal	 (PRA),	 กระบัวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้	 
(Action-Reflection	Process)	เครื�องมือที�ใช้ในการพัฒนางาน	เช่น	Primary	
Care	Unit	:	PCU	ในฝััน	PCA	(Primary	Care	Award)	เครื�องมือบัริหารจัำดการ
	site	visit	ทำาให้คนทำางานฝัั�งบัริการเห็นการทำางานในชุมชน
	 -	 กระบวนื้การเรียนื้ร้้	 มีกระบัวนการปรับัทัศนคติหรือกระบัวนทัศน์	
(empowerment	process)			การแลกเปลี�ยนเรียนรู้	(sharing)	ของเครือข่าย
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จำากหลายภััาคส่วน	(ชุมชน	สาธิารณิสขุ	โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพระดับัตำาบัล
(รพ.สต.)	 สาธิารณิสุขอำาเภััอ	 โรงพยาบัาล)	 ทำาให้มีความสัมพันธ์ิทั�งแบับัเป็น
ทางการ	 วิชาการ	 และแบับัไม่เป็นทางการ	 ความสัมพันธ์ิแบับัพี�น้อง	 สื�อสาร 
สุขทุกข์ถึงกันได้
	 - น้ื้กวิชิาการ หรือ	external	resource	ช่วยยกระดับัประสบัการณ์ิ	
เช่น	เปิดพื�นที�	ช่วยวิพากษ์		(criticize)	แลกเปลี�ยนเรียนรู้	เพื�อให้คนทำางานเห็น
คุณิค่าในสิ�งที�ทำา	สร้างฐานความคิดและวิธีิการทำางาน	
	 -	 ความต่อเน้ื้�อง	 กลไกระดับัจัำงหวัดที�ทำางานมาอย่างต่อเนื�องและ
ยาวนานเข้าใจำบัริบัทการทำางานทั�งในส่วนกลาง	 ระดับัจัำงหวัด	 ระดับัอำาเภััอ	
ระดับัตำาบัล	 และระดับัชุมชน	 มีกระบัวนการพัฒนาคน	 การสร้างเครือข่าย 
ปฏิบััติการ	เชื�อมโยง	และต่อเนื�อง		

	 ทั�งนี�	การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภััาพที�ไม่ประสบัความสำาเร็จำ	เนื�องจำาก
ความเชื�อมต่อระบับัระหว่างชุมชนกับั	CUP	การดำาเนินงานไม่ต่อเนื�อง	ตลอด
จำนภััาระงานของเจ้ำาหน้าที�	นอกจำากนี�	เรื�องวิธีิคิดของคนทำางานมีความสำาคัญ	
แม้มีการเปลี�ยนผ่านคนทำางาน	 แต่การทำางานในพื�นที�ยังมีความต่อเนื�อง	 โดย
อาจำมีการปรับัเปลี�ยนรูปแบับั	ปรับัตัวตามสถานการณ์ิ	 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 
ที�มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ�น
	 กล่าวโดยสรุป	 จัำงหวัดเชียงรายมีการขับัเคลื�อนงานเชิงเครือข่ายเรียนรู้
ทำาให้มีความโดดเด่นแตกต่างจำากพื�นที�อื�น	 มีกระบัวนการพัฒนาศักยภััาพ 
คนทำางานในพื�นที�อย่างต่อเนื�อง	 วิเคราะห์ตามกฎบััตรออตตาวา	 การพัฒนา
ทักษะส่วนบุัคคลในการสรา้งเสริมสุขภััาพของจำงัหวัดเชียงรายมีระยะการพฒันา
แบ่ังออกเป็น	4	ช่วง	ได้แก่	
 ระยะที่ี� 1	 การพัฒนาคน	 โดยพัฒนาศักยภััาพเจ้ำาหน้าที�โรงพยาบัาล 
ส่งเสริมสุขภััาพระดับัตำาบัล	 (รพ.สต.)	 กลุ่มเจ้ำาหน้าที�จำากโรงพยาบัาล	 และ 
เครือข่ายสหวิชาชีพที�มีความสนใจำให้เข้าใจำทุกข์ของชาวบ้ัาน	 ทำางานสร้าง
เสรมิสุขภััาพที�เป็นมากกวา่การรกัษาโรค	ทำาใหค้นทำางานมองเหน็สุขภััาพที�เชื�อม
โยงกับัมิติต่างๆ	ทางสังคม	
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 ระยะที่ี� 2 การพัฒนาเครือข่าย	 สืบัเนื�องจำากการพัฒนาคนทำาให้เกิด 
เครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้		ศูนย์ประสานงานและจัำดการเรียนรู้
เชียงราย-พะเยา	 เครือข่ายคนทำางาน	 เครือข่ายสหวิชาชีพ	 เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของสหสาขาวิชาชีพในเครือข่ายบัริการปฐมภััูมิ	 และการเยี�ยมติดตาม
เพื�อเรียนรู้และเสริมพลัง	
 ระยะทีี่� 3	การพฒันางาน	มกีารบูัรณิาการโครงการสู่งานประจำำา		พัฒนา
คุณิภััาพงานประจำำา
 ระยะทีี่� 4  การพัฒนาระบับั	เช่น	ระบับัสุขภััาพอำาเภััอ	(District	Health	
System:DHS)	พัฒนากลไกและโครงสร้างระดับัอำาเภััอ	ระดับัจัำงหวัด	ตลอดจำน
กลไกระบับัสุขภััาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการสร้างเสริมสุขภััาพตาม
ประเด็น	การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	ผ่านโครงการบ้ัานจุ้ำมเมืองเย็น	ทำาให้
เจ้ำาหน้าที�ทำางานรว่มกับัชุมชน	นอกจำาก	อาสาสมคัรสาธิารณิสขุประจำำาหมู่บ้ัาน
(อสม.)	ได้แก่	พระสงฆ์์	 ผู้นำาท้องถิ�น	ชาวบ้ัาน	ครู	นักเรียน	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	 
ผู้ป่วย	ผู้พิการ	ผู้ตดิเชื�อเอดส์	จิำตอาสา	การสรา้งสรรคส์ภััาพแวดลอ้มที�สนับัสนนุ
สุขภััาพ	 มีกลไกคณิะกรรมการและเครือข่ายเรียนรู้	 กระบัวนการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้จำากระดับั	node	–	CUP	–	จัำงหวัด	ทำาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื�อง	มี	Node	การเรียนรู้	4	โซึ่น	และเครือข่ายกลางระดับัจัำงหวัด	การปรับั
เปลี�ยนบัริการสุขภััาพ	กระบัวนการเรียนรู้	และโครงการที�ดำาเนินงาน	เช่น	PCU	
ในฝััน	DHML	PCA/site	visit	ทำาให้เกิดการพัฒนาระบับับัริการ	 เชื�อมต่อกับั
ระบับั	 (ชุมชน+โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพตำาบัล	 (รพ.สต.)+โรงพยาบัาล)	
สำาหรับัการสรา้งนโยบัายสาธิารณิะที�เอื�อต่อการมสุีขภััาพที�ดี	บัทบัาทหลกัเป็น
ของสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดเชียงรายที�มีเครื�องมือ	เช่น	ธิรรมนูญสุขภััาพ	สมัชชา
สุขภััาพ	การประเมินผลกระทบัทางสุขภััาพ	ทำาให้ชุมชนเข้าใจำมิติสุขภััาพที�เชื�อม
โยงกับัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ�น	โดยรูปธิรรมการดำาเนินงานอยู่ที�ระดับั
ตำาบัล	เช่น	ธิรรมนูญสุขภััาพตำาบัลป่าหุ่ง	อำาเภััอพาน	จัำงหวัดเชียงราย
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กรีณีีศึึกษา การีขับเคีล้ื่�อนนโยบายสาธารีณีะ
ดั้านสุขภาพ  จัังหวััดัยโสธรี

บริีบทของจัังหวััดัยโสธรี 
	 แบ่ังการปกครองออกเป็น	9	อำาเภััอ	78	ตำาบัล	885	หมู่บ้ัาน	มีหลังคา
เรือน	172,580	หลังคาเรือน	มีประชากร	537,299	คน	เพศชาย	268,774	คน
เพศหญิง	 268,525	 คน	 ความหนาแน่นของประชากร	 129.47	 คนต่อตาราง
กิโลเมตร	 (สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดยโสธิร,	 2562)	 ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีรายได้น้อย	 (GDP	 ล่าดับัที�	 73	 ของประเทศ)	 และให้ความสำาคัญกับัปัญหา 
ปากท้องมากกว่าการรักษาสุขภััาพตนเองและครอบัครัว	สภััาพสังคมส่วนใหญ่
เป็นสังคมชนบัท	 มีความเอื�ออาทร	 ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการพึ�งตนเองในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย	ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	มีปราชญ์ชาวบ้ัาน	ภูััมิปัญญาท้องถิ�นใน
ชุมชน	 ทำาให้สามารถนำาภูััมิปัญญาท้องถิ�นมาประยุกต์ใช้ในระบับัการดูแล
สุขภััาพ	เครือข่ายทุกระดับัมีความเข้มแข็ง	นโยบัายระบับัสุขภััาพอำาเภััอ	(DHS)	
สามารถบูัรณิาการให้ภััาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภััาพได้อย่าง
มีประสิทธิิภััาพ	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ�นให้การสนับัสนุนงบัประมาณิใน
การพัฒนาสุขภััาพมากขึ�น	ส่งผลต่อประชาชนได้รับัการดูแลสุขภััาพอยา่งทั�วถึง
(แผนยุทธิศาสตร์สาธิารณิสุขจัำงหวัดยโสธิร	พ.ศ.2560-2564)

กลื่ไกการีขับเคีล้ื่�อนงานสร้ีางเสริีมสุขภาพจัังหวััดัยโสธรี 
	 มีกลไกขับัเคลื�อนงานทั�งในส่วนของสำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดยโสธิร
(กลุ่มงานพัฒนายุทธิศาสตร์สาธิารณิสุข	 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภััาพ	 กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บัริโภััคและเภััสัชสาธิารณิสุข	 กลุ่มงานอนามัยสิ�งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย)	และสมชัชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิร	โดยขับัเคลื�อนเชิงประเด็น	และ
มีรูปธิรรมการดำาเนินงานในพื�นที�	 ตลอดจำนขยายผลไปยังพื�นที�อื�นๆ	 ที�มีความ
พร้อม	
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สมัชุชุาสุขภาพจัังหวััดัยโสธรี 
	 เป็นกลไกหลักในการขับัเคลื�อนงานตามมติสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดที�เกิด
จำากการทบัทวนสถานการณ์ิปัญหาและต้นทุนทางสังคมของพื�นที�	 ตลอดจำน
ข้อมูลของพื�นที�ที�สะท้อนความเสี�ยงต่อสุขภััาพและสิ�งแวดล้อม	 ตัวอย่าง 
เช่นประเด็นการอ่าน	 สืบัเนื�องจำาก	 เด็กอายุ	 0-5	 ปี	 มีพัฒนาการที�ล่าช้ากว่า 
ร้อยละ	20	และเด็กชั�น	ป.1	มี	ระดับัไอคิวตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยของประเทศ	(รายงาน
โครงการพัฒนาและขับัเคลื�อนนโยบัายสาธิารณิะแบับัมีส่วนร่วมจัำงหวัด 
ยโสธิร,	2563)	เป้าหมายการดำาเนินงานคือ	การสร้างสุขภััาพที�ดีของคนยโสธิร
แนวคิดการขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพของสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิร	
คือ	การมส่ีวนร่วมของประชาชน	โดยสมัชชาสุขภััาพเปิดเวทีรับัฟัังความคิดเห็น
จำากประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิิ	 มีบัทบัาทในการแก้ไขปัญหา	 มีพื�นที� 
ปฏิบััติงานที�เห็นเป็นรูปธิรรม	 มีการลงมือทำาทั�งในระดับับุัคคล	 (เช่น	 เรื�องการ
อ่าน)	และพื�นที�มีการติดตาม	ประเมินผล	สร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมทั�งใน
ระดับัพื�นที�	 และเวทีนโยบัายสาธิารณิะระดับัจัำงหวัด	 และมีการใช้ข้อมูล
สนับัสนุนการทำางาน	ทั�งนี�	การขับัเคลื�อนงานคำานึงถึงความเหลื�อมลำ�า	คนทำางาน
มีความเชื�อมั�น	ศรัทธิา	และมีความเข้าใจำในสิ�งที�ทำา	
	 โครงสร้างการดำาเนินงานของสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิรเหมือนกับั 
จัำงหวัดอื�นๆ		กล่าวคือ	มีคณิะทำางานสองคณิะ	คือ	คณิะทำางานบัริหารสมัชชา
สุขภััาพจัำงหวัด	 และคณิะทำางานหน่วยเลขานุการกิจำสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัด	
ประกอบัด้วย	ประธิาน	รองประธิานคณิะทำางานและเลขานุการ	โดยประธิาน
คณิะทำางานหน่วยเลขานุการกิจำสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดอาจำมาจำากภััาครัฐหรือ
ภััาคประชาสังคม	สำาหรับัจัำงหวัดยโสธิร	ประธิานคณิะทำางานหน่วยเลขานุการฯ
มีการปรับัเปลี�ยนจำากภััาคประชาสังคม	 ภััาคประชาชน	 มาเป็นภััาครัฐ	 ได้แก่	
เจ้ำาหน้าที�กลุ่มงานยุทธิศาสตร์สาธิารณิสุข	 สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัด	
เนื�องจำากสามารถเขียนโครงการเสนอของบัประมาณิจำาก	 สช.	 และพาเพื�อน
ทำางานได้
	 กระบัวนการดำาเนินงานของสมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิร	ประกอบัด้วย
การจัำดตั�งกลไก	การจัำดกลุ่มเครือข่าย	การพัฒนานโยบัายสาธิารณิะเพื�อสุขภััาพ
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แบับัมีส่วนร่วม	การขับัเคลื�อนนโยบัายสาธิารณิะ	การบัริหารจัำดการ	และการ
พัฒนาศักยภััาพคณิะทำางาน		แนวทางการขับัเคลื�อน	มี	3	ระดับัคือ	ระดับัจัำงหวัด
ระดับัอำาเภััอ	และระดับัตำาบัล	โดยใช้รูปแบับัการติดต่อประสานงานทั�งแบับัเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ	

ร้ีปธรีรีมการีดัำาเนินงานของสมัชุชุาสุขภาพจัังหวััดัยโสธรี
	 “การส่งเสริมสุขภััาวะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน”	 เป็นประเด็นการขับั
เคลื�อนงานนโยบัายสาธิารณิะของจัำงหวัดยโสธิรอย่างต่อเนื�อง	 ตั�งแต่ปี	 พ.ศ.	
2560	 ถึงปัจำจุำบััน	 โดยมีเหตุสืบัเนื�องจำากเด็กอายุ	 0-5	 ปี	 มีพัฒนาการที�ล่าช้า
มากกว่าร้อยละ	20	และเด็กชั�น	ป.1	มีระดับัไอคิว	91.93	ซึึ่�งกว่าค่าเฉลี�ยของ
ประเทศ	(รายงานโครงการพัฒนาและขับัเคลื�อนนโยบัายสาธิารณิะแบับัมีส่วน
ร่วมจัำงหวัดยโสธิร,	 2563)	 ประกอบักับัในพื�นที�จัำงหวัดยโสธิรซึึ่�งแต่เดิมพ่อแม่
มักเล่านิทานให้ลูกฟัังเริ�มหายไป	 ทั�งกระบัวนการเล่าเรื�องและนิทานที�บ่ังบัอก
เรื�องราวของคนอิสาน	คนยโสธิรหายไป	จึำงมีแนวคิดในการชวนกันอ่านหนังสือ
ให้เด็กฟััง	 นอกจำากนี�	 การขับัเคลื�อนงานยังบูัรณิาการเรื�องการอ่านเข้ากับั
ประเด็นอาหารปลอดภัััยและปรับัระบับับัริการให้สอดคล้องกับัสถานการณ์ิ	โดย
ในปีที�ผ่านมา	 (พ.ศ.2563)	 สมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิรขับัเคลื�อนนโยบัาย
สาธิารณิะ	ประเด็นระบับัอาหารปลอดภัััยบูัรณิาการการอ่าน	จัำดบัริการ	Grab	
อสม.ส่งยาให้ผู้ป่วยพร้อมกับัหนังสือนิทานต้านโควิด-19

บทเรีียน “ยโสธรีเม้องแห�งการีอ�าน”
		 “การอา่น”	ที�จัำงหวัดยโสธิรมจุีำดเริ�มต้นจำากโครงการวจัิำย	เรื�อง	“ชวนกนั
อ่านหนังสือให้เด็กฟััง”	 ที�รับัทุนสนับัสนุนจำากสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ
วิจัำย	(สกว.)	ฝ่ัายวิจัำยเพื�อท้องถิ�น	ตั�งแต่	พ.ศ.	2550-2557	และโครงการวิจัำยฯ
ดังกล่าวได้รับัรางวัลงานวิจัำยดีเด่น	 ระดับัประเทศ	 จำาก	 สกว.	 ประจำำาปี	 พ.ศ.		
2552		โดยมีการดำาเนินการวิจัำยในพื�นที�	5	อำาเภััอ	ได้แก่	อำาเภััอไทยเจำริญ	อำาเภััอ
กุดชุม	อำาเภััอเลิงนกทา	อำาเภััอคำาเขื�อนแก้ว	และอำาเภััอเมืองยโสธิร	(โรงเรียน
บ้ัานกุดระหวี�)	มีเด็กและผู้ปกครองที�ร่วมโครงการวิจัำย		จำำานวน	146	ครอบัครวั
โรงเรียนประถมศึกษา	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จำำานวน	 4	 ศูนย์	 	 ซึึ่�งเริ�มแรก 
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ผู้เข้าร่วมกระบัวนการวิจัำย	 ได้แก่	 ครู	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 และบัุคลากรทาง
สาธิารณิสุข	 ต่อมาได้รับัการสนับัสนุนและความร่วมมือจำาก	 สสส.	 นักเขียน
หนังสือสำาหรับัเด็ก	(ครูชีวัน	วิสาสะ)	และมูลนิธิิเครือซีึ่เมนต์ไทย	ทำาให้ขยายผล
ไปยังหน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	โรงเรียน	อบัต.	โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพตำาบัล	
(รพ.สต.)	 จำนกระทั�งมีการลงนามความร่วมมือบัันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ในการ
สร้างเสริมสุขภััาวะเด็กด้วยการอ่านและสนับัสนุนหนังสือ	 “กไก่โจ้ำโก้	 ยโสธิร
ม่วนซืึ่�น”	 ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 สำานักงานศึกษาธิิการจัำงหวัดยโสธิร	
สำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัดยโสธิร	สำานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธิร	 สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์จัำงหวัดยโสธิร	
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบับัและการศึกษาตามอัธิยาศัยจัำงหวัดยโสธิร
(กศน.)	สำานักงานวัฒนธิรรมจัำงหวัดยโสธิร	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำำาจัำงหวัด
ยโสธิร	 องค์การบัริหารส่วนจัำงหวัดยโสธิร	 เทศบัาลเมืองยโสธิร	 สภััาเด็กและ
เยาวชนจัำงหวัดยโสธิร	และเครือข่ายฮัักอ่านยโสธิร
	 ผลที�เกิดขึ�นจำากการชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัังทำาให้เด็ก	 ผู้ปกครอง	
ครู	และเจ้ำาหน้าที�ที�เกี�ยวข้องมีการปรับัเปลี�ยนและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม	ดังนี�
ผลที�เกิดขึ�นกับัเด็ก	ทำาให้เด็กเก่ง	ดี	มีสมาธิิ	มีความสุขจำากการอ่านและกลาย
เป็นหนอนหนังสือ	 ตัวอย่างเช่น	 เด็กมีพัฒนาการในด้านความจำำา	 สามารถเล่า
เรื�องได้		มีพัฒนาการทางภััาษา	มีพฤติกรรมที�แสดงออกว่ารู้จัำกเก็บัหนังสือให้
เป็นระเบีัยบั		รู้จัำกช่วยเหลือพ่อแม่ทำางานบ้ัาน	เด็กมีความอดทน	ผลที�เกิดขึ�น
กับัผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองมีทัศนคติที�ดีต่อการอ่านหนังสือ	 ขยันอ่านหนังสือให้
เด็กฟััง	ดูแลเอาใจำใส่ต่อเด็กมากขึ�น	และมีความสัมพันธ์ิในครอบัครัวดีขึ�น	ผลที�
เกิดขึ�นกับัครู	ทำาให้คุณิครูอ่านหนังสือทุกวัน	และจัำดหนังสือให้เด็กๆ	เข้าถึงมาก
ขึ�น	ครูมีการสังเกตพฤติกรรมเด็กมากขึ�น	เข้าใจำถึงความต้องการของเด็กที�ชอบั
หนังสือว่าเด็กกับัหนังสือคือสิ�งที�ดึงดูดกัน	ครูกลายเป็นคนช่างสังเกตที�เห็นการ
เปลี�ยนแปลงของเด็ก	 และมีปฏิสัมพันธ์ิกับัผู้ปกครองมากขึ�น	 ผลที�เกิดขึ�นกับั
ชุมชน	เกิดสังคมแหง่การเรียนรู้ในชมุชน	ซึึ่�งนอกจำากเอาหนงัสือมาแลกเปลี�ยน
กันอ่านแล้ว	 ยังมีการพูดคุยแลกเปลี�ยนประสบัการณิ์เรื�องการอ่านหนังสือให้
เด็กฟัังอีกด้วย	 ผลที�เกิดขึ�นกับัหน่วยงาน	 โรงเรียนองค์การบัริหารส่วนตำาบัล	 
(อบัต.)	 โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพตำาบัล	 (รพ.สต.)	 เทศบัาลเมือง	 อบัจำ.		
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สำานักงานเขตการศึกษาพื�นที�	 เข้ามาเป็นเครือข่ายการทำางานร่วมกันในการนำา
กระบัวนการส่งเสริมการอ่านไปใช้ในหน่วยงาน	 และบัูรณิาการการทำางาน
ระหวา่งหน่วยงานเพื�อทำางานเชิงนโยบัาย	ตามเป้าหมายการสรา้ง	“ยโสธิรเมอืง
แห่งการอ่าน”และขยายผลจำากพื�นที�	5	อำาเภััอ	ได้แก่	อำาเภััอไทยเจำริญ	อำาเภััอ
กุดชุม	อำาเภััอเลิงนกทา	อำาเภััอคำาเขื�อนแก้ว	และอำาเภััอเมืองยโสธิร	(โรงเรียน
บ้ัานกุดระหวี�)	ใช้ให้ครอบัคลุมทุกอำาเภััอทั�วทั�งจัำงหวัด	กลไกการดำาเนินงานจำาก
จุำดเริ�มต้นที�มี	 ครู	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 และบุัคลากรทางสาธิารณิสุข	 เริ�มมีการ
ประสานกับัเครือข่ายนักเขียนหนังสือสำาหรับัเด็ก	(ครูชีวัน	วิสาสะ)	ได้รับัความ
ร่วมมือจำาก	สสส.	และมูลนิธิิเครือซีึ่เมนต์ไทย	ขยายผลในแนวราบัไปยังหน่วย
งานต่างๆ	ที�สนใจำ	ได้แก่	โรงเรียน	อบัต.	รพ.สต.	มีครูในโรงเรียน	ครูในศูนย์เด็ก
เล็ก	อสม.	เข้ามาร่วม	และขยายผลแนวดิ�งในเชิงนโยบัายมีการลงนามความร่วม
มือบัันทกึข้อตกลง	(MOU)	ในการสรา้งเสรมิสุขภััาวะเดก็ด้วยการอา่น	ระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ	

ปัจัจััยแห�งคีวัามสำาเร็ีจั ปรีะเด็ัน “การีอ�าน”
	 -	 การพัฒนากลไกทั�งในแนวราบัและแนวดิ�ง	 กลไกแนวราบัคือ	 การ
สร้างกลไกผ่านเพื�อน	พื�นที�	กลไกแนวดิ�งคือ	การจัำดเวทีสาธิารณิะ		
	 -	 ปัจำจัำยที�มีผลต่อการดำาเนินงาน	 ได้แก่	 ผู้บัริหาร	 ช่วยสนับัสนุนและ
ขยายพื�นที�การทำางาน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บัริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการมีการ
เปลี�ยนแปลงบ่ัอยทำาให้การทำางานไม่ต่อเนื�อง	นอกจำากนี�	 คนเตรียมและเสนอ
เรื�อง	รวมถงึทัศนคติคนทำางาน	ล้วนมีส่วนสำาคัญในการขับัเคลื�อนงาน	คนทำางาน
ได้แก่	 เจ้ำาหน้าที�สาธิารณิสุข	 ช่วยสรุปและถอดบัทเรียนการทำางาน	 พ่อแม่	 
ผู้ปกครอง	ครู	อสม.	ชว่ยอ่านหนังสือให้เด็กฟััง	ผู้สนับัสนนุ	เช่น	นักเขียนหนังสือ
สำาหรับัเด็ก	ที�ช่วยแนะนำาหนังสือ	มูลนิธิิเครือซีึ่เมนต์ไทย	ช่วยสนับัสนุนหนังสือ
ให้เด็กอ่าน	ขนาดของพื�นที�ที�ดำาเนินงานเช่น	ชุมชนขนาดเล็กทำาง่ายกว่าชุมชน
ใหญ่	 ตัวอย่างเช่น	 บ้ัานกุดระหวี�	 ชุมชนเล็กๆ	 โรงเรียนมีนักเรียนประมาณิ	 
30	คน	การอ่านหนังสือสามารถทำาให้อยู่ในวิถีหรือวัฒนธิรรมของชาวบ้ัาน
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ปัจัจััยคีวัามสำาเร็ีจัของการีขับเคีล้ื่�อนงานสร้ีางเสริีมสุขภาพ
จัังหวััดัยโสธรี 
		 การสร้างเสริมสุขภััาพให้สำาเร็จำ	 คนทำางานต้องมีความชอบัอย่างจำริงจัำง	
(passion)	เห็นคุณิค่ากับังานที�ทำา	กลไกที�ทำาให้เกิดการขับัเคลื�อนงานหลักคือ	
คนทำางานทั�งภััาครัฐ	 ภััาคประชาสังคม	 และชุมชนที�มีใจำ	 มีการประสานการ
ทำางานทั�งภััายในและภััายนอกองค์กร	ชุมชนและเครือข่าย	มีการเรียนรู้พัฒนา
ตลอดจำนการสื�อสารสู่สาธิารณิะด้านสุขภััาพ	 ปัจำจัำยที�มีผลต่อการดำาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภััาพให้ประสบัความสำาเร็จำ	คือ	
	 -	 วิธีิคิดในื้การที่ำางานื้ มีการทำางานแบับัไม่มีเงื�อนไข	 มีความเชื�อมั�น
และเข้าใจำ	เห็นโอกาสที�จำะสามารถทำาได้	ทำาให้คนอื�นเห็น	เห็นเป็นตัวอย่าง	และ
ขยายผลการดำาเนินงาน
	 -	 การสร้างเป้าหมายร่วมก้นื้	 ในการการขับัเคลื�อนระดับัจัำงหวัด 
คนทำางานต้องมองเห็นผลกระทบัที�จำะเกิดขึ�นกับัคนส่วนใหญ่	 ทำาให้คนทำางาน
และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องเห็นเป้าหมายระหวา่งทางและเปา้หมายปลายทางรว่มกัน
		 -	 กล่ไกแล่ะภาคีเคร้อข่ัาย มีกลไกหรือคนทำางานที�รับัรู้นโยบัายและ
เป็นผู้ปฏิบััติที�ลงไปทำางานในพื�นที�	 ทำาให้มีการสื�อสารนโยบัาย	 สู่รูปธิรรมการ
ปฏิบััติงานของพื�นที�	เชื�อมร้อยกลไกและภััาคีที�เกี�ยวข้องเข้ามาทำางานร่วม	
	 -	 ความต่อเน้ื้�องในื้การดำาเนิื้นื้งานื้ ติดตามแล่ะประเมินื้ผล่ เช่น	
ประเด็นการอ่าน	 คนทำางานต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟัังอย่างต่อเนื�องจึำงจำะเห็น
พัฒนาการของเด็ก	เป็นต้น
	 -	 กระบวนื้การแล่กเปลี่�ยนื้เรียนื้ร้้ มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนทำางาน	ทั�งในระดับัตำาบัล	ระดับัอำาเภััอ	และระดับัจัำงหวัด	
	 -	 ข้ัอม้ล่	 มีการใช้ข้อมูลจำากบัทเรียนการทำางานในพื�นที�	 ทำาให้เห็นผล
การปฏิบััติงาน	จูำงใจำให้คนเข้ามาร่วมและสนับัสนุนการทำางาน	
	 -	 งานื้วิจ้ำย ทำาให้เห็นผลลัพธ์ิเชิงคุณิภััาพ	และช่วยสนับัสนุนการทำางาน
ทำาให้เห็นประเด็นปัญหาของพื�นที�และสร้างระบับัและกลไกรองรับั	 เช่น	 งาน
วิจัำยเรื�องความเหลื�อมลำ�า	ทำาให้มองเห็นความเหลื�อมลำ�าของครอบัครวัที�มีหลาย
มิติ	ทั�งปัญหาความยากจำน	ความสามารถในการเข้าถึงหนังสือ	เด็กไม่ได้อยู่กับั
พ่อแม่	อยู่กับัตายาย	เด็กไม่มีหนังสืออ่าน	เป็นต้น	
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	 ทั�งนี�	 การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภััาพใดที�ไม่ประสบัความสำาเร็จำส่วน
หนึ�งคือ	ผู้บัริหารยงัไม่เห็นความสำาคัญ	เพราะงานสรา้งเสริมสุขภััาพเปน็เรื�องที�
ต้องใช้เวลา	นอกจำากนี�		อาจำเกดิจำากผู้ปฏิบััติงานไม่เข้าใจำนโยบัายที�ลงไปทำางาน
ในพื�นที�	
	 กล่าวโดยสรุป	 จัำงหวัดยโสธิรขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพผ่านมติ
สมัชชาสุขภััาพจัำงหวัดยโสธิร	 โดยขับัเคลื�อนงานตามประเด็น	 เช่น	 การอ่าน	
อาหารปลอดภัััย	 เหล้า-บุัหรี�	 เป็นต้น	 เมื�อวิเคราะห์ตามกฎบััตรออตตาวา	
ประเด็นที�ได้จำากมติสมัชชาสุขภััาพจำังหวัด	 มีกระบัวนการดำาเนินงานขึ�นกับั
แต่ละประเด็น	เช่น	ประเด็นเรื�องการอ่านมีการพัฒนาทักษะส่วนบุัคคลในการ
สร้างเสริมสุขภััาพ	กิจำกรรมที�ดำาเนินการ	ครู	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้
เด็กฟััง	มีการจัำดทำาหนังสือสำาหรับัเด็ก	เช่น	กไก่โจ้ำโก้	ยโสธิรม่วนซืึ่�น	ทำาให้เด็ก
มีพัฒนาการในการอ่านหนังสือ	เด็กมีการปรับัเปลี�ยนพฤติกรรมไปในทางที�ดีขึ�น
และปรับัเปลี�ยนพฤติกรรมจำากเด็กติดเกมส์	นำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน	ครอบัครัวชุมชนเห็นความสำาคัญของการอ่านหนังสือ	มีการลงนามความ
ร่วมมือบัันทึกข้อตกลง	(MOU)	ในการสรา้งเสริมสุขภััาวะเด็กด้วยการอ่านและ
สนับัสนุนหนังสือของหน่วยงานต่างๆ	การขับัเคลื�อนเรื�องการอ่านของหน่วยงาน
ต่างๆ	เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน	กศน.ฯลฯ	และเครือข่ายฮัักอ่านยโสธิร
และการสร้างสภััาพแวดล้อมให้เด็กอ่านหนังสือทั�งที�บั้านและในชุมชน	 เช่น	
โรงเรียน	โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพตำาบัล	(รพ.สต.)		มีการปรับัเปลี�ยนบัริการ
สาธิารณิสุข	เช่น	โรงพยาบัาลส่งเสริมสุขภััาพตำาบัล	(รพ.สต.)	ทุกแห่งมีหนังสือ
นิทานให้เด็กอ่าน	 มี	 Grab	 อสม.ส่งยาผู้ป่วยพร้อมกับัหนังสือนิทานต้าน 
โควิด-19	 ทำาให้เด็กเข้าถึงหนังสือ	 เด็กมีหนังสืออ่านอย่างต่อเนื�อง	 สำาหรับั
ประเดน็อาหารปลอดภััยัเริ�มจำากการพฒันาทกัษะสว่นบุัคคลและ/หรอืการสรา้ง
ความเข้มแข็งให้แก่ปฏิบััติการชุมชน	 เช่น	 การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช
อาหารอินทรีย์	 ปลูกข้าวอินทรีย์	 การสนับัสนุนให้เกิดหมู่บ้ัานเกษตรอินทรีย์	
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาหารปลอดภัััย	 มีการสร้างสรรค์สภััาพแวดล้อมที�
สนับัสนุนสุขภััาพ	 เช่น	 ส่งเสริมการจำัดตั�งตลาดเขียว	 มีการถอดบัทเรียนและ
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พัฒนาหมู่บัา้นเกษตรอนิทรีย	์ทำาใหมี้บัทเรียนและพฒันาหมู่บัา้นเกษตรอนิทรีย์
วิถียโสธิรเพื�อรองรับัภััาวะวิกฤติ												
	 ขอขอบคุุณผู้้�ให้�ข�อมู้ลสำำ�คุัญ	 น�งรุุ่�งนภ�	 มู�ล�รุ่ัตน์	 สำำ�นักง�นสำ�ธ�รุ่ณสำุข
จัังห้วััดเชีียงรุ่�ย	คุุณปััทมู�	รุ่�ตรีุ่		คุุณพนมูวัรุ่รุ่ณ	คุ�ดพันโน		สำมัูชีชี�สุำขภ�พจัังห้วััด
ยโสำธรุ่	 คุุณสัำญชี�ติ	พลมีูศัักดิ�	 คุุณจิันตน�	พลมีูศัักดิ�	สำำ�นักง�นสำ�ธ�รุ่ณสุำขจัังห้วััด
ยโสำธรุ่
 
ข้อเสนอติ�อสำานักงานสาธารีณีสุขจัังหวััดั (สสจั.)
	 -	 พัฒนากลไกภััายในสำานักงานสาธิารณิสุขจัำงหวัด	(สสจำ.)	เพื�อให้เข้าใจำ
ภััาพรวมของงานสร้างเสริมสุขภััาพร่วมกัน	 สนับัสนุนให้มีกลไกสาธิารณิสุข
มูลฐาน	 สามารถเชื�อมโยงการทำางานภััายในหน่วยงานและเครือข่ายระดับั
จัำงหวัด	 ทั�งภััาครัฐ	 โดยเฉพาะหน่วยงานภััายใต้สังกัดกระทรวงสาธิารณิสุข	
กระทรวงมหาดไทย	ภััาคประชาสังคม	ภััาคเอกชน	ชุมชน
	 -	 พัฒนาศักยภััาพคนทำางานทั�งในระดับัจัำงหวัด	ระดับัอำาเภััอ	และระดับั
ตำาบัล	 มีกระบัวนการเรียนรู้	 (Learning	methodology)	 เพื�อนำาไปสู่การ
เปลี�ยนแปลง	 เข้าใจำและพัฒนาการทำางาน	 มีกระบัวนการเรียนรู้ที�ทำาให้คน
ทำางานเข้าใจำคนในพื�นที�	มีการลงมือทำา	(action)	สะท้อนการทำางาน	(reflec-
tion)	และ	การคิดพิจำารณิาไตร่ตรอง	(contemplation)	ตลอดจำนพัฒนาคน
ทำางานในเรื�องการสื�อสารให้พื�นที�เกิดความเข้าใจำ	 เห็นรูปธิรรม	 ใช้ภััาษาที�
สอดคล้องกับัวัฒนธิรรมการสื�อสารและเห็นเป้าหมายปลายทางร่วมกัน
	 -	 มีทีมทำางานที�เป็นแกนกลาง	 (core	 team)	 ทำางานในระดับัจัำงหวัด
และพื�นที�ปฏิบััติการ
	 -	 มีหน่วยงานวิชาการสนับัสนุน	และ/หรือ	external	resource	หนุน
เสริมให้เกิดระบับัและกลไกการขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพ	 และพัฒนา
ศักยภััาพคนทำางาน
	 -	 มีแผนงาน/โครงการสนับัสนุนการขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพ 
(เช่น	โครงการลักษณิะเดียวกับั	PCU	ในฝััน	เป็นต้น)
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	 -	 มีการสรุปและถอดบัทเรียนการทำางาน	 เพื�อสร้างการเรียนรู้	 ที�ไม่ใช่
แค่การเรียนรู้งาน	แต่เป็นการเรียนรู้เพื�อหล่อเลี�ยงคนทำางาน	(empowerment)
	 -	 มีระบับัข้อมูลที�สะท้อนการทำางานสร้างเสริมสุขภััาพในพื�นที�	และส่ง
ผลกระทบัโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย
	 -	 มีการสื�อสารภััายในและภััายนอกองค์กรและเครือข่าย	 ตลอดจำนมี
การจัำดทำาสื�อที�มีพลัง

ข้อเสนอติ�อสมัชุชุาสุขภาพจัังหวััดั
	 -	 พัฒนากลไกการทำางานที�เชื�อมโยงกับัภััาครัฐ	 ได้แก่	 สำานักงาน
สาธิารณิสุขจัำงหวัด	 และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตามมติสมัชชาจัำงหวัด	 เช่น	
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบับัและการศึกษาตามอัธิยาศัย	 (กศน.)	
เกษตรจัำงหวัด	 สำานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา	 สำานักงานพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์จัำงหวัด	สำานักงานวัฒนธิรรมจัำงหวัด	องค์การ
บัริหารส่วนจัำงหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	(เทศบัาล/อบัต.)
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เอกสารีอ้างอิง
	 ประนอม	พานิช.	(2556).	ความสมดุลของสองขา	:	ระบับับัริการและการพัฒนา
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การพััฒนากระบวนการส่่งเส่ริมสุ่ขภาพั
ต.นาบัว อ.นครไท จ.พิัษณุุโลก

ดร.สุุรศัักด์�  อธ์ิคมานนท์์

	 ตำำ�บลน�บัวตัำ�งอยู่่�ในพ้ื้�นท่ี่�	ท่ี่�ม่ีคว�มีอดุมีสมีบ่รณ์์	ทัี่�งดิน	นำ��	และป่่�	บริบที่
ตำำ�บลน�บัวป่ระกอบด้วยู่	 15	 หม่ี�บ้�น	 ลักษณ์ะพ้ื้�นท่ี่�ส�วนใหญ่�เป็่นป่่�ภู่เข�	 
(ร้อยู่ละ	80)	ม่ีป่ระช�กรป่ระมี�ณ์	8,000	คน		ในจำำ�นวนน่�	ร้อยู่ละ	10	เป็่นเขยู่
หร้อสะใภู้น�บัว	 ทัี่�งน่�	 ป่ระช�กรป่ระมี�ณ์ร้อยู่ละ	 80	 ม่ีอ�ช่พื้เกษตำรกรรมี	
ป่ระกอบด้วยู่	ก�รที่ำ�น�	ก�รที่ำ�ไร�ข้�วโพื้ด	และก�รที่ำ�ไร�ถัั่�ว	ช�วบ้�นกลุ�มีแรก
อพื้ยู่พื้มี�ตัำ�งถิั่�นฐ�นในพ้ื้�นท่ี่�	เป็่นผู้่้อพื้ยู่พื้จำ�กอำ�เภูอด��นซ้้�ยู่	จัำงหวัดเลยู่	ม่ีขอ้ม่ีล
ท่ี่�แสดงว��	สมัียู่ก�อนป่่�ในพ้ื้�นท่ี่�มีค่ว�มีมีค่ว�มีอุดมีสมีบ่รณ์์	ม่ีเส้อ	หม่ี	เก้ง	หม่ีป่่�
เม้ี�อป่ระมี�ณ์ปี่	พื้.ศ.2510	ม่ีก�รเปิ่ดโรงเร่ยู่นกัลยู่�ณิ์วัฒน�	โดยู่สมีเด็จำพื้ระศร่
นครนิที่ร�บรมีร�ชชนน่	หร้อสมีเด็จำยู่��	ได้เสด็จำมี�เปิ่ดโรงเร่ยู่นด้วยู่พื้ระองคเ์อง
 
ก.บริบทพ้ั�นท่�และลักษณุะทางประชากร 
ส่นับส่นุนความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง 
	 ป่ระช�กรส�วนใหญ่�เป็่นเคร้อญ่�ตำ	ิเป็่นพ่ื้�เป็่นน้องกัน	และร้่จัำกกันทัี่�งตำำ�บล
คนตำำ�บลน�บัวเป็่นกลุ�มีคนท่ี่�อพื้ยู่พื้	 ใช้ภู�ษ�ท้ี่องถิั่�นซ่้�งเป็่นภู�ษ�เฉพื้�ะพ้ื้�นท่ี่�
ผู้สมีระหว��งภู�ษ�ท้ี่องถิั่�นอ่ส�นและภู�ษ�คนเม้ีองเลยู่	 	 คุณ์ลักษณ์ะดังกล��ว	
ก�อให้เกิดคว�มีสัมีพัื้นธ์์ในลักษณ์ะท่ี่�เป็่นเครือญาต์ิ มีความร้�สึุกเป็็นพีี่�เป็็นน�อง
กันภายในหม้�บ้�าน ซ่้�งคว�มีสัมีพัื้นธ์์แบบเคร้อญ่�ติำน่�เป็่นเง้�อนไขท่ี่�สนับสนุนให้
เกิดก�รห�ร้อ	หร้อสร้�งข้อตำกลงร�วมีในก�รพัื้ฒน�ได้	 ด้วยู่ก�รแลกเป่ล่�ยู่นกัน
ว��ม่ีอะไรท่ี่�อยู่�กที่ำ�ร�วมีกัน	ผู้��นกระบวนก�รพ่ื้ดคุยู่กันทัี่�งแบบเป็่นที่�งก�รและ
ไมี�เป็่นที่�งก�ร	ในหม่ี�บ้�นซ่้�งเป็่นหน�วยู่ยู่�อยู่	และขยู่�ยู่ส่�เวท่ี่ชุมีชนตำำ�บลน�บัว
	ในระดับตำำ�บล	เป็่นกระบวนก�รจัำดก�รท่ี่�ที่ำ�ให้คว�มีจำำ�เป็่นและคว�มีต้ำองก�ร
ของทุี่กหน�วยู่ในชุมีชนได้รับก�รสะท้ี่อน	และสนองตำอบได้ในท่ี่�สุด
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	 “…คุรัุ่�งห้น่�งคุนในตำ�บลน�บัวัเกิดก�รุ่ทะเล�ะเบ�ะแวั�งกันมู�ก	 กลุ�มู 
แกนนำ�ในพ้�นที�	ซ่ึ่�งเป็ันแกนนำ�ในสำ�ยตรุ่ะก้ล/เคุรุ้่อญ�ติ		จ่ังต�องมู�ห้�รุ้่อและ
ห้�ข�อตกลงรุ่�วัมูกัน	 ในคุวั�มูเห็้นต��ง	 ไมู�วั��จัะเป็ันเรุ้่�องที�ดินทำ�กิน	 ก�รุ่รุุ่กลำ�� 
ที�อ�ศััย	 ห้รุ้่อเห้ตุรุ่ำ�คุ�ญในชุีมูชีน	 คุรัุ่�งนั�นเป็ันต�นเห้ตุที�ทำ�ให้�เกิดเวัทีวิัชี�ก�รุ่
ตำ�บลน�บัวัส้ำบเน้�องมู�จันถ่ึงปััจัจุับันคุรัุ่�งที�	21…คุนที�เป็ันกลุ�มูผู้้�นำ�	ผู้้�ให้ญ�บ��น	
กำ�นันกลุ�มูนี�เข�มีูคุรุ่อบคุรุ่วัั	เป็ันเคุรุ้่อญ�ติกัน	เป็ันชี�องท�งที�เรุ่�จัะเข��ห้�	เล้อก
เข��ท�งคุรุ่อบคุรุ่วัั	เคุรุ้่อญ�ต	ิเวัล�มูงี�นอะไรุ่ก็ไปัชี�วัยเดด็พริุ่กเด็ดผัู้ก	นั�งคุุยกัน
อีกกลุ�มูที�ไปัห้�คุ้อกลุ�มูคุนย�กคุนจัน	คุนเฒ่��คุนแก�	รุ่��งทรุ่ง	ไปัคุุยไปัถึ�มูวั��	เข�
อย�กให้�ตำ�บลเป็ันยังไง	 ให้�เข�ชี�วัยกันแนะนำ�	 เรุ้่�องอะไรุ่ที�เข�คิุดวั��เรุ่�ทำ�ไมู�ดี	
เชี�น		เสีำยงดังเห้มู้อนดุก็จัะขอโทษ	แล�วัถึ�มูต�อวั��จัะให้�ทำ�ยังไงอีกบ��ง	คุ้อกล��
ที�จัะขอโทษ	แล�วัก็ฟัังชี�วับ��น...ขณะนั�นป่ั�ไมู�ก็ยงัมีูคุวั�มูสำมูบ้รุ่ณ์อย้�มู�ก	ต�นไมู�
ให้ญ�ยังไมู�ถ้ึกตัดโคุ�น	คุนที�อพยพเข��มู�ไมู�ได�มีูอ�ชีีพลักลอบตัดไมู�	คุนกับป่ั�ยัง
อ�ศััยอย้�ด�วัยกัน	ต�อมู�เมู้�อเกิดก�รุ่ให้�สัำมูปัท�นปั�่ทำ�ให้�ภ�คุเอกชีนกบัชี�วับ��น
หั้นมู�ตัดไมู�ข�ย	ป่ั�ถ้ึกทำ�ล�ยไปัอย��งมู�ก	ก�รุ่จััดก�รุ่ป่ั�ของคุนน�บัวัในสำมัูย
นั�น	ถ้ึอเป็ันวิักฤตอย��งมู�กของชี�วับ��น	ป่ั�ไมู�ไมู�สำ�มู�รุ่ถึเป็ันแห้ล�งอ�ห้�รุ่ของ
ชี�วับ��นอีกต�อไปั	คุนน�บวััจ่ังรุ่�วัมูกันห้�ท�งในก�รุ่จััดก�รุ่ฟั้�นป่ั�	ปัรุ่ะสำบก�รุ่ณ์
ดังกล��วัเปัน็ก�รุ่จััดก�รุ่ก�รุ่อย้�รุ่�วัมูกัน	ถ้ึอเปัน็เง้�อนไขสำำ�คุญัในก�รุ่สำ�งเสำริุ่มูคุวั�มู
เข�มูแข็งในก�รุ่จััดก�รุ่ตนเองของชี�วับ��นเปั็นอย��งมู�ก	 ทำ�ให้�คุนน�บัวัผู้��น
วิักฤตต��งๆ	ในก�รุ่ดำ�รุ่งคุวั�มูเปัน็ชุีมูชีนเดยีวักันมู�ได�อย��งต�อเน้�อง	ด�วัยเง้�อนไข
	และก�รุ่เรีุ่ยนรุ้่�ก�รุ่อย้�รุ่�วัมูกันได�ห้ล�อห้ลอมูให้�คุนน�บวัั	มีูลักษณะในก�รุ่บรุ่หิ้�รุ่
จััดก�รุ่แบบรุ่วัมูห้มู้�โดยปัริุ่ย�ย...” 
	 (หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง)
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ข. การีพัฒนาผู้้้นำา ภาวัะการีนำา การีส้บทอดัวิัถีิ่การีพัฒนา 
แลื่ะการีสร้ีางการีเรีียนร้้ีชุุมชุน
	 ผู้นำาของตำาบัลนาบััว	เป็นผู้นำาที�เกิดขึ�นจำากการรวมกลุ่มของคนนาบััว	ที�
มีความต้องการแสวงหาทางออกร่วมกันในการจัำดการชุมชน	 ผู้นำาเหล่านี�ส่วน
หนึ�งเป็นตัวแทนของหมู่บ้ัาน	 ซึึ่�งปกติผู้นำามักมานั�งพูดคุยกันเป็นประจำำาเป็นวง
เล็กๆ	ในชุมชน	ถึงปัญหาที�เกิดในหมู่บ้ัาน	 ร่วมกันสร้างแนวทางการแก้ปัญหา
วิธีิการสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปของกลุ่มในการแก้ไข	จำากวงเล็กๆ	ในชุมชนยกระดับั
ขึ�นมาเป็นวาระระดับัตำาบัลในการจำัดการ	 ผู้นำาในชุมชนตำาบัลนาบััว	 ยึดหลัก
ปฏิบััติที�สำาคัญคือการ	“ทำาให้ดู-อยู่ให้เห็น”	สิ�งผู้นำาคิดผู้นำาต้องทำาให้เห็น	ผู้นำา
เป็นผู้ที�สร้างบัรรทัดฐาน	(Norm)	การอยู่ร่วมกันของชุมชน	ซึึ่�งมีผลสืบัทอดถึง	
“วิถีชุมชน”	 รวมทั�งอัตลักษณ์ิและระบับัคุณิค่าของคนนาบััว	 การพัฒนาการ
จัำดการตนเองของคนนาบััว	 หัวใจำสำาคัญอยู่ที�ศักยภััาพและความสามารถของ
ผู้นำาแกนนำาในระดับัต่างๆ	 	 ซึึ่�งกระบัวนการสร้างและพัฒนาแกนนำาหรือผู้นำา
ของตำาบัลนาบััว	 มีความต่อเนื�องโดย	 	 (1)	การเลือกผู้นำาหรือแกนนำาจำะต้องมี
คุณิลักษณิะสำาคัญ	 คือเป็นผู้มีอุดมการณ์ิในการทำางานเพื�อสังคมที�เห็นได้ชัด	
สามารถทำางานอย่างมีส่วนร่วมกับัผู้อื�นได้	เป็นผู้ที�ลงมือจำริงและสนใจำจำริงในสิ�ง
ที�ตนเองตั�งใจำพัฒนา	 และที�สำาคัญต้องเป็นผู้ที�มีศักยภััาพและความสามารถใน
การเชื�อมโยงกับัองค์กรภััายนอกได้		(2)	แกนนำาหรือผู้นำาของคนนาบััวมีความ
หลากหลายทั�งอายุวัย	 และเพศ	 ทั�งนี�เพื�อให้เกิดความหลากหลายในทัศนะมุม
มองเกี�ยวกับัการพัฒนาการจัำดการตนเองของคนนาบััว		(3)	การเสริมศักยภััาพ
แกนนำาผู้นำาด้วยการจัำดพื�นที�ปฏิบััติการ	ให้แกนนำาผู้นำาได้มีโอกาสปฏิบััติการใน
สิ�งที�แกนนำาหรือผู้นำาสนใจำ	(4)	การผลักดันแกนนำาหรือผู้นำาให้เข้าสู่การเป็นผู้นำา
ทางการ
	 นอกจำากนี�อาจำกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้นำาชุมชนคนนาบััว	เป็นผู้สร้างการเรียน
รู้ของคนในตำาบัลนาบััว	 ซึึ่�งเป็นการปฏิบััติทางสังคมที�ประกอบัไปด้วย	 	 (1)	
อำานาจำในการจัำดการตนเอง		(2)	ความรู้หรือภูััมิปัญญาของคนนาบััว		และ		(3)	
การสื�อสารเพื�อการพัฒนาซึึ่�งเป็นการสื�อสารภััายในชุมชน	 และการสื�อสารกับั
องค์กรอื�น	ๆ 	นอกชุมชน		นอกจำากเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื�อการพัฒนาชุมชน
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แล้วยังพบัว่าเป็น	 การสร้างการเรียนรู้ที�สามารถพัฒนาอุดมการณ์ิ	 สร้าง 
อัตลักษณ์ิของคนนาบััว	 ไม่ว่าผู้นำาเหล่านี�จำะอยู่ในสถานะใดๆ	 ของสังคม	 ก็ยัง
สามารถสะท้อนภััาพลักษณ์ิอุดมการณ์ิของการเป็นคนนาบััวได้อย่างต่อเนื�อง
	 “จั�กนั�นห้�กใคุรุ่เสำนออะไรุ่มู�	ก็จัะมีูก�รุ่ทำ�ให้�ด้เลย	เชี�น	มีูคุนบอกวั��	
รุ่พ.สำต.รุ่ก	รัุ่�วัไมู�มีู	วััวัคุวั�ยก็เข��มู�	ต�องทำ�รัุ่�วั	ก็จัะบอกวั��ถึ��อย��งนั�นชี�วับ��น
ต�องมู�ชี�วัย	พี�จัะเริุ่�มูด�วัยวิัธีอย��งนี�พอใคุรุ่มีูต�นไมู�อะไรุ่ก็จัะเอ�มู�ปัล้ก	เรุ่�ก็ชีมู
เข�วั��เข�ดีนะ	 เข�ปัล้กต�นไมู�ให้�	 พอมีูคุำ�ชีมูทุกคุนก็อย�กได�	 พอเข�เข��มู� 
คุลุกคุลีบ�อยๆ	 ก็เห็้นวั��ง�นเปั็นยังไง	 	 ต�อมู�ก็เลยมู�ตั�งเป็ันทีมูง�น	 จั�กเรุ้่�อง
พวักนี�ทำ�ให้�คุนเริุ่�มูเข��มู�ห้�เรุ่�	แล�วัตัวัเรุ่�เปัลี�ยนจั�กก�รุ่พ้ดเปัน็ฟัังมู�กข่�น	ฟััง
วั��ชี�วับ��นจัะทำ�ยังไง	 และได�มู�ส้ำ�เรุ้่�องแผู้นง�นที�คุนในชุีมูชีนรุ่�วัมูเสำนอ	 แต�มีู
โจัทย์วั��ถึ��ใคุรุ่เสำนอแล�วัทุกคุนต�องเข��มู�ชี�วัยกัน	ก็เลยสำรุ่��งเรุ้่�องคุวั�มูเป็ันทีมู
คุวั�มูผู้้กพันเรุ้่�องก�รุ่ทำ�ง�นด�วัยกัน	นำ�ไปัส้ำ�รุ้่ปัธรุ่รุ่มูก�รุ่เรีุ่ยนรุ้่�และแก�ไขปััญห้�
รุ่�วัมู	โดยมีูกลยุทธ์ในก�รุ่จััดก�รุ่ง�น	คุ้อ	รัุ่บฟัังคุำ�แนะนำ�	และขอให้�ปัฏิิบัติเป็ัน
ตัวัอย��ง	ตั�งคุำ�ถึ�มูให้�เกิดก�รุ่แก�ปััญห้�	เปิัดเวัทีให้�ผู้้�ทำ�คุวั�มูดี...” 
	 (หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง)

คี. การีปรัีบเปลีื่�ยนสถิ่านภาพแกนนำา ชุุมชุน จัากผู้้้นำาติาม
ธรีรีมชุาติิ-ส้�การีเป็นผู้้้นำาทางการี
	 ลักษณิะเฉพาะของการจำดัการชมุชนรปูแบับัหนึ�งที�เกิดขึ�นในตำาบัลนาบััว
คือการบัริหารจัำดการในกลุ่มผู้นำา	ซึึ่�งเป็นกลุ่มผู้นำาตามธิรรมชาติ	เป็นผู้นำาที�เป็น
ตัวแทนกลุ่มคนต่างๆ	 ในชุมชน	 การพัฒนาการนำาของชุมชนนาบััวยังสามารถ
ขยบััได้ถึงการเปิดพื�นที�ให้กลุ่มแกนนำาเหล่านี�	เป็นแกนนำาในระบับัราชการ	กล่าว
คือ	 ในฝัั�งการปกครองท้องถิ�น	 การเลือกตั�งนายกองค์การบัริหารส่วนตำาบัล
ประธิานสภััาตำาบัล	และสมาชิกสภััาตำาบัล	ทั�งหมดเคยเป็นทีมแกนนำาชุมชนมา
ก่อน	 รวมทั�งการปกครองในส่วนที�เป็นการปกครองท้องที�	 ซึึ่�งประกอบัด้วย	
ผู้ใหญ่บ้ัาน	กำานัน	แพทย์ประจำำาตำาบัล	ฯลฯ	ก็มีพื�นฐานการทำางานในลักษณิะ
ที�เป็นแกนนำาชุมชนอยา่งไม่เป็นทางการมากอ่น		การจำดัการระบับัการนำาชุมชน
ลักษณิะนี�	 มีจุำดเด่นที�การรู้จัำกและเข้าใจำบัริบัท	 สภััาพความจำำาเป็นและความ
ต้องการของชุมชนอยา่งแท้จำริง	จำนทำาให้การจัำดการและการดำาเนินงานของการ
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บัริหารงานสว่นท้องถิ�น	(องคก์ารบัริหารส่วนตำาบัล	:	อบัต.)	และการบัรหิารงาน
ราชการส่วนท้องที�		สามารถจัำดทำาแผนงานโครงการฯ	การบัริหาร	งบัประมาณิ
	และการสนับัสนุนการจัำดการชุมชนของภััาครัฐ	สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับัแผนปฏบัิัติการของชมุชน		กระบัวนการจำดัการชุมชนลักษณิะนี�เป็น
ผลมาจำาก	ความวางใจำต่อกันในทีมนำาแกนนำา	การทำางานร่วมกัน	และที�สำาคัญ
คือการเรียนรู้ที�จำะอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างกลุ่ม	และคนต่างรุ่นในชุมชน
 
ง. พ้�นที�กลื่างสร้ีางการีเรีียนร้้ีชุุมชุน : เวัทีวิัชุาการีชุาวับ้าน
	 เวทีวิชาการตำาบัลนาบััว	 สำาหรับัการพัฒนาชุมชนคนนาบััว	 เป็นพื�นที�
กลางของตำาบัล	 ที�ทำาหน้าที�หลายประการ	 แต่ที�สำาคัญคือ	 การเป็นพื�นที�กลาง	
ในการสร้างการเรียนรู้ชุมชน	 เวทีวิชาการตำาบัลนาบััวเริ�มต้นเมื�อปลายปี	 
พ.ศ.2540	 หลังจำากมีการคัดเลือกหมู่บ้ัานต้นแบับัตามโครงการสุขภััาพดี 
ถ้วนหน้า	โดยตำาบัลนาบััวได้มีมติคัดเลือกให้	หมู่ที�	2	บ้ัานบุ่ังสีเสียด	เป็นตัวแทน
ในการประกวดหมู่บั้านต้นแบับั	 	 แต่ครั�งนั�นบ้ัานบุ่ังสีเสียดไม่ได้รับัรางวัล 
ชนะเลิศ	ตามความคาดหวังของชุมชน	เหตุการณ์ินี�เป็นจุำดเริ�มต้นให้ผู้นำาชุมชน
ตั�งวงพูดคุยกันเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีิการนำาเสนอและการประเมินผลการ
พัฒนา		จำากวงคุยกันในปีต่อ	ๆ 	มาก็จัำดให้เป็นเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้	โดยตั�งชื�อ
ว่า	 “วิชาการชาวบ้ัานตำาบัลนาบััว”	 เนื�องจำากแกนนำาร่วมกันพิจำารณิาเห็นว่า	
ทุกหมู่บ้ัานก็มีการทำางานในลักษณิะที�คล้ายกันหรือดีกว่า	จึำงเกิดมติร่วมกัน	ว่า
จำะมีการสรุปผลการดำาเนินงานที�ทุกกลุ่มในหมู่บั้านทำาเพื�อให้แกนนำาในตำาบัล
นาบััวได้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยชุมชนได้ร่วมกันลงขันเพื�อจัำดงาน	
จำำานวนเงินหมู่บ้ัานละ	2,000	บัาท	หมุนเวียนผลัดเปลี�ยนกันไป		 เวทีวิชาการ
ของชาวบัา้นเปรียบัเสมือนต้นไม้ใหญ่	ที�รากของมันคือการสร้างการเรียนรู้	การ
สร้างแนวคิดให้เกิดการสร้างผู้นำารุ่น	ใหม่	และการสร้างพื�นที�การยอมรับัซึึ่�งกัน
และกัน	ใครเกง่เรื�องไหนกเ็ข้ามาเปน็หัวหน้า	ใครพดูเรื�องอะไร	ถา้เสียงส่วนใหญ่
เห็น	ด้วยก็ทำา	จำนกลายเป็นวิถีชุมชนคนนาบััว	
 “เวัทีนี�เป็ันของชี�วับ��น	 เก��อี�ตรุ่งไห้นวั��งก็เข��ไปันั�ง	 ไมู�มีูเก��อี�วีัไอพี	
ข��รุ่�ชีก�รุ่นักก�รุ่เมู้องรุ่ะดับท�องถิึ�นห้รุ้่อรุ่ะดับปัรุ่ะเทศัที�มู�รุ่�วัมูง�นจัะไมู�ถ้ึก
วั�งแยกรุ่ะดับกัน	 ก�รุ่เป็ันเจั��ภ�พห้มุูนเวีัยนกันไปั	 ศัักดิ�ศัรีุ่ของคุนไทย 
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แพ�ไมู�เป็ัน	เจั��ภ�พล�มูจัมูไมู�วั��	ได�ห้น��ก็เอ�	เจั��ภ�พจัะให้ญ�ข่�นทุกปีั	มีูข�อตกลง
วั��ใคุรุ่เคุยข่�นแล�วัไมู�ให้�ข่�น	 จ่ังเป็ันก�รุ่สำรุ่��งผู้้�นำ�แถึวัให้มู�ๆ	 ข่�นมู�	 ทำ�ให้�คุน 
น�บัวักล��ปัรุ่ะก�ศัวั��	 	 แมู�เป็ันชี�วับ��นเรุ่�ก็ทำ�ได�	 	 นี�คุ้อกรุ่ะบวันก�รุ่ที�ทำ�ให้�
คุนในชุีมูชีนในห้มู้�บ��น	 ได�เข��มู�รุ่�วัมูคิุด	 รุ่�วัมูวั�งแผู้น	 รุ่�วัมูลงมู้อทำ�	 รุ่�วัมูรัุ่บ 
ผิู้ดชีอบ	และปัรุ่ะเมูนิผู้ล	ในขณะที�รัุ่ฐมีูบทบ�ทห้น��ที�ฟัังสิำ�งที�ชุีมูชีนนำ�เสำนอและ
กลับไปัรุ่�วัมูวั�งแผู้นรุ่�วัมูกับชุีมูชีนอีกคุรัุ่�ง		เรุ่�ไมู�ได�รุ่�วัมูกันทำ�จั�กสิำ�งที�เป็ันปััญห้�
แต�เรุ่�ทำ�ในสิำ�งดีๆจั�กชุีมูชีน	 ก�รุ่เริุ่�มูต�นจั�กสิำ�งดีๆ	 สิำ�ง	 เล็กๆ	 เป็ันก�รุ่ตักตวัง
กำ�ลังใจัให้�กับคุนน�บัวั	 ที�จัะเห้็นชัียชีนะในแต�ละปีัเป็ันก�รุ่สำรุ่��งพลังในก�รุ่
ทำ�ง�น		(หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง)

	 คุณูิปการของการจัำดเวทีวิชาการและการสร้างการเรียนรู้ชุมชน		ซึึ่�งเป็น
วิธีิการดำาเนินงานที�วางอยู่บันหลักการ	 การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/
แนวทางการแกไ้ขปัญหา	และเรื�องอื�นๆ	ของชมุชนคนในชมุชน	ได้เรียนรู้ปัญหา
ร่วมกัน	ร่วมกันค้นหา	สาเหตุ	วิธีิการและแนวทางแก้ไข	ร่วมกำาหนด	กฎ	กติกา
ชุมชน	 รวมถึงการพัฒนาให้เกิดสวัสดิการชุมชน	 	 การจัำดเวทีวิชาการและการ
สร้างการเรียนรู้ชุมชน		เป็นการเรียนรู้แบับัมส่ีวนร่วมของชมุชน	สู่การเปน็ชุมชน
แห่งการเรียนรู้	 	 คนในชุมชน	 มีความรู้	 เท่าทันสถานการณิ์ทั�งภััายในและ
ภััายนอกชุมชน	นอกจำากนี�	เวทีเรียนรู้ชุมชนยงัก่อให้เกิดการจัำดการความรู้ของ
คนในชุมชนอย่างเป็นระบับัในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การเรียนรู้	 การสืบัทอด	 และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้	เป็นการจัำดการองคค์วามรู้	และภััมิูปัญญาของคนนาบััวได้
อยา่งเป็นระบับั	ทั�งนี�การจัำดพื�นที�ที�กลางของชุมชน	โดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่ม
ในชุมชนได้ใช้พื�นที�กลางสะท้อนเรื�องราวต่างๆ	 และที�สำาคัญ	 พื�นที�กลาง/พื�นที�
สาธิารณิะ	หรือพื�นที�ของชุมชนเป็นพื�นที�สำาคัญในการแลกเปลี�ยน	 สนทนากัน	
ในโอกาสต่าง		พื�นที�กลาง/พื�นที�สาธิารณิะ	หรือที�คนนาบััวเรียก	“เวทีวิชาการ
ชาวบ้ัาน”	เป็นพื�นที�ทางสังคม	(social	space)	ของคนทุกกลุ่มในชุมชนใช้ใน
การในการตัดสินใจำเรื�องต่างๆ		อย่างเท่าเทียมกัน		ถือเป็นกลไกทางสังคมที�จำะ
สร้างดุลยภััาพภััายใตค้วามสามารถที�จำะสื�อสารไดอ้ยา่งเตม็ที�		จำากประสบัการณิ์
การจัำดเวทีวิชาการชาวบ้ัาน	พบัว่า		พื�นที�สาธิารณิะจำะต้องทำาหน้าที�เป็นกลไก
ที�เข้มแข็งพอที�จำะไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนบัางคน/คนบัางกลุ่ม
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เข้ามาครอบังำาได้	 ส่วนพื�นที�สาธิารณิะจำะเข้มแข็งได้หรือไม่นั�น	 ก็ต้องมีเงื�อนไข
ทางสงัคมบัางประการมารองรบัั	คือ	การมเีสรีภััาพทางความคดิและข้อถกเถียง
กันบันหลักเหตุและผล		ทั�งนี�ตามหลักการทางวิชาการ		“พื�นที�สาธิารณิะ”	ตาม
ทัศนะของฮัาเบัอร์มาส	 (Jürgen	Habermas)	 ให้คำานิยามว่า	 พื�นที�สาธิารณิะ
เป็นพื�นที�ในการการสร้าง	‘ความรู้สึกเป็นส่วนรวม’	(sense	of	public)	พื�นที�
เช่นนี�เป็นพื�นที�ที�บุัคคลเมื�อเข้าไปในปริมณิฑลดังกล่าว	 จำะมีสถานะเป็น 
‘ผู้กระทำาการ’	(actor)	ที�มีสว่นร่วมอยา่งเสมอภััาคเท่าเทียมกันในการตัดสินใจำ
โดยผ่านกระบัวนการสื�อสารแบับัอภิััปรายโต้แย้งกันด้วยการใช้เหตุใช้ผลเชิง 
การสื�อสาร	 (communication	 rationality)	 เพื�อตัดสินใจำหาคำาตอบัที�ดีที�สุด
ร่วมกัน	 มิใช่การตัดสินใจำบันฐานอำานาจำของบุัคคลใดบุัคคลหนึ�งหรือตัดสินใจำ
ตามแบับัที�เคยปฏิบััติกันมา
	 เวทีวิชาการ	 เป็นพื�นที�ในการสร้างการเรียนรู้ชุมชน	 ด้วยการพัฒนาให้
พื�นที�ปฏิบััติการ	(Practice)	เป็นพื�นที�เรียนรู้เพื�อการพัฒนา	เป็นการเรียนรู้ควบัคู่
กับัการปฏิบััติการ	 สอดคล้องกับักระบัวนการเรียนรู้ที�เรียกว่า	 Interactive	
Learning	 Though	 Action	 กระบัวนการสร้างการเรียนรู้ของตำาบัลนาบััว
เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบััติการ	ในการแก้ไขปัญหา	ซึึ่�งมีลักษณิะดังนี�	
	 (1)	เป็นการเรียนรู้จำากประสบัการณ์ิปฏิบััติการของพื�นที�	โดยนำาปัญหา
ของชุมชนมาเป็นโจำทย์	ตัวอย่างที�เกิดขึ�นคือ	ความขัดแย้งของคนในพื�นที�เกี�ยว
กับั	เขตที�ดิน	ปัญหาเรื�องกลิ�น	เรื�องการใช้นำ�า	เป็นต้น	การจัำดการใช้วิธีิการเปิด
เวที	ให้ทุกคนที�มีส่วนเกี�ยวข้องเข้ามานำาเสนอความคิดเห็นความรู้สึก	ซึึ่�งผู้ที�เป็น
แกนนำาของชุมชนจำะทำาหน้าที�ประธิานสร้างข้อสรุปในการหาทางออกให้กับั
ปัญหาต่างๆ	 ที�ดีและเหมาะสมในการดำาเนินการเนื�องจำากเป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณิะทีมงานย่อยที�มีสมาชิกจำำานวนหนึ�งที�ต้องมีการทำางานร่วมกัน		
	 (2)	 เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมเวทีสามารถนำาเสนอแนวคิดการวิพากษ์
(Critique)	การให้ข้อเสนอ	ที�ผ่านกระบัวนการตั�งคำาถาม	การไตร่ตรองสะท้อน
ความคิดและการฟัังอย่างเข้าใจำ	 (Reflective	questioning	and	Listening)	
ซึึ่�งเมื�อเป็นข้อสรุปของที�ประชุม	และมีการนำาข้อเสนอไปปฏิบััติการ	(Practice)	
ก็สามารถมีการปรับัปรุงการปฏิบััติเพื�อความสำาเร็จำของดำาเนินการได้	 โดย
กระบัวนการจัำดเวทีเพื�อแก้ปัญหาและการหาทางเลือกนี�	 มีข้อสังเกตว่า 
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คนนาบััวไม่นิยมใช้การนับัคะแนนเสียงหรือการโหวต	 (Vote)	 แต่เน้นการ
แสวงหาฉนัทามติร่วม	(consensus)	ในการดำาเนินการ	ลักษณิะของการปฏิบััติ
การที� มีการจัำดการเรียนรู้ควบัคู่ไปด้วยดังกล่าวจึำงเป็นการสร้างสังคม
ประชาธิิปไตยคนในชุมชนเป็นเจ้ำาของอำานาจำในการจัำดการตนเอง	 เกิด
กระบัวนการจำัดการชุมชนในลักษณิะที�เป็น	 Collective	 Community	 
Movement/Management		

จั. การีปรีะสานคีวัามรี�วัมม้อในการีจััดัชุุมชุน รีะหวั�างภาคี
ชุุมชุนกับภาคีรัีฐหร้ีอเรีียกวั�าเป็นการีจััดัคีวัามสัมพันธ์กับ
“คีนนอก” (External relation) 
	 การจัำดการกับัความสัมพันธ์ิภััายนอกของคนนาบััว	 เวทีเรียนรู้ชุมชน
ตำาบัลนาบััวนอกจำากจำะเปน็ส่วนสำาคัญที�ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที�จำะอยูร่่วมกันของ
คนนาบััวแล้ว	 ยังพบัว่าคนนาบััวใช้โอกาสการจัำดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวที
วิชาการ	ในการสื�อสารและเชื�อมโยงกับัหน่วยงานและองค์กรอื�นภััายนอกชุมชน
ทั�งนี�พบัว่า	 ในการจำัดเวทีวิชาการมีหน่วยงานต่างๆ	 ทั�งภััาครัฐและเอกชนเข้า
ร่วมทำากิจำกรรมกับัคนนาบััวอย่างต่อเนื�อง		ทั�งหมดไม่ได้เกิดขึ�นจำากความบัังเอิญ
แต่เป็นเจำตนาและเป็นกุศโลบัายของแกนนำาชุมชน	 ที�ให้เจ้ำาของปัญหาซึึ่�งก็คือ
คนนาบััวได้สะท้อนความต้องการของตนกับัหน่วยงานภััาครัฐและองค์กรอื�นๆ	
ตัวอย่างเช่น	 การจำัดการเกี�ยวกับัป่าของชุมชน	 ซีึ่�งเบืั�องต้นพบัว่าแนวทางการ
จัำดการระหว่างชาวบ้ัานดัวยกันเองไม่ตรงกัน	และที�สำาคัญแนวทางการจัำดการ
ของชาวบ้ัานก็ไม่ตรงกับัที�ภััาครัฐกำาหนด		กลุ่มแกนนำาของคนนาบััวจึำงได้ดำาเนิน
การศึกษามูลค่าป่า	และปจัำจัำยที�มีอิทธิิพลต่อการเสรมิสร้างการอนรัุกษ์ป่าชุมชน
อย่างยั�งยืน	 กระบัวนการดังกล่าวก็เป็นการหยิบัยกประเด็นปัญหาของชุมชน
จำากเวทีวิชาการนำาไปสู่การศึกษาข้อมูลรายละเอียด	รวมทั�งการสร้างเครือข่าย
การทำางานร่วมกับัเครือข่ายและหน่วยงานภััาครัฐ	 	 ผลลัพธ์ิจึำงเกิดการจัำดแบ่ัง
พื�นที�ป่าออกเป็นส่วนๆ	 ได้แก่	 ป่าชุมชน	 ป่าอนุรักษ์	 และป่าใช้สอย	การสร้าง
กติกาการใช้ประโยชน์จำากป่ารวมทั�งการดำาเนินการต่างๆ	เมื�อมีการละเมิดกติกา
ซึึ่�งเป็นข้อตกลงระหว่างภััาคประชาชนและภััาครัฐ	เป็นต้น	
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	 นอกจำากนี�	ยังพบัว่า	ความสามารถในการจัำดความสัมพันธ์ิภััายนอกของ
คนนาบััว	นอกจำากจำะเชื�อมโยงกับัหน่วยงานในระดับัตำาบัล	หน่วยงานในระดับั
อำาเภััอ	 หน่วยงานในระดับัจัำงหวัดแล้ว	 จำากข้อมูลพบัว่ามีองค์กรทางวิชาการ	
หรือหน่วยงานอื�นๆ	จำากส่วนกลางเข้ามาให้การสนับัสนุนส่งเสริมกระบัวนการ
จัำดการชุมชน	ด้วยการทำางานเชื�อมประสานลักษณิะนี�	สิ�งที�เป็นฐานทุนสำาหรับั
การพัฒนาชุมชนจึำงขยายวงกว้างขึ�น	ทั�งที�เป็น	ฐานความรู้	ฐานงบัประมาณิ	และ
ฐานเครือข่าย	สิ�งสำาคัญคือ	การที�คนนาบััวเองเกิดความรู้สึกมั�นใจำ	ภูััมิใจำ	และ
เห็นคุณิค่าของตน	และเชื�อมั�นในตัวผู้นำามากขึ�น	และที�สำาคัญยังพบัว่าเรื�องราว
ของคนนาบััว	 ถูกนำาไปสื�อสารในสังคมเกี�ยวกับัชุมชนคนนาบััวเพิ�มขึ�น	 การ
พัฒนาต่างๆ	 ก็เกิดความต่อเนื�องมากขึ�น	 เป็นเงื�อนไขการขยายโอกาส	 การใช้
ศักยภััาพ	 และความสามารถของคนนาบััวที�เกิดจำากการเรียนรู้	 หนุนเสริม
ศักยภััาพและความสามารถในการจัำดการตนเองของเครือข่ายภััาคีต่างๆ	และที�
สำาคัญเป็นโอกาสในการยกระดับัแกนนำาคนนาบััว	 ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอด 
ความรู้เกี�ยวกับักระบัวนการในการสนับัสนุนส่งเสริมการจัำดการชุมชน	 ซึึ่�งโดย
นัยถือเป็นเงื�อนไขให้แกนนำามีการพัฒนาต้องสร้างบัทสรุปและองค์ความรู้ของ
ตนเกี�ยวกับัการพัฒนาชุมชน	
	 “...ก�รุ่ทำ�ง�นชุีมูชีนโดยเจั��ห้น��ที�เป็ันศ้ันย์กล�ง	 ผู้ลสำำ�เร็ุ่จัเกิดได�น�อย	
เพรุ่�ะกรุ่ะบวันก�รุ่ทำ�ง�นจัะยุติเมู้�อเจั��ห้น��ที�ที�รัุ่บผิู้ดชีอบย��ยออกจั�กพ้�นที�		
และก�รุ่เสำริุ่มูพลังชุีมูชีนด�วัยก�รุ่ฝึึกอบรุ่มูโดย	ห้น�วัยง�นภ�คุรัุ่ฐภ�ยนอกที�เกิด
จั�กกรุ่ะบวันทัศัน์วั��	 “ชี�วับ��นไมู�มีูคุวั�มูรุ้่�จ่ังต�องจััดอบรุ่มูให้�คุวั�มูรุ้่�”	 ไมู�ใชี�
ทิศัท�งก�รุ่แก�ปััญห้�ที�ถ้ึกต�อง	 เพรุ่�ะคุนในชุีมูชีนไมู�ศัรัุ่ทธ�	 ไมู�เกิดก�รุ่มีู 
สำ�วันรุ่�วัมูอย��งแท�จัริุ่ง	และที�สำำ�คัุญจัะทำ�ให้�ชี�วับ��นข�ดจิัตสำำ�น่ก	ของก�รุ่เป็ัน
เจั��ของของคุนในชุีมูชีน...เรุ่�ไมู�ได�คิุดอะไรุ่ให้มู�ๆ	เพียงแต�ใชี�สิำ�งที�ชี�วับ��นมีู	ให้�
ตัวัตนของชี�วับ��น	มู�ทำ�ให้�เกิดปัรุ่ะโยชีน์	มู�เป็ันตัวัชี�วัยในก�รุ่ทำ�ง�นของเรุ่�
ซ่ึ่�งเป็ันเรุ้่�องที�คุนทำ�ง�นต�องพิจั�รุ่ณ�วั��	 จัะใชี�ทุนที�มีูในชุีมูชีนของตนเองเพ้�อ
สำรุ่��งปัรุ่ะโยชีน์ให้�กับชุีมูชีนอย��งไรุ่...” 
	 (หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง)
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ฉ. การีพัฒนากลื่ไกการีขับเคีล้ื่�อนในพ้�นที�  
	 กลไกเชิงรูปธิรรมซึึ่�งแกนนำาร่วมกับัคนในชุมชนพัฒนาขึ�นเป็นผล 
สืบัเนื�องจำากการเรียนรู้การพัฒนา	 ผ่านบัทเรียนการพัฒนาที�เกิดขึ�นต่อเนื�อง 
ตามลำาดับั	 ตั�งแต่การพัฒนาหมู่บ้ัานต้นแบับั	 (ปี	 พ.ศ.2539-2540)	 ซึึ่�งพัฒนา
บ้ัานบึังสีเสียดเป็นบ้ัานต้นแบับัการจัำดการสุขภััาพ	ครั�งนั�นชุมชนได้ส่งกิจำกรรม
การพัฒนาเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับัการคัดเลือกให้เป็นที�	 1	 ทำาให้ผู้นำากลับัมา
เรียนรู้	 และปรับัวิธีิการทำางานร่วมกัน	 จำนเกิดแนวคิดการพัฒนาคุณิภััาพชีวิต
คนนาบััว	โดยการกำาหนดวิสัยทัศน์	5	 ด้าน	 (ปี	พ.ศ.2555)	ประกอบัด้วย	 (1)	
ด้านสิ�งแวดล้อม	(2)	 ด้านการเมือง		การปกครอง	 (3)	 ด้านการศึกษา	ศาสนา	
และวัฒนธิรรม	 (4)	 ด้านสุขภััาพ	 สวัสดิการ	 ความปลอดภัััย	 และ	 (5)	 ด้าน
เศรษฐกิจำ		โดยวิสัยทัศน์ทั�ง	5	ด้าน	ดังกล่าว	ชุมชนนำามากำาหนดกลไกการพัฒนา
ชุมชน	 ใน	8	ระบับั	 ที�หรือที�ชาวบ้ัานเรียกว่า	8	 ดี	ประกอบัด้วย	 	 (1)	 ระบับั
บัริหารจัำดการชุมชนแบับัมีส่วนร่วม	 (ร่วมคิด-ร่วมทำา-ร่วมประเมินผล)	 	 (2)	
ระบับัสิ�งแวดล้อมชุมชน	 	 (3)	 ระบับัภััูมิปัญญาวัฒนธิรรมท้องถิ�น	 (4)	 ระบับั
สุขภััาพ/สวัสดิการความปลอดภัััยชุมชน	 (5)	 ระบับัสร้างงานสร้างอาชีพ	 (6)	
ระบับัธุิรกิจำชุมชน	การตลาด	(7)	ระบับัการแปรรูปผลผลิต	(8)	ระบับัทุนชุมชน
รวมทั�งมีการจัำดทำาพัฒนาชุมชน	 ซึึ่�งเป็นแผนยุทธิศาสตร์ชุมชน	 เกิดต้นแบับัที�
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 43	 แหล่งเรียนรู้	 และมีการร่วมกลุ่มกันในชุมชน
ประมาณิ	80	กลุ่ม		
	 กระบัวนการพัฒนากลไกการขับัเคลื�อนงาน	 ดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ศักยภััาพของชุมชนในการพัฒนาชุมชน	 ผ่านการสะท้อนคิด	 การคิดวิเคราะห์	
การคิดเชิงวิพากษ์	การคิดเชิงระบับั	และการสร้างสรรค์กระบัวนการพัฒนา		บัท
ฐานการเรียนรู้	 และการใช้ข้อมูลปรากฏการณ์ิในการกำาหนด	 วิเคราะห์
กระบัวนการดำาเนินงานพัฒนา	
	 “....เรุ้่�องก�รุ่ฟััง	คิุด		พ้ด		ทำ�		และก�รุ่ทำ�แผู้นชุีมูชีน	ก�รุ่ทำ�ง�นเวัล�
มีูปััญห้�	มีูหั้วัโจัก	(ผู้้�นำ�)	ให้�ชี�วับ��นคิุด	เมู้�อได�ข�อสำรุุ่ปัแล�วันำ�ไปัทำ�ต�อ	(ผู้้�ให้ญ�
ปัรุ่ะเจิัด)	แสำดงให้�เห็้นวั��เมู้�อมีูปััญห้�เกิดข่�น	มีูกรุ่ะบวันก�รุ่ในก�รุ่แก�ไขปััญห้�
ที�ไมู�ใชี�เป็ันของคุนใดคุนห้น่�ง	แต�เป็ันของชุีมูชีน...” 
	 (หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง)	
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	 “...เมู้�อทล�ยกำ�แพงกั�นท�งคุวั�มูคิุด	 พิชิีตแนวัรุ่�วัมูในชุีมูชีนได�แล�วั	 
ขั�นต�อไปั	จ่ังเป็ันก�รุ่นำ�ข�อมู้ลที�ได�จั�กก�รุ่พ้ดคุุย	ก�รุ่ส้ำ�อสำ�รุ่มู�จััดทำ�แผู้นง�น	
ก��วัส้ำ�ก�รุ่พัฒ่น�สำุขภ�พชีุมูชีน	 ใชี�กองทุนห้นุนเสำรุ่ิมูก�รุ่สำรุ่��งสำุขภ�พ	 เวัที
วิัชี�ก�รุ่ชี�วับ��น	กล�ยเป็ันแห้ล�งข�อมู้ลสำำ�คัุญสำำ�ห้รัุ่บคุนในชุีมูชีน	 ทั�งก�รุ่เป็ัน
เวัทีสำรุุ่ปัผู้ลก�รุ่ดำ�เนินง�นและก�รุ่เป็ันเวัทีสำะท�อนปััญห้�ของแต�ละชุีมูชีน	 
ซ่ึ่�งมู�จั�กก�รุ่รุ่วับรุ่วัมูข�อมู้ลตลอดทั�งปีัและมีูก�รุ่นำ�เสำนอผู้ลง�นแต�ละปีั	 
โดยจัะมีูข�อสำรุุ่ปัวั��ปัรุ่ะเด็นรุ่�วัมูที�คุนทั�งตำ�บลอย�กจัะทำ�	คุ้ออะไรุ่	ทำ�ให้�ได�วั�รุ่ะ
ก�รุ่ดำ�เนนิง�นสำรุ่��งเสำรุ่มิูสุำขภ�พที�ชี�วับ��นเปัน็คุนกำ�ห้นด	พอเข�กำ�ห้นดเข�ก็
ต�องรุ้่�วั��ตรุ่งไห้นต�องใสำ�เงิน	 ตรุ่งไห้นต�องใชี�แรุ่ง	 ตรุ่งไห้นทำ�ได�โดยไมู�ต�องใชี� 
งบห้ลวังเลย	 เน้�องจั�กโคุวัิด-19	 จัะมูีก�รุ่เปัิดเผู้ยข�อมู้ลวั��ตรุ่งนี�ห้มูดเงินไปั 
เท��ไห้รุ่�	 แล�วัก็จัะแจั�งกับชี�วับ��นวั��ปััญห้�เห้ล��นี�สำ�มู�รุ่ถึแก�ไขได�	 โดยก�รุ่ให้�	
ชี�วับ��นหั้นมู�ปัรัุ่บพฤติกรุ่รุ่มูเรุ้่�องก�รุ่ด้แลสุำขภ�พของตัวัเอง	 ซ่ึ่�งชี�วับ��นเอง	
ก็ต�องมีูจิัตสำำ�น่กรุ่�วัมู	 ต�องด้แลกันเองและเมู้�อชี�วับ��นสำ�มู�รุ่ถึด้แลกันเองได� 
ก็จัะเกิดเป็ันมู�ตรุ่ก�รุ่ท�งสำงัคุมู	ตัวัอย��งรุ้่ปัธรุ่รุ่มูก�รุ่จััดก�รุ่ข�อมู้ล	เชี�น	ถึ��บ��น
ใคุรุ่เจัอล้กนำ��จัะปัรุ่ะก�ศัให้�รุ้่�ทั�งตำ�บล	ก�รุ่ตรุ่วัจัปัรัุ่บเป็ันห้น��ที�ของเด็กนักเรีุ่ยน
ปัรุ่ะถึมูคุ��ปัรัุ่บคุรัุ่�งละ	50	บ�ทต�อห้ลังคุ�เรุ้่อน	เด็กจัะได�	20	บ�ท	อีก	30	บ�ท
เก็บไวั�เป็ันเงินพัฒ่น�ห้มู้�บ��น	 ห้รุ้่อกองทุนสุำขภ�พของตัวัเองชี�วับ��นต�องออก
เอง	 ถึ��กองทุนที�เก็บไวั�ห้มูด	 ก็ต�องห้�รุ่รุ่�ยห้ลังคุ�เรุ้่อน	 ถึ��เป็ันที�อ้�นภ�คุรัุ่ฐ 
จัะลงไปัทำ�ให้�ห้มูดแต�ที�นี�จัะรุ้่�วั��ถึ��พวักเข�คุวับคุุมูโรุ่คุไมู�ดีสิำ�งที�ต�มูมู�ก็คุ้อ	ต�อง
เสีำยคุ��ใชี�จั��ย	 ต�องเสีำยคุ��เวัล�	 ต�องอ�ยเพ้�อนบ��น	 ซ่ึ่�งเป็ันวิัธีก�รุ่จััดก�รุ่ง��ยๆ	
โดยก�รุ่เอ�วิัถึีของคุนไทยเรุ้่�องก�รุ่ลงแรุ่ง	 เรุ้่�องมู�ตรุ่ก�รุ่ท�งสัำงคุมูที�ทำ�ให้�ได�
อ�ยมู�ใชี�	 ก�รุ่ปัรัุ่บเปัลี�ยนพฤติกรุ่รุ่มูเรุ้่�องบุห้รีุ่�	 โดยก�รุ่ทำ�ให้�ชุีมูชีนตรุ่ะห้นัก
เรุ้่�องภัยของบุห้รีุ่�	 และสำรุ่��งแกนนำ�เลิกส้ำบบุห้รีุ่�	 ที�	 รุ่พ.สำต.น�บัวัจัะมีูก�รุ่สำรุ่��ง
โมูเดลต�นแบบข่�นมู�เป็ันตัวัที�จัะขย�ย	 โดยห้�วั��ในชุีมูชีนใคุรุ่สำ�มู�รุ่ถึเลิกบุห้รีุ่�
ได�	 เรุ่�ยกย�องให้�เป็ันคุนต�นแบบ	 และปัรุ่ะก�ศัให้�เข�รัุ่บรุ้่�กันทั�งชุีมูชีนในเวัที
วิัชี�ก�รุ่ชี�วับ��นของตำ�บล	 แล�วัแต�ละห้มู้�เข�ก็จัะเก็บข�อมู้ลไวั�เป็ันฐ�นข�อมู้ล
ของเข�	วั��ในบ��นเข�มูคีุนส้ำบบุห้รีุ่�กินเห้ล��เท��ไห้รุ่�	แล�วัแต�ละปัเีข�ลดได�เท��ไห้รุ่�
	ก�รุ่จััดก�รุ่เวัทีนำ�เสำนอผู้ลง�นคุวั�มูสำำ�เร็ุ่จัของชี�วับ��น	พลังแห้�งก�รุ่รุ่กัถิึ�นเกิด
	 ถ้ึกนำ�มู�เปั็นเคุรุ้่�องมู้อในก�รุ่จััดเวัทีนำ�เสำนอง�นที�ห้มุูนเวีัยนเปัลี�ยนไปัทุกปีั	 
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ที�ให้�แต�ละห้มู้�บ��นเป็ันเจั��ภ�พ	ปีันี�ห้มู้�สำองทำ�ได�เท��นี�	ปีัห้น��ห้มู้�สำ�มูจัะต�องทำ�
ให้ญ�กวั��ห้มู้�สำอง	เพ้�อให้�เป็ันห้น��ต�ของห้มู้�บ��น	และจัะมีูก�รุ่ใชี�วััฒ่นธรุ่รุ่มูไทย
เรุ้่�องก�รุ่เอ�แรุ่งกัน	 โดยแต�ละห้มู้�บ��นจัะหุ้�นกันห้มู้�ละ	2,000	บ�ท	 เน้�องจั�ก
เวัทีนี�เป็ันของชี�วับ��นเอง	 จััดข่�นเพ้�อนำ�เสำนอคุวั�มูสำำ�เร็ุ่จัของตัวัเองและ 
นำ�เสำนอถ่ึงสิำ�งที�จัะทำ�ต�อไปัให้�ให้�ภ�คุรัุ่ฐเชี�น	 น�ยอำ�เภอ	 ผู้อ.รุ่พ.สำต.	 น�ยก	 
อบต.	ได�รุ่บัฟััง	ซ่ึ่�งก�รุ่จััดเวัทีลกัษณะนี�ถ้ึอเป็ันเรุ้่�องที�สำำ�คัุญมู�กสำำ�ห้รัุ่บชี�วับ��น
ดังนั�นเข�จ่ังต�องคัุดคุนข่�นเวัทีไมู�ซึ่ำ��คุนเดิมูทุกปีั	และจัะมูกี�รุ่สำรุ่��งผู้้�นำ�รุุ่�นให้มู�ๆ
อย้�เสำมูอ	เห้มู้อนวังล�อที�ไมู�รุ้่�จัักจับ...	ก�รุ่จััดก�รุ่กองทุนสุำขภ�พชุีมูชีน	กองทุน
สุำขภ�พของที�นี�มีูทั�งของชี�วับ��น	และของ	สำปัสำชี.	ที�อุดห้นุนมู�ให้�	อบต.	โดย
จัะมีูกองทุนห้มู้�บ��น	 กองทุนตำ�บล	 และก�รุ่จััดรุ่ะบบสำ�งต�อ	 ซ่ึ่�งก�รุ่สำ�งต�อนั�น 
ชี�วับ��นได�ชี�วัยกันลงขันเพ้�อจััดซ้ึ่�อรุ่ถึมู�ไวั�บริุ่ก�รุ่ผู้้�ป่ัวัยในตำ�บล	โดยไมู�ต�องใชี�เงิน
งบปัรุ่ะมู�ณ	จั�ก	อบต.	สำ�วันเงินดอกผู้ลของกองทุนที�เก็บมู�	ก็จัะถ้ึกหั้กสำะสำมู
ไวั�	โดยมีูข�อตกลงวั��	ทุกกองทุนที�เกี�ยวักับเงินในตำ�บลต�องหั้กอย��งน�อยรุ่�อยละ
	5	ห้รุ้่อรุ่�อยละ	10	เข��กองทุนตำ�บล	และจัะมีูก�รุ่ให้�ชี�วับ��นเข��มู�มีูสำ�วันรุ่�วัมู
ในก�รุ่ด้แลก�รุ่ใชี�จั��ย	เงินกองทุนเห้ล��นี�	เพ้�อให้�เกิดคุวั�มูคุุ�มูคุ��ส้ำงสุำดในก�รุ่นำ�
เงินกองทุนมู�ใชี�	และที�นี�ยงัมีูธน�คุ�รุ่ห้มู้�บ��นของแต�ละห้มู้�	เพ้�อนำ�เงิน	ดอกเบี�ย
มู�ชี�วัยเห้ล้อชี�วับ��นในด��นสำวััสำดิก�รุ่ท�งสัำงคุมู	และก�รุ่จััดกิจักรุ่รุ่มูที�เกี�ยวัข�อง
กับสุำขภ�พ... 
	 (หมอแหว๋ว	:	คุณิสุวรรณิา	เมืองมะฝัาง		หนังสือมุมมองใหม่	จัำดการใหม่
	ในระบับัสุขภััาพ,	ปี	พ.ศ.2554)
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สรุีป สังคีรีาะห์ บทเรีียนการีพัฒนาสุขภาวัะชุุมชุน ติ.นาบัวั
	 บัทสังเคราะห์การพัฒนาสุขภััาวะชุมชนตำาบัลนาบััว	พบัว่าด้วยลักษณิะ
ทางประชากรและความสัมพันธ์ิในสังคมของคนนาบััว	 ที�มีความจำำาเป็นต้อง
แสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกัน	 แนวทางการจำัดการจำึงมีลักษณิะเป็นการ
แสวงหาพื�นที�ร่วมของชุมชน	 (Common	space/Co-Creative	Space)	 	 ใน
การนำาปัญหา	ความต้องการ	เพื�อแสวงหาทางออกร่วมกัน	ก่อให้เกิดแนวปฏิบััติ
และกตกิาการอยูร่่วมกัน	ซึึ่�งส่งผลอยา่งสำาคัญในการกำากับัให้คนในตำาบัลนาบััว
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	 ทั�งนี�อาจำกล่าวได้ว่า	กลไกการจัำดการชุมชนของตำาบัล
นาบััว	มีลักษณิะเป็นการจัำดการแบับัรวมหมู่	(Collective	management)	ซึึ่�ง
มีความมุ่งหมายเพื�อให้ชุมชนเกิดสุขภััาวะ	 (well-being)	 ที�มีดุลยภััาพทั�งด้าน
ความสัมพันธ์ิของชุมชน	 ด้านการผลิต/การทำามาหากิน	 และด้านคุณิค่าและ
ความหมายของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน	 บันฐานการปฏิบััติการชุมชน
เพื�อสร้างการเรียนรู้ในการเพิ�มศักยภััาพและความสามารถของชุมชนในการ
จัำดการตนเองภััายใต้บัริบัท	ทรัพยากร	และภูััมิปัญญาของชุมชน	ซึึ่�งสอดคล้อง

ภาพิแสดง ขบัวนการบัรหิารจัำดการที�นำาไปสู่การสนบััสนนุการส่งเสริมสุขภััาพ
ตำาบัลนาบััว	
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กับัหลักการของการสร้างเสริมสุขภััาพ	 ซึึ่�งองค์การอนามัยโลกระบุัว่าเป็น 
กระบัวนการที�สนับัสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภััาพและความสามารถใน
การจัำดการและพัฒนาสุขภััาพของเขาเองได้เพิ�มขึ�น	 (Health	 promotion	 is	
the	process	of		enabling	People	to	 increase	People	to	 increase	
Control	over	and	to	improve	their	Health)	(WHO	1986)	นอกจำากนี�	
IUHPE	 2007	 กำาหนดไว้ว่าการส่งเสริมสุขภััาพมีเป้าหมายเพื�อที�จำะเสริมพลัง
อำานาจำของบุัคคลในการควบัคุมปัจำจัำยที�มีผล	 ซึึ่�งประกอบัด้วยปัจำจัำยที�เรียกว่า	
determinants	of	Health	ได้แก่ปัจำจัำยทางด้านวัฒนธิรรม	 สังคม	เศรษฐกิจำ 
สิ�งแวดล้อม	 และที�อยู่อาศัย	 ซึึ่�งส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภััาพ	 ดังนั�นการส่งเสริม 
สุขภััาพมีบัทบัาทสำาคัญในการที�จำะสนับัสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันด้าน
สุขภััาพ	Health	promotion	can	play		a	Major	role	in	a	efforts	designed	
to	 tackle	Health	 inequalities	 ทั�งนี�	หลักการสำาคัญของแนวคิด	Ottawa	
charter	ในการส่งเสริมสุขภััาพขององค์การอนามัยโลกเมื�อปี	ค.ศ.1986	ระบุั
ว่ายทุธิศาสตร์พื�นฐานของการส่งเสริมสุขภััาพมี	3	กลุ่มยทุธิศาสตร์ประกอบัด้วย
การสนับัสนุนให้ประชาชนมีศักยภััาพและสมรรถนะที�สมบูัรณ์ิ	 การลดทอน
ความเหลื�อมลำ�าทางสังคมที�สัมพันธ์ิกับัสุขภััาพ	 และการสนับัสนุนการพัฒนา
สุขภััาพใน	 5	 มิติ	 ประกอบัด้วยการพัฒนา	 Public	 policy	 หรือนโยบัาย
สาธิารณิะ	 การสนับัสนุนปัจำจัำยสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อการส่งเสริมสุขภััาพ	 	 การ
สนับัสนุนให้ชุมชนปฏบัิัติการด้านสุขภััาพ	การพฒันาทักษะส่วนบุัคคล	และการ
ปรับัระบับับัริการที�เอื�อเฟ้ั�อต่อการสร้างเสริมสุขภััาพ	
	 ทั�งนี�จำากกระบัวนการพัฒนาดังกล่าว	นอกจำากก่อให้เกิดการเรียนรู้การ
แลกเปลี�ยนประสบัการณ์ิแล้ว	ยงัส่งผลให้เกิดคุณิสมบััติที�สำาคัญ	ซึึ่�งค้นพบัได้ใน
ตำาบัลนาบััว	 ซึึ่�งเกิดขึ�นจำากกระบัวนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน	 (Interactive	
Learning	 through	 Public	 Consciousness	 Development)	 ก่อให้เกิด
ลักษณิะการอยู่ร่วมกันของคนนาบััว	ประกอบัด้วย		
 1. คนื้ตำาบล่นื้าบ้วตระหน้ื้กว่า ต้องอย่้ร่วมในื้สิ�งแวดล้่อมเดียวก้นื้ ทีี่�
มีที่ร้พิยากรจำำาก้ด ปัญหาที�แต่ละคนประสบัอยู่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใด 
คนหนึ�ง	 ทุกคนจำะได้รับัผลกระทบั	 และทุกคนต้องมีความรับัผิดชอบัในการ
จัำดการร่วมกัน	(Collective	Management)
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 2. การเคารพิกฎเกณฑ์์/กตกิาการอย่้รว่มก้นื้	กฎในการอยูร่ว่มกันช่วย
ให้คนนาบััวอยูร่่วมกันอย่างสันติ	ปลอดภัััย	เช่น	การทำาแนวกันไฟั	การไกล่เกลี�ย
ข้อพิพาทเกี�ยวกับัที�ดิน	 และสิ�งก่อความรำาคาญ	 (กลิ�นขี�หมู)	 การไม่บุักรุกเพื�อ
แสวงหาประโยชน์จำากป่าของชุมชน	เป็นต้น	
 3. การแล่กเปลี่�ยนื้ความคิดเห็นื้ต่อก้นื้แล่ะก้นื้	 เมื�อเกิดความเห็นต่าง
หรือความเห็นไม่เหมือนกัน	ซึึ่�งเป็นธิรรมชาติการอยูร่่วมกันในสังคมย่อมมีความ
คิดที�ต่างกัน	 ฉะนั�นการแลกเปลี�ยนจึำงเป็นสิ�งสำาคัญ	 การแลกเปลี�ยนความคิด
เห็น	เป็นการฝึักให้คนในชุมชน มีการยอมร้บความคิดเห็นื้ผ้้อ้�นื้ แล่ะการต้ดสินื้
ใจำร่วมก้นื้ หลักการในการจัำดเวทีวิชาการ	คือ	ให้ทุกความคิด	ทุกเสียง	มีโอกาส
ได้แลกเปลี�ยน	ได้แสดงความคิดเห็น	ขณิะเดียวกันก็รับัฟัังความเห็นของผู้อื�น	
 4. การสร้างสำานึื้กแล่ะความร้้สึกเป็นื้เจ้ำาขัองร่วม (Collective  
conciousness) การที�เวทีวิชาการสามารถดำาเนินการอย่างต่อเนื�องได้	
มากกว่า	 20	 ปี	 นอกจำากสะท้อนว่าคนนาบััว	 เห็นคุณิค่าและความสำาคัญเวที
วิชาการแล้ว	ในกระบัวนการจัำดการเวทีวิชาการ	แกนนำายังใช้กุศโลบัาย	ยั�วให้
คิด	และแข่งขัน	เป็นการสร้างให้แต่ละหมู่บ้ัานเป็นเจ้ำาของและเป็นผู้ออกแบับั
เวทีวิชาการด้วยตนเองอย่างเต็มกำาลัง	 กระบัวนการจัำดการลักษณิะนี�เป็นการ
ตอกยำ�าถึง	 “ความเท่าเทียม”	 ในการเข้ามามีบัทบัาทจัำดการชุมชน	 แม้จำะเป็น
คนในชุมชนที�ไม่ได้มีตำาแหน่ง	 หรือมีสถานะทางสังคมใดๆ	 แต่ทุกคนในนาบััว	
จำะมีบัทบัาทในการจัำดการชุมชนของตนได้

ภาพิแสดง	การส่งเสริมสุขภััาพที�นำาไปสู่จัำดการสุขภััาวะชุมชน	ตำาบัลนาบััว			
      
        
 

In-put
(Capital)

Critical  Process Intermedia Output Health Outcome
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ตัิวัอย�างร้ีปธรีรีม  : การีจััดัการีป่าที�สัมพันธ์กับเวัทีเรีียนร้้ี
ชุุมชุน
	 เมื�อพูดถึงความสัมพันธ์ิระหว่างชุมชนที�อยู่กับัป่ากับัป่าไม้แล้ว	ไม่ว่าจำะ
เป็นพื�นที�ไหนต่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ิในเชิงของการเกื�อกูลกันระหว่าง
คนกับัป่าอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้	คนอยูกั่บัป่าคอยทำาหน้าที�ในการดูแลป่า	ในขณิะ
ที�ป่าเองก็คอยตอบัแทนคนดูแลป่าผ่านการเป็นแหล่งอาหาร	 แหล่งที�อยู่อาศัย	
แหล่งปัจำจัำย	 4	 คนนาบััวเป็นชุมชนที�อาศัยอยู่ในป่าและเกื�อกูลกับัป่ามา 
อย่างยาวนาน	 โดยป่าได้ให้ประโยชน์ต่อคนในชุมชนทั�งทางตรงและทางอ้อม 
กล่าวคือ	
	 ก.	 ประโยชน์ทางตรงของป่า	 คือการเป็นแหล่งอาหาร	 หรือ	 super	 
market	 ทั�งในอดีตจำนถึงปัจำจุำบััน	 เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ที�อยู่ล้อมรอบั
ตำาบัล	เป็นแหล่งที�ทุกคนในตำาบัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน	มาจัำบัจ่ำายใช้สอย	ทั�ง
เป็นแหล่งอาหาร	พืช	ผัก	ผลไม้	สัตว์ป่านานาชนิด	อีกทั�งยังเป็นแหล่งยาชั�นดี	
ประกอบัไปดว้ยสมุนไพรหลากหลาย	ป่าสามารถตอบัโจำทยก์ารดำาเนนิชีวิตของ
คนในชมุชนคดิเป็นร้อยละ	80	เมื�อเทียบักับัการผลติพืชผักปลูกเองและซืึ่�อจำาก
ตลาด
	 ข.	 ประโยชน์ทางอ้อม	 ชาวบั้านได้รับัประโยชน์ทางอ้อมจำากป่า	 คือใช้
เป็นที�เลี�ยงสัตว์	โดยส่วนใหญ่ชาวบ้ัานเลี�ยงวัวพันธ์ุิพื�นเมืองแบับัปล่อยให้หากิน
เอง	พื�นที�ป่าจึำงไม่เพียงคนเท่านั�นที�ได้ใช้ประโยชน์สารพัดหากแต่ยงัรวมถึงสัตว์
ด้วย	นอกจำากนี�ป่ายงัทำาหน้าที�ในการลดหมอกควนัที�ทำาให้เกิดมลพิษในอากาศ
สาเหตุที�ทำาให้เกิดปัญหาโรคร้ายต่างๆ	ทำาให้คนในชุมชนมีสุขภััาพแข็งแรง	ลด
การพึ�งพาการรักษาจำากการแพทย์สมัยใหม่
	 กระบัวนการจัำดการพื�นที�ป่าของคนนาบััว	 ซึึ่�งเป็นต้นนำ�าลำานำ�าแควน้อย	
ป่าต้นนำ�าลำานำ�าตอน	ซึึ่�งเป็นแหล่งนำ�าสำาคัญที�หล่อเลี�ยงคนทั�งตำาบัลนาบััว	สภััาพ
ป่าไม้ในพื�นที�เป็นป่าที�หลงเหลือจำากการทำาสัมปทานป่าไม้	 (ตำาบัลนาบััว	 เป็น
พื�นที�สัมปทานป่าไม้เมื�อปี	พ.ศ.2527)	สภััาพป่าแห้งแล้ง	ขาดความอุดมสมบูัรณ์ิ
ชาวบ้ัานในชมุชนเริ�มตระหนกัถึงปัญหาทรพัยากรในพื�นที�	เมื�อวันหนึ�งชาวบัา้น
ไม่สามารถหาไม้มาทำาตอกมัดข้าวได้	 ต้องมีการไปตัดไม้จำากที�อื�น	 มีการตั�ง
คำาถามว่า	 “บ้ัานเรามีป่า	 มีต้นนำ�า	 แล้วทำาไมต้องไปตัดไม้จำากพื�นที�ตำาบัลอื�น”	
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นอกจำากนั�นปัญหาไฟัป่าและหมอกควันยงัเป็นอีกปัญหาหนึ�งที�ชุมชนต้องเผชิญ
โดยปัญหาการเกิดไฟัป่าของชุมชนในตำาบัลนาบััวส่วนใหญ่	เกิดจำากคนต่างถิ�น
มีการลักลอบัเข้ามาล่าสัตว์ในพื�นที�	มีการล่าสัตว์ที�ต้องอาศัยไฟั	เช่น	การจุำดไฟั
ตีผึ�ง	การล่าตัวนิ�ม	ด้วยปัญหาดังกล่าวจึำงนำามาสู่การจัำดการปัญหา	ด้วยแนวคิด
“ป่าไม้สามารถฟ้ั�นฟูัได้หากทุกคนช่วยกัน”	 โดยชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบัริหารจัำดการ	สร้างสำานึกการดูแลรักษาป่าให้คนในชุมชน		
	 กิจำกรรมตำาบัลนาบััวที�เรียกว่า	 “เวทีวิชาการชาวบ้ัานตำาบัลนาบััว”	 ซึึ่�ง
เป็นเวทีความรว่มมือระหวา่งคนในชมุชนตำาบัลนาบััวแตล่ะหมู่บัา้นร่วมกับัภััาค
ประชาสังคม	 หน่วยงานของรัฐในการจัำดกิจำกรรมร่วมกันในประเด็นด้าน
ทรัพยากร	 มีการนำาเสนอผลงานการดำาเนินงานของแต่ละกลุ่ม	 โดยกิจำกรรม 
ดังกล่าวจำะมีการจัำดขึ�นปีละ	1	ครั�ง	ในวันที�	8	มกราคม	ของทุกปี	หมุนเวียนให้
แต่ละหมู่บ้ัานเป็นเจ้ำาภััาพ	ปัจำจุำบััน	(ปี	พ.ศ.2564)	เป็นปีจัำดงานครั�งที�	22	เป็น
เครื�องมือที�ชุมชนใช้ในการจัำดการบัริหารทรัพยากรทั�งประเด็นป่าเสื�อมโทรม
และปญัหาไฟัปา่และหมอกควนั	บันพื�นฐานการบัรหิารจำดัการโดยชุมชนมส่ีวน
ร่วม	การสร้างจิำตสำานึกให้คนในชุมชนและสืบัทอดสู่รุ่นต่อรุ่น	อาศัยจุำดแข็งของ
ชุมชนที�มีความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุิในชุมชน	 มีวัฒนธิรรม
ชุมชนที�สืบัทอดต่อกันมา	 มาเป็นเครื�องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชน 
ไม่ว่าจำะเป็นการปักธิงวันสงกรานต์บันภูััเขาซึึ่�งเป็นที�ตั�งป่าชุมชน	การเลี�ยงปาง
การบัวชปา่	โดยมีความรว่มมือกับัองคก์ร	ภััาคสว่นต่างๆ	ทั�งหน่วยงานรฐั	องคก์ร
ภััาคประชาสังคม	องค์กรศาสนา	
	 นอกจำากนั�นที�ผ่านมายังมีการดำาเนินงานที�เกี�ยวเนื�องกับัประเด็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและเพื�อลดปัญหาไฟัป่าและหมอกควัน	ได้แก่
	 1.	 การจัำดตั�งคณิะกรรมการดูแลป่า	 และออกกฎระเบีัยบั	 เช่น	 การ
ประกาศหวงห้ามการนำาหน่อไม้ออกมาขายให้กับัพ่อค้าที�มารับัซืึ่�อในหมู่บ้ัาน	
โดยกำาหนดให้หยุดนำาการนำาหน่อไม้ออกขายตั�งแต่วันที�	 31	 สิงหาคมถึงสิ�นปี
ของทุกปี	หากผู้ใดฝ่ัาฝ้ันจำะถูกคณิะกรรมการจัำบักุมส่งหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
	 2.	 การจัำดทำาข้อห้ามตัดไม้เผาถ่าน	โดยจัำดประชุมชี�แจำงให้กับัชุมชน	ใน
การคัดเลือกไม้ที�จำะนำามาเผาถ่าน	 เช่นไม้ที�ตายแล้ว	 ไม้ที�โค่นล้มตามธิรรมชาติ
หรือแนะนำาชุมชนให้หันมาใช้เตาแก๊สหรือเตาเศรษฐกิจำจำากซัึ่งข้าวโพด	เป็นต้น	
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	 3.	 การให้ความรู้ชุมชนเกี�ยวกับัการห้ามจุำดไฟัเผาป่าในฤดูแล้ง	 การให้
ความรู้เรื�องการเผาป่า	ความรู้เรื�องผลกระทบัจำากการเผาป่า	ทั�งต่อวิถีชีวิตมนุษย์
และสัตว์ป่า	ผลกระทบัต่อทรัพยากรธิรรมชาติ
	 4.	 การดับัไฟัป่า	 โดยเมื�อมีไฟัป่าเกิดขึ�นในเขตอนุรักษ์	 ผู้ที�อยู่ในชุมชน
จำะออกไปช่วยกันดับัไฟั	โดยมีผู้นำาและแกนนำาร่วมวางแผนในการเข้าไปดับัไฟั
เพื�อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิิภััาพ
	 5.	 การปลูกป่าเสริมในพื�นที�โล่งเตียน	และขอความร่วมมือจำากหมู่บ้ัาน
ข้างเคียงในตำาบัล	 รวมทั�งองค์การบัริหารส่วนตำาบัล	 โรงเรียน	 เครือข่าย 
สิ�งแวดล้อมภััาคประชาชน	และกลุ่มคนรักป่าต้นนำ�าลำานำ�าตอน	เพื�อเข้าร่วมการ
ปลูกป่า	การอนุรักษ์วังปลาหรือวังมัจำฉาในเขตลำานำ�าอนุรักษ์แควน้อยที�ไหลผ่าน
หมู่บ้ัาน
	 6.	 การปลูกป่าเสริมในพื�นที�ที�ไฟัป่าเผาตาย	 ปลูกเสริมแหล่งต้นนำ�าใน 
ป่าชุมชน	
	 7.	 มีการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นนำ�าลำานำาตอนและป่าชุมชน
	 ส่งผลให้เกิดกฎกติกาของชุมชนเกิดการรู้มูลค่าและคุณิค่าของป่า	 เกิดการ 
กระบัวนการเรียนรู้เรื�องป่าร่วมกันของคนในชุมชน	 ผ่านการทำางานวิจัำย	 และ
เกิดกระบัวนการทำางานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ
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ภาคเอกชน 
การขับเคล้�อนงานส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาพั 
กรณุ่ศึึกษา “ส่วนส่ามพัราน”  

ผศั.ดร.ภัท์ระ  แสุนไชยสุุริยา

 ท่�มา สวนส�มีพื้ร�นเป่น็ภู�คเอกชน	ท่ี่�เริ�มีพัื้ฒน�เกษตำรอนิที่ร่ยู่ใ์นพ้ื้�นท่ี่�
	30	ไร�	ปี่		พื้.ศ.2548	จำนเกิดก�รเร่ยู่นร้่และป่ระสบคว�มีสำ�เร็จำในก�รที่ำ�เกษตำร
อินที่ร่ยู่์ในปี่	พื้.ศ.2553	จ่ำงเริ�มีขยู่�ยู่ส�งตำ�อคว�มีร้่ให้กับเกษตำรกรผู้่้ผู้ลิตำในพ้ื้�นท่ี่�
ใกล้เค่ยู่งเพ้ื้�อเป็่นแหล�งผู้ลิตำวัตำถุั่ดิบส�งให้กับสวนส�มีพื้ร�น	 พื้ร้อมีๆ	 กันนั�น 
สวนส�มีพื้ร�นเริ�มีได้รับทุี่นสนับสนุนจำ�กสำ�นักง�นกองทุี่นสนับสนุนก�รวิจัำยู่ 
(สกว.)	 เพ้ื้�อพัื้ฒน�ธุ์รกิจำเพ้ื้�อสังคมี	 ตำ�อมี�ปี่	 พื้.ศ.2556	 สำ�นักง�นกองทุี่น
สนับสนุนสร้�งเสริมีเสริมีสุขภู�พื้	 (สสส.)	 เริ�มีเข้�มี�ม่ีส�วนในก�รสนับสนุน	 ปี่	
พื้.ศ.	2557	ม่ีก�รจัำดตัำ�ง	“ม่ีลนิธิ์สงัคมีสุขใจำ”	และม่ีก�รพัื้ฒน�อยู่��งตำ�อเน้�องตำ�มี
ลำ�ดับ	เห็นได้ว��	จำ�กคว�มีต้ำองก�รที่ำ�ง�นด้�นสังคมีขององค์กรภู�คเอกชน	ค้อ
สวนส�มีพื้ร�น	ร�วมีกับก�รสนับสนุนจำ�กภู�ครัฐ	นับตัำ�งแตำ�	สกว.	สสส.	สถั่�บัน
ก�รศ่กษ�	 ม่ีก�รพัื้ฒน�แนวคิดอยู่��งตำ�อเน้�องจำนส�มี�รถั่เป็่นต้ำนแบบง�นสร้�ง
สุขภู�พื้และขยู่�ยู่แนวคดิให้กับหน�วยู่ง�นภู�ครฐั	และภู�คเอกชนในก�รส�งเสรมิี
ก�รที่ำ�ง�นด้�นอ�ห�รป่ลอดภัูยู่	

 หลักคิดม่ีร่ป่แบบก�รพัื้ฒน�ตัำ�งแตำ�ต้ำนนำ��	(ผู้่้ผู้ลิตำ)	กล�งนำ��	(คนกล�ง/
แป่รร่ป่/ก�รจัำดก�รหลังก�รเก็บเก่�ยู่ว/แบรนด์สินค้�และบรรจุำภัูณ์ฑ์์)	ถ่ั่งป่ล�ยู่
นำ��	 (ผู้่้บริโภูค)	สร้�งก�รม่ีส�วนร�วมี	โดยู่ยู่่ดแนวคิด	ค้อ	หลักป่รัชญ่�เศรษฐกิจำ 
พื้อเพ่ื้ยู่งในก�รขับเคล้�อนง�น	 ในร่ป่แบบ	 บุคคล	 กลุ�มี	 และเคร้อข��ยู่	 ภู�ยู่ใต้ำ	
คว�มีร้่	และคว�มีเพ่ื้ยู่งพื้อในก�รดำ�รงช่พื้ระดับบุคคลและครอบครัว	ม่ีก�รรวมี
กลุ�มีเม้ี�อถ่ั่งระดับเศรษฐกิจำพื้อเพ่ื้ยู่งแบบก้�วหน้�ระดับองค์กรหร้อกลุ�มี	 และ



- 48 -

บทเรีียนการีสร้ีางเสริีมสุขภาพชุุมชุนพ้�นที� 
ภาคีีภาคี รัีฐ -เอกชุน - ท้องถิิ่�น

เมื�อกลุ่มหรือองค์กรมีความพอเพียงก็ร่วมมือกับัหน่วยงานภััายนอก	 สร้าง 
เครือข่าย	 ผสมผสานแนวคิดการตลาด	 (people	 place	 product)	 การเพิ�ม
มูลค่า/คุณิค่าผลิตภัััณิฑ์	กำาหนดกรอบัการทำางานตั�งแต่การผลิต	(production)	
การกระจำาย	(distribution)	การบัริโภััค	(consuming)

กรีอบแนวัคิีดัการีขับเคีล้ื่�อนงาน
Solution Menu Supply Chain Service Menu

ความรู้	จิำตสำานึก	นำาไปใช้ People	Product	Place	
พัฒนาการผลิต,	 มาตรฐาน
การผลิต,	มาตรฐานผลิตภัััณิฑ์,	
Public	 Brand,	 พัฒนาการ
ตลาดและการค้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	
มูล นิ ธิิ สั งคม สุข ใจำ , 	 สวน
สามพราน	ตลาดสุขใจำ	 	SCB	
โรงพยาบัาล	Market	place,	
บัจำก.เซ็ึ่นทรัลพัฒนา,	 มูลนิธิิ
สังคมสุขใจำ,	 ชุมชนเกษตร
อินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์,	
เครือข่ายวิสาหกิจำชุมชน

การกินดี	อยู่ดี	และมีความสุข
ของเกษตรอินทรีย์	
รูปแบับัการประกอบัการ	
เ กษตร อินท รี ย์ ต ามห ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจำพอเพียง
ความยั�งยืน	..	มีภูััมิคุ้มกัน
มีเหตุผล	พอประมาณิ
ความรู้	คุณิธิรรม

เศรษฐกิจำ/สังคม	สิ�งแวดล้อม/
วัฒนธิรรม
สม ดุล 	 พ ร้อม รับั ต่อการ
เปลี�ยนแปลง

องค์ความร้้แล่ะเที่คโนื้โล่ยี
เกษตรอินื้ที่รีย์
การผลิตระบับัเกษตรอินทรีย์

การใช้ พัน ธ์ุิ พืชและปุ�ย ใ ห้
เหมาะสมกับัพื�นที�
การอารักขาและส่งเสริมสุข
ภััาพพืช
การจัำดการนำ�า
การจัำดการของเสียและเศษ
วัสดุ
การเพิ�มมูลค่าผลผลิตเกษตร
การแปรรูปผลผลิตเกษตร
อินทรีย์
การจัำดการท่องเที�ยวเกษตร
เต็มรูปแบับั
การประกอบัการธุิรกิจำ	 และ
การบัริโภััคปลอดภัััย

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และการตลาดอินทรีย์
Design	 and	 planning:	 
detail	design	and	layout,	
farm	 operation	 plan,	 
feasibility	study
Farm	input:	preparing	for	
start	up,	human	resource	
preparation,	 all	 input	
supplying
Farm	management:	farm	
start	 up,	 production	 
process,	farm	accounting	
management
Process ing : 	 p roduct	 
design,	 value	 adding,	 
value	creation
Dis t r ibut ing : 	 market	
place,	distribution	centre,	
marketing	and	sale
Consumer:	 consumer	
behaviour	 and	 need,	 
service,	evaluation
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	 พัฒนาการขับัเคลื�อนงานเกษตรอินทรีย	์มีการพัฒนาพื�นที�เกษตรอินทรีย์
สวนสามพราน	(ปี	พ.ศ.2548	)	มีโครงการรับัทุนจำาก	สกว.	(ปี	พ.ศ.2553)	มี
โครงการรับัทุนจำากสสส.	(ปี	พ.ศ.2556-ปัจำจุำบััน)	

โคีรีงสร้ีาง 
	 ในด้านโครงสร้าง	 เกิดกลุ่มธุิรกิจำเชิงคุณิค่า	 (ปี	พ.ศ.2553)	 ศูนย์พัฒนา
เกษตรอินทรีย์สุขใจำ	(ปี	พ.ศ.2556)	มูลนิธิิสังคมสุขใจำ	(ปี	พ.ศ.2557)	เครือข่าย
เกษตรกรวิสาหกิจำชุมชน	 (ปี	 พ.ศ.2559)	 บัริษัทสุขใจำออร์แกนิกวิสาหกิจำ 
เพื�อสังคม	จำำากัด	(ปี	พ.ศ.2560)	เครือข่ายวิสาหกิจำชุมชนสุขใจำออร์แกนนิก	(ปี	
พ.ศ.2560),	สมาพันธ์ิเกษตรอินทรียไ์ทย	พีจีำเอส	(ปี	พ.ศ.2561),	สมาคมผู้บัริโภััค
อินทรียไ์ทย	(ปี	พ.ศ.2562)	ศนูยเ์รียนรู้สามพรานโมเดล	อะคาเดมี�	(ปี	พ.ศ.2562)

ชุ�องทางการีกรีะจัาย/ติลื่าดั
	 ในส่วนช่องทางการกระจำายสินค้าและการตลาด	มีช่องทางดังนี�	Lemon	
farm	(ปี	พ.ศ.2556)	ตลาดสขุใจำ	(ปี	พ.ศ.2557)	ตลาดสุขใจำสัญจำร	(ปี	พ.ศ.2557)	
ตลาดแนว	CSR	(ปี	พ.ศ.2557)	วนัสังคมสุขใจำ	(ปี	พ.ศ.2557)	โดยมีการเพิ�มช่อง
ทางจัำดจำำาหน่าย	ตลาดสุขใจำสัญจำร	(ปี	พ.ศ.2557)	farm-to-firm	(ปี	พ.ศ.2558)		
farm-to-function	(ปี	พ.ศ.2558)	สุขใจำพา	(ผู้บัริโภััค)	เที�ยวสวน	(ปี	พ.ศ.2559)	
ตราสินค้าสุขใจำ	 Farm	 visit	 (ปี	 พ.ศ.2562)	 ตลาดออนไลน์	 (Thai	 Organic	
Platform)	ในปัจำจุำบััน

ผู้ลื่เชิุงกรีะบวันการี/ผู้ลื่ผู้ลิื่ติ/ผู้ลื่ลัื่พธ์
	 จำากการพัฒนามาเป็นลำาดับั	ทำาให้เกิดผลเชิงกระบัวนการ	ผลผลิต	และ
ผลลัพธ์ิ	 ดังนี�	 ต้นแบับัแหล่งจำำาหน่ายและแหล่งผลิต	 (กลุ่มเกษตรอินทรีย์ผัก 
ผลไม้ข้าว)	(ปี	พ.ศ.2557)	โรงเรียนอินทรีย์	(ปี	พ.ศ.2557)		MOU	กับัภััาครัฐ	
40	 หน่วยงาน	 (ปี	 พ.ศ.2557)	 ระบับัรับัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบับัมี 
ส่วนร่วม	(participatory	guarantee	system;	PGS)/IFOAM	(ปี	พ.ศ.2557),	
การรับัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบับักลุ่ม	(Sampran	Model	ICS)	(ปี	พ.ศ.	
2559),	 	 เกษตรกรกำาหนดราคาผลผลิต	 (ปี	 พ.ศ.2558)	 ต้นแบับั/ศูนย์เรียนรู้	 
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วิดีทัศน์สามพรานโมเดลชุดที�	1-4	(ชุดความรู้	พื�นฐานการทำาเกษตอินทรีย,์	การ
ขับัเคลื�อนด้วยระบับัรับัรองแบับัมีส่วนร่วม,	 การทำามาตรฐานเกษตอินทรีย์	
IFOAM,	 มกษ.9000,	 ชุดความรู้การขับัเคลื�อนตลาดสุขใจำและตลาดสุขใจำ 
สัญจำร,	 ช่องทางการทำาตลาดอินทรีย์,	 การขับัเคลื�อนสามพรานโมเดลโมเดล
ธุิรกิจำบันฐานการค้าที�เป็นธิรรม	 อ้างอิงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจำพอเพียง 
(ปี	พ.ศ.2557-2560)	ระบับัการวางแผนการผลติ,	การแปรรปูผลิตภัััณิฑ์/ระบับั
ตรวจำสอบัสินค้าย้อนกลับั	(ปี	พ.ศ.2560)	

นโยบาย
	 ด้านผลลัพธ์ิเชิงนโยบัายที�เอื�อต่อการสร้างเสริมสุขภััาพ	ได้แก่	นโยบัาย
เพิ�มพื�นที�เกษตรอินทรีย์จำำานวน	 5	 ล้านไร่ภััายในปี	พ.ศ.2564	 (ปี	พ.ศ.2560)	
นโยบัายเมืองปลอดภัััยนครปฐม	(ปี	พ.ศ.2560)		ขยายพื�นที�	(เชียงราย	เชียงใหม่
นครศรีธิรรมราช	อำานาจำเจำริญ	และสุรินทร์	(ปี	พ.ศ.2562)

ภาคีี 
	 สำาหรับัภััาคใีนการขับัเคลื�อนงาน	ประกอบัด้วย	สถาบัันการศกึษา	ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จุำฬาลงกรณ์ิมหาวิทยาลัย	ภััาค
เอกชน	ได้แก่	modern	trade	top	supermarket	 โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซึ่ต์	โรงแรมพลาซ่ึ่า	ดิแอทธิินี	บัางกอก	โฮัเตล,	โรงเรียน,	ธินาคารไทยพานิชย์	
บัริษัทนำ�าตาลมิตรผล	 กระทรวงพานิชย์	 บัริษัทสยามคูโบัต้า	 (ปี	 พ.ศ.2557)	
บัริษัทประชารัฐ	มูลนิธิิพิทักษ์สิทธิิเด็ก	โรงแรมสุโกศล

กิจักรีรีม
	 ในการขับัเคลื�่อนงาน	 มีการดำาเนินกิจำกรรมที�หลากหลาย	 โดยกิจำกรรม
หลักมีเป้าหมายเพื�อสร้างการรับัรู้	 ความเชื�อมั�นและส่งเสริมการบัริโภััคเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มผู้บัริโภััคระดับัต่างๆ	 ได้แก่	 ปัจำเจำกบัุคคล	 ระดับัองค์กร	 
(ผู้ประกอบัการ)	และระดบััชุมชน/สังคม	โดยการสร้างและพัฒนาศักยภััาพด้าน
การผลิต	 (ระหว่างและหลังการเก็บัเกี�ยว)	 พัฒนาการเพิ�มคุณิค่าและมูลค่า
ผลผลิต	 การเผยแพร่ชุดความรู้เกษตรอินทรีย์	 พัฒนาช่องทางจัำดจำำาหน่าย
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ออนไลน์/ออนไซึ่ต์	(Thai	digital	platform)	ตลาดนัดสุขใจำ	(ตลาดประจำำาปี)	
การพัฒนาระบับัรับัรองการผลิตเกษตรอินทรีย์	 การตรวจำสารเคมีในเลือดผู้
บัริโภััค	สร้างกลไกการเชื�อมโยงระหวา่งผู้ผลิต	ผู้ประกอบัการ	และผู้บัรโิภััคผ่าน
การจัำดกิจำกรรมต่างๆ	

คีวัามสำาเร็ีจั 
	 ในส่วนความสำาเร็จำที�เป็นรูปธิรรม	ได้แก่	เพิ�มการเข้าถึงการบัริโภััคอาหาร
จำากการผลิตแบับัเกษตรอินทรีย์	 เพิ�มจำำานวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์	
พัฒนาระบับัการตรวจำสอบัคุณิภััาพเพื�อสร้างความเชื�อมั�น	ชุดความรู้ในการผลิต
แบับัเกษตรอินทรีย์	
 ผล่กระที่บเชิิงเศัรษฐกิจำ	ตลาดสุขใจำมีเงินหมุนเวียน	30	ล้านบัาทต่อปี,	
ตลาดสุขใจำสัญจำร	มีเงินหมุนเวียน	2	ล้านบัาทต่อปี,	สวนสามพรานซืึ่�อผลผลิต
จำากเกษตรกร	10	ล้านบัาทต่อปี,	โรงแรม	ร้านอาหารในกรุงเทพฯ	ซืึ่�อผลผลิต
จำากเกษตรกร	2	ล้านบัาทต่อปี,	โครงการ	Farm	to	Function	ซืึ่�อข้าวอินทรีย์
จำากเกษตรกร	18	 ล้านบัาทต่อปี,	 ต้นทุนการผลิตลดลงจำากการเลิกใช้สารเคมี
เกษตร	ร้อยละ	70
 ผล่กระที่บเชิิงส้งคม	เกิดสังคมใหม่ที�มีส่วนร่วมทั�งผู้ผลิต	ผู้ประกอบัการ
และผู้บัริโภััค	 ซึึ่�งการขับัเคลื�อนสังคมอินทรีย์และการค้าที�เป็นธิรรม	 ช่วยลด
ความเลื�อมลำ�าทางสังคมได้
 ผล่กระที่บด้านื้สิ�งแวดล้่อม	 คุณิภััาพดินและนำ�าดีขึ�น	 เมื�อเลิกใช้เคมี
เกษตร	และช่วยลดปริมาณิคาร์บัอน	เนื�องจำากห่วงโซ่ึ่คุณิค่าอาหารสั�นลง

กรีอบวิัเคีรีาะห์ เชุ้�อมโยง กับ กฏิบัติรีออติติาวัา
	 เมื�อใช้กรอบัการขับัเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภััาพตามกฏบััตรออตตาวา	
กล่าวได้ว่า	สวนสามพราน	ได้มีการดำาเนินงานตามองค์ประกอบั	ด้านนโยบัาย
คือการเพิ�มพื�นที�เกษตรอินทรีย์	 ด้านปัจำจัำยแวดล้อม	 คือการสร้าง/พัฒนา 
ช่องทางการตลาด	 เพื�อให้เข้าถึงอาหารอินทรีย์	 ด้านศักยภััาพชุมชน	 คือการ
พัฒนาศักยภััาพและการรวมกลุ่ม	 (กลุ่ม/เครือข่าย/สมาคม)	 ด้านทักษะ 
ส่วนบุัคคล	 คือการสร้าง	 (กิจำกรรมท่องเที�ยวที�ผสมผสานการเรียนรู้เรื�อง 
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เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัััย)	 (กิจำกรรมท่องเที�ยว)	 และการปรับัระบับั
บัริการคือการพัฒนา/สร้าง	(ระบับัติดตามสนับัสนุน/การรับัรองมาตรฐาน	PGS/
ICS	ตลอดจำนตราสินค้าอินทรีย์สุขใจำ)	

บทสรุีป
	 การเคลื�อนงาน	“เกษตรอินทรีย”์	ของ	สวนสามพราน	ซึึ่�งเป็นภััาคเอกชน
	ใช้ฐานคิด	ปรัชญาเศรษฐกิจำพอเพียง	และธุิรกิจำเพื�อสังคม	โดยปรัชญาเศรษฐกิจำ
พอเพียง	มี	2	ขั�นตอนหลัก	คือ	
	 1)	 ขั�นฐานราก	 เป็นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตโดยมีหลักคิด	 คือ 
“ความพอประมาณิ”	 เป็นการผลิตบันฐานทรัพยากรที�มีอยู่	 “ความมีเหตุผล”	
เป็นการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์	และ	“การสร้างภูััมิคุ้มกัน”	เป็นการพัฒนาการ
คิดเชิงสังเคราะห์ซึึ่�งนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม	
	 2)	 ขั�นก้าวหน้า	เป็นการยกระดับั	ด้วยการรวมกันเป็น	“กลุ่ม”	ให้เกิด
และใช้พลังกลุ่มในการขับัเคลื�อนงาน	 และการสร้างเครือข่าย	 ที�เป็นการรวม 
“กลุ่ม”	 ให้การเกิดการขยายผลมากขึ�น	 ในส่วนฐานคิดธุิรกิจำเพื�อสังคมนั�น	 ใน
ด้านธุิรกิจำ	 ใช้แนวคิดหลัก	 3Ps	 (people	 product	 place)	 มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ิตั�งแต่ต้นนำ�าจำนถึงปลายนำ�า	คือ	การผลิต/แปรรูป	การกระจำาย	และ
การบัริโภััค	 มีการพัฒนาการผลิต,	การเพิ�มมูลค่า	 (แปรรูป),	มาตรฐานการผลิต,	
มาตรฐานผลิตภัััณิฑ์,	 การสร้าง	 Public	 Brand,	 พัฒนาการตลาดและการค้า	
และในส่วน“เพื�อสังคม”	 เป็นการดำาเนินการธุิรกิจำแนวใหม่	 ที�สร้างการมีส่วน
ร่วม	มีช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับัผู้บัริโภััค	คือ	“ตลาดสุขใจำ”	ที�มีการ
บัริหารตลาดในรูปคณิะกรรมการที�มีองค์ประกอบัจำากผู้ค้า	 ตัวแทนผู้บัริโภััค	
และ	 “สมาคมผู้บัริโภััคเกษตรอินทรีย์”	 ที�มีองค์ประกอบัทั�งผู้ผลิต	 ผู้บัริโภััค	
หน่วยงานภััาครฐัที�เป็นฝ่ัายกำากับั	สถาบัันการศกึษาที�เป็นองคก์รด้านการพฒันา
		 ดังนั�น	 หากใช้มุมมองจำาก	 “กฎบััตรออตตาวา”	 ในการขับัเคลื�อนงาน	
ของ	สวนสามพราน	เห็นได้ชัดเจำนว่า	



- 53 -

บทเรีียนการีสร้ีางเสริีมสุขภาพชุุมชุนพ้�นที� 
ภาคีีภาคี รัีฐ -เอกชุน - ท้องถิิ่�น

	 (1)	 มีการขับัเคลื�อนในระดับันโยบัาย	 คือ“นโยบัายเพิ�มพื�นที�เกษตร
อินทรีย์”	
	 (2)	 การพัฒนากลไกที�สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 ซึึ่�งชุมชนในที�นี�คือ	
ผู้ผลิต	และผู้บัริโภััค	เกิดเป็น	“กลุ่มเกษตรอินทรีย์”	“เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
แห่งประเทศไทย”	 “สมาคมผู้บัริโภััคเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย”	 ตลอด
จำนการพัฒนาเครื�องมือ	 “การรับัรองเกษตรอินทรีย์แบับัมีส่วนร่วม	 พีจีำเอส	
(Participatory	Guarantee	Accreditation)”
	 (3)	 การสร้างปัจำจัำยแวดล้อมที�เอื�อ	 ได้แก่	 การเปิดช่องทางการตลาด	
“Thai	Organic	Platform”	ที�เป็นช่องทางการเข้าถึงอาหารเกษตรอนิทรีย	์การ
จัำดงาน	“ตลาดนัดสุขใจำ”	ประจำำาปี	
	 (4)	การพัฒนาทักษะ	ได้แก่	การจัำดกิจำกรรมอบัรม/ประชุมเชิงปฏิบััติการ
ต่างๆ	การท่องเที�ยวเกษตรอินทรีย์	การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บัไซึ่ต์	สามพราน
โมเดล	ตลอดจำนช่องทางอื�นๆ	
	 (5)	 การปรับัระบับับัริการ	 โดยการจัำดตั�ง	 สามพรานโมเดล	 อะคาเดมี�	 
มีแผนงาน/กิจำกรรมสนับัสนุนเกษตรกรอินทรีย์ผู้ผลิต

แหลื่�งข้อม้ลื่ : 
	 โมเดลธุิรกิจำเกื�อกูลสังคม	Sampran	Model	ประเทศไทย.	https://www.sampran-
model.com/	เข้าถึงเมื�อ	7เมษายน	พ.ศ.2564
	 อนุตตรา	 สนิทเชื�อ.	 การศึกษาประเมินผลการดำาเนินการของสามพรานโมเดล	 จัำงหวัด
นครปฐม.	การค้นคว้าอิสระ.	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบััณิฑิต(บัริหารรัฐกิจำและกิจำการสาธิารณิะ)	
สาขาวิชาบัริหารรัฐกิจำและกิจำการสาธิารณิะสำาหรับันักบัริหาร	 คณิะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธิรรมศาสตร์.	2559.
	 กิตติคุณิ	แสงนิล,	สันติธิร	ภูััริภััักดี.	การศึกษาแนวทางการบัริหารจัำดการเพื�อความยั�งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง	ของวิสาหกิจำเพื�อสังคม	กรณีิศึกษา	สามพรานโมเดล	โดย
มูลนิธิิสังคมสุขใจำ.	Veridian	E-Journal	(ฉบัับัภััาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ
ศิลปะ),	ปีที�	11	ฉบัับัที�	1	เดือนมกราคม	–	เมษายน	2561,	หน้า	168-182.
	 มูลนิธิิสังคมสุขใจำ.	รายงานฉบัับัสมบูัรณ์ิ	โครงการจัำดการห่วงโซ่ึ่อาหารอินทรียสู่์ผู้บัริโภััค
เพื�อสุขภััาวะที�ดี	 บันปรัชญาเศรษฐกิจำพอเพียง	 ในจำังหวัดนครปฐมและจำังหวัดใกล้เคียงอย่าง 
ยั�งยืน.	(2561)
	 มูลนิธิิสังคมสุขใจำ.	 รายงานฉบัับัสมบูัรณ์ิ	 โครงการพัฒนา	 ขยายผล	 แหล่งผลิตอาหาร

อินทรียเ์ชื�อมโยงสู่ผู้บัรโิภััค	เพื�อสุขภััาวะที�ดีในพื�นที�จัำงหวัดนครปฐมและจำงัหวัดใกล้เคียง.	(2563)	
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Social Enterprise 
กับการีสร้ีางเสริีมสุขภาพ

สุดาร้ตน์ื้ โรจำน์ื้พิงศ์ัเกษม
ศัลิ่ษา กนื้กธ้ิญญาร้ตน์ื้ 

 สมาคีมธุรีกิจัเพ้�อสังคีม จัำดตั�งเมื�อปี	พ.ศ.2562	เกิดจำากการรวม
ตัวของธุิรกิจำเพื�อสังคมทั�วประเทศไทย	มีจุำดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิก	และระหว่างสมาชิกกับัหน่วยงานอื�นๆ	ทั�งในและต่างประเทศ	
เพื�อส่งเสริมให้ธุิรกิจำเพื�อสังคมประสบัความสำาเร็จำในการประกอบัการ	ควบัคู่กับั
การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ�งแวดล้อม	 รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาใน
วงกว้างยิ�งขึ�นไป	นอกจำากนี�	สมาคมยังสนับัสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจำ
เกี�ยวกับัธุิรกิจำเพื�อสังคม	ให้กับัสาธิารณิชนทั�วไป

 ธุรีกิจัหร้ีอกิจัการีเพ้�อสังคีม (Social Enterprise) คือ	
กิจำการที�มีจุำดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ�งแวดล้อม	โดยใช้กลไก
การบัรหิารจัำดการที�ดีของภััาคธิรุกิจำ	บัวกกบััความรู้	และนวัตกรรมสงัคม	มคีวาม
ยั�งยืนทางการเงินจำากรายได้หลักที�มาจำากสินค้าหรือบัริการโดยไม่ต้องพึ�งพาเงิน
บัริจำาค	และมีการนำาผลกำาไรที�เกิดขึ�นไปลงทุนซึ่ำ�าเพื�อขยายผลกระทบัทางสังคม
ที�เกิดขึ�น	(ที�มา:	สำานักงานสร้างเสริมกิจำการเพื�อสังคมแห่งชาติ)

คุีณีลัื่กษณีะสำาคัีญของกิจัการีเพ้�อสังคีมมีอะไรีบ้าง
	 •	 มีเป้าหมายทางสังคมและสิ�งแวดล้อม
	 •	 มีรูปแบับัการดำาเนินการที�มีความยั�งยนืทางการเงินเป็นมิตรต่อสังคม
และสิ�งแวดล้อม
	 •	 ผลกำาไรกลับัคืนสู่สังคม	และเป้าหมายที�กำาหนดไว้
	 •	 ดำาเนินการอย่างโปร่งใส	มีธิรรมาภิัับัาล
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 องค์ีกรีการีกุศึลื่เหม้อนกับ SE หร้ีอไม� :	 แม้ว่าองค์กรทั�ง 
2	แบับัมีเป้าหมายทางสังคมเป็นวัตถุประสงค์สำาคัญเหมือนกัน	แต่องค์กรการ
กุศลมักมีรายได้จำากการบัริจำาคซึึ่�งมีความไม่แน่นอน	 แต่	 SE	 มีรายได้จำากการ
จำำาหน่ายสินค้าและบัริการที�มีมูลค่าหรือคุณิค่าส่งมอบัที�กลุ่มลูกค้ายินดีจ่ำาย	 
ดังนั�นรายได้จำะโยงกับัคุณิภััาพ	 ไม่ใช่ความสงสารหรือเห็นใจำ	 จุำดต่างสำาคัญจึำง
อยู่ที�รูปแบับัการดำาเนินการและโอกาสความยั�งยืนทางการเงินขององค์กร

SOCIAL+ 
ENTERPRISE
=?
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 SE ติ�างกับธุรีกิจัปกติิติรีงไหน: SE กับัธุิรกิจำทั�วไป	 ต่างที� 
เป้าหมายในการจัำดตั�งองค์กร	ธุิรกิจำปกติแม้จำะทำาเรื�องที�อาจำสร้างผลกระทบัต่อ
สังคม	เช่น	สร้างการจ้ำางงาน	แก้ปัญหาสิ�งแวดล้อม	ฯลฯ	แต่มักจำะเป็นกิจำการ
ที�เน้นการสร้างผลกำาไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นหรือเจ้ำาของเป็นสำาคัญ	ในขณิะที�กิจำการ
เพื�อสังคมจำะเน้นการตั�งกิจำการที�มีเป้าหมายทางสังคมและสิ�งแวดล้อมเป็น 
ตัวตั�ง	สามารถระบัแุละกำาหนดผู้ได้รับัประโยชน	์และผลกระทบัทางสงัคมอยา่ง
ชัดเจำน
 CSR = SE: CSR ไม�ใชุ� SE เพราะ	CSR	คือการนำาผลกำาไรเพียง
ส่วนเล็กน้อยมาจัำดกิจำกรรมทางสังคม	แต่ในทางกลับักัน	 SE	 เน้นการสร้างผล 
กระทบัทางสังคมผ่านตัวกิจำกรรมหลักของกิจำการ	โดยผลกำาไรที�เกิดขึ�นจำะนำาไป
ลงทุนซึ่ำ�าเพื�อสร้างผลกระทบัทางสังคมที�มากยิ�งๆ	ขึ�นไป

CSR = SE?
SE 

SOCIAL 
ENTERPRISE

CSR  
CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY
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ภาพรีวัมของ SE ดั้านสุขภาพ 
(สรุปข้อมูลจำาก	State	of	Social	Enterprise	in	Thailand)
	 ธุิรกิจำเพื�อสังคมเป็นองค์กรที�มีลักษณิะสำาคัญ	ได้แก่	มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการดำาเนินงานเป็นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม	ใช้เครื�อง
มือทางธุิรกิจำในการดำาเนินงานและลงทุนซึ่ำ�าเพื�อบัรรลุวัตถุประสงค์ด้านสังคม	
และมีการวัดผลลัพธ์ิทางสังคมและสิ�งแวดล้อม	 ทำาให้ธุิรกิจำเพื�อสังคมแตกต่าง
จำากองค์กรธุิรกิจำที�มีโครงการ	CSR	 ที�วัตถุประสงค์การดำาเนินงาน	 โดยองค์กร
ธุิรกิจำปกติยังคงมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างกำาไรสูงสุดให้กับัผู้ถือหุ้น	 และ
การดำาเนินงานดา้นสังคมเปน็การนำากำาไรบัางสว่นที�เกิดขึ�นไปดำาเนนิการเทา่นั�น
และต่างกับัองค์กรเพื�อสังคมดั�งเดิมที�การสร้างความยั�งยืนทางการเงิน	 โดยไม่
รอเงินสนับัสนุนเพียงอย่างเดียว
	 ธุิรกิจำเพื�อสังคมมีการดำาเนินงานในอุตสาหกรรม	 และประเด็นปัญหา
สังคมและสิ�งแวดล้อมที�หลากหลาย	ในการสำารวจำข้อมูลภััายใต้โครงการ	State	
of	Social	Enterprise	in	Thailand	ในปี	พ.ศ.2563	พบัว่ามีธุิรกิจำเพื�อสังคม
ที�ทำางานด้านสุขภััาพมากเป็นอันดับัสาม	 ร้อยละ	 11.6	 จำากจำำานวนธุิรกิจำเพื�อ
สังคมทั�งหมด	รองจำากด้านการเกษตร	ปศุสัตว์	และประมง	ร้อยละ	15.8	และ
ด้านการศึกษา	ร้อยละ	12.3	ตามลำาดับั

ตัิวัอย�างธุรีกิจัเพ้�อสังคีมที�ทำางานดั้านสุขภาพ
	 •	 บัริษัท	 วิสาหกิจำเพื�อสังคมสุขภััาพชุมชน	 จำำากัด	 ให้บัริการนวดเพื�อ
สุขภััาพเพื�อแก้ปัญหา	 office	 syndrome	 และ	 NCD	 ให้กับัลูกค้า	 โดยมี
วัตถุประสงค์ทางสังคมเพื�อสร้างงานและอาชีพให้กับักลุ่มอดีตผู้ต้องขังหญิง	
เยาวชนชาตพัินธ์ุิ	และหญงิมุสลิมที�สูญเสียหัวหน้าครอบัครวัจำากเหตกุารณิค์วาม
รุนแรงในพื�นที�สามจัำงหวัดชายแดนภััาคใต้
	 •	 บัริษัท	 บััดดี�	 โฮัมแคร์	 วิสาหกิจำเพื�อสังคม	จำำากัด	 ให้บัริการสุขภััาพ
ด้วยการเยี�ยมบ้ัานผู้สูงอายุ	 โดยคิดค่าบัริการในราคาที�สมเหตุสมผล	 มี
วัตถุประสงค์ทางสังคมเพื�อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบัริการสุขภััาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ทั�งด้วยการเกบ็ัค่าบัริการในราคาสมเหตสุมผลกบััผู้ใช้บัริการที�มีกำาลังจ่ำาย	และ
การใหบ้ัริการโดยไมเ่สียค่าใช้จ่ำายให้กับัผู้ใช้บัริการรายไดน้้อย	ตลอดจำนการจำา้ง
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งานเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุิเป็นผู้ให้บัริการ
	 •	 บัริษัท	ยงัแฮัปปี�	จำำากัด	สร้างชุมชนผู้สงูอาย	ุเพื�อแก้ไขปัญหาผู้สงูอายุ
ติดบ้ัานหรือติดเตียง	 ด้วยการทำาให้ผู้สูงอายุอยู่ในช่วง	 active	 aging	 ให้นาน
ที�สุด	 ผ่านการร่วมกิจำกรรมทั�งแบับัออฟัไลน์และออนไลน์	 โดยมีรายได้จำาก 
ค่าเข้าร่วมงานจำากผู้สูงอายุและการสนับัสนุนจำากบัริษัทเอกชน

สรุีปเปรีียบเทียบปรีะเด็ันเกี�ยวักับธุรีกิจัเพ้�อสังคีมโดัยทั�วัไป
แลื่ะธุรีกิจัเพ้�อสังคีมดั้านสุขภาพ

ประเด็นื้ ธุิรกิจำเพ้ิ�อส้งคมโดยท้ี่�วไป ธุิรกิจำเพ้ิ�อส้งคมด้านื้สุขัภาพิ

รู ป แ บั บั ก า ร จัำ ด ตั� ง
องค์กร

ส่วนใหญ่จำดทะเบีัยนเป็น
นิติบุัคคลในรูปแบับับัริษัท
จำำากัด	 (ร้อยละ	 62.3)	 บัาง
ส่วนยังไม่จำดทะเบัียนเป็น
นิติบุัคคล	 (ร้อยละ	 10.3)	
ส่ ว น ที� เ ห ลื อ มี ก า ร จำ ด
ทะเบีัยนในหลากหลาย 
รูปแบับั	 ได้แก่	 สหกรณ์ิ	 
(ร้อยละ	 8.2)	 มูลนิธิิหรือ
สมาคม	 (ร้อยละ	5.5)	 ห้าง
หุ้นส่วน	(ร้อยละ	4.1)	และ
วิสาหกิจำชุมชน	 (ร้อยละ	
3.4)	

มีลักษณิะคล้ายธุิรกิจำเพื�อสังคม
ประเภััทอื�น	กล่าวคือ	เป็นบัริษัท
จำำากัดมากที�สุด	 (ร้อยละ	 58.8)	
ลำา ดับัต่อมาเ ป็นมูลนิ ธิิห รือ
สมาคม	 (ร้อยละ	 17.6)	 ส่วนที�
เหลือมีทั�งประเภััทที�จำดทะเบีัยน
เป็นนิติบุัคคลประเภััทอื�นหรือ
ยังไม่จำดทะเบีัยน

เงินทุน ได้รับัเงินทุนในรูปของเงิน
สนับัสนุนจำากบัริษัทเอกชน
มากที�สุด	 (ร้อยละ	 26.1)	
สำา ห รั บัแห ล่ ง เ งิ น ทุ น ที�
สามารถเข้าถึงได้เป็นอันดับั
	2	และ	3	ล้วนเป็นแหล่งเงิน
ทุนที�ไม่เป็นทางการ	 ได้แก่	
เงินทุนจำากครอบัครัวและ
เพื�อน	 (ร้อยละ	25.3)	และ
รายได้ส่วนตัวจำากแหล่งงาน
อื�น	(ร้อยละ	23.3)	แสดงให้
เห็นว่าธุิรกิจำเพื�อสังคมยังมี

ระบุัว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทุนใดได้เลย	 ถึงร้อยละ	 47.1	
สำาหรับัแหล่งเงินทุนที�ได้รับัมาก
เป็นอันดับัหนึ� ง คือ	 การรับั
บัริจำาค	 (ร้อยละ	 41.2)	 รองลง
มาได้แก่	เงินสนับัสนุนจำากภััาค
เอกชน	 เงินทุนจำากครอบัครัว
และเพื�อน	 และรายได้ส่วนตัว
จำากแหล่งงานอื�น	(ร้อยละ	29.4	
ทั�งสามแหล่ง)
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ข้อจำำากัดในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที�เป็นทางการ	และผู้
เข้าร่วมสำารวจำร้อยละ	21.2	
ระบุัว่าไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนประเภััทใดๆ	
ได้เลย

แหล่งรายได้	 มีรายได้ส่วนใหญ่มาจำาก
การขายสินค้าและบัริการ	
•	ร้อยละ	51.4	ของผู้เข้าร่วม
สำารวจำมีรายได้ทั�งหมดจำาก
การขายสินค้าและบัริการ	
•	ร้อยละ	21.2	มีรายได้จำาก
การขายสินค้าและบัริการ
มากกว่าร้อยละ	50	ของราย
ได้ทั�งหมดของกิจำการ	
•	ร้อยละ	23.3	มีรายได้จำาก
การขายสินค้าและบัริการ
น้อยกว่าร้อยละ	 50	 (หรือ
หมายความวา่รับัเงินบัริจำาค
หรือเงินสนับัสนุนมากกว่า
ร้อยละ	50)

มีลักษณิะใกล้เคียงกับัธุิรกิจำเพื�อ
สังคมโดยทั�วไป
•	ร้อยละ	41.2	มีรายได้ทั�งหมด
จำากการขายสินค้าและบัริการ	
•	ร้อยละ	23.5	มีรายได้จำากการ
ขายสินค้าและบัริการมากกว่า
ร้อยละ	 50	 ของรายได้ทั�งหมด
ของกิจำการ
•	ร้อยละ	35.3	มีรายได้จำากการ
ขายสินค้าและบัริการน้อยกว่า
ร้อยละ	50

ผลประกอบัการ	 มีกิจำการที�มีกำาไรในปีที�ผ่าน
มา	(พ.ศ.2562)	ร้อยละ	42	
เท่าทุน	 ร้อยละ	 19	 และ
ขาดทุน	ร้อยละ	36

มีกำาไรร้อยละ	 47.1	 เท่าทุน	 
ร้อยละ	5.9	และขาดทนุ	ร้อยละ
	47.1

ปัญหาและอุปสรรค		 อุปสรรคในการดำาเนินงานที�
มีความสำาคัญมากที�สุด	 3	
อันดับัแรก	 ได้แก่	 ปัญหา
สภััาพคล่องทางการเงิน 
(ร้อยละ	 34.3)	 ปัญหาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน	ทั�งแหล่ง
เงินทุนประเภััทหนี�และหุ้น	
(ร้อยละ	 23.3)	 และความ
ตระหนักรู้ของสังคมโดย
ทั�วไปและผู้บัริโภััคเกี�ยวกับั
ธุิรกิจำเพื�อสังคม	 (ร้อยละ	
22.6)

ค่อนข้างแตกต่างจำากธุิรกิจำเพื�อ
สังคมโดยทั�วไป	 อุปสรรค	 3	
อันดับัแรก	ได้แก่	
1.	 ความตระหนักรู้ของสังคม
โดยทั�วไปและผู้บัริโภััคเกี�ยวกับั
ธุิรกิจำเพื�อสังคม	(ร้อยละ	41.2)
2.	การสรรหาบัคุลากร	การขาด
ทักษะด้านการจัำดการ	และการ
ขายสินค้าได้น้อย	 (เท่ากันที� 
ร้อยละ	29.4)	
3.	 การเข้าถึงเ งินสนับัสนุน 
(ร้อยละ	23.5)
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สถานการณ์ิโควิด-19 กิจำการ ร้อยละ	 48	 ไ ม่
สามารถเข้าถึงมาตรการ
ความช่วยเหลือจำากภััาครัฐ	
ส่ ว น ม า ต ร ก า ร ที� ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์มากที�สุด	3	อันดับั
ได้แก่	 การลดเงินสมทบั
ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
(ร้อยละ	21.2)	 เงินเยียวยา	
5,000	บัาทสำาหรับัผู้ที�ไม่อยู่
ในระบับัประกนัสังคม	(ร้อย
ละ	 17.8)	 และการชะลอ
การชำาระภััาษี	(ร้อยละ	13)

ร้อยละ	52.9	ไม่สามารถเข้าถึง
มาตรการความช่วยเหลือจำาก
ภััาครัฐ	 ส่วนมาตรการที�ได้ใช้
ประโยชน์มากที�สุด	 3	 อันดับั	
ได้แก่	การลดเงินสมทบักองทุน
ประกันสังคม	 และเงินเยียวยา	
5,000	 บัาทสำาหรับัผู้ที�ไม่อยู่ใน
ระบับัประกันสังคม	 (ร้อยละ	
17.6)	 และการชะลอการชำาระ
ภััาษี	(ร้อยละ	11.8)

ศัึกยภาพในฐานะองค์ีกรีเคีร้ีอข�าย
	 •	 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่าง 
หน่วยงานตา่งๆ	ในเครอืข่าย	โดยบัทเรียนที�ธุิรกิจำเพื�อสังคมสามารถนำาเสนอให้
เครือข่ายได้	 เช่น	 โมเดลทางธิุรกิจำ	 การบัริหารจัำดการองค์กรธุิรกิจำ	 งานภััาคี
สัมพันธ์ิ	ในขณิะที�หน่วยงานอื�นๆ	ในเครอืข่ายสามารถชว่ยเหลอืด้านข้อมูลวิจัำย
และการเชื�อมโยงกับัองค์กรที�ขยายไปสู่การขยายฐานผู้ใช้บัริการของธุิรกิจำ 
เพื�อสังคม	เป็นต้น
	 •	 การสนับัสนุนจำากหน่วยงานภััาครัฐในรูปแบับัของทุนให้เปล่า	 เช่น	
ทุนจำาก	 สสส.	 NIA	 เพื�อพัฒนาโครงการ	 หรือบัริการรูปแบับัใหม่ๆ	 ยังมีความ
จำำาเป็นอย่างยิ�งในการพัฒนาบัริการก่อนที�จำะขยายไปเป็นบัริการเต็มรูปแบับั
	 •	 การอุดหนุนเงินค่าบัริการจำากหน่วยงานภััาครัฐหรือท้องถิ�น	 เพื�อให้
ประชาชนที�ต้องใช้บัริการด้านสุขภััาพ	ได้ใช้บัริการสุขภััาพของธุิรกิจำเพื�อสังคม

กรีณีีตัิวัอย�าง ร้ปธิรรมการดำาเนื้นิื้งานื้ Social Enterprise ผ่านื้กิจำกรรม
 YOUNGHAPPY 
	 YOUNGHAPPY	เป้าหมายหลกั	คือ	สร้างพื�นที�ให้ผู้สูงอาย	ุให้เป็น	Active	
Aging	 แต่หากเทียบัแล้วผู้สูงอายุไม่ใช่กลุ่มลูกค้า	 แต่ผู้สูงอายุคือกลุ่มผู้ที�ได้รับั
ผลประโยชน์จำากการทำาธุิรกิจำของเรา	จำากการที�เราดำาเนินการในรูปแบับัธุิรกิจำ
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เพราะลูกค้าที�เรามองคือกลุ่มบัริษัท	 ที�มองว่าผู้สูงอายุคือลูกค้าอีกต่อหนึ�ง	 
หน่วยงานเราเป็นเหมือนองค์กรกลางในการสื�อสารระหว่างหน่วยงานที�มีความ
ต้องการอยากทำางาน/หรือติดต่อสื�อสารกับัผู้สูงอายุโดยตรงมากกว่า	โดยที�เรา
เน้นเป็น	Edutainment	hub	ให้กบัักลุ่มผู้สงูอายุ	เป็นออแกนไนซ์ึ่ในการจัำดการ
ให้องค์กรต่างๆ	
	 key	 partners	 ได้แก่	 สสส./บัริษัท	 nestle/Digital	 economy	 
promotion	agency	เป็นต้น

โมเดล่ธุิรกิจำขัอง YOUNGHAPPY

	 “ยังแฮัปปี�”	YOUNGHAPPY	สังคมความสุขของ	ผู้สูงอายุ	สนุก	มีคุณิค่า
พึ�งพาตัวเองได้	เป็นกิจำการเพื�อสังคมที�มุ่งสร้างคอมมูนิตี�	(ชุมชน)	ของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยและทั�วโลก	 แก้ไขปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูัรณ์ิ	
ลดปัญหาทางด้านร่างกายและจิำตใจำที�เสื�อมถอยตามกาลเวลา	 ป้องกันโอกาส

Government 
agencies
Corporations Sponsors   

Sponsorship

Event fee

YOUNG  
HAPPY

Tie-in advertisement 
in events

Activities

Registered 
users of 
YoungHappy 
App  

Participants

Business Model
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service
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Activities
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เสี�ยงในการเป็นผู้สูงอายุติดบ้ัานและติดเตียง	 ผ่านแพลตฟัอร์มหลักคือ
แอปพลิเคชันที�มีทั�งกิจำกรรมที�เป็นมิตรให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วม	 พื�นที�พูดคุยแลก
เปลี�ยนความคิดเห็น	 หรือโซึ่เชียลเน็ตเวิร์กสำาหรับัผู้สูงวัย	 บัทความที�เป็น
ประโยชนใ์นการดำาเนนิชีวิต	บัริการอื�นๆ	สำาหรบััผู้สูงวัยโดยเฉพาะ	และธินาคาร
เวลายงัแฮัปปี�	(YoungHappy	Time	Bank)	ที�เปิดโอกาสใหผู้้อายสุามารถสะสม
เวลาการทำาความดีในด้านต่างๆ	 เพื�อสังคม	 เพื�อขยายช่วงเวลาของการเป็น	
Active	 Aging	 หรือผู้สูงอายุที�ยังคงแอคทีฟัออกไปให้มากที�สุด	 ด้วยแนวคิด 
“สนุก	มีคุณิค่า	และพึ�งพาตัวเองได้”
 ความท้ี่าที่ายทีี่�กำาล้่งเผชิิญ คือ	การเพิ�มจำำานวนประชากรอย่างรวดเร็ว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะในประเทศไทย	ในขณิะนี�ประเทศไทย
มีผู้สูงอายุประมาณิ	 14	 ล้านคน	 ภััายในกลุ่มนี�ร้อยละ	 80	 คือผู้สูงอายุที�มี 
ความ	 Active	 อยู่สามารถเข้าร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที�	 แต่ยังมีผู้สูงอายุบัาง
กลุ่มที�เกษียณิแล้วไม่มีกิจำกรรมทำาหลังเกษียณิ	 เกิดความรู้สึกเหงาเบืั�อหน่าย	
และมีแนวโน้มที�จำะเกิดภััาวะซึึ่มเศร้า	 ปัญหาทางจิำตเหล่านี�มักส่งผลให้สุขภััาพ
ไม่ดีและความเสื�อมโทรมทางร่างกาย	ซึึ่�งเราสามารถป้องกันได้ผ่าน	social	life	
มากขึ�น 
 กิจำกรรมสำาหร้บผ้้ส้งอายุ	กิจำกรรมที�ออกแบับัมาสำาหรับั	ผู้สูงอายุ	โดย
เฉพาะ	มช่ีองทางใหเ้ข้าร่วมทั�งแบับัออนไลนแ์ละออฟัไลน	์มีกิจำกรรมใหเ้ข้าร่วม
หลากหลาย	ทั�งด้านสุขภััาพ	เทคโนโลย	ีพัฒนาบุัคลิกภััาพ	และงานอดเิรก	พร้อม
ด้วยสังคมเพื�อนผู้สูงอายุวัยเดียวกัน	 ช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงแอคทีฟัและมีความ
สุข	ด้วยแนวคิด	สนุก	มีคุณิค่า	พึ�งพาตัวเองได้
 ธินื้าคารเวล่า YOUNGHAPPY TIME BANK กิจำกรรมเพื�อสนับัสนุน
ให้พี�ๆ	 ผู้สูงอายุ	 วัยเก๋าทั�งหลายได้ร่วมกันทำาความดีช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เชื�อมั�นว่าพี�ๆ	 วัยเก๋าทุกคนมีศักยภััาพ	 มีประสบัการณิ์	 และมีใจำในการเป็น 
จิำตอาสา	 เพื�อช่วยเหลือ	 แบ่ังปัน	 และให้กับัผู้อื�นโดยโครงการจำะเน้นไปที� 
ผู้สูงอายุจิำตอาสาในเมืองเป็นหลัก	 และมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือผู้สูงอายุที�
ขาดโอกาส	เรียกว่าเป็นการใช้พลังของ	ผู้สูงอายุ	เพื�อช่วยเหลือ	ผู้สูงอายุ	ด้วย
กัน	เพื�อสร้างและส่งต่อการเปลี�ยนแปลงที�ดีให้เกิดขึ�นกับัสังคมสูงวัย
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การทำางานส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาพั 
กรณุ่ เทศบาลเม้องบึงย่ี่�โถ 
อ.ธััญบุร่ จ.ปทุมธัาน่

ดร.อรวรรณ  ขวัญศัรี 
ดร.อล์ิสุา  ศ์ัร์เวชสุุนท์ร

ข้อมูลทั�วไป
	 เที่ศบ�ลเม้ีองบ่งยู่่�โถั่	 ได้รับก�รยู่กฐ�นะมี�จำ�ก	“อบตำ.บ่งยู่่�โถั่”	 (ก�อตัำ�ง
เม้ี�อ	2	ม่ีน�คมี	2538)	และจำ�ก	“เที่ศบ�ลตำำ�บลบ่งยู่่�โถั่”	(ยู่กฐ�นะจำ�ก	อบตำ.
บ่งยู่่�โถั่	เม้ี�อ	1	สิงห�คมี	2550)	มี�เป็่น	“เที่ศบ�ลเม้ีองบ่งยู่่�โถั่”	เม้ี�อวันท่ี่�	25	
พื้ฤศจิำก�ยู่น	2554	ตำ�มีป่ระก�ศกระที่รวงมีห�ดไที่ยู่	เร้�อง	เป่ล่�ยู่นแป่ลงฐ�นะ
เที่ศบ�ลตำำ�บลบ่งยู่่�โถั่	อำ�เภูอธั์ญ่บุร่	จัำงหวัดป่ทุี่มีธ์�น่	เป็่นเที่ศบ�ลเม้ีองบ่งยู่่�โถั่	
ป่ระก�ศ	ณ์	วันท่ี่�	16	กันยู่�ยู่น	2554	โดยู่เที่ศบ�ลเม้ีองบ่งยู่่�โถั่ตัำ�งอยู่่�ท่ี่�	เลขท่ี่�	1	
หม่ี�ท่ี่�	 1	 ถั่นนรังสิตำ-นครน�ยู่ก	 คลอง	 3	 ตำำ�บลบ่งยู่่�โถั่	 อำ�เภูอธั์ญ่บุร่	 จัำงหวัด
ป่ทุี่มีธ์�น่	รหัสไป่รษณ่์ย์ู่	12130	
	 เที่ศบ�ลเม้ีองบ่งยู่่�โถั่	 ม่ีเน้�อท่ี่�ทัี่�งหมีด	 15.393	 ตำ�ร�งกิโลเมีตำร	 หร้อ
ป่ระมี�ณ์	9,892	ไร�	ครอบคลุมีพ้ื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ่งยู่่�โถั่ทัี่�งตำำ�บล	โดยู่พ้ื้�นท่ี่�แบ�งเป็่น	4	
หม่ี�	ค้อ	หม่ี�ท่ี่�	1	ถ่ั่ง	หม่ี�ท่ี่�	4	ม่ีอ�ณ์�เขตำติำดทัี่�ง	4	ทิี่ศ	ดังน่�	
							 ทิี่ศเหน้อ	ติำดกับ	ตำ.คลองส�มี	และ	ตำ.คลองส่�	อ.คลองหลวง	จำ.ป่ทุี่มีธ์�น่
	(เขตำ	อบตำ.คลองส�มี	และ	อบตำ.	คลองส่�)
						 ทิี่ศใต้ำ	ติำดกับ	ตำ.ล�ดสว�ยู่	อ.ลำ�ล่กก�	จำ.ป่ทุี่มีธ์�น่	(เขตำเที่ศบ�ลเม้ีองล�ด
สว�ยู่)
						 ทิี่ศตำะวันออก	ติำดกับ	ตำ.รังสิตำ	อ.ธั์ญ่บุร่	จำ.ป่ทุี่มีธ์�น่	(เขตำเที่ศบ�ลตำำ�บล
ธั์ญ่บุร่)
						 ทิี่ศตำะวันตำก	ติำดกับ	ตำ.ป่ระช�ธิ์ปั่ตำยู่์	อ.ธั์ญ่บุร่	จำ.ป่ทุี่มีธ์�น่	(เขตำเที่ศบ�ล
นครรังสิตำ)
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ประชิากรขัองตำาบล่บึงยี�โถ ปี พิ.ศั. 2562	(ข้อมูลสรุป	ณิ	เดือนกันยายน	2562)

 ชาย	(คน) หญิง	(คน) รวม	(คน) ครัวเรือน

หมู่ที�	1 5,156 6,188 11,344 4,924

หมู่ที�	2 3,467 3,981 7,448 3,588

หมู่ที�	3 3,831 4,636 8,467 3,887

หมู่ที�	4 2,426 2,876 5,302 2,370

รวม 14,880 17,681 32,561 14,769
 
	 พื�นที�ที�อยู่อาศัยของประชากร	ประกอบัด้วย	39	ชุมชน	4	หมู่บ้ัาน	ซึึ่�ง
ส่วนมากเป็นบ้ัานจัำดสรร	33	แห่ง	(คิดเป็น	1,218	หลังคาเรือน)	และเป็นชุมชน
ดั�งเดิมเพียง	4	ชุมชน	(ชุมชนซึ่อยสะอาด	ชุมชนวัดเขียน	ชุมชนจิำนดาสุข	และ
ชุมชนสามัคคีธิรรม)	
	 เทศบัาลบึังยี�โถเป็นหนึ�งในพื�นที�ที�มีการถ่ายโอนภััารกิจำด้านสาธิารณิสุข
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	(อปท.)	 ตั�งแต่ปี	พ.ศ.2551	โดยถ่ายโอนสถานี
อนามัยตำาบัลศูนย์การแพทย์วัดเขียนเขต)	ซึึ่�งจำากการศึกษา	(สวรส.	2560)	พบั
ว่ากระบัวนการถ่ายโอนในขณิะนั�น	 พื�นที�มีความมุ่งมั�นตั�งใจำต่อการกระจำายอำา
นาจำได้มีการเตรียมการของเจ้ำาหน้าที�สาธิารณิสุขและบุัคลากรในท้องถิ�น	 เจ้ำา
หน้าที�สมัครใจำร่วมกันกับัผู้บัริหารท้องถิ�น	ความสัมพันธ์ิเป็นเนื�อเดียวกันกับัท้อง
ถิ�น	ยงัมีความสัมพันธ์ิและการทำางานกับัเครือข่ายและสำานักงานสารณิสุขอำาเภััอ
	 มีบัทบัาทการทำางานที�หลากหลายเพิ�มมากขึ�น	 ตอบัโจำทย์ความต้องการของ
ประชาชนและผู้บัริหารท้องถิ�น	 มีกรอบัอัตรากำาลังด้านสาธิารณิสุขที�ท้องถิ�น
สนับัสนุนเต็มที�
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งานส�งเสริีมสุขภาพ
	 งานส่งเสริมสุขภััาพอยู่ในงานด้านสาธิารณิสุข	 เป็นความรับัผิดชอบั
ของกองสาธิารณิสุขและสิ�งแวดล้อม	 ซึึ่�งมีหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับัการดำาเนิน
งานด้านการส่งเสริมสุขภััาพทั�งด้านบัริการสุขภััาพและด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	
ดังนี�	

ดั้านบริีการีสุขภาพ
	 ในส่วนของงานบัริการสุขภััาพเทศบัาลเมืองบึังยี�โถ	 จัำดให้มีงานบัริการ
สุขภััาพที�เกี�ยวข้องทั�งการสร้างเสริมสุขภััาพ	การรักษาพยาบัาล	และการฟ้ั�นฟูั
สุขภััาพ	โดยมีศูนย์การแพทย์และฟ้ั�นฟูับึังยี�โถ	(Bueng	Yitho	Medical	and	
Rehabilitation	Center)	เป็นหน่วยบัริการหลัก		โดยให้บัริการครอบัคลุมการ
ป้องกันโรค	การรักษาพยาบัาล	ทันตกรรม	คลินิกจิำตเวช	และการฟ้ั�นฟูัร่างกาย
ด้วยงานกายภััาพบัำาบััด	งานแพทย์แผนจีำน	และแพทย์แผนไทย	“ศูนยก์ารแพทย์
และฟ้ั�นฟูับึังยี�โถ”	พัฒนาต่อยอดจำากสถานีอนามัยเดิมที�ได้รับัการถ่ายโอนจำาก
กระทรวงสาธิารณิสุขในปี	 พ.ศ.2549	 โดยเทศบัาลเมืองบึังยี�โถได้มุ่งพัฒนา 
ยกระดับัตั�ง	 “ศูนย์การแพทย์และฟั้�นฟูั	 บึังยี�โถ”	 เพื�อการบัริการสุขภััาพแบับั 
ผู้ป่วยนอกครบัวงจำร	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดความแออัดของผู้รับั
บัริการสุขภััาพใน	รพ.ธัิญบุัรี	
	 พัฒนาการของสถานีอนามัยบึังยี�โถ	 มาเป็นศูนย์การแพทย์และฟ้ั�นฟูั 
บึังยี�โถในระยะเวลา	 15	 ปี	 มีการพัฒนาอย่างมาก	 เนื�องจำากเทศบัาลบึังยี�โถ
สามารถสนับัสนุนงบัประมาณิได้อย่างเต็มที�	 ในฐานะที�เป็นหน่วยงานภััายใต้
สังกัดเทศบัาล	ซึึ่�งนอกจำากได้ยกระดับัสถานีอนามัยเป็นศูนย์การแพทย์ฯ	แล้ว	
ยงัเพิ�มบัริการสาขาตา่งๆ	เพื�อรองรบััการดแูลผู้ปว่ยใหค้รอบัคลมุ	ส่งผลใหผู้้ป่วย
ไม่ต้องเดินทางไปรับัการรักษาที�โรงพยาบัาลอำาเภััอ	
	 โดยในส่วนของงบัดำาเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ	 นั�น	 นอกจำากได้รับังบั
ประมาณิส่วนหนึ�งที�	 รพ.ธัิญบุัรี	 จำากงบัเหมาจ่ำายรายหัวในระบับัหลักประกัน
สุขภััาพถ้วนหน้า	งบักองทุนหลักประกันสุขภััาพในระดับัท้องถิ�นหรือพื�นที�จำาก
สำานักงานหลักประกันสุขภััาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 แล้ว	 เทศบัาลเมืองบึังยี�โถได้
สนับัสนุนงบัเพิ�มเติมอีกปีละหลายล้านบัาท	ทั�งนี�เพื�อให้เพียงพอต่อบัริการ	โดย
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รวมกับัรายรับัของศูนย์การแพทย์ฯ	เอง	ซึึ่�งส่งผลให้พัฒนาต่อยอดเพื�อตอบัสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื�นที�	และมีภััาพลักษณ์ิของศูนย์การแพทย์และ
ฟ้ั�นฟูัที�สวยงามเหมือนภััาคเอกชน	 และประชาชนรู้สึกเป็นส่วนร่วมในการเป็น
เจ้ำาของ	 โดยมีประชาชนทั�งในเขตเทศบัาลและพื�นที�ใกล้เคียงซึึ่�งขึ�นทะเบีัยน 
ผู้ป่วยที�ศูนย์การแพทย์ฯ	แล้วจำำานวนถึง	60,000	คน
	 ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภััาพในประชาชนทั�วไปในด้านกิจำกรรม 
ทางกาย	 เทศบัาลเมืองบึังยี�โถได้ปรับัปรุงพื�นที�บัริเวณิสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	
ซึ่อยสวนกุหลาบั	 คลอง	 4	 ให้กลายเป็น	 “ศูนย์กีฬา	 เทศบัาลเมืองบึังยี�โถ”	
(Bueng	Yitho	Sport	Complex)	ซึึ่�งประกอบัด้วย	สนามฟุัตซึ่อล	จำำานวน	2	
สนาม	สนามแบัดมินตัน	จำำานวน	4	สนาม	และลานออกกำาลังกาย	ซึึ่�งมีทั�งส่วน
ที�เสียค่าบัริการและไม่มีค่าใช้จ่ำาย

	 จั�กพรุ่ะรุ่�ชีบัญญัติเทศับ�ล	พ.ศั.	2496	รุ่วัมูที�แก�ไขเพิ�มูเติมู	มู�ตรุ่�	50-57	
กำ�ห้นดห้น��ที�เทศับ�ลที�เกี�ยวักับสำ�ธ�รุ่ณสุำข	ดังนี�
	 มู�ตรุ่�	50	กำ�ห้นดห้น��ที�ของเทศับ�ลตำ�บลที�ต�องทำ�	คุ้อ	“ป้ัองกันและ
รุ่ะงับโรุ่คุติดต�อ”
	 มู�ตรุ่�	51	เทศับ�ลตำ�บลอ�จั	“ให้�มูแีละบำ�รุุ่งสำถึ�นที�ทำ�ก�รุ่พิทักษ์รัุ่กษ�
คุนเจ็ับไข�”
	 มู�ตรุ่�	53	กำ�ห้นดห้น��ที�ของเทศับ�ลเมู้องที�ต�องทำ�	คุ้อ	“ให้�มีูและบำ�รุุ่ง
สำถึ�นที�ทำ�ก�รุ่พิทักษ์และรัุ่กษ�คุนเจ็ับไข�”
	 มู�ตรุ่�	54	เทศับ�ลเมู้องอ�จั	“ให้�มีูและบำ�รุุ่งโรุ่งพย�บ�ล”	รุ่วัมูทั�ง“จััด
ทำ�กิจัก�รุ่ซ่ึ่�งจัำ�เป็ันเพ้�อก�รุ่สำ�ธ�รุ่ณสุำข”
	 มู�ตรุ่�	56	กำ�ห้นดห้น��ที�ของเทศับ�ลนคุรุ่ที�ต�องทำ�	คุ้อ	“กิจัก�รุ่อย��ง
อ้�นซ่ึ่�งจัำ�เป็ันเพ้�อก�รุ่สำ�ธ�รุ่ณสุำข”	 ก�รุ่คุวับคุุมูสุำขลักษณะและอน�มัูยในรุ่��น
จัำ�ห้น��ยอ�ห้�รุ่	โรุ่งมูห้รุ่สำพ	และสำถึ�นบริุ่ก�รุ่อ้�น”	และ	มู�ตรุ่�	57	เทศับ�ล
นคุรุ่	อ�จัจััดทำ�กิจัก�รุ่อ้�นๆ	ต�มูมู�ตรุ่�	54	ได�
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ศ้ึนย์พัฒนาคุีณีภาพชีุวิัติผู้้้ส้งอายุ
	 การจัำดการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเพื�อชะลอวัยและลดการติดเตียง	โดย
มีประชากรเป้าหมายคือ	 ผู้สูงอายุทั�งหมดประมาณิ	 4,200	 คน	 แบ่ังเป็นกลุ่ม 
ติดสังคมประมาณิ	 3,900	 คน	 และติดเตียงประมาณิ	 100	 คน	 โดยจัำดให้มี 
หน่วยงานย่อยที�มุ่งพัฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุโดยตรง	 ได้แก่	 “ศูนย์พัฒนา
คุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุ”	จำำานวน	3	แห่ง	คือ
	 1.		ศูนยพั์ฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายบุัา้นฟ้ัารังสิต	ตั�งอยูรั่งสิต-นครนายก
	80	หมู่ที�	3
	 2.	 ศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้ัานปิยวรารมย์	 ตั�งอยู่รังสิต-
นครนายก	74	หมู่ที�	1
	 3.	 ศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้ัานสถาพร	 ตั�งอยู่รังสิต-
นครนายก	73	หมู่ที�	2
	 ซึึ่�งศูนย์ทั�ง	3	แห่งมุ่งให้บัริการประชาชนในพื�นที�ใกล้เคียง	ให้ครอบัคลุม
กลุ่มเป้าหมาย	และมีผู้รับัผิดชอบัที�ชัดเจำน	บัวกกับัศูนย์การแพทย์ฯ	เอง	ก็จำะมี
ศูนย์ฯ	ครบั	4	ชุมชน	โดยมีการเก็บัค่าสมาชิก	600	บัาทต่อปี	และสามารถไป
ใช้บัริการที�ใดก็ได้
	 จุำดเริ�มต้น	ในการจำดัตั�งศูนยพั์ฒนาคณุิภััาพชวิีตผู้สูงอายหุมู่บ้ัานฟ้ัารังสิต
เป็นหมู่บ้ัานเก่าแก่อายุมากกว่า		30	ปี	เริ�มเป็นแหล่งมั�วสุม	นายกจึำงมีแนวคิด
ที�จำะเข้าไปพัฒนา	 โดยเทศบัาลจำะประสานกับันิติบุัคคลของหมู่บั้าน	 โดย
นิติบุัคคล	ได้ยกสิทธิิ�ให้เทศบัาลเข้าไปดูแล	ปรับัที�ว่าง	เป็นสนามกีฬา	

การีมีส�วันรี�วัมแลื่ะการีทำางานของจิัติอาสาในชุุมชุน   
	 ขณิะเดียวกัน	การดูแลผู้สงูอายใุห้มคีณุิภััาพชีวติที�ดีแบับัองค์รวมนั�น	ต้อง
ได้รับัความร่วมมือจำากครอบัครัว	ชุมชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล	ดังนั�นการ
รวมกลุ่มเพื�อดำาเนินการในการพัฒนาคุณิภััาพชีวิตชาวบึังยี�โถ	นอกจำากดำาเนิน
งานโดยหน่วยงานภััาครัฐแล้ว	 ในส่วนภััาคประชาชน	 เริ�มดำาเนินการ	 โดย	
ร.ต.ฉลวย	นักขฤกษ์	(ข้าราชการบัำานาญ	ปัจำจุำบัันเป็นประธิานชมรมมูลนิธิิข้าง
เตียงเคียงกัน)	 เห็นความสำาคัญของการร่วมมือ	 ร่วมแรงของคณิะกรรมการฯ	
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คนในชุมชน	โดยมีแนวคิดว่า	บัริบัทของบึังยี�โถ	เป็นชุมชนเมือง	ที�มีจุำดแข็ง	เป็น
ส่วนสำาคัญในการพัฒนาคือ	 การมีข้าราชการบัำานาญที�อาศัยในพื�นที�	 (ตำารวจำ	
ทหาร	 นักวิชาการ	 อาจำารย์)	 และเข้าร่วมเป็นคณิะกรรมการฯ	 หากนำาความ
สามารถเฉพาะตนของขา้ราชการบัำานาญเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา	จำะทำาให้
ประชาชนได้รับัประโยชน์จำากการทำางานด้านสุขภััาพมากขึ�น				 		
	 เริ�มจำากประธิาน	เล็งเห็นความสำาคัญของการเข้ามามีส่วนในการทำางาน
ของคณิะกรรมการฯ	ดังนั�นจึำงจัำดกิจำกรรมให้สมาชิกรับัประทานอาหารร่วมกัน
ในเริ�มต้นประธิานเป็นผู้จ่ำายเงินเลี�ยงอาหารกลางวันคณิะกรรมการฯ	ระยะต่อ
มามีผู้เสนอให้ช่วยค่าอาหารกลางวัน	โดยลงขันค่าอาหารกลางวัน		หย่อนเงิน
ในกล่องเป็นกองทุนอาหารกลางวัน	 (กิจำกรรมนี�ทำาเป็นประจำำา	 แต่ปัจำจุำบัันงด
เนื�องจำากสถานการณ์ิการระบัาดของโรคโควิด-19)	
	 กิจำกรรมการดำาเนินการ	 จำะดำาเนินการตามชุดกิจำกรรมที�ได้รับัการ
สนับัสนุนจำากกองทุนหลักประกันสุขภััาพในระดับัท้องถิ�นหรือพื�นที�	 (กปท.)	
สปสช.	เช่น	การเยี�ยมบ้ัาน	การดูแลคนไข้ข้อเข่าเสื�อม	การตรวจำคัดกรองมะเร็ง
เป็นการดำาเนินการตามชุดกิจำกรรมในโครงการกองทุนฯ	 ที�	 สปสช.	 กำาหนด	
ตัวอย่างกิจำกรรม	เช่น	สอนเด็กอนุบัาลนวดเท้าให้ผู้ปกครอง	จัำดทำาคู่มือให้	(โดย
ทีมงานสหวิชาชีพ	เช่น	นักจิำตวิทยา	พยาบัาล	เจ้ำาหน้าที�สาธิารณิสุข)	

แหลื่�งที�มาของงบปรีะมาณีสนับสนุนการีดัำาเนินงานสร้ีาง
เสริีมสุขภาพ
	 	แหล่งงบัประมาณิหลักในแง่การจัำดกิจำกรรมมาจำากงบัประมาณิกองทุน
หลักประกันสุขภััาพระดับัในระดับัท้องถิ�นหรือพื�นที�	(กปท.)		สปสช.	ทั�งในส่วน
ของศูนย์การแพทย์ฯ	และศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิตฯ	เพิ�มเติมจำากงบัอุดหนุนที�
เป็นรายได้จำากรัฐบัาลกลาง	อนุมัติโดยผู้บัริหารและคณิะกรรมการเทศบัาลเมือง
บึังยี�โถ	ส่วนของกปท.เป็นการสร้างหลักประกันสุขภััาพให้กับัประชาชนทุกคนใน
พื�นที�	โดยส่งเสริมกระบัวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม	ความเหมาะสมและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ�น



- 71 -

บทเรีียนการีสร้ีางเสริีมสุขภาพชุุมชุนพ้�นที� 
ภาคีีภาคี รัีฐ -เอกชุน - ท้องถิิ่�น

	 คุณะอนุกรุ่รุ่มูก�รุ่ก�รุ่สำ�งเสำริุ่มูสุำขภ�พและก�รุ่ป้ัองกันโรุ่คุภ�ยใต� 
คุณะกรุ่รุ่มูก�รุ่ห้ลักปัรุ่ะกันสุำขภ�พแห้�งชี�ติ	(2557)	รุ่ะบุบทบ�ทของกปัท.	วั��	
“ก�รุ่จััดบริุ่ก�รุ่สำ�ธ�รุ่ณสุำข	 ห้มู�ยถ่ึง	 ก�รุ่จััดบริุ่ก�รุ่และก�รุ่จััดกิจักรุ่รุ่มูที�
เกี�ยวัข�องกับก�รุ่สำรุ่��งเสำรุ่ิมูสุำขภ�พ	 ป้ัองกันโรุ่คุ	 ฟ้ั�นฟ้ัสำมูรุ่รุ่ถึภ�พและรุ่ักษ�
พย�บ�ลรุ่ะดับปัฐมูภ้มิูเชิีงล่ก	 เพ้�อให้�กลุ�มูแมู�และเด็ก	 และกลุ�มูผู้้�ส้ำงอ�ยุ	 กลุ�มู
คุนพิก�รุ่	 กลุ�มูผู้้�ปัรุ่ะกอบอ�ชีีพที�มีูคุวั�มูเสีำ�ยง	 กลุ�มูผู้้�ป่ัวัยเรุ้่�อรัุ่ง	 รุ่วัมูทั�งกลุ�มู
ปัรุ่ะชี�ชีนทั�วัไปั	ที�มีูภ�วัะเสีำ�ยงอย้�ในพ้�นที�	สำ�มู�รุ่ถึเข��ถ่ึงบริุ่ก�รุ่สำ�ธ�รุ่ณสุำขได�
อย��งทั�วัถ่ึง	และมีูปัรุ่ะสิำทธิภ�พ	โดยสำ�งเสำริุ่มูกรุ่ะบวันก�รุ่มีูสำ�วันรุ่�วัมูต�มูคุวั�มู
พรุ่�อมู	คุวั�มูเห้มู�ะสำมู	และคุวั�มูต�องก�รุ่ในพ้�นที�ได�”

	 โดยการจัำดทำาโครงการของศูนย์การแพทย์และฟ้ั�นฟูับึังยี�โถนั�น	 คุณิ
บััณิฑิต	 ตั�งเจำริญดี	 ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และฟ้ั�นฟูับึังยี�โถ	 ได้เล่าว่า	
โครงการเพื�อขอรับัการสนับัสนุนงบัประมาณิ	จำากกองทุนหลักประกันสุขภััาพ
ในระดับัท้องถิ�นหรือพื�นที�	 (กปท.)	 สปสช.บุัคลากรของท้องถิ�นแต่ละวิชาชีพ	 
(ปัจำจุำบัันมีเจ้ำาหน้าที�	 21	 คนที�นำาเสนอและดำาเนินโครงการ)	 หรือ	 แต่ละกลุ่ม
คณิะบัคุคลจำะมกิีจำกรรมโครงการของตน	ขออนมัุติคณิะกรรมการฯ	โดยเนื�อหา
ของโครงการจำะครอบัคลุมปัญหาในชุมชน	ปัญหาสุขภััาพแตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชนผู้จัำดทำาโครงการคือ	ข��รุ่�ชีก�รุ่ที�ปัฏิิบัติง�นในศ้ันย์ก�รุ่แพทย์ฯ		ทุกคุน
ต�องทำ�โคุรุ่งก�รุ่เพ้�อขอเงินกองทุน	แพทย์แผู้นไทย	แพทย์แผู้นจีัน	นักจิัตวิัทย�
นักก�ยภ�พ	เช่น	กิจำกรรมคนพิการ	เป็นโครงการของศูนย์กายภััาพบัำาบััด		ทำา
ราวจัำบั	ปรับัปรุงบ้ัานให้คนพิการในชุมชน	ที�มาของโครงการ/กิจำกรรม	เริ�มจำาก
ทีมลงเยี�ยมบ้ัาน	เห็นปัญหา	ทำาโครงการ	การดำาเนินงานจำะบูัรณิาการการทำางาน
บัางเรื�องมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม	เช่น	งานดูแลผู้พิการเริ�มจำากอสม.
เยี�ยมบ้ัาน	พบัเหน็ผู้พิการ	กจ็ำะทำาเรื�องแจ้ำงเข้าไปยงัศูนยก์ารแพทยฯ์	แพทยจ์ำาก
ศูนย์ฯ	 และทีมสหวิชาชีพ	 ลงเยี�ยมบ้ัาน	 เพื�อประเมินหากสมควรได้รับัสิทธิิ 
ผู้พิการ	แพทย์จำะออกใบัรับัรองให้ที�บ้ัาน	เพื�อส่งเรื�องต่อให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์	 (พม.)	 ขึ�นทะเบีัยนคนพิการ	 นอกจำากนี�ยัง 
จัำดทำาแผนออกเยี�ยมประเมินผู้พิการด้วย	เป็นต้น		
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	 จำากระเบีัยบัการบัริหารจัำดการกองทุนกปท.	 เพื�อบัริการสร้างเสริม 
สุขภััาพและป้องกันโรค	 ผู้บัริหารและคณิะกรรมการทม.บัึงยี�โถสมทบัร้อยละ	
200	 จำากงบัประมาณิกปท.ที�ได้รับัประมาณิ	 1.5	 ล้านต่อปี	 (45	 บัาทต่อหัว
ประชากรในพื�นที�)	บัวกกับัที�ทม.บึังยี�โถ	สมทบัเป็นเงิน	3.0	ล้านต่อปีรวมเป็น
งบัประมาณิที�บัริหารจัำดการโครงการต่างๆ	ของเทศบัาลรวม	4.5	ล้านต่อปี	
	 โดยแต่ละโครงการได้ใช้ระเบีัยบัข้อ	 10	 (1)	 สำาหรับัค่าใช้จำ่ายโครงการ
ของหน่วยบัริการสาธิารณิสุขต่างๆ	ที�มีในพื�นที�	 ข้อ	10	(2)	สำาหรับัโครงการที�
นำาเสนอโดยองค์กรชุมชนและสถาบัันการศึกษาในพื�นที�ที�มาจัำดกิจำกรรม
โครงการต่างๆ	ข้อ	10	(3)	สำาหรับังานที�เกี�ยวข้องกับักองการศึกษาและกองอื�นๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	ข้อ	10	(4)	สำาหรับัการบัริหารจัำดการกองทุนฯ
และพัฒนาศักยภััาพคณิะกรรมการกองทุนฯ	 โดยเฉพาะในสถานการณิ์การ
ระบัาดของโควิด-19	 ใช้ระเบีัยบัข้อ	 10	 (5)	 สำาหรับัสถานการณิ์ฉุกเฉินหรือ 
ภัััยพิบััติที�เกิดขึ�น	 ซึึ่�งจำากเดิมใช้งบัประมาณิหมวดนี�ประมาณิ	 2-3	 แสนบัาท 
เพิ�มเป็นจำำานวนงบัประมาณิหลักล้านเพื�อการจัำดซืึ่�อนำ�ายาฆ่์าเชื�อ	 แอลกอฮัอล์	
รวมทั�งการจัำดซืึ่�ออุปกรณ์ิป้องกันส่วนบุัคคลที�จำำาเป็นกับัประชาชน	 การอบัรม
อาสาพัฒนาชุมชน	(อพช.)	เกี�ยวกับัโรคระบัาดและการดูแลป้องกันตนเอง	รวม
ทั�งการรณิรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจำผ่านสื�อและโครงการต่างๆ	ในพื�นที�
	 ทั�งนี�	การสนับัสนุนจำากเทศบัาลเมืองบึังยี�โถ	การใช้จ่ำายงบัประมาณิเป็น
ไปตามระเบีัยบักระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบัริหาร
ราชการส่วนท้องถิ�น	 เพื�อดำาเนินการจัำดซืึ่�อวัสดุ	 เครื�องมือต่างๆ	 ให้ศูนย์
สันทนาการและฟ้ั�นฟูัผู้สูงอายุบึังยี�โถ		
	 โดยในปี	 พ.ศ.2558	 ตำาบัลบึังยี�โถได้รับังบัประมาณิ	 1	 ล้านบัาทเพื�อ
ก่อสร้างอาคารผ่านโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของ
มนุษย์ที�สนับัสนุนงบัก่อสร้างอาการพัฒนาคุณิภััาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	 
(ศพอส.)	ต่อมาได้ขยายให้มีศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุทั�ง		3	ศูนย์	และ
ในระยะเริ�มแรกได้จัำดซืึ่�ออุปกรณ์ิ	 เนื�องจำากเทศบัาลบึังยี�โถมีสัญญาให้ใช้ที�ดิน	 
มีฐานะเป็นเจ้ำาของที�ดินที�เป็นที�ตั�งของศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิต	 สามารถซืึ่�อ
อุปกรณ์ิได้	 เช่น	 วัสดุสำานักงาน	 (โต๊ะ	 ตู้)	 อุปกรณ์ิออกกำาลังกาย	 เครื�องปรับั
อากาศ		งบัประมาณิที�ใช้ประมาณิ	3,000,000	บัาทต่อศูนย์ฯ	รูปธิรรมของการ
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ใช้งบัประมาณิ	 เช่น	 สร้างหลังคากันแดดบัริเวณิสระว่ายนำ�าของศูนย์พัฒนา
คุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุ	บ้ัานฟ้ัารังสิต	

ร้ีปแบบกิจักรีรีมศ้ึนย์พัฒนาคุีณีภาพชีุวิัติ
	 กิจำกรรมเริ�มต้นมาจำากการสำารวจำประชาชนว่าสนใจำกิจำกรรมอะไร	 โดย
กิจำกรรมเริ�มตั�งแต่	 9.00-20.00	 น.ทุกวัน	 (ปิดทำาการวันจัำนทร์)	 มีกิจำกรรม 
หลากหลายให้เลือกตามความสนใจำ	อาทิ	 การรำาไม้พลอง	การเต้นลีลาศ	การ
เต้นบัาลโลป	โยคะ	รำาไท้เก็ก	เต้นแอโรบิัค	ไลน์แดนซ์ึ่	ห้องฟิัตเนส	ฝึักการออก
เสียงห้องคาราโอเกะ	เรียนภััาษาต่างประเทศ	ว่ายนำ�า	การเสริมสร้างอาชีพและ
รายได้ของคนในชุมชน	บัรการนวดแผนไทย	ร้านหัวใจำ	STRONG	การทำาสินค้า
ชุมชน	(กระเป�าเชือกผ้าร่ม	ผ้ามัดย้อม	นำ�าอบัไทย	สเปรย์ตะไคร้หอม	กระเป�า
ผ้าญี�ปุ่น	 ยาหม่องนำ�า	 เป็นต้น)	 โดยแต่ละศูนย์จำะมีชมรมผู้สูงอายุเป็นคนช่วย
บัริหารจัำดการ	มีพนักงานที�เทศบัาลจัำดจ้ำางทำาสัญญารายปี	2	คนทำางานประจำำา
ต่อศูนย	์(นักสันทนาการ	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธิารณิสุขจำบัปริญญาตรี)	ทำาหน้าที�
ให้บัริการให้ความรู้ให้คำาปรึกษาเรื�องสุขภััาพ	จัำดการครุภัััณิฑ์	ฯลฯ	และเทศบัาล
สนับัสนุนค่าสาธิารณูิปโภััค	 นำ�าไฟั	 และงบัประมาณิในการดำาเนินการ 
ประมาณิ	100,000	บัาทต่อเดือน	และได้รับังบัประมาณิจำากโครงการต่างๆ	ผ่าน
กองทุน	กปท.	ประมาณิ	40,000	บัาทต่อเดือน	โดยมีผู้มาใช้บัริการเฉลี�ย	50-80	
คนต่อวันต่อศูนย์

ศ้ึนย์สันทนาการี แลื่ะฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้้ส้งอายุบึงยี�โถิ่ (Bueng Yitho 
Day Care and Day Service)
	 ตั�งอยู่บัริเวณิเดียวกับัศูนย์การแพทย์และฟั้�นฟูับึังยี�โถ	 ในซึ่อยรังสิต-	
นครนายก	71	(ซึ่อยชุมชนวัดเขียนเขต)		มีวัตถุประสงค์เพื�อดูแลผู้สูงอายุแบับั	
Day	Care	(เช้าไป	เยน็กลับั)	บัริการวันจัำนทร์-ศุกร์	(หยดุวันนักขัตฤกษ์)	ระหว่าง
เวลา	 08.00-16.00	 น.	 ออกแบับัเพื�อให้บัริการผู้ที�มีทะเบีัยนบ้ัานในตำาบัล 
บึังยี�โถเท่านั�น	 โดยมีเงื�อนไขการรับับัริการ	 คือ	 ผู้รับับัริการดูแลเป็นผู้มีอายุ 
60	ปีหรืออายุน้อยกว่า	60	ปี	แต่มีภััาวะพร่องกิจำวัตรประจำำาวัน	กลุ่มผู้สูงอายุ
ติดบ้ัานช่วยเหลือตัวเองได้น้อย	มีปัญหาเรื�องความจำำาหรือและผู้ที�เสี�ยงต่อภััาวะ
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สมองเสื�อม	แต่ต้องไม่มีโรคติดต่อ	ไม่มีอาการทางจิำต	ไม่มีภััาวะป่วยเฉียบัพลัน
หรือผู้ป่วยที�มีภััาวะพึ�งพิงสูง	 โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าร่วม
กิจำกรรมที�เหมาะสมและพัฒนาศักยภััาพในการดำาเนินกิจำวัตรประจำำาวัน	 โดย
แต่ละวันเทศบัาลจำะจัำดให้มีเจ้ำาหน้าที�พยาบัาล	2	คน	และนักสังคมสงเคราะห์	
1	คน	รวมทั�งผู้ดูแล	(care	giver)	ร่วมกับับุัคลากรที�ดูแลความสะอาดและงาน
ทั�วไปของที�เทศบัาลจำดัจ้ำาง	มารว่มดูแลและจำดักิจำกรรมผู้สงูอายทีุ�มารับับัริการ
เฉลี�ยวันละ	15-	20	คน	
	 กิจำกรรมแต่ละวันประกอบัด้วย	1)	การตรวจำประเมินสภััาวะสุขภััาพโดย
แพทย์	 พยาบัาลและสหวิชาชีพ	 2)	 การบัำาบััดฟ้ั�นฟูัร่างกายด้วยโปรแกรม 
ที�เหมาะสมเฉพาะรายโดยนักกายภััาพบัำาบััด	 3)	 การบัำาบััดฟ้ั�นฟูัสมรรถภััาพ
สมองด้วยนักจิำตวิทยาคลินิก	 ด้วยโปรแกรมที�เหมาะสมกับัผู้สูงอายุแต่ละราย		
4)	 กิจำกรรมสันทนาการ	 กิจำกรรมพัฒนาผผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมอารมณ์ิ	 เช่น	 การ
ออกกำาลังกายที�เหมาะสม	การฝึักกล้ามเนื�อในช่องปากเพื�อการกลืน	 	5)	การ
ดูแลความสะอาดสุขอนามัยทั�วไปของผู้สูงอายุ	 6)	 กิจำกรรมการออกกำาลังกาย	
การอยู่ร่วมในสังคม	โดยคิดค่าบัริการวันละ	300	บัาทต่อคน	(โดยราคานี�รวม
บัริการรถรับัส่งเฉพาะในเขตตำาบัลบึังยี�โถ	อาหารว่าง	2	 มื�อ	และอาหารกลาง
วัน	1	มื�อ)

ม้ลื่นิธิข้างเตีิยงเคีียงกัน
	 ที�มาของการจัำดตั�งมูลนิธิิ	 “ข้างเตียงเคียงกัน”	 เนื�องจำากข้อจำำากัดของ
พระราชบััญญัติ	การจัำดซืึ่�อจัำดจ้ำางและการบัริหารพัสดุภััาครัฐ	พ.ศ.	2560	และ
ระเบีัยบัเงินบัำารุงท้องถิ�น	 ครุภัััณิฑ์บัางรายการไม่สามารถจัำดซืึ่�อได้	 แต่เป็นสิ�ง
จำำาเป็น	เช่น	เตียงผู้ป่วย	ประกอบักับัที�ผ่านมามีผู้บัริจำาคเตียงผู้ป่วยให้กับัศูนย์
การแพทย์และฟ้ั�นฟูั	 บึังยี�โถ	 จำำานวนเตียงที�ได้รับับัริจำาค	 มีจำำานวนมาก	 ไม่มี 
สถานที�เก็บั	บัางเตียงเสียต้องซ่ึ่อมแซึ่ม	และมีผู้ป่วยขอยืมเตียง	ซึึ่�งการยืมเตียง
	-	คืนเตียง	กับัส่วนราชการไม่มีความคล่องตัว	ดังนั�น	จึำงดำาเนินการจำดทะเบีัยน
และจัำดตั�งมูลนิธิิ	“ข้างเตียงเคียงกัน”	เมื�อวันที�	13	พฤศจิำกายน	2562	โดยมี	
ร.ต.ฉลวย	นักขฤกษ์	ประธิานมูลนิธิิ	ฯ	
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	 ร.ต.ฉลวย	นักขฤกษ์	ประธิานมูลนิธิิฯ	เล่าว่า	มูลนิธิิ	“ข้างเตียงเคียงกัน”	
ทำาหน้าที�เป็นสะพานบัุญ	 อนุเคราะห์	 สงเคราะห์	 ช่วยเหลือ	 ผู้ป่วยยากจำน 
ยากไร้	ทุี่นื้ในื้การดำาเนิื้นื้งานื้	เมื�อแรกตั�ง	มีการระดมหาทุน	โดยนายกเทศบัาล
จัำดแข่งขันโบัว์ลิ�ง	ได้รับัเงินสนับัสนุนการดำาเนินการมา	1.2	ล้านบัาท	ปีที�ผ่าน
มามกีารทอดผา้ป่า	300,000	บัาท	ที�มาของแหลง่เงินและสิ�งของ	จำะมาจำากการ
ทอดผ้าป่า	เงินบัริจำาค	การจำำาหน่ายสินค้าที�ผลิตโดยสมาชิกศูนยพั์ฒนาคุณิภััาพ
ชีวิตฯ	เช่น	รายได้จำากการจำำาหน่ายเสื�อยดื	กระเป�าถัก	กระเป�าผ้า	ฯลฯ	บัวกกับั
ได้รับัการสนับัสนุนอุปกรณ์ิต่างๆ	จำากศูนยก์ารแพทย์และฟ้ั�นฟูั	บึังยี�โถ	และจำาก
มูลนิธิิกระจำกเงา	เป็นต้น	โดยเทศบัาลสนับัสนุนสถานที�ตั�งมูลนิธิิฯ	เพื�อดำาเนิน
การดังนี�
	 	 1.	จัำดซืึ่�อวัสดุ	ครุภัััณิฑ์	ให้ผู้สูงอายุ	/	ผู้ป่วยที�ต้องการ	เช่น	เครื�องดูด
เสมหะ	ผ้าอ้อมสำาเร็จำรูป	ที�นอนลม	เป็นต้น	
	 	 2.	เป็นค่าจ้ำางเหมาผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง	ที�จำำาเป็น	
	 	 3.	ค่าอาหารเสริม	ที�จำำาเป็นสำาหรับัผู้ป่วยติดเตียง	
	 	 4.	ค่าใช้จ่ำายอื�นๆ	ที�จำำาเป็นในด้านให้การช่วยเหลือผู้ป่วย	รวมถึงหาก
ต้องการมารับับัริการที�	Day	Care	ที�ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ำายวันละ	300	บัาท	
หากจ่ำายไม่ไหว	ทางมูลนิธิิฯ	จำะช่วยออกครึ�งหนึ�ง		
	 ตัวอย่างกิจำกรรมการทำางานของมลูนิธิิฯ		การค้นหาปัญหาหรือผู้ป่วยจำะ
ทำางานร่วมกับัทีมงานสหวิชาชีพของศูนย์การแพทย์ฯ	 ลงเยี�ยมบ้ัาน	 คัดกรอง	
ถ้ามีผู้ป่วยที�จำำาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ	จำะนำาข้อมูลให้กรรมการพิจำารณิาตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิิ	(6	ข้อ)	เช่น	ผู้ป่วยต้องการเตียงผู้ป่วย	(แรกๆ	ยังไม่จัำด
ตั�งมูลนิธิิฯ	มีเตียงผู้ป่วย	4	เตียง	ปัจำจุำบัันมีทั�งหมด	200	เตียง	มีทั�งคนบัริจำาค	
หน่วยงาน	 (รพ.ราชวิถี)	บัริจำาค)	 เมื�อมีการทำาเรื�องขอยืม/ขอ	จำะลงเยี�ยมบ้ัาน	
นำาข้อมูลเข้าคณิะกรรมการมูลนิธิิฯ	(กรรมการจำำานวน	9	คน	มาจำากสมาชิกใน
หมู่บ้ัาน	เป็นข้าราชการเกษียณิ	ครู	ตำารวจำ	นักวิชาการ		(ทีมประกอบัด้วย		CG	
อสม.	พระ	จำนท.ศูนย์ฯ)	เมื�อคณิะกรรมการอนุมัติ	ประธิานจำะนำาไปส่งให้ถึงบ้ัาน
ใครขอมาถ้ามีให้ได้ให้		มีเหลือเพื�อแบ่ังปันสู่สังคม	สิ�งของที�มูลนิธิิฯ	มีทั�งอุปกรณ์ิ
เวชภัััณิฑ์	 เช่น	 เตียงผู้ป่วย	Walker	 ไม้สามขา	 เครื�องดูดเสมหะ	 รถวิลล์แชร์	
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ที�นอนลม	 ผ้าอ้อมสำาเร็จำรูป	 มีสถานที�เก็บัคือที�วัด	 ใช้พื�นที�ของวัดเป็นที�ทำาการ
มูลนิธิิฯ	และสร้างที�เก็บัของ	
	 การทำางานในสถานการณ์ิการระบัาดโควิด	19	(รอบัแรก)	มูลนิธิิฯ	ทำางาน
ร่วมกับัทีมจิำตอาสา	ลงเยี�ยมบ้ัานเพื�อค้นหา	ระวัง	ป้องกัน	ผู้ติดเชื�อ	นอกจำากนี�
มูลนิธิิฯ		ติดต่อเจ้ำาอาวาสวัดในเขตบึังยี�โถ	เพื�อขอข้าวสาร	อาหารแห้ง	(ปกติใช้
เงินเทศบัาลในการซืึ่�อ)	 และนำามาจำัดชุดแจำกให้ประชาชนที�เดือดร้อนจำากการ
ระบัาดโควิด-19		

กรีอบการีดัำาเนินงานสร้ีางเสริีมสุขภาพเทศึบาลื่เม้องบึงยี�โถิ่
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บทสรุีป 
	 การดำาเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภััาพของเทศบัาลบึังยี�โถ	เป็นการผสม
ผสานการจัำดการสุขภััาพชุมชน	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภััาคส่วนในชุมชน	 
ขับัเคลื�อนด้วยกลไกการดำาเนินงานของศูนย์การแพทย์และฟ้ั�นฟูับึังยี�โถ	 
ทำาหน้าที�เป็นหน่วยงานหลักและเป็นที�ปรึกษา	สนับัสนุนการดำาเนินกิจำกรรมใน
ชุมชนทั�งสนับัสนุนความรู้	 ร่วมเป็นที�ปรึกษา	กรรมการในศูนย์พัฒนาคุณิภััาพ	
ชีวิตฯ	 ดำาเนินกิจำกรรม	 เช่น	 เปิดศูนย์สันทนาการและฟั้�นฟูัผู้สูงอายุบึังยี�โถ	 
(Day	 Care)	 ให้บัริการเฉพาะผู้ที�มีทะเบีัยนบ้ัานในเทศบัาลเมืองบึังยี�โถ	 
ขณิะเดียวกัน	การจัำดตั�งศูนย์พัฒนาคุณิภััาพชีวิตผู้สูงอายุทั�ง	3	แห่ง	เป็นหน่วย
ดำาเนินกิจำกรรมสร้างเสริมสุขภััาพให้กับัสมาชิก	สมาชิกจำะรวมกลุ่มทำากิจำกรรม
ตามความสนใจำ	 เช่น	 กิจำกรรมแอโรบิัคในนำ�า	 กลุ่มโยคะ	 ฯลฯ	นอกจำากนี�ยังมี
มูลนิธิิ	“ข้างเตียงเคียงกัน”	ที�ดำาเนินกิจำกรรมที�เป็นการสงเคราะห์ให้กับักลุ่มคน
ที�ต้องการ	เช่น	จัำดหาเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียง	เป็นต้น		
	 ประการต่อมา	มีแหล่งงบัประมาณิที�ชัดเจำนทั�งงบัประมาณิจำากเทศบัาล
บึังยี�โถ	งบัประมาณิจำากกองทุน	สปสช.	ฯลฯ	มีรายได้จำากเงินบัริจำาค	และของ
บัริจำาค	ทำาให้การดำาเนินกิจำกรรมสร้างเสริมสุขภััาพ	เป็นไปอย่างต่อเนื�อง		
	 ทุนทางสงัคม	ทมีงานคณุิภััาพที�มีความเข้มแข็ง	นำาความรู้	ความสามารถ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับัการทำางานสร้างสุขภััาพ	เช่น	ใช้ความสามารถในการ
หาเครือข่าย	 ใช้ความสามารถในการกำาหนดกิจำกรรมให้กับัสมาชิก	 สามารถ
ประสานงานกับัหน่วยงานราชการได้อย่างดี	

ร้ีปธรีรีมคีวัามสำาเร็ีจั การดำาเนินงานสร้างสุขภััาพบึังยี�โถ	 	
	 ทำาให้ผู้ป่วยที�มีปัญหาติดบ้ัานติดเตียงสามารถกลับัมาเดินได้	 และช่วย
เหลือตัวเองได้ถึง	8	ราย		

โอกาสในการีขยายหร้ีอติ�อยอดั ควรคำานึงถึงปัจำจัำยดังนี�	
	 -	บัริบัทเมืองที�เป็นเทศบัาลเมือง	สามารถทำาศูนยรั์กษาได้		บัทบัาทหน้าที�
ของเทศบัาลเมืองจำะครอบัคลุมมากกว่าที�มีการจัำดบัริการ	ทั�งนี�งานส่งเสริม	ฟ้ั�นฟูั
สามารถดำาเนินการได้ในทุกระดับั		
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	 -	บัริหารท้องถิ�น	(นายกที�มีวิสัยทัศน์และความต่อเนื�องในการดำาเนินงาน
ความชัดเจำนของกลไกการประสานความร่วมมือและบัริหารจัำดการภััายในของ
ท้องถิ�น	 (งานกองสาธิารณิสุขและสิ�งแวดล้อม	 รวมทั�งงานกองสวัสดิการและ
สังคม	 ที�เป็นหลักเชื�อมโยงกับับัทบัาทงานกองการศึกษา	 และกองอื�นๆ	 ที�
เกี�ยวข้อง)	
	 -	 ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง	 มีผู้นำาที�เข้าใจำงาน	สามารถหาเครือข่ายใน
การทำางานร่วมกันได้	
	 -	บุัคลิกภััาพของผู้นำาที�สามารถสร้างแรงจูำงใจำให้กับัสมาชิก	
	 -	อสม.	ต้องทำาหน้าที�ได้ดี	และมีการพัฒนาให้กำาลังใจำอย่างสมำ�าเสมอ	

ปัจัจััยที�ส�งผู้ลื่ติ�อคีวัามสำาเร็ีจัในการีส�งเสริีมสุขภาพ
	 1.	 การโอนย้ายรพ.สต.มาอยู่ภััายใต้เทศบัาลเมือง	ทำาให้ง่ายต่อท้องถิ�น
ในการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ฯ	 เพื�อดูแลสุขภััาพของประชาชน	 ทำาให้
เทศบัาลบึังยี�โถสามารถสนับัสนุนงบัประมาณิได้อย่างเต็มที�	 ในฐานะที�เป็น 
หน่วยงานภััายใต้สังกัดเทศบัาล	นอกจำากยกระดับัเป็นศูนยก์ารแพทยฯ์	แล้ว	ยงั
เพิ�มบัริการต่างๆ	ตามความต้องการของประชาชนในพื�นที�	จำากการสำารวจำข้อมูล
ประชาชนโดยตรงและจำากความร่วมมือกับัภััาควิชาการ	ทำาให้รองรับัการดูแล
ประชาชนในพื�นที�ได้ครอบัคลุม	ส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรับับัริการ
ด้านสุขภััาพที�อื�น	 และที�สำาคัญประชาชนในพื�นที�มีความรู้สึกร่วม	 เป็นเจ้ำาของ	
ซึึ่�งแรงจูำงใจำสำาคัญในการสนับัสนุนและพัฒนา	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื�องและยั�งยืน
	 2.	 การสร้างจิำตอาสาเข้ามาดูแลผู้ป่วยในพื�นที�	 ทั�งในรูปแบับัจำิตอาสา
เดี�ยว	กลุ่มและมลูนิธิิ	จำนทำาให้ผู้ป่วยที�มีปัญหาติดบ้ัานติดเตียง	สามารถกลบััมา
เดินได้	และช่วยเหลือตัวเองได้	มีมูลนิธิิที�ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ิการแพทย์	เช่น
มูลนิธิิข้างเตียงเคียงกัน	 นอกจำากนี�ยังได้สร้างศูนย์ฟ้ั�นฟูัสมรรถภััาพให้กับั 
ผู้สูงวัยพร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้รู้จัำกเทคโนโลยี	โดยการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์
เพื�อสืบัค้นในการหาข้อมูลด้านการรักษา	 โดยผู้รับัผิดชอบัมีข้อมูลของผู้มีจิำต
อาสา	หรือผู้ที�มคีวามรู้ความสามารถในพื�นที�	เช่น	ประชาชนวัยเกษียณิที�มคีวาม
รู้ความสามารถที�มีความรู้	ทักษะการจัำดการ	และทักษะเฉพาะอยูแ่ล้ว	เพื�อเข้า
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พบัปะพูดคุย	ชักชวนมาเพื�อมาเป็นจิำตอาสาพัฒนาท้องถิ�น	เช่น	ประธิานหมู่บ้ัาน
มูลนิธิิ	วิทยากรในด้านต่างๆ	และอื�นๆ	เป็นต้น
	 3.	 ความร่วมมือกับัภััาครัฐ	และภััาควิชาการของหน่วยงานการศึกษาใน
พื�นที�	เพื�อเป็นพื�นที�ในการศึกษาในด้านต่างๆ	โดยเทศบัาลเมืองได้รับัข้อมูลคืน
กลับัมา	หรือร่วมกันนำามาพัฒนาต่อยอดในพื�นที�จำากหลักฐานเชิงประจัำกษ์	เช่น	
	 •	 ผลสำารวจำความต้องการของประชาชนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตในปี	2557	
	 •	 การพัฒนาโมเดล	 STRONG	 ที�เทศบัาลเมืองบึังยี�โถ	 ร่วมกับัคณิะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์	
	 •	 Nogezaka-Glocal	 ในการพัฒนารูปแบับัการจำัดบัริการสำาหรับั 
ผู้สูงอายุ	 จำนได้รับัคัดเลือกให้รับัรางวัล	 Healthy	 Aging	 Prize	 for	 ASEAN	
Innovation	ประเภััท	Second	Prize	ประจำำาปี	2563	ในสาขา	โครงการที�ริเริ�ม
โดยชุมชน	ซึึ่�งจัำดโดย	สถาบัันวิจำยัเศรษฐกิจำสำาหรับัอาเซีึ่ยนและเอเชียตะวันออก
(Economic	Research	Institute	for	ASEAN	and	East	Asia-	ERIA)	ศูนย์
แลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ	ประเทศญี�ปุ่น	(Japan	Center	for	International	
Exchange	–JCIE)	ภััายใต้การอุปถัมภ์ััของรัฐบัาลญี�ปุ่น	ด้านสุขภััาพและความ
เป็นอยู่ที�ดีในเอเชีย	 (Asia	 Health	 and	Wellbeing	 Initiative	 –	 AHWIN)	
เป็นต้น
	 •	 การบัริหารงบัประมาณิโดยจัำดให้เจ้ำาหน้าที�ที�เกี�ยวข้องทุกคนพัฒนา
โครงการเพื�อขอทุนจำากกองทุนสุขภััาพ	ปีละ	40-50	โครงการเพื�อนำามาพัฒนา
ต่อยอดจำากงานประจำำาที�รับัผิดชอบั
	 •	 การจัำดการแบับัพื�นที�เมืองสำาหรับัประชาชนในเขตเมือง	 สอดคล้อง
กับัวิถีชีวิตของคนเขตเมืองได้อย่างพอดีพอเหมาะ	 ประกอบักับัมีทรัพยากรใน
พื�นที�	เช่น	พื�นที�ส่วนกลางของหมู่บ้ัานจัำดสรร	ที�สามารถนำามาต่อยอดเป็นพื�นที�
บัริการเพื�อส่งเสริมสุขภััาพ	และพัฒนาคุณิภััาพชีวิตของประชาชนในพื�นที�ได้
	 4.	 ประเด็นที�น่าสนใจำในการจำัดรูปแบับัการบัริการที�ครอบัคลุมทั�งการ
รักษาและฟ้ั�นฟูัเพื�อป้องกันโรคเช่น	แพทยแ์ผนไทย	และแพทยแ์ผนจีำน	ที�ผู้ป่วย
สามารถเดินเข้าไปรับับัริการได้โดยไม่ต้องรอคำาสั�งแพทย์	 และสามารถเบัิกค่า
บัริการได้ตามสิทธิิ	รวมทั�งการบัริการด้านสุขภััาพจิำตที�มักขาดหายไปจำากระบับั
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บัริการสุขภััาพ	 ศูนย์การแพทย์ฯ	 จัำดให้มีนักจิำตวิทยาที�เคยปฏิบััติงานใน 
โรงพยาบัาลสขุภััาพจำติของกระทรวงสาธิารณิสขุเพื�อการใหค้ำาปรกึษา	และดูแล
สุขภััาพจิำตในเบืั�องต้น	 โดยมีช่องทางเชื�อมโยงกับัโรงพยาบัาลสุขภััาพจิำตของ
กระทรวงสาธิารณิสุข	เพื�อประสานขอความช่วยเหลือและส่งต่อ	ถึงแม้จำะเป็น
ช่องทางที�ยังไม่เป็นทางการ	แต่ก็สอดคล้องกับัความต้องการของประชาชนใน
พื�นที�ในปัจำจุำบััน	ซึึ่�งในอนาคตอาจำต่อยอดในส่วนของการบัริการอื�นๆ	
	 5.	 มีการสื�อสาร	 และประชาสัมพันธ์ิ	 ผ่านเสียงตามสาย	 มีรถ
ประชาสมัพันธ์ิ	และมไีลน์กลุ่มทั�งที�เป็นทางการ	และไลนก์ลุ่มของประธิานชมุชน
ทำาให้การสื�อสารเรื�องต่างๆ	ครอบัคลุม	ทั�วถึง	

จุัดัเน้นสำาคัีญ ค้ีอ การีมีส�วันรี�วัม
แลื่ะการีบริีหารีจััดัการี






