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วิธีการวิจัยและเครื่องมือ
ที่มาของแต่ละระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
สัดส่วนผู้ลงทะเบียนและผู้ตอบแบบสอบถาม
สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมแยกตามเครือข่ายและลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ความชัดเจนในความหมายสมัชชาสุขภาพ (n=503)
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (n=503)
กระบวนการคัดเลือกตัวแทนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=497)
ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=506)
จานวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=506)
ความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมของผู้เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=502)
การศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพก่อนเข้าร่วมประชุม (n=502)
โอกาสศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารร่างมติ (n=503)
กิจกรรมที่เข้าร่วมในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (n=506)
การมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติ ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การจัดประชุม (n=506)
ความพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (n=506)
ความพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=471)
ความเชื่อมั่นต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=486)
การเห็นประโยชน์ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจาแนกตามภาคีเครือข่าย (n=492)
การเข้าร่วมครั้งต่อไปในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=496)
ความสนใจในการพัฒนาประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=490)
การขับเคลื่อนภายหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจาแนกตามภาคีเครือข่าย
(n=496)
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กระบวนการประเมิน
โครงสร้างและกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
แผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
สรุปกระบวนการพัฒนาระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.
2556
การไหลของสายธารร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน”
การไหลของสายธารร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561”
การไหลของสายธารร่างมติ “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน”
การไหลของสายธารร่างมติ “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับ
ประชาชน”
การไหลของสายธารร่างมติ “การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
การไหลของสายธารร่างมติ “เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย”
การไหลของสายธารร่างมติ “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพ
หนึ่งเดียวของคน”สิ่งแวดล้อม-สัตว์การไหลของสายธารร่างมติ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ การป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ”
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกเครือข่ายพื้นที่ (MA)
กิจกรรมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
โครงสร้างและกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
แผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายตอบตอบแบบสอบถาม
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่ายและความเข้าใจความหมาย
“สมัชชาสุขภาพ”
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเข้าใจความหมาย
“กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเข้าใจความ
แตกต่าง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพ
ประเด็น
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ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการได้เรียนรู้จากงาน
สมัชชาสุขภาพ
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเชื่อมั่น
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการเห็นประโยชน์
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการเข้าร่วมครั้งต่อไป
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความสนใจจะพัฒนา
ประเด็น

68
69
69
70
70
71
71

บทนำ
“สมั ช ชาสุ ข ภาพ” ในพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ซึ่ ง หมายความว่ า
“กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มี
การประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” หัวใจของสมัชชาสุขภาพ คือ “การเป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่าย
มาท างานร่ ว มกั น โดยเอาสาธารณะเป็ น ตั ว ตั้ ง มี ก ระบวนการท างาน มี ข้ อ มู ล มีค วามรู้ มี ค วามสมานฉั น ท์
ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น” สมัชชาก็คือการทานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ถือกาเนิดมาก่อนมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในรูปแบบของการ
สาธิตและการทดลองจัดสมัชชาสุขภาพ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 มีการจัดมาแล้วรวม 6 ครั้ง ต่อมา
เมื่อ พระราชบั ญ ญัติสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 ในมาตรา 40 ถึง 45 มีการบัญ ญัติ ให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เพื่อดาเนินการโดยมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สาคัญ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ซึ่งดาเนินการผ่านกลไก
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เน้นให้มีการทางานวิชาการอย่างเหมาะสม และมีการจัดกระบวนการที่สามารถรองรับการ
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวาง เพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายในสังคม พร้อมกับความพยายาม
ในการผลักดันข้อเสนอต่างๆ ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
หลักกำรสำคัญของสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ มีการระบุไว้ว่า
หนึ่ ง เป็ น กระบวนการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่ ว นร่ว ม ที่เน้นการมี ส่ ว นร่ว มของ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ง คม ในการร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ต่ า งๆ ร่ ว มกั น ถกแถลง
ปรึกษาหารือ เพื่อกาหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน
สอง เป็น กระบวนการของประชาธิป ไตยแบบมีส่ว นร่วม เน้นการมีส่ว นร่วมทางการเมืองการปกครอง
ตลอดจนการกาหนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเมืองปกครองแบบประชาธิปไตย
สาม เป็ น กระบวนการท างานด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ส ามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขา ซึ่ ง ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และ
พลังทางภาครัฐ
การจั ด สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ อ ย่ า งเป็ น ระบบตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญัติ สุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550 อย่างต่อเนื่องแล้ว 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 และจะจัดการประชุมครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.
2556 อีกทั้งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น รวม 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี
2544-2549 ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลกระบวนการการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อที่จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายสมัชชา
สุขภาพที่พึงประสงค์ มีความสอดคล้องกับสังคมไทย และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบายที่เอื้อต่อสุข
ภาวะอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินระบบ กลไก และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ ประเมินความสาเร็จของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
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หลักคิดในกำรประเมิน
การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ ใช้หลักการประเมินที่มีลักษณะแตกต่างจากการประเมิน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีที่ผ่านมา การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ 5 ปีที่แล้วเป็นการศึกษาหารูปแบบ
และกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่เหมาะสม (พ.ศ. 2551) ประเมินระบบกลไก ภาคีเครือข่าย และระบบการ
จัดการ (พ.ศ. 2552) ศึกษาพัฒนาการของการเสนอข้อนโยบายและระบบตัวชี้วัดของการประเมิน (พ.ศ. 2553)
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงของคุณค่าของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2554) และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
(พ.ศ. 2555) การประเมินผลครั้งนี้ เริ่มด้วยสมมุติฐานว่า การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเพียงขั้นตอนหรือ
กลไกหนึ่งของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จึงต้องไม่ถูกพิจารณาแยกขาดจากกระบวนการ
ทั้งหมด ดังนั้น ข้อมูลหรือผลการประเมินในระหว่างการจัดงานสมัชชาฯ จะถูกวิเคราะห์ตีความโดยเชื่อมโยงกับ
ภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการสมัชชาตั้งแต่ขาขึ้น (การกาหนดประเด็น การพัฒนา การรับฟัง) ต่อเนื่องไป
จนถึงการขับเคลื่อน การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

มีกลไกจัดการแบบพหุภาคีตามหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ
ใช้ปัญญาผนวกเข้ากับสมานฉันท์
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่
มีประเด็นชัดเจนและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี
มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

การประเมินผลสัมฤทธิ์สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 จะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการพัฒนาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ บทบาทที่สาคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนเชื่อมโยงการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ (ขาขึ้น) เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (ขาเคลื่อน) การประเมินครั้งนี้จะศึกษาถึงระดับ
ความพร้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ความเป็นเจ้าของในกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจ และความศรัทธาร่วมต่อเครื่องมือในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ขอบเขตการประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระบวนการการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กรอบเนื้อหาการประเมินจะแบ่งเป็นสองโครงการย่อยคือ
ระยะที่ 1 การประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 2556 มีเป้าหมายเพื่อประเมิน
หนึ่ ง กระบวนการก่ อนการประชุมสมัช ชาเป็ นการทบทวนกระบวนการทางานเพื่ อการจัดทามติและ
เตรียมการเข้าร่วมประชุมสมัชชา ด้วยการติดตามการทางานของเครือข่ายสมัชชาพื้นที่ และคณะทางาน
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
สอง การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ก ลไกในการด าเนิ นงานทั้ งในส่ ว นของ คสช. คจสช. อนุ กรรมการต่ า งๆ
การศึกษาเนื้อหาองค์ประกอบ ระเบียบวาระการประชุม การได้มาซึ่งระเบียบวาระ การทางานวิชาการ
ต่างๆ ตลอดจนกระบวนการนโยบาย การก่อเกิดนโยบาย การตัดสินใจ การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตาม
ประเมินผลนโยบาย ที่ผ่านมา
สาม กระบวนการขณะประชุมสมัชชาเพื่อการประเมินกระบวนการจัดประชุมสมัชชา ในเชิงกระบวนการ
การออกแบบระบบ การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและกระบวนการรับรองมติ และผลของการพัฒนามติ
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ระยะที่ 2 การประเมินสมัชชาสุขภาพ 2557 เพื่อการประเมิน
หนึ่ง กระบวนการหลังการประชุมสมัชชา 2556 เพื่อการติดตามผลการนามติไปใช้ขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรม
และนามธรรม ในบริบทต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่ เครือข่าย และระดับชาติ
สอง ประเมินกระบวนการก่อนการประชุมสมัชชาเป็นการทบทวนกระบวนการทางานเพื่อการจัดทามติ
และเตรี ย มการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สมั ช ชา ด้ ว ยการติ ด ตามการท างานของเครื อ ข่ า ยสมั ช ชาพื้ น ที่ และ
คณะทางานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
สาม การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ กลไกในการด าเนิ น งานทั้ ง ในส่ ว นของ คสช. คจสช. อนุก รรมการต่า งๆ
การศึกษาเนื้อหาองค์ประกอบ ระเบียบวาระการประชุม การได้มาซึ่งระเบียบวาระ การทางานวิชาการ
ต่างๆ ตลอดจนกระบวนการนโยบาย การก่อเกิดนโยบาย การตัดสินใจ การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตาม
ประเมินผลนโยบาย ที่ผ่านมาและ
สี่ การศึก ษากระบวนการขณะประชุ มสมั ช ชาเพื่อ การประเมิ นกระบวนการจัด ประชุมสมัช ชา ในเชิ ง
กระบวนการ การออกแบบระบบ การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย และกระบวนการรับรองมติ และผล
ของการพัฒนามติ
คำถำมกำรวิจัยสำคัญ
หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงวิธีการ ในการพัฒนาประเด็นนโยบายแบบใหม่ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนมติ การมีส่วน
ร่วมผลักดัน และ การนามติของสมัชชา ไปสู่ผลในเชิงการปฏิบัติอย่างไร
สอง การเชื่อมโยงระหว่างสมัชชาชาติ กับ สมัชชา/เครือข่ายพื้นที่ เป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมของสมัชชา
พื้นที่ ในกระบวนการสมัช ชาชาติ มีมากน้อยเพียงใด สะท้อนการมีส่วนร่วม มากน้อยเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรค อย่างไร
สาม ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการดาเนินงาน ทั้งในส่วนงานของ คสช. คจ.สช และ คณะทางานและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ
สี่ แนวทางในการขยายการมีส่วนร่วมของภาคราชการ และ ภาคเอกชน ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ห้า แนวทางการพัฒนาให้กลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นพื้นที่สาธารณะในการสร้างและผลักดันนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
กระบวนกำรประเมิน
กระบวนการประเมิน แบ่งเป็นสองวงรอบ (loop) ของเวลาคือ วงรอบที่หนึ่งคือ สมัชชาสุขภาพปี 2556
(ก่อนการประชุมสมัชชา ขณะประชุมสมัชชา และติดตามผลมติ หลังการประชุมฯ) และ วงรอบที่สอง ว่าด้วย
สมัชชาสุขภาพปี 2557 (การเตรียมการประชุม ขณะประชุม และ การติดตามผลหลังการประชุม)
การประเมินใช้การออกแบบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการเลือก มติและพื้นที่/เครือข่าย เพื่อเป็น
tracer ในการศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหาและกระบวนการ ตามตัวชี้วัดต่างๆ
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ภาพ 1 กระบวนการประเมิน
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วิธีกำรวิจัยและเครื่องมือ
การวิจัยใช้วิธีการ เป้าหมาย เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ คือ
ตำรำง 1 วิธีกำรวิจัยและเครื่องมือ
ระยะ
กย-พย 56

พค 57

โจทย์วิจัย

เครื่องมือ/วิธีกำร

ประเมินกระบวนการก่อนการจัดสมัชชา
ปี 2556

- การสัมภาษณ์แบบลึกคณะอนุกรรมการ
คณะทางาน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
- ก า ร สั ง เ ก ต กิ จ ก ร ร ม ข อ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร
คณะทางาน
- การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การเยี่ยมเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์กิจกรรม

ประเมิน pre-assembly

- การใช้แบบสารวจผู้เข้าร่วม และกา
สังเกตการณ์

ประเมินการรับฟังร่างมติ 2

- การเยี่ยมเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์กิจกรรม

ประเมินกระบวนการการจัดสมัชชาสุขภาพ - การสัมภาษณ์แบบลึก
ปี 2556
- การสังเกตกระบวนการ
- การสารวจด้วยแบบสอบถาม
- การศึกษาเชิงเอกสาร

มิย -พย 57 ประเมินผลการนามติสมัชชาปี 2556 ไปสู่ - การสัมภาษณ์แบบลึกคณะอนุกรรมการ
การปฏิ บั ติ และกระบวนการก่ อ รู ป ของ คณะทางาน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
สมัชชาสุขภาพปี 2557
- การสังเกตกิจกรรมของอนุกรรมการ
คณะทางาน
- การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การเยี่ยมเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์กิจกรรม
ธค 57

ประเมินกระบวนการการจัดสมัชชาสุขภาพ - การสัมภาษณ์แบบลึก การสังเกตกระบวนการ
2557
- การสารวจด้วยแบบสอบถาม
- การศึกษาเชิงเอกสาร
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สมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556: โครงสร้ำงและกระบวนกำร
เนื้ อหาในบทต่อไปนี้ จะน าเสนอสาระเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการจั ดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ 6 โดยจะให้ความสาคัญกับเส้นทางการพัฒนาประเด็นนโยบาย ที่ในรายงานนี้ จะเรียกว่าสายธาร มากเป็น
พิเศษ ในภาพรวม อาจกล่ าวได้ว่า โครงสร้ าง ขั้นตอน และกระบวนการจัดสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติครั้งที่ 6
ในภาพรวม ไม่แตกต่างจากครั้งที่ 5 ที่ผ่านมามากนัก
ในเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีคณะกรรมการทั้งหมด (รวมที่
ปรึกษา) 42 คน มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดารงตาแหน่งประธาน (สมัยที่
สอง) ในฐานะตัว แทนจากภาคเอกชน และ คณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 9 คณะ คือ คณะอนุกรรมการวิช าการ
คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประเมินผล คณะทางานพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)

ภาพ 2 โครงสร้างและกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
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กระบวนกำรพัฒนำร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำย
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กาหนดแผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 6 ไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. กาหนดระเบีย บวาระ ขั้นตอนนี้ร ะบุช่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลา
ประมาณ 4 เดือน โดยการประกาศให้กลุ่ มเครือข่ายเสนอประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
น ามาซึ่ง ประเด็ น ที่เ สนอจากเครื อ ข่า ย หรื อประเด็น ที่ เชื่ อมโยงกับ การทางานของ คสช. และกลไกที่
เกี่ยวข้อง หรือ ประเด็นที่พัฒนาจากเครื่องมือต่างๆ ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ก่อนการพัฒนาข้อเสนอ
คจ.สช.จะกาหนดร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและประกาศต่อสาธารณะ วันที่ 31 พฤษภาคม
2556
2. พัฒ นาข้อเสนอฯ ร่ าง 1 ขั้น ตอนนี้ระบุช่ว งเวลา 1 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา
เท่ากับขั้นตอนแรก ในขั้นตอนนี้คณะอนุกรรมการวิชาการจะแต่งตั้งคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น
(ระบุวันที่ 17 มิถุนายน 2556) คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ (ระบุ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 - 31 สิงหาคม 2556) ในช่วงเวลาประมาณสองเดือนครึ่งนี้ จะต้องมีการประชุม
ร่ ว มเพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ให้ ข้ อ เสนอแนะ และเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น 2 ครั้ ง คื อ workshop 1 วั น ที่ 23
กรกฎาคม 2556 และ workshop 2 วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2556 น าร่ า งฯ เข้ า สู่ ก ารกลั่ น กรองของ
คณะอนุกรรมการวิชาการอีกครั้ง วันที่ 11 กันยายน 2556 และนาร่างฯ ให้ คจ.สช. พิจารณาก่อนนาไปรับ
ฟังความคิดเห็น วันที่ 16 กันยายน 2556 เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ร่าง เอกสารหลัก ข้อเสนอ ร่างแรกและเอกสาร
ประกอบ เพื่อนาไปรับฟังความคิดเห็น
3. รับฟังความคิดเห็น ขั้นตอนนี้ระบุช่วงเวลา 17 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2556 ประมาณ 1 เดือนที่ สช.
ดาเนินการส่งเอกสารร่างแรกให้กลุ่มเครือข่ายจัดกระบวนการพิจารณาร่างแรก (ระบุ 17-25 กันยายน) ใน
กระบวนการนี้ สช. จัดเวทีรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็น และ Pre-NHA (15 ตุลาคม 2556)
4. ปรับข้อเสนอฯร่าง 2 ขั้นตอนนี้ระบุช่วงเวลา 16 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ประมาณ 3 สัปดาห์
สช.ประมวลความเห็น ส่งให้ คณะทางานเฉพาะประเด็น เพื่อให้ปรับเอกสารเป็นร่าง 2 แล้ วนาเอกสาร
ดังกล่าวมาประชุมร่วมกับอนุกรรมการวิชาการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการปรับเอกสาร เป็น workshop
3 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 และอนุกรรมการวิชาการกลั่นกรองอีกครั้ง (6 พฤศจิกายน) ก่อนนาเสนอ คจ.สช.
พิจารณาในวันที่ 8 พฤศจิกายน ขั้นตอนนี้จะได้เอกสารหลักและข้อเสนอร่าง 2
5. เตรียมการเข้าร่วมสมัชชาฯ ขั้นตอนนี้ระบุช่วงเวลา 9 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2556 ประมาณ
1 เดือน สช. ส่งเอกสารร่าง 2 ให้กลุ่มเครือข่ายพื้นที่จัดเวทีรับฟัง พร้อมส่งหนังสือเชิญร่วมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ให้ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย (ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน) ช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้กลุ่มเครือข่ายพิจารณาเอกสาร
ร่าง 2 เพื่อเตรียมเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
6. ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขั้นตอนนี้ระบุช่วงเวลา 18-20 ธันวาคม 2556 เป็นวันจัดประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
จากแผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ที่คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติได้กาหนดไว้นั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติจริงมีการคลาดเคลื่อนของวันที่ระบุไว้ในแผนบ้างเล็กน้อย
แต่ทุกขั้นตอนมีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ยกเว้น วันจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีการเลื่อนจัดถึง
2 ครั้ง ด้วยเหตุผลจากสถานการณ์ทางการเมือง
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ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกากับดูแล หัวใจ
สาคัญจึงเป็นกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการพัฒนาร่างข้อเสนอดังกล่าว การพัฒนาร่างข้อเสนอ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการพัฒนาข้อเสนอประเด็นนโยบาย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ การรับข้อเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
ระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละปีได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะเสนอข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดย
ที่มาของข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ เพื่อคัดเลื อกเป็นร่างระเบียบวาระการประชุมมีที่มาจากหลาย
ช่องทาง ได้แก่
(1) การเปิดรับจากองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและองค์กรอื่นๆ
รวมทั้งข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(2) ประเด็นเชิงนโยบายที่เสนอโดยองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในปีที่ผ่านมาและองค์กรหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายนั้นได้จัดทาข้อเสนอตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนดภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) มติส มั ช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติครั้ งที่ผ่ านมาที่กาหนดให้ เป็นระเบีย บวาระการประชุมสมั ช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติครั้งนั้น
(4) มติของคณะกรรมการซึ่งได้จัดทาข้อเสนอตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด
สาหรับระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 สามารถระบุที่มาของแต่ละระเบียบวาระได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ที่มาของแต่ละระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
ที่มำของระเบียบวำระ

จำนวน

ระเบียบวำระสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6

(1) การเปิดรับจากองค์กรหน่วยงาน 4
และภาคีเครือข่าย

- นโยบายการตรวจสุ ข ภาพที่ จ าเป็ น และเหมาะสม
สาหรับประชาชน
- แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การปั ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด
กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ พ.ศ.
2557 – 2561
- ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
- การก ากั บ ดู แ ลสื่ อ และการสื่ อ สารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(2) ประเด็น เชิง นโยบายที่ เ สนอโดย องค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายใน
ปีที่ผ่านมา
(3) มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ 1
ผ่านมา

-

(4) มติของคณะกรรมการ

- แผนยุทธศาสตร์ร่ว มแห่งชาติ ว่าด้ว ยระบบสุ ขภาวะ
ชุมชน
- เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย
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- การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ
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ที่มำของระเบียบวำระ

จำนวน

ระเบียบวำระสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6
- การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพ
หนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
- การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย

คณะอนุ กรรมการวิช าการจึ งต้องจั ดกระบวนการเชื่อมโยงให้ ห น่ว ยงาน องค์กรภาคีเครื อข่ายที่เสนอ
ประเด็นที่คล้ายกัน หรือซ้าซ้อนกันให้ได้ทาความรู้จักกัน โดยใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นกรอบ
แนวทางกาหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการจัดกลุ่มข้อเสนอประเด็นให้เป็นกลุ่มโดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสหารือกันเพื่อเลือกและกาหนดขอบเขตข้อเสนอประเด็นนโยบาย
สาธารณะร่วมกันโดยคานึงถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ให้ประเด็นข้อเสนอครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กว้างมาก
เกินไป เพราะในแต่ละปีระเบียบวาระการประชุมที่สมาชิกจะพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีจานวนไม่มาก
นัก จึงจาเป็นต้องเลือกข้อเสนอประเด็นนโยบายที่มีความสาคัญและเหมาะสมที่จะใช้สมั ชชาสุขภาพเป็นช่องทาง
เสนอทางออกของประเด็น หากเป็นงานที่มีกลไกดูแลเฉพาะอยู่แล้ว หรือเป็นประเด็นเฉพาะที่ไม่มีความซับซ้อน
หรือต้องใช้พลังจากหลายภาคส่วนเข้าไปผลักดันก็ไม่มีความจาเป็นต้องเสนอเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก กลั่นกรองประเด็น จัดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้สนับสนุนการจัดกระบวนการพัฒนาประเด็นร่วมกับองค์กร
ภาคีผู้มีส่วนได้เสียแล้วจะนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการกลั่นกรองประเด็นที่ควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการจะใช้เกณฑ์พิจ ารณากลั่นกรองข้อเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เสนอข้อเสนอ
ประเด็นนโยบายโดยอธิบายเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพให้ คจสช. ตัดสินกาหนด ประกาศร่างระเบียบวาระการประชุม
โดยเบื้องต้นมีการจัดกลุ่มประเด็นเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม A = กลุ่มประเด็นที่เห็นควรเสนอนาเข้าพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุม
- กลุ่ม B = กลุ่มประเด็นที่เห็นควรเสนอในห้องประชุมวิชาการ
- กลุ่ม C = กลุ่มประเด็นที่เห็นควรนาไปผนวกในการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
- กลุ่ม D = กลุ่มประเด็นที่ยังต้องการการพัฒนาให้มีความชัดเจนต่อไป หรือเหมาะจะใช้ช่องทางเสนอ
นโยบายอื่นๆ เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเอกสารหลัก และร่างมติ เสนอเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ย่อย ได้แก่
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเอกสารร่างแรก และเอกสารร่างที่สอง: คณะอนุกรรมการวิชาการ
ใช้กระบวนการพี่เลี้ยง (Coaching) ในการทางานร่วมกับคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาเอกสาร
น าเข้ า สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แม้ ว่ า ในเอกสารการท างานกล่ า วว่ า “ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการวิ ช าการและ
ทีมสนับสนุนการทางานวิชาการไม่มีบทบาทในการปรับปรุงสาระเนื้อหา แต่จะให้ข้อคิดเห็นในเชิงความเหมาะสม
และชัดเจนของข้อความและเอกสาร โดยตั้งคาถามและข้อสังเกตแก่คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น รวมถึง
แนะนาแหล่ งข้อมูลหรื อนโยบายเพิ่มเติม เช่น มติ หรือความเคลื่ อนไหวในระเบียบวาระนั้นๆ ในระดับสากล
เป็นต้น” แต่ในการพัฒนาเอกสารของสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 นั้น คณะอนุกรรมการวิชาการได้มีบทบาทมากใน
การเปลี่ยนแปลงคาพูดและตัดถ้อยคาในร่างเอกสารออก โดยคณะทางานต้องปรับแก้เอกสารตามที่อนุกรรมการ
วิชาการตัดสินทั้งที่มีการเตรียมการอย่างจริงจังและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาแล้ว
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2. การรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารหลักและการลงมติ : คจ สช จัดรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารหลัก
ผ่านการ Pre-assembly และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีจังหวัด
3. การพิจารณาเอกสารหลักและร่างมติของ คจ.สช ก่อนนาเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : คจ.สช. จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา เอกสารหลัก และร่างมติ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยพิจารณาตามระเบียบวาระ
ประธาน และเลขานุ การ ของคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น เข้าร่ว มการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณา
เอกสารตามระเบียบวาระด้วย ในฐานะผู้ให้ข้อมูลต่อ คจ.สช. แต่ไม่ใช่อภิปรายปกป้องร่างเอกสารหรือร่างมติ
กระบวนการพัฒนานโยบายทั้งหมด สรุปตามแผนภูมิต่อไปนี้

ภาพ 3 แผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ที่มา รายงานผลสรุปการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556

ภาพ 4 สรุปกระบวนการพัฒนาระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
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สำยธำรมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นกระบวนการจัดทานโยบายโดยยึดหลักการประชาธิปไตยแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม เป้ า หมายของการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพคื อ การน าประเด็ น ด้ า นสุ ข ภาพเข้ า สู่
การพัฒนานโยบายโดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
เพื่อให้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่า ยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่าง
เคียงบ่าเคียงไหล่ คณะกรรมการจัดสมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติจึงกาหนดขั้นตอนการจัดทาร่างข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการนาเสนอนโยบายสาธารณะตลอดจนถึงการร่างมติ เพื่อนาเสนอ
ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี
ถึงแม้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กาหนดแผนพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน หากแต่การศึกษาติดตามการพัฒนาระเบียบวาระของแต่ละมตินั้นมีกระบวนการที่
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนด การวิเคราะห์มติในรูปแบบของ สายธารจึงกาเนิดขึ้นเพื่อติดตามการพัฒนา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเป็นเข็มทิศสาคัญบ่งชี้ความ
เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาสายธารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วยการวิเคราะห์ความ
เป็นมาของประเด็นและการพัฒนาประเด็นนโยบาย การพิจารณาการก่อรูปนโยบายสาธารณะในรูปแบบของสาย
ธารสะท้อนให้เห็นได้ว่ามติที่ก่อตัวนั้นหนุนเสริมให้เกิดสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ในกระบวนการขาขึ้นและนาสู่
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ 6 ที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบของสายธารประกอบด้ ว ยข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายที่กาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
- ระเบียบวาระที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561
- ระเบียบวาระที่ 3 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
- ระเบียบวาระที่ 4 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน
- ระเบี ย บวาระที่ 5 การก ากั บ ดู แ ลสื่ อ และการสื่ อ สารการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ และเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
- ระเบียบวาระที่ 6 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
- ระเบี ย บวาระที่ 7 การสร้ า งความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ “สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว” ของคน-สั ต ว์ สิ่งแวดล้อม
- ระเบียบวาระที่ 8 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจาก
การค้าเสรีระหว่างประเทศ
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ภาพ 5 การไหลของสายธารร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน”
12

ภาพ 6 การไหลของสายธารร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561”
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ภาพ 7 การไหลของสายธารร่างมติ “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน”
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ภาพ 8 การไหลของสายธารร่างมติ “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
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ภาพ 9 การไหลของสายธารร่างมติ “การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
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ภาพ 10 การไหลของสายธารร่างมติ “เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย”
17

ภาพ 11 การไหลของสายธารร่างมติ “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม”
18

ภาพ 12 การไหลของสายธารร่างมติ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ”
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เวทีกำรรับฟังควำมเห็นเฉพำะประเด็น (Pre-Assembly)
วั น ที่ 16-17 ตุ ล าคม 2556 สช มี ก ารจั ด เวที ที่ เ รี ย กว่ า Pre-Assembly มี เ ป้ า หมายสองประการ คื อ
เพื่อเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ NHA โดยให้ 13 จังหวัดนาร่องเขียนเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ของกลุ่ ม
เครื อ ข่ า ย และให้ ตั ว แทนจั ง หวั ด มาเล่ า ประสบการณ์ ใ นการจั ด เวที รั บ ฟั ง ความเห็ น มี ก ารท าความเข้ า ใจ
กระบวนการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อเอกสารร่าง2 รวมทั้งมีการลงนามตอบรับการสนับสนุน และ เพื่อจัดเวทีรับ
ฟังร่างประเด็นนโยบาย (ร่าง 2) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (380 ราย) และการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ (20 ราย) กับตัวแทนกลุ่มเครือข่าย และ การสังเกตการประชุม เพื่อพยายามจะค้นหาคาตอบว่า ขั้นตอน
ของ Pre-assembly จะสามารถปู ทางสู่ การมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาประเด็นนโยบายสู่ ส มัช ชาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใด มีทางเลือกอื่นหรือทางเสริมอื่นหรือไม่สะท้อนว่า
หนึ่ง พิจารณาในระดับวัตถุประสงค์การจัดงาน (เพื่อการเตรียมการรับฟังร่าง 2 และ พิจารณาเอกสารร่าง
1 เมื่อมองผ่านการเข้าร่วม (ใคร เป็นตัวแทนเครือข่าย/พื้นที่มากน้อยแค่ไหน และ คุณภาพการเข้าร่วมเป็น
อย่างไร พึงพอใจแค่ไหน) นับว่าการประชุม Preassembly บรรลุผล โดยพบว่า ร้อยละ 90 ของตัวแทน
เครือข่ายฯเคยเข้าร่วมงานสมัชชาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ร้อยละ 41 เข้าร่วม ในฐานะตัวแทนเครือข่าย (ถูกส่ง
เข้าร่วม) ร้อยละ 90 ของตัวแทนเครือข่ายฯ มารับฟังข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมการจัดเวทีรับฟังความเห็น
(ร่าง 2) ร้อยละ 66 ของตัวแทนเครือข่ายฯมี เข้าร่วมแบบมีอานาจในการแสดงความเห็นและตัดสินใจแทน
เครือข่าย ร้อยละ 66 ของเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลตลอด และรวดเร็วทันการณ์ (ขณะที่ ร้อยละ 38 ไม่ค่อย
ได้รับข้อมูล ข้อมูลมักไม่ถึงหรือล่าช้า) ร้อยละ 63 ของตัวแทนเครือข่ายฯ พึงพอใจมากกับการจัดประชุม
สอง ในบรรดา 7 ประเด็น /วาระ ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากเครือข่ายมากที่สุ ดคือ การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน และระบบการจัดอาหารในโรงเรียน ขณะที่ประเด็น/
วาระ ที่ได้รับความ สนใจน้อยที่สุดคือ สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health), กรอบการดาเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ และ FTA
สาม ร้อยละ 70 ของตัวแทนเครือข่ายพื้นที่และสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ในฐานะกลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อจัดการกับปัญหาในพื้นที่ ในระดับมาก
สี่ กระนั้นก็ตาม แม้ว่าในเชิงวัตถุประสงค์ การจัด Pre-assembly จะบรรลุผลตามเจตนา แต่หากพิจารณา
รายละเอีย ดว่า ใครคือผู้ เข้าร่ ว มรั บ ฟัง และบรรยากาศของเวทีรับฟัง เป็นไปในลั กษณะการเป็นพื้น ที่
สาธารณะแห่งการมีส่วนร่วม ในการถกเถียง หาข้อสรุปอย่างสมานฉันท์มากน้อยเพียงใด จะพบว่า
 การตัดสินความเป็นตัวแทนของคนที่เข้าร่วม ว่าสามารถสะท้อนความเป็ นตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่ไม่อาจทาได้ (แม้ว่าส่วนใหญ่จะตอบว่า ถูกเครือข่ายส่งมา) ทั้งนี้เพราะ
ความซั บ ซ้ อ นของเครื อ ข่ า ยแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละกระบวนการคั ด เลื อ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น
นอกจากนี้ ยั งพบว่าบรรยากาศของการรับ ฟังร่างมติ ส่ ว นใหญ่เป็ นไปอย่างราบเรียบ ไม่เห็ นการ
ถกเถียงแลกเปลี่ยน หากแต่เป็นการอภิปรายขยายความหรือซักถาม ประการสาคัญคือ การไม่เห็น
ความแตกต่าง หากหลาย หรือความเป็นขั้วผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วม
 บรรยากาศของแต่ละห้องไม่แตกต่างกัน โดยทั่วไปมีการถกเถียงน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
การจัดกระบวนการของประธาน การใช้เวลาในการชี้แจง การไม่มีข้อมูลอ่านล่วงหน้า เนื้อหาของวาระ
ยากเกินไปคนเข้ามาไม่มีความรู้ รวมทั้งอาจเพราะมีการเลือกประเด็นที่สนใจ เห็นพ้อง(ประเด็นเลือก
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คน/คนเลือกประเด็น) หรืออาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการประชุ มไม่อาจเป็นพื้นที่ๆ ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ผู้เห็นต่างหรือตรงข้าม ไม่เลือกใช้ (จึงไม่เข้าร่วม)
ห้า หากมองความสาเร็จของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เริ่มตั้งแต่การเสนอ
และรับประเด็นนโยบายจนถึงการจัดเวทีรับฟังร่างหนึ่ง การรับฟังร่างสอง จนถึงเวทีสมัชชาชาติแล้ว การ
ประเมินมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
 หนึ่ง กระบวนการของคณะทางานและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ผ่านมายังไม่สามารถเปิดพื้นที่การมี
ส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ (อย่างน้อยก็ในประเด็น /วาระ ที่มีความเป็นวิชาการมาก เช่น One Health,
FTA การควบคุมโรค)
 สอง การใช้เวลาที่เหลือ ก่อนเวทีสมัชชาชาติ คือ กระบวนการรับฟังที่ร่างสอง จะเป็นขั้นตอนสาคัญ ที่
ยังสามารถเพิ่มพื้นที่และโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะที่เห็นแตกต่างกัน
 สาม ในการดาเนินการเพื่อจัดให้มีการรับฟังร่าง 2 สช. ควรมีกระบวนการสนับสนุนให้เครือข่ายพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยเน้นย้าสร้างความชัดเจนในหลักปรัชญาของ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และมุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารจัดการกระบวนการรับ
ฟังให้เป็นไปตามกรอบเวลา/งบประมาณ กับ การคานึงถึงปรัชญาของกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ
(เช่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง มติที่เกิดบนฐานความรู้และความสมานฉันท์ ฯลฯ)
 สี่ สิ่งที่ สช ควรดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการรับฟังร่างสอง จนถึงก่อนการประชุมสมัชชา
ชาติ ก็คือ การสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นนโยบายอย่าง
กว้างขวางด้วยช่องทางอื่น เช่น การมีเวทีภาค การมีหน่วยรับฟังความเห็น อินเตอร์เน็ต ขณะที่ในการ
จั ด กระบวนการรั บ ฟั ง ควรให้ เ วลาที่ยื ด หยุ่ นขึ้ น หลากหลายวิ ธี ขึ้น ทั้ง ที่ ผ่ า น คณะท างานยกร่ า ง
คณะกรรมการรั บ ฟั ง เฉพาะ เวทีส าธารณะทางสื่ อ เน้น กลุ่ ม ที่ ค าดว่ าจะเป็น stakeholders ที่ คิ ด
แตกต่างหรือเป็นคู่ขัดแย้ง ให้เข้าร่วมใช้พื้นที่ให้มากขึ้น
กำรรับฟังร่ำง 2 ในระดับจังหวัด
กระบวนการพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม หลังจากอนุกรรมการวิชาการ กลั่นกรองเอกสารจาก
การนาเสนอของคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นแล้ว ร่างมติฯดังกล่าวถูกนาสู่การรับฟังความคิดเห็นในระดับ
พื้นที่ โดยใช้การจัดการในระดับจังหวัดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ทีมประเมิน ได้ร่วมสังเกตการณ์ “การรับฟังความคิดเห็น ” ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
สมุ ทรสาคร กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี ชุ มพร ประจวบคีรี ขัน ธ์ ลพบุรี เชี ยงราย เชี ยงใหม่ น่า น หนองบัว ล าภู
อุบลราชธานี และอุดรธานี ซึ่งมีการจัดเวทีในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2556
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดต่างๆ สะท้อนให้เห็นรูปแบบการรับฟัง
ความคิดเห็นภายใต้ศักยภาพของแต่ละจังหวัดต่อกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในบริบทที่
เป็นโซ่ข้อหนึ่งของกระบวนการพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม
เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ที่เกิดขึ้นในเวทีระดับจังหวัด ภาพรวม พบว่า รูปแบบการจัด
เวทีไม่แตกต่างกันในรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น แต่แตกต่างกันที่วิธีการจัดการและผู้จัด บางจังหวัดเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ) บางจังหวัดเป็นภาครัฐฝ่ายเดียว บาง
จังหวัดเป็นภาคประชาสังคมฝ่ายเดียว ในเชิงการจัดการ พบว่า บางจังหวัดมีการจัดเวทีร่วมระหว่างเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเอกสารร่างมติฯจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด บางจังหวัดมีการจัดเวที
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะคือรับฟังความคิดเห็นเอกสารร่างมติฯจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น จึงทาให้รูปแบบ
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การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น บางจังหวัดมีการจัดเวทีขนาดใหญ่ เชิญคนร่วมงานถึง 6,000 คน (อุบลราชธานี )
บางจังหวัดมีการจัดเวทีขนาดเล็ก มีคนร่วมประมาณ 30 คน (ประจวบคีรีขันธ์) จังหวัดอื่นนอกจากนี้มีการจัดเวที
ขนาดกลาง มีค นร่ ว มประชุม 50 – 100 คน บางจั งหวัด มีก ารจั ดซุ้ มนิ ทรรศการ การออกร้า น และกิจ กรรม
ภายนอกห้องประชุม ระยะเวลาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ใช้เวลาครึ่งวันและหนึ่งวัน การเชิญคนเข้าร่วม
ประชุมผู้จัดจะพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้อง (จังหวัดแจ้งว่าผู้ประสานพื้นที่จาก สช. ระบุว่าต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ทุกภาคส่วนได้แก่ ภาควิชาชีพวิชาการ ภาคการเมือง ราชการ ภาคประชาสังคม เอกชน) ในเชิงการจัดการอาจมี
สาเหตุจากงบประมาณที่ สช. สนับสนุนให้ดาเนินการเป็นจานวนเงินจังหวัดละ 40,000 บาท (ตัวแทนบางพื้นที่
เล่าว่าไม่เพียงพอในการใช้ทากิจกรรม) เวทีรับฟังความคิดเห็นจึงขึ้นกับศักยภาพของทีมงานในจังหวัดนั้นๆ ในการ
จัดการ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ทุกจังหวัดใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มย่อยในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เอกสารร่างมติฯ แต่แตกต่างกันในการพิจารณาเอกสารร่างมติ บางจังหวัดพิจารณาทุกร่างมติฯ บางจังหวัดเลือก
4- 6 มติในการพิจารณา ลักษณะการแบ่งกลุ่มในกระบวนการประชุม บางจังหวัดมีการแบ่งกลุ่มตามร่างมติฯ และ
พิจารณากลุ่มละมติเดียว บางจังหวัดมีการแบ่งกลุ่มให้พิจารณากลุ่มละ 2 มติ โดยมีรูปแบบการจัดการคนเข้ากลุ่ม
ที่แตกต่างกัน มีทั้งการเปิดอิสระให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การระบุตัวบุคคลเข้ากลุ่ม เพื่อแสดงความ
คิดเห็น อย่างไรก็ตามพบว่าทุกจังหวัดมีผู้ดาเนินการอภิปรายประจากลุ่มซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการประชุม การ
ทาความเข้าใจเอกสารร่างมติฯ และถ่ายทอดผ่านความเข้าใจของผู้ดาเนินการประจากลุ่ม อาจไม่ใช่การถ่ายทอด
ตามเจตนารมณ์ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และสาระที่แท้จริงของข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะที่คณะทางานเฉพาะประเด็นสื่อผ่านเอกสาร เช่นในกลุ่มหนึ่ง ผู้ดาเนินการกล่าวในกลุ่มว่า “ส่วนกลาง
เขาส่ งมาให้ เราแสดงความเห็ น ถ้าเราเห็ น ด้ ว ยเขาก็จะไปท าเป็ นนโยบายของประเทศต่ อไป” หรือ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ดาเนินการให้ข้อมูลว่า “ไม่รู้ว่าที่เขาเขียนมาในเอกสารเขาหมายถึงอะไร เราก็ตีความไปตามความ
เข้าใจของเรา” สอดคล้องกับการสังเกต พบว่า ในกระบวนกลุ่มผู้ทาหน้ าที่อ่านเอกสารร่างมติฯ ไม่สามารถสื่อ
ความหมายหรืออธิบายคา ข้อความ และประโยค จากเอกสารฉบับนั้นๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่คณะทางานเฉพาะ
ประเด็นได้สื่อความหมายไว้เดิม เช่น คาว่า “แสงเลเซอร์” จากร่างมติแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชน มีการพูดคุยและพยายามทาความเข้าใจร่วมกันอยู่นานว่าทาไมต้องใช้คานี้
การใช้เอกสารร่างมติฯ เป็นหลักในการอภิปรายพูดคุย การให้ความเห็นของผู้เข้าร่วมอิงอยู่กับความเข้าใจ
ของตนเองที่ถ่ายทอดผ่านภาษาในเอกสารร่างมติฯ คา ข้อความ และประโยค เป็นภาษาที่เป็นทางการ การใช้
คาศัพท์เฉพาะที่ยากต่อการเข้าใจ ทาให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ ดังที่ผู้เข้าร่วม
กลุ่มในบางจังหวัดกล่าวขึ้นมาระหว่างทากลุ่มว่า “ภาษายากอ่านไม่รู้เรื่อง ใครรู้ก็ให้ความเห็นไปเลย ว่าอย่างไรว่า
ตามกัน”หรือ “ต้องถอดภาษาไทยมาแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้ง” ประเด็นสาคัญที่นักวิจัยทุกคนเห็นร่วมกันจาก
การสังเกตกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ คือเรื่องภาษาที่ใช้ อาจเป็นข้อจากัดที่ปิดกั้นการ
แสดงความคิดเห็น แม้ว่าจะมีการส่งเอกสารให้ผู้เข้าร่วมเวทีอ่านก่อนในบางพื้นที่ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่เห็น
บรรยากาศของการถกแถลง การคั ด ค้ า น การขั ด แย้ ง ภาพสะท้ อ นคื อ การพิ จ ารณาค าในเอกสารการเพิ่ ม
รายละเอียด การอภิปรายความคิดเห็น
เมื่อศึกษาถึงการเตรียมการก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น คณะทางานของจังหวัดมีการเตรียมการ
ประสานงานกับผู้ประสานพื้นที่ของ สช. มีการกาหนดวันจัดประชุม (เวทีรับฟังความคิดเห็น) และทาข้อตกลงกับ
สช. เพื่อรับงบประมาณมาดาเนินการ จากที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นกับศักยภาพ
ของจังหวัด ภายใต้ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ประกอบกับช่วงเวลาที่ สช. กาหนดให้จังหวัดจัดเวทีรับฟั งความ
คิดเห็ น เป็ น ช่ว งเวลาที่ส ถานการณ์ทางการเมืองไม่มั่นคง ทาให้ ผู้เข้าร่ว มประชุมไม่เป็นไปตามที่บางจังหวัด
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คาดหวัง การเชิญผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดเข้าร่วมประชุม บางจังหวัดมีการส่งเอกสารร่างมติฯ ให้พร้อมหนังสือเชิญ
บางจังหวัดไม่ได้ส่งเอกสารร่างมติฯ ให้ล่วงหน้า แต่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากมาอ่านเอกสารร่างมติฯ ในวันประชุม
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของจังหวัดต่างๆ พบว่าผู้จัดมีความพยายามใน
การเชิญภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และผู้จัดมีความเข้าใจในหลักการสานพลัง ทั้ง
พลังภาครัฐ พลังทางสังคม และพลังทางปัญญา แต่ภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอาจ
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงของประเด็นนั้นๆ แม้ว่าเราจะเห็นผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน พระภิกษุสงฆ์
เยาวชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุข อบต. เทศบาล ตัวแทนภาครัฐจากหน่วยงานในจังหวัด ภาคประชาสังคม เรา
พบว่าจานวนคนที่เข้าร่วมเวทีไม่ได้สะท้อนจินตภาพของการถกแถลงเพื่อไปสู่ฉันทมติ
สื่อที่ สช. ให้จังหวัดใช้ประกอบการพิจารณาเอกสารร่างมติฯ บางจังหวัดได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม
ประชุม และเป็น ประโยชน์ ต่อผู้ ดาเนิน การประชุม “อ่านเอกสารแล้วไม่เข้าใจ ดีที่ปีนี้มีคลิ ปมาให้ ดู ทาให้ เรา
สามารถทาความเข้าใจกับมติก่อน” ผู้เข้าร่วมบางจังหวัดกล่าวถึง วีดีทัศน์ 3 นาทีที่เปิดให้ชมว่า “ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง
มีตัวหนังสือเยอะเกิน และอ่านมติตามในเอกสาร ไม่มีการใช้คาให้ง่ายขึ้น แค่หันไปจามกลับมาก็ตามไม่ทันแล้ว ”
บางจังหวัดไม่ได้เปิดคลิปให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูก่อน
มีบางพื้นที่ ตั้งคาถามว่า มีความจาเป็ นหรือไม่เพียงใดที่ “กระบวนการพิจารณาร่างระเบียบวาระการ
ประชุม”ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะต้องนาเอกสารร่ างมติฯ ไปรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่
ในขณะที่ประชาชนบางคนยังรู้สึกว่า “คาว่าระดับชาติมันไกลตัวเรายังไงชอบกล รู้สึกเกรงใจในการแสดงความ
คิดเห็น” และผู้ประสานในจังหวัดมีความรู้สึกต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ “ประเด็นที่ส่งมาเป็นประเด็น
ที่ห่างไกลจากพื้นที่ ประเด็นกว้างไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร เหมือนทาขั้นตอนนี้ให้ผ่านๆ ไป ควรมีเวลาให้พื้นที่
ได้ศึกษาประเด็นมากกว่านี้”
งำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 6 (17-18 มิถุนำยน 2557)
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 มีการเลื่อนการจัดงาน 2 ครั้ง ด้วยเหตุผลความไม่ปลอดภัยจาก
ปั ญ หาสถานการณ์ ท างการเมื อ ง ครั้ ง แรกก าหนดจั ด ในวั น ที่ 18-20 ธั น วาคม 2556 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม
สหประชาชาติ แต่เลื่อนไปวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ที่เดิม และต้องเลื่อนอีกครั้ง เป็นวันที่ 17-18 มิถุนายน
2558 โดยเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยัง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
เนื้อหาต่อไปนี้ จะเป็นการกล่าวถึงข้อค้นพบจากการสังเกตการณ์รูปแบบและกระบวนการประชุม และผล
จากการสารวจและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการประชุม
ข้อมูลที่ใช้มาจาก 4 วิธีหลัก คือ
หนึ่ง กำรสำรวจด้ วยแบบสอบถำม โดยใช้ “แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556” (ภาคผนวก)
สอง กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) โดยมีแนวสัมภาษณ์ (ภาคผนวก) การ
สุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกสัมภาษณ์ส มาชิกที่แสดงความคิดเห็ นอย่าง
หลากหลาย มีประเด็น และชัดเจนจากการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องประชุม (active player) และ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มน้ อ ย (passive player) ในการประชุ ม หรื อ กิ จ กรรมในบริ เ วณการประชุ ม การเลื อ ก
สัมภาษณ์จะเฉลี่ยจานวนผู้ให้ทั้งสัมภาษณ์ในทั้ง 4 กลุ่มจากผู้เข้าร่วมที่เป็นเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ
ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ
วิชาชีพ และกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการและองค์กรรัฐ
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สำม กำรสังเกตกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ คณะผู้วิจัยจัดทีมเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดและบรรยากาศในการประชุมให้ครบถ้วน
และ
สี่ กำรวิเครำะห์จำกเอกสำร โดยศึกษาจากเอกสารที่ได้รับจากห้องประชุมและจากเว็บไซต์ของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นามาสะท้อน
บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบวาระของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
รูปแบบ เนื้อหำ และกระบวนกำรประชุม
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยพิธีมอบรางวัล “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” 3 ประเภท
ประกอบด้วย รางวัลหนึ่งจังหวัด ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี รางวัลหนึ่งพื้นที่ มีการครองรางวัลร่วมกัน
ระหว่างธรรมนูญสุขภาพอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และธรรมนูญสุขภาพตาบลเปือย อาเภอลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ รางวัลหนึ่งกรณี ได้แก่ กรณีการสร้างท่าเรือน้าลึกและพัฒนาอุตสาหกรรม อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช คณะทางานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2555 ได้จัดทาเกณฑ์ในการพิจารณาการมอบรางวัล โดยเกณฑ์ในการพิจารณา หนึ่งจังหวัดประกอบด้วย มีกลไก
จัดการ “สมัชชาสุขภาพ” แบบพหุภาคี สานพลังจากฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ผ่ายประชาชน ชุมชน สังคม และ
ฝ่ายการเมือง ราชการ มีประเด็นชัดเจนและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการทางานบนฐานความรู้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนี้จะต้องมีการจัด
กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบและมีการประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชา
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ
อย่ างเป็ นรู ป ธรรม ส าหรั บ เกณฑ์พิจ ารณาคัดเลือกหนึ่งพื้นที่ ประกอบด้ว ย มีกระบวนการจัดทา “ธรรมนูญ
สุขภาพ” ที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน และเชื่อมโยงกับวิถีชุมชน มีการใช้ “ธรรมนูญสุขภาพ
พื้น ที่ ” เป็ น กรอบแนวทางก าหนดนโยบายสุ ข ภาพระดับ พื้น ที่ ในเรื่ อ งระบบสุ ข ภาพที่ชั ดเจน มีขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการขับเคลื่อนเนื้อหาสาระในธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการพัฒนาและยกระดับเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ ส่วนเกณฑ์พิจารณา หนึ่งกรณี คณะกรรมการรางวัลให้ความสาคัญ
กับการมีกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนในการจัดทา CHIA (Community Health Impact Assessment) มี
การด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและกระบวนการน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชน หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล มีการปาฐกถาพิเศษโดย นางพะโฉะ สิริ
นิพนธ์ เครือข่ายหมอปฏิวัติลุ่มน้าแม่จัน จังหวัดตาก นางพะโฉะ หรือหมอแสงเดือน ผู้ฝึกฝนเรื่องการรักษาคนได้
ใช้เวลากว่า 30 ปี อุทิศตนให้กับการรักษาคนเจ็บป่วยไข้ โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด จนได้รับรางวัล
“คนค้นคนอวอร์ด” เมื่อปี 2553
กิจกรรมห้องประชุมพิจำรณำมติ
การประชุมสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรับรองระเบียบวาระการประชุมทั้ง 10 ระเบียบวาระ ตาม
ด้วยการประชุมของคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
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กิจกรรมห้องประชุมพิจำรณำมติ
การประชุมสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรับรองระเบียบวาระการประชุมทั้ง 10 ระเบียบวาระ ตาม
ด้วยการประชุมของคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม ดังนี้
คณะอนุกรรมกำรคณะที่หนึ่ง
ประธำน: นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

- วาระที่ 2.8 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคม จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
- วาระที่ 2.4 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับ
ประชน
- วาระที่ 2.6 เป้ า หมายในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ของ
ประเทศไทย

คณะอนุกรรมกำรคณะที่สอง
ประธำน: นำยเจษฎำ มิ่งสมร

- วาระที่ 2.1 แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
- วาระที่ 2.2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561
- รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดาเนินงานตามมติฯ

คณะอนุกรรมกำรคณะที่สำม
- วาระที่ 2.5 การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ประธำน: นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- วาระที่ 2.3 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
- วาระที่ 2.7 การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่ง
เดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมกำรคณะที่สี่
ประธำน: นพ.สุวิทย์ วิบุลผล
ประเสริฐ

วาระที่ 2.10 ข้ อ เสนอต่ อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพภายใต้ ก ารปฏิ รู ป
ประเทศไทย

ห้องประชุมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนมติฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้กาหนดให้มี
การรายงานผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อสมาชิกสมัชชาสุขภาพ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน 10 มติ ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 6 ดังนี้
1. มตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
3. มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
4. มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
5. มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ภาคีทุกภาคส่วน
6. มติความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
7. มติการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
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8. มติการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าการเกษตร
9. มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที
10. มติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนและติดตามดาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทั้ง 10 มติข้างต้น ซึ่งผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วน การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดบทเรียนที่สาคั ญเพื่อเป็นจุดคาน
งัดในการขับเคลื่อนมติต่อไป นอกจากนี้การประชุมต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสมัชชา
สุขภาพเพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางในการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและสานึกร่วมด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และ
พร้อมช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนามติที่ผ่านมาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม
พิธีลงนำมในปฏิญญำสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 6/2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุน
ระบบสุขภาพชุมชน มีผู้แทนจากองค์กรภาคีสนับสนุนชุมชนจานวน 33 องค์กร ร่วมลงนามเพื่อเป็นการสร้างพันธ
สัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการในเชิงยุทธศาสตร์ฯ เป็นไป
อย่ า งมี เ อกภาพและผนึ ก ก าลั ง กั น ให้ ไ ด้ จ ริ ง ระหว่ า งองค์ ก รภาคี ส นั บ สนุ น 33 องค์ ก รที่ ร่ ว มลงนาม ได้ แ ก่
1) กระทรวงสาธารณสุข 2) กระทรวงมหาดไทย 3) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
4) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 5) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6) กระทรวงยุติธรรม
7) กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพกระทรวงสาธารณสุ ข 8) กรุ ง เทพมหานคร 9) สภาพั ฒ นาการเมื อ ง
10) กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข 11) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12) กรมควบคุ ม โรคกระทรวง
สาธารณสุข 13) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 14) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 15) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 16) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
17) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 18) สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 19) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 20) ศูนย์คุณธรรม (องค์กร
มหาชน) 21) ส านั ก งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี 22) มูล นิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 23) ธนาคารออมสิน 24) สถาบันการ
เรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิต 25) เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค 26) มูลนิธิสุขภาพไทย 27)
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 28) มูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค 29) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
30) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 31) สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสาธารณสุข
32) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 33) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 234 กลุ่มเครือข่าย
เวทีเสวนำ หัวข้อ “จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สนับสนุนชุมชนอย่ำงไร”
เป็นเวทีเสวนาที่เชิญตัวแทนองค์กรภาคีสนับสนุนชุมชนแสดงพลังร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนเพื่อนาไปสู่การดาเนินการสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ผู้ร่ วมเสวนา ประกอบด้ว ย นายแก้ว สังข์ชู เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค แพทย์หญิง
ประนอม คาเที่ยง ผู้อานวยการสานักงานงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสาธารณสุข นาย
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พลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) นายแพทย์ ชวินทร์ ศิ รินาค
ผู้แทนปลั ดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์อาพล จินดาวัฒ นะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ และ
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ลำนสมัชชำสุขภำพ
เป็นเวทีคู่ขนานการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เปิดกว้างให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพและประชาช น
ทั่วไปได้เข้าร่วม ลานสมัชชาสุขภาพเป็นพื้นที่สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากสมาชิกมีเวลาว่างจากการประชุมหลัก
ในบริเวณลานสมัชชามีการเปิดตัว “หนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2557” “ชุมชมท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่การ
ปฏิรูปประเทศจากฐานราก” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้มีการร่วมรับฟัง
การถอดประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในหัวข้อเสวนา “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพื้นที่ หนึ่ง
กรณีศึกษาสู่รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ” วิทยากรในงานเสวนา ได้แก่ นายสมบัติ ไกยสิทธิ์ ผอ.รพ.ส่งเสริม
สุขภาพตาบลเปือย น.พ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผอ.รพ.สูงเม่น จ.แพร่ นายนิรพงศ์ สุขเมือง ตัวแทนสมัชชา
สุขภาพ จ.ปัตตานี และนายสุพร โต๊ะเส็น นายกสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ลานสมัชชาสุขภาพมีกิจกรรมอื่นๆ จากโซนต่างๆ ตามแนวคิด “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน”
โซนที่ 1 นาเสนอประเด็น “รูปธรรมความสาเร็จในพื้นที่” กับหลากกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นสุขภาวะ
ชุมชนและการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่โดดเด่น เช่น เกษตรปลอดสารของเครือข่ายเกษตรปลอดสาร การ
ดูแลสุขภาพคนพิการของเครือข่ายคนพิการ จนถึงกรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติของจังหวัดสงขลา และการ
บริหารจัดการลุ่มน้า 4 ภาค และมีจุดตรวจความเสี่ยงในการทางานของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกาจัดแมลง โซนที่ 2
ประกอบด้วยพื้นที่แสดงนิทรรศการรายงานติดตามมติสุขภาพแห่งชาติ มีการนาเสนอรูปธรรมความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีจุดแสดงนิทรรศการบนเส้นทางสร้างนาซ่อมที่เป็นที่มาของการ
เกิด พ.ร.บ สุขภาพแห่งชาติ และมีเวทีกลางสาหรับจัดเสวนาและกิจกรรมต่างๆ มีบริเวณที่จัดให้เป็นลานสานใจ
พื้นที่จัดแสดงสัญลักษณ์ของงานที่เปิดให้สมาชิกถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นพื้นที่ให้ผู้ได้รับรางวัลสมัชชา
สุขภาพแห่งชาตินาเสนอแนวคิดและการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในโซนที่ 3 เป็นโซนจัดกิจกรรม
อื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสม สถานีวิทยุชุมชน และเรื่องราวขององค์กรภาคีต่างๆ เช่น
เครือข่ายคนชายชอบ กรณีศึกษาสุขภาวะ โรงเรียนชาวนาผลิตอาหารสู่ตลาดสีเขียวของโรงเรียนชาวนาจังหวัด
ลาปาง และเด็กไทยกับไอทีกับมุมร้านเกมสีขาว
ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วมประชุม: ผลกำรสำรวจ
1. ผู้เข้ำร่วมเป็นใคร
ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) ผู้เข้าร่วมประชุมหลัก ได้แก่ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน 1,300 คน มาจากผู้แทนกลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในนามกลุ่มเครือข่าย คือ
MA = ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ 77 จังหวัด จานวน 77 กลุ่มเครือข่าย
MS = ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน จานวน 65 กลุ่มเครือข่าย
MK = ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาควิชาการและวิชาชีพ จานวน 35 กลุ่มเครือข่าย
MP = ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการและองค์การภาครัฐ จานวน 57 กลุ่มเครือข่าย
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นอกจากนี้ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ มหลั กประกอบด้ ว ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ่ง คณะกรรมการจั ดสมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ได้เรียนเชิญให้เข้าประชุมประมาณ 200 คน และผู้สังเกตการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 100 คน
2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ทีมปฏิบัติงาน ได้แก่
CO = คณะกรรมการจั ดสมัช ชาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 รวมทั้งคณะอนุก รรมการและ
คณะทางานชุดต่างๆ
WK = คณะทางานชุดต่างๆ
LA = ทีมงานจัดลานสมัชชาสุขภาพ
PR = ทีมสื่อและสื่อมวลชนต่างๆ
ME =ทีมงานสื่อสารทางสังคม
VL = นักศึกษาอาสาสมัคร
NH = พนักงานสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักปฏิรูป และสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
3) ประชาชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป/ผู้ ติ ด ตาม ได้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มการประชุ ม แต่ มิ ไ ด้
ลงทะเบียนเข้าร่วมล่วงหน้า และผู้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามไว้จานวน 1,800 ชุด โดยแนบไปพร้อมกระเป๋าเอกสารให้ผู้เข้าประชุม
1,500 ชุด และสารองโดยวางไว้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ จานวน 300 ชุด เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ตอบและส่ง
แบบสอบถามกลับคืนมา 506 ชุด รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3
ตาราง 3 สัดส่วนผู้ลงทะเบียนและผู้ตอบแบบสอบถาม
สมำชิกเครือข่ำย

ลงทะเบียน
(n=1,091)

ตอบแบบสอบถำม
(n=435)

กลุ่มเครือข่ำยพื้นที่ (MA)

67.3

61.8

กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำสังคม ชุมชน และเอกชน (MS)

10.1

13.6

กลุ่มเครือข่ำยภำควิชำชีพ/วิชำกำร (MK)

10.0

9.0

กลุ่มเครือข่ำยภำคกำรเมือง/รำชกำร/องค์กรของรัฐ (MP)

12.6

15.6

100

100

รวม

จากตารางที่ 3 สั ด ส่ ว นผู้ ล งทะเบี ย นและผู้ ตอบแบบสอบถามในการประชุ มสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
ครั้ งที่ 6 พ.ศ. 2556 พบว่า ลั กษณะการกระจายตัว ของกลุ่ มผู้ ตอบแบบสอบถาม สอดคล้ องกับสั ด ส่ ว นของ
ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มเครือข่ายภาค
การเมือง/ราชการ/องค์กรของรั ฐ (MP) กลุ่ มเครือข่ายภาคประชาสั งคม ชุมชน และเอกชน (MS) และกลุ่ ม
เครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ (MK)
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ตาราง 4 สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมแยกตามเครือข่ายและลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป

รวม

สมำชิกเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

53.2

11.7

7.7

13.4

14.0

48.5

54.9

52.5

33.3

35.3

42.3

- อำยุต่ำสุด-สูงสุด

19-80

19-80

24-75

31-69

25-69

22-77

- อำยุเฉลี่ย

48.0

48.4

48.3

49.5

46.6

46.6

- อำยุต่ำกว่ำ 30 ปี

11.4

13.2

20.7

13.3

16.2

17.9

- อำยุมำกกว่ำ 31 ปี

88.6

86.8

79.3

86.7

83.8

82.1

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

15.6

20.5

22.8

2.6

2.9

10.3

ปริญญำตรี

41.3

43.1

54.4

5.1

42.7

42.7

สูงกว่ำปริญญำตรี

43.1

36.4

22.8

92.3

54.4

51.5

จำนวนผู้เข้ำร่วม
เพศ (n=505)
- ชำย
อำยุ (ปี) (n=499)

ระดับกำรศึกษำ (n=504)

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 506 คน พบว่า ผู้เข้าร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เป็นแบบพหุภาคี โดยมีสัดส่วนของสมาชิกเครือข่ายจากพื้นที่ (MA) มากที่สุด
(ร้อยละ 53.2) อื่นๆ (ร้อยละ 14.0) ภาครัฐ (MP) (ร้อยละ 13.4) ภาคประชาสังคม (MS) (ร้อยละ 11.7) และน้อย
ที่สุดจากภาควิชาการ (MK) ร้อยละ 7.7 มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเพศชาย (ร้อยละ 48.5) และเพศหญิง (ร้อยละ
51.5) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมงานอยู่ที่ 48 ปี มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
มากที่สุด (ร้อยละ 43.1)
สมาชิกเครือข่ายจากพื้นที่ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้เข้าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเพศชาย
(ร้อยละ 54.9) และเพศหญิง (ร้อยละ 45.2) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมงานอยู่ที่ 48 ปี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 43.1)
สมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคม จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้เข้าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 52.5) และเพศหญิง (ร้อยละ 47.5) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมงานอยู่ที่ 48 ปี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 54.4)
สมาชิกเครือข่ายจากภาควิชาชีพและวิชาการ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้เข้าการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7) และผู้เข้าร่วมเป็นเพศชาย (ร้อยละ 33.3) อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม
งานอยู่ที่ 49 ปี มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 92.3)

29

สมาชิกเครือข่ายจากภาคราชการ การเมือง และองค์กรภาครัฐ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้เข้าการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.7) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 35.3) อายุเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมงานอยู่ที่ 47 ปี มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 54.4)
สมาชิกเครือข่ายจากพื้นที่ พบว่าสัดส่วนของตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จาแนกตามภูมิภาคนั้นมีความหลากหลาย จากแผนภาพที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มเครือข่ายพื้นที่มี
จานวนเข้าร่วมมากที่สุดจากภาคกลาง (ร้อยละ 33.7) รองลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 28.2)
ภาคใต้ (ร้อยละ 22.2) และน้อยสุดจากภาคเหนือ (ร้อยละ 15.9)

ภาพ 13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกเครือข่ายพื้นที่ (MA)
ที่เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 จาแนกตามภูมิภาค
ตัว แทนจังหวัดที่ส่ งแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 71 จังหวัด มี 6 จังหวัดที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เชี ย งใหม่ กาญจนบุ รี ตาก เพชรบุ รี สมุ ท รปราการ และสิ ง ห์ บุ รี จั ง หวั ด ที่ ต อบมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่
นครราชสีมา ปทุมธานี อุบลราชธานี และจังหวัดที่ตอบน้อยที่สุด เช่น กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร อ่างทอง เป็นต้น
2. ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติต่อกระบวนกำรพัฒนำนโยบำย สำธำรณะ
แบบมีส่วนร่วม
ความเข้ าใจของผู้ เข้า ร่ ว มประชุม สมั ช ชาสุ ข ภาพ หมายถึง ความชั ดเจนในความหมายและความ
เชื่อมโยงของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ รายละเอียดของการศึกษาดังกล่าว
ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากภาคีเ ครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของมติตั้งแต่กระบวนการขาขึ้นจนถึงวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตารางที่ 5 แสดงถึงความชัดเจน
ในความหมายสมัชชาสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจาแนกตามภาคีเครือข่าย
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ตาราง 5 ความชัดเจนในความหมายสมัชชาสุขภาพ (n=503)
ควำมชัดเจน

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

ชัดเจนมำก

73.3

79.0

70.7

64.1

61.2

71.8

ไม่ค่อยชัดเจน

26.0

21.0

29.3

35.9

37.1

26.8

ไม่ชัดเจน

0.4

0.0

0.0

0.0

1.5

1.4

จากตารางที่ 5 โดยภายรวมผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความเข้าใจในความหมายของสมัชชาสุขภาพอย่างชัดเจนในระดับมาก (ร้อยละ 73.3) รองลงมาในระดับไม่ค่อย
ชัดเจน (ร้อยละ 26.0) และในระดับไม่ชัดเจนน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.4) ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้นมีความเข้าใจในกระบวนสมัชชาสุขภาพมาก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มภาคี
เครือข่าย พบว่า กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่มีควำมเข้ำใจในควำมหมำยของสมัชชำสุขภำพในระดับชัดเจนมำก
มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 79.0) รองลงมาคือ เครื อ ข่ ายภาคประชาสั ง คม (ร้ อ ยละ 70.7) ภาควิ ช าชีพ และวิ ช าการ
(ร้อยละ 64.1) และน้อยที่สุดในกลุ่มภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 61.2) ในทานองเดียวกัน
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มที่ไม่มีความชัดเจนในความหมายของสมัชชาสุขภาพ คือ
กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการและองค์กรภาครัฐเพียงกลุ่มเดียว (ร้อยละ 1.5)
ผู้มีส่ว นร่วมจากเครือข่ายพื้นที่ห ลายท่านเป็นกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัด และมาร่วมเสนอความ
คิดเห็นในห้องพิจารณาวาระ เครือข่ายพื้นที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า “เข้าใจความหมายของสมัชชา เพราะร่วมในเวที
ตั้งแต่ ปี 2554 มีอดีตเกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพพื้นที่ในสามปี ในฐานะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับ
จังหวัด” ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมภาควิชาชีพและวิชาการในห้องประชุมซึ่งเป็นผู้เสนอความคิดเห็นในห้องพิจารณา
วาระ กล่าวถึงความหมายของสมัชชาว่า “สมัชชาคือการที่ทุกคนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะตาแหน่ง
อะไร ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน อาจารย์ ด็อกเตอร์ ศาสตราจารย์ ทุกคนมีเสียงเท่ากัน ต้องฟัง
คนอื่น ไม่มีใครมีสิทธิ์ขาดในการฟันธง ในการออกกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่”
ตาราง 6 ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (n=503)
ควำมเข้ำใจ

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

เข้ำใจดี

52.7

61.4

40.7

48.7

28.4

54.9

เข้ำใจบ้ำง

41.0

34.8

55.9

41.0

55.2

38.0

ไม่เข้ำใจ

6.3

3.8

3.4

10.3

16.4

7.0
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จากตารางที่ 6 ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจดี (ร้อยละ 52.7) เข้าใจบ้าง (ร้อยละ 41) และไม่เข้าใจ (ร้อย
ละ 6.3) โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่ เข้าใจดี มากที่สุด (ร้อยละ 61.4) และกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/
องค์กรของรัฐ เข้าใจดี น้อยที่สุด (ร้อยละ 28.4) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าใจบ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 55.9 และกลุ่มเครือข่ายพื้นที่เข้าใจบ้าง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/
องค์กรของรัฐ ไม่เข้าใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.4 และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน ไม่
เข้าใจ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.4
จากการสั มภาษณ์ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุม เครื อข่า ยพื้น ที่ห ลายคนมีค วามเข้า ใจสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ นที่
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในจังหวัด บางท่านเป็นกรรมการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด บางท่านเป็นทีมทางาน “เป็นอาสาช่วยงานสมัชชาสุขภาพในจังหวัดมาตั้งแต่เริ่มต้น เรา
เป็นคนจัดเวทีรับฟังร่างมติชาติที่จังหวัด ” ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายพื้นที่หลายคนเข้าใจสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดดีกว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กร
ของรั ฐ ที่ เคยมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกั บ ส านั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพ เช่ น เป็ น กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะเข้าใจความแตกต่างของสมัชชาสุ ขภาพ แต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มา
ประชุมแทนหลายท่านไม่ทราบความแตกต่างของสมัชชาสุขภาพ “ไม่ทราบความแตกต่าง มาตามคาสั่ง ให้มาดู
ประเด็น”
3. กระบวนกำรคัดเลือกตัวแทนของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
การคัดเลือกตัวแทนของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมความเป็น
เจ้าของในประเด็นนโยบายและเป็นผู้มีได้ส่วนเสียตั้งแต่การก่อรูปนโยบายจนถึงการนาเข้าสู่การประชุมในเวที
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นกระบวนการเลือกตัวแทนจึงเป็นปัจจัยสาคัญ ในการได้มาผู้เข้าร่วมการประชุมที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนที่แท้จริงในการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตารางที่ 5 แสดง
กระบวนการคัดเลือกตัวแทนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบความแตกต่างของ
กระบวนการคัดเลือกระหว่างภาคีเครือข่าย
ตาราง 7 กระบวนการคัดเลือกตัวแทนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=497)
กระบวนกำรคัดเลือก

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

เลือกโดยประธาน/คณะกรรมการของเครือข่าย/ 31.9
องค์กร
ตัวแทนหน่วยงาน
29.5

43.6

33.3

33.3

10.3

8.7

30.7

10.5

10.3

7.4

5.8

เลือกโดยกลุ่มย่อย/สมาชิกของเครือข่าย/องค์กร

20.6

6.4

15.8

10.3

2.9

31.9

หนังสือเฉพาะตัว

11.0

2.3

1.8

2.6

-

8.7

สมัครเข้ามาเอง

2.8

14.4

38.6

43.6

79.4

24.6

อื่นๆ

4.2

2.7

-

-

-

20.3
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จากตารางที่ 7 โดยภายรวมผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกโดยประธานหรือคณะกรรมการของเครือข่ายมากที่สุด (ร้อยละ 31.9) รองลงมาคือเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานที่สังกัด (ร้อยละ 29.5) และเลือกโดยกลุ่มย่อยจากการประชุมการรับฟัง ความคิดเห็นใน
ระดับจังหวัด (ร้อยละ 20.6) จากหนังสือส่งถึงโดยตรง (ร้อยละ 11.0) อื่นๆ (ร้อยละ 4.2) และสมัครเข้ามาเอง
น้ อ ยที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 2.8) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ย พบว่ า กลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยพื้ น ที่ ผ่ า น
กระบวนการคัดเลือกโดยประธานหรือคณะกรรมการของเครือข่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่น (ร้อยละ 43.6)
และผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบสมัครเข้ามาเองน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.3) ในส่วนของภาคประชาสังคม สมาชิก
ได้รับการคัดเลือกโดยประธานหรือคณะกรรมการขององค์กรมากที่สุด (ร้อยละ 33.3) และผ่านการคัดเลือกแบบ
สมัครเข้ามาเองน้ อยที่สุ ด (ร้ อยละ 1.8) ส าหรับกลุ่ มภาคีภ าควิช าชีพและวิช าการนั้นได้รับการคัดเลื อกโดย
ประธานหรือคณะกรรมการขององค์กรมากที่สุด (ร้อยละ 33.3) และผ่านการคัดเลือกโดยสมัครเข้ามาเองน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 2.6) สาหรับภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐนั้น ส่วนมากได้รับการคัดเลือกผ่านการเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานมากที่สุด (ร้อยละ 79.4) และจากกระบวนการโดยได้รับหนังสือเชิญเฉพาะตัวน้อยที่สุด
(ร้อยละ 2.9)
การคัดเลือกตัวแทนของผู้ เข้าร่ว มประชุม เครือข่ายพื้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมโดยระบุ
ประเด็นที่เข้าร่วมตั้งแต่การรับฟังร่าง2 ในระดับจังหวัด แต่มีการเลื่อนวันจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทาให้
ผู้ที่ได้รับ คัดเลือกไว้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ บางท่านติดภารกิ จ บางท่านมีการโอนย้ายสังกัดหรือพื้นที่
ประธานหรือคณะกรรมการเครือข่ายจึงต้องพิจารณาผู้แทนเข้าร่วมประชุม “การประชุมเลื่อนออกไป คนที่เราให้
มาย้ายไปทางานที่จังหวัดอื่นแล้ว”
4. ควำมพร้อมและประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
การเตรี ย มความพร้ อมของผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม สมั ช ชาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ของ
ผู้เข้าร่ว มประชุมก่อนการพิจารณามติในการประชุมสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้แก่ความเข้าใจของผู้เข้าร่ว ม
ประชุมในเนื้อหาของระเบียบวาระ การเตรียมวิพากษ์และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในห้องประชุม
โดยความพร้อมดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการสารวจประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทีผ่านมา ผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้วจะมีความพร้อมในการมีส่วน
ร่วมมากกว่าเนื่องจากมีความเข้าใจในกระบวนการของสมัชชาสุขภาพและสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะใน
เชิงของการรับรู้และการขับเคลื่อนได้ต่อไป
ตาราง 8 ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=506)
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์การเข้าร่วมของภาคีเครือข่าย
รวม

MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

ครั้งที่ 1

16.5

15.4

27.6

20.5

9.0

16.7

ครั้งที่ 2

20.3

21.7

22.0

18.0

9.0

25.7

ครั้งที่ 3

25.3

26.6

30.5

18.0

16.4

28.6

ครั้งที่ 4

29.7

30.7

35.6

30.8

17.9

31.4

ครั้งที่ 5

37.9

37.5

49.2

35.9

28.4

40.0

33

จากตารางที่ 8 โดยภาพรวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีจานวนเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1
ถึงครั้งที่ 5 โดยพบว่าจานวนผู้เข้าร่วมในครั้งที่ 5 มีมากที่สุด (ร้อยละ 37.9) และน้อยที่สุดในครั้งที่ 1 (ร้อยละ
16.5) จากกลุ่ มตัว อย่ างพบว่าผู้ เข้าร่ว มการประชุมมีเพิ่มมากขึ้นจากทุกภาคีเครือข่าย ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พบว่าจานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายภาคประชาสังคมมีมากที่สุด (ร้อยละ 27.6)
รองลงมาคือภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 20.5) เครือข่ายพื้นที่ (ร้อยละ 15.4) และจากภาคการเมืองราชการ
และองค์กรภาครัฐน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.0) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
มาจากภาคประชาสังคมมากที่สุด (ร้อยละ 22.0) รองลงมาคือเครือข่ายพื้นที่ (ร้อยละ 21.7) และภาควิชาชีพและ
วิชาการ (ร้อยละ 18.0) และน้อยที่สุดจากภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 9.0) การเรียงลาดับ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมจากแต่ละเครือข่ายเป็นไปในลักษณะเดียวกันสาหรับครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 แต่สาหรับ
ครั้งที่ 4 จานวนผู้เข้าร่วมจากภาคประชาสังคมมากที่สุด (ร้อยละ 49.2) แต่รองลงมาคือภาควิชาชีพ (ร้อยละ
30.8) แทนกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (ร้อยละ 30.7)
ตาราง 9 จานวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=506)
จำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ

ร้อยละ

เคยเข้ำร่วม 1 ครั้ง

18.8

เคยเข้ำร่วม 2 ครั้ง

9.1

เคยเข้ำร่วม 3 ครั้ง

10.1

เคยเข้ำร่วม 4 ครั้ง

5.1

เคยเข้ำร่วม 5 ครั้ง

8.3

ตารางที่ 9 จานวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในการประชุมครั้งนี้มี
ผู้ เข้ าร่ ว มที่ม าประชุม เป็ น ครั้ ง แรก ร้ อ ยละ 48.5 และ เคยเข้า ร่ว ม 1 ครั้ ง ร้ อยละ 18.8 เคยเข้าร่ ว ม 3 ครั้ ง
ร้อยละ 10.1 และเคยเข้าร่วม 2 ครั้ง ร้อยละ 9.1
ตาราง 10 ความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมของผู้เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=502)
ควำมพร้อม

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

พร้อมมำก

50.4

55.1

59.3

20.5

35.3

56.5

พร้อมบ้ำง

46.4

44.2

37.3

69.2

55.9

40.6

ไม่พร้อม

3.2

0.8

3.4

10.3

8.8

2.9

จากตารางที่ 10 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมในระดับมาก (ร้อยละ 50.4) รองลงมาในระดับพร้อมบ้าง (ร้อยละ 46.4) และ
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ในระดับไม่พร้อมน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.2) ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นั้นมีความพร้อมกระบวนสมัชชาสุขภาพมากเกินร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย พบว่า
กลุ่มภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมมีค วามพร้อมในการเข้ามาประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมากที่สุด
(ร้อยละ 59.3) รองลงมาคือกลุ่มอื่น ๆ (ร้อยละ 56.5) ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ร้อยละ 55.1) ภาคการเมืองราชการ
และองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 35.3) และน้อยที่สุดในภาคีเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 20.5)
การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ส่ ว นมากเป็ น การศึ ก ษาเอกสารที่ ไ ด้ รั บ จากส่ ว นกลาง
โดยเฉพาะเอกสารร่างมติที่ตนเองสนใจ เครือข่ายพื้นที่บางคนได้รับการเตรียมตัวจากคณะกรรมการสมัชชา
สุขภาพจังหวัด “เป็นตัวแทนจังหวัดครั้งแรก มาเพื่อเสนอความเห็นตามที่เราประชุมกันมาก่อน เขาบอกว่าต้อง
ทาอย่างไรบ้าง” บางคนเตรียมข้อมูลเพื่อนามาอภิปรายในประเด็นที่สนใจ “จากประสบการณ์ทางาน ถ้าเราจะ
เสนอให้เขาแก้ไข เราต้องมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน”
ตาราง 11 การศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพก่อนเข้าร่วมประชุม (n=502)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจ

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

ศึกษำอย่ำงเต็มที่

48.8

57.7

44.8

38.5

30.9

42.9

ศึกษำเล็กน้อย

47.2

40.5

50.0

53.9

63.2

50.0

ไม่ได้ศึกษำ

4.0

1.9

5.2

7.7

5.9

7.1

จากตารางที่ 11 โดยภายรวมผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพมาอย่างเต็มที่มากที่สุด (ร้อยละ 48.8) รองลงมาในระดับ
ศึกษาเล็กน้อย (ร้อยละ 47.2) และไม่ได้ศึกษาเลยในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.0) ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้นมีความพร้อมและเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่าน
เครื่องมือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างดี แต่ไม่ได้มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย
พบว่า กลุ่มภาคีเครือข่ายจากพื้นที่มีการศึกษากระบวนการสมัชชาสุขภาพมาอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 57.7) รองลงมา
คือกลุ่มภาคประชาสังคม (ร้อยละ 44.8) อื่นๆ (ร้อยละ 42.9) ภาคีเครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ
38.5) และน้อยที่สุดจากภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 30.9)
ตาราง 12 โอกาสศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารร่างมติ (n=503)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจ

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

ศึกษำอย่ำงเต็มที่

42.2

47.9

45.8

30.8

26.5

37.1

ศึกษำเล็กน้อย

53.1

49.8

49.2

61.5

67.7

51.4

ไม่ได้ศึกษำ

4.5

1.9

5.1

7.7

5.9

11.4
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จากตารางที่ 12 โดยภายรวมผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาทาความเข้าใจเอกสารร่างมติก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ
53.1) รองลงมาคือศึกษาอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 42.2) และไม่ได้ศึกษาเลยในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.5) ตัวเลข
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้นมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมต่อระเบียบ
วาระการประชุมเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย พบว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายจากพื้นที่ มี
การศึกษาเอกสารและทาความเข้าใจมาอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 47.9) รองลงมาคือกลุ่มภาคประชาสังคม (ร้อยละ
45.8) อื่น ๆ (ร้อยละ 37.1) ภาคีเครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ(ร้อยละ 30.8) และน้อยที่สุดจากภาคการเมือง
ราชการและองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 26.5)
ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายภาคราชการกล่าวว่า “เตรียมความพร้อมในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
แต่ศึกษามาเฉพาะประเด็น ที่ส นใจ เพราะในความเป็นจริงนั้น เมื่อเลื อกรับฟังในประเด็นหรือห้องใด จะไม่
สามารถเข้าได้ทุกประเด็นได้”
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
การมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 หมายถึง การแสดงบทบาท
การเข้าร่วมอย่างพึงประสงค์ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ การมีส่วนร่วมรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และในการประชุมอนุกรรมการต่างๆ ในการพิจารณาระเบียบวาระมตินโยบาย
สาธารณะ
ตาราง 13 กิจกรรมที่เข้าร่วมในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (n=506)
กิจกรรมที่เข้ำร่วม

ร้อยละ

ห้องพิจารณามติ

95.9

ลานสมัชชาสุขภาพ

84.1

ปาฐกถาพิเศษ

67.3

การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย

57.1

ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.7

พิธีลงนามในปฏิญญาสุขภาพ ครั้งที่ 6/2557

0.4

ห้อง นนส.

0.4

จากตารางที่ 13 กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมในงานประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ห้องพิจารณามติ ร้อยละ 95.9 ลานสมัชชาสุขภาพ ร้อยละ 84.1 ปาฐกถาพิเศษ
ร้อยละ 67.3 และน้อยที่สุด 2 ลาดับ ได้แก่ พิธีลงนามปฏิญญาสุขภาพ ครั้งที่ 6/2557, ห้อง นนส. ร้อยละ 0.4
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ตาราง 14 การมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติ ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
ระเบียบวำระ

กำรมีส่วนร่วม
ไม่เข้ำร่วม

เป็นผู้ฟัง

เป็นผู้เสนอ
ควำมเห็น

กำรสร้ ำ งควำมร่ วมมือ ของทุ กภำคส่วนเพื่ อสุ ขภำพหนึ่ ง
เดียวของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม (n=502)
เป้ ำ หมำยในกำรป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ของ
ประเทศไทย (n=502)
ระบบกำรจัดกำรอำหำรในโรงเรียน (n=501)

67.5

29.7

2.8

66.7

28.9

4.4

65.1

28.5

6.4

นโยบำยกำรตรวจสุขภำพที่จำเป็น และเหมำะสมสำหรั บ
ประชำชน (n=502)

61.6

33.5

5.0

ตาราง 14 การมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติ ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (ต่อ)
ระเบียบวำระ

กำรมีส่วนร่วม

ทบทวนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ กำรป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภำวะและสังคมจำกกำรค้ำเสรี (n=502)
กำรกำกับดูแลสื่อและกำรสื่อสำรกำรตลำดของผลิตภัณฑ์
ยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (n=502)
ข้ อ เสนอต่ อ กำรปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภำพภำยใต้ ก ำรปฏิ รู ป
ประเทศไทย (n=502)
แผนยุทธศำสตร์ กำรจั ด กำรปัญหำโฆษณำที่ผิดกฎหมำย
ของยำ อำหำร และผลิต ภัณ ฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2557-2561
(n=502)
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมมติ
ฯ (n=502)
แผนยุทธศำสตร์ร่วมแห่งชำติ ว่ำด้วยระบบสุขภำวะชุมชน
(n=501)

ไม่เข้ำร่วม

เป็นผู้ฟัง

เป็นผู้เสนอ
ควำมเห็น

59.8

37.3

3.0

57.6

38.2

4.2

54.6

41.8

3.6

53.2

41.8

5.0

50.4

45.2

4.4

39.9

55.9

4.2

จากตารางที่ 14 การมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นระเบียบวาระต่างๆ 10
วาระ เรียงลาดับ 3 อันดับ แรกที่ไม่เข้าร่ว มมากที่สุ ด ได้แก่ วาระการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ
สุขภาพหนึ่งเดียวของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม มีผู้ไม่เข้าร่วมมากที่สุด ร้อยละ 67.5 เป็นผู้ฟัง ร้อยละ 29.7 และเป็นผู้
เสนอความเห็น ร้อยละ 2.8 วาระเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย มีผู้ไม่เข้าร่วม
ร้อยละ 66.7เป็น ผู้ ฟัง ร้ อยละ 28.9 และเป็นผู้ เสนอความเห็ น ร้อยละ 4.4 วาระระบบการจัดการอาหารใน
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โรงเรียน มีผู้ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 65.1 เป็นผู้ฟัง ร้อยละ 28.5 และเป็นผู้เสนอความเห็น ร้อยละ 6.4 และวาระแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน มีผู้ไม่เข้าร่วมน้อยที่สุด ร้อยละ 39.9เป็นผู้ฟัง ร้อยละ 55.9
และเป็นผู้เสนอความเห็น ร้อยละ 4.2
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพื้นที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เข้า
ร่วมประชุมและร่วมอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายมา “เสนอแก้ไขในรายละเอียดเพื่ อความเหมาะสมใน
การขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ” เครือข่ายพื้นที่บางคนคิดว่า “กระบวนการทั้งหมดเอื้อต่อการมีส่วนร่วม
ของภาคีต่างๆ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะสามารถทาให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม แต่หลายเครือข่าย หลายองค์กรที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อาจทาให้ได้มติ
ที่ไม่ครอบคลุม หากเป็นไปได้ทุกฝ่ายควรที่จะร่วมมือกันสร้างแนวทางการดาเนินงานเรื่องสุขภาพร่วมกัน เพราะ
เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ” ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติว่า
ตนเองเสนอความเห็น "...พอใจที่ได้แสดงความคิดเห็นในร่างมติในระดับปานกลาง เพราะไม่ทราบว่าความคิดเห็น
ที่แสดงไปนั้น คณะทางานได้รวบรวมไว้หรือไม่ และผลสรุปเป็นอย่างไร เนื่องจากติดภารกิจได้เข้าร่วมเพียงวัน
แรกวันเดียว ..กระบวนการสมัชชาเอื้อต่อการมีส่วนร่วมพอสมควร กระบวนการจัดดีพอสมควร แต่คนที่เข้ามามี
จานวนเยอะเกินไป ควรจะมีการหาวิธีการ ขั้นตอน เก็บประเด็นจากสมัชชาจังหวัด หรือระบบการสื่อสารด้วย
อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เพื่อช่วยลดงบประมาณ และทาให้เกิดความคุ้มค่า” เครือข่ายวิชาการอีกท่านกล่าวว่า “มี
ความภูมิใจในการได้เสนอความคิดเห็นของตนเองในแง่ของการเป็นตัวแทนของวิชาชีพในระดับดี และคิดว่าดีกว่า
ที่ไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใดๆ คิดว่ากระบวนการทั้งหมดเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคี และเห็นคณะทางาน
สมัชชาสุขภาพดูมีความมุ่งมั่นต่อการจัดกระบวนการ แต่คิดว่ากระบวนสมัชชาไม่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
เพราะยังมีหลายคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่ถ้ามีการจัดสมัชชาฯ ขึ้นบ่อยครั้ง และทุกคนมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วม ก็อาจจะค่อยๆปรับตัวได้ อีกทั้ง ถ้าเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตัวแทนจาเป็นต้องมี
การศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะเราเป็นตัวแสดงในมตินั้นๆ ถ้าคนเสนอความคิดเห็นสามารถนาเสนอได้ชัดเจน
ประธาน และคณะทางานก็เห็นความชัดเจนในการนาเสนอมากยิ่งขึ้น ” เมื่อสอบถามเครือข่ายภาคราชการบาง
ท่าน กล่าวว่า “..เป็นเพียงผู้เข้าร่วมรับฟังในมติฯ ต่างๆ คิดว่ากระบวนของสมัชชาสุขภาพแห่ง ชาติเอื้อต่อการมี
ส่วนร่วม เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถเลือกคนที่มีความสามารถ และคนที่มีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการได้” ซึ่งเครือข่ายภาคราชการหลายคนมีบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์ ในขณะที่เครือข่ายภาคประชา
สังคมบางคนมีความพึงพอใจกับบทบาทของตนเองที่ได้เสนอความเห็นในห้องพิจารณามติ กล่าวว่า “เสนอความ
คิดเห็นเพราะอยากจะสะท้อนประเด็นดังกล่าวถึงความสาคัญของความรู้ เพื่อจะได้เดินให้ถูกทาง” เครือข่ายภาค
ประชาสังคมบางท่านมาครั้งแรก ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
6. กำรเรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วมงำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของภาคีเครือข่ายในการก่อรูปและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญนอกเหนือจากการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบ
วาระในปี้นี้ ในภาพรวมระดับการเรียนรู้ (จากระดับการเรียนรู้ 1-10) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด 1 คะแนน และคะแนนมากที่สุด 10 คะแนน
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ภาพ 14 กิจกรรมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ภาพที่ 14 แสดงระดับการเรียนรู้จากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ให้ข้อมูลสาหรับงานวิจัยครั้งนี้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมากที่สุดจากห้องพิจารณามติ
(ร้อยละ 80.6) รองลงมาคือลานสมัชชาสุขภาพ (ร้อยละ 60.6) การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
(ร้อยละ 45.9) ปาฐกถาพิเศษ (ร้อยละ 37.7) และน้อยที่สุดจากเอกสาร (ร้อยละ 2.4)

ภาพ 15 เนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ภาพที่ 15 แสดงเนื้อหาที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ผู้ให้ข้อมูลเกิดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะมากที่สุด (ร้อยละ 76.7) รองลงมาคือเนื้อหาด้านวิชาการ
(ร้อยละ 66.9) และด้านการจัดสมัชชาสุขภาพ (ร้อยละ 66.5) และได้การสร้างเครือข่าย (ร้อยละ 49.0)
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การเรี ย นรู้ ข องผู้ เข้ า ร่ ว มประชุม เครื อ ข่า ยพื้น ที่ ห ลายคนได้ เ รีย นรู้ เนื้ อ หาด้ านกระบวนการนโยบาย
สาธารณะผ่านห้องพิจารณามติ บางคนกล่าวว่ า “คิดว่านโยบายที่ได้นาเสนอกันไปนั้นไม่ค่อยมีความสาคัญซัก
เท่าไหร่ อยู่ที่ขั้นตอนของการปฏิบัติมากกว่าว่าจะประสบผลสาเร็จมากแค่ไหน” เครือข่ายพื้นที่บางคนกล่าวว่า
“ต้องการความเห็นจากตัวแทนประชาชนมากกว่าการกาหนดจากหน่วยงานภาครัฐหรือนักวิชาการ เพราะสมัชชา
สุขภาพคือสมัชชาของประชาชน” และ “การแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดี ต้องมีการยอมรับฟังในความคิดเห็น
ของผู้อื่น เพื่อการพัฒนา แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันบ้างก็ตาม” เครือข่ายทุกภาคส่วนชื่นชมต่อการจัดกิจกรรมลาน
สมัชชาสุขภาพ แม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่ากิจกรรมในลานสมัชชาสุขภาพน้อยเกินไป แต่ก็เข้าใจผู้จัดและคิดว่าสาเหตุ
น่าจะมาจากการเลื่อนจัดประชุมถึงสองครั้ง เครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายพื้นที่เห็นว่าการเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน “มาดูว่าเพื่อนเราเขาทาอะไร ไปถึงไหนแล้ว”
7. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
เนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มีการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมือง ตารางที่ 15 แสดงผลกระทบของการเลื่อนดังกล่าวต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้
ตาราง 15 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การจัดประชุม (n=506)
ผลกระทบ

ร้อยละ

ไม่มี

45.8

มีบ้าง

44.2

มีมาก

10.1

จากตารางที่ 15 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในปี 2556 ที่ผ่านมาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยไม่มีผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 45.8 มีผลกระทบบ้าง ร้อยละ
44.2 และมีผลกระทบมาก ร้อยละ 10.1
ตาราง 16 ความพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (n=506)
กิจกรรม

ควำมพึงพอใจ
มำก

ปำนกลำง

น้อย

ห้องพิจำรณำมติ

54.4

42.5

1.5

ลำนสมัชชำสุขภำพ

49.5

42.5

3.0

กำรติดต่อประสำนงำนก่อนกำรประชุม

39.5

48.8

11.5

เอกสำรประกอบ

65.2

32.7

2.1

กำรลงทะเบียน

48.5

38.1

13.4
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ตารางที่ 16 แสดงถึงความพึงพอใจต่อการจัดการในกิจกรรมต่างๆ ของการจัดประชุมสมัช ชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 6 ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจต่ อ การจั ด งานสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่
มาก ปานกลาง น้อย ความรู้สึกพึงพอใจระดับมาก ลาดับที่ 1 ด้านเอกสารประกอบ ร้อยละ 65.8 ลาดับที่ 2
ห้องพิจารณามติ ร้อยละ 54.4 ลาดับที่ 3 ลานสมัชชาสุขภาพ ร้อยละ 49.5 ลาดับที่ 4 การลงทะเบียน ร้อยละ
48.5 และน้ อ ยที่ สุ ด การติ ด ต่ อ ประสานงานก่ อ นการประชุ ม ร้ อ ยละ 39.5 ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจระดั บ น้ อ ย
ลาดับที่ 1 การลงทะเบียน ร้อยละ 13.4 ลาดับที่ 2 การติดต่อประสานงานก่อนการประชุม ร้อยละ 11.5 ลาดับที่
3 ลานสมัชชาสุขภาพ ร้อยละ 3.0 ลาดับที่ 4 เอกสารประกอบ ร้อยละ 2.1 และน้อยที่สุดห้องพิจารณามติ ร้อย
ละ 1.5
ตาราง 17 ความพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ภำคีเครือข่ำย

ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก

ปานกลาง

น้อย

กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่

56.4

42.0

1.6

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม

48.2

48.2

1.8

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำควิชำชีพและวิชำกำร

54.6

39.4

3.0

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคกำรเมืองรำชกำรและองค์กรภำครัฐ

52.3

44.6

-

อื่นๆ

50.8

41.8

1.5

กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่

50.8

43.2

4.0

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม

48.9

46.8

4.3

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำควิชำชีพและวิชำกำร

42.9

28.6

2.9

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคกำรเมืองรำชกำรและองค์กรภำครัฐ

47.6

44.4

-

อื่นๆ

48.4

43.8

1.6

กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่

38.7

48.2

12.8

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม

46.0

46.0

8.0

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำควิชำชีพและวิชำกำร

45.5

45.5

9.1

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคกำรเมืองรำชกำรและองค์กรภำครัฐ

24.2

62.9

12.9

อื่นๆ

48.4

41.9

9.7

ห้องพิจำรณำมติ (n=478)

ลำนสมัชชำสุขภำพ (n=459)

กำรติดต่อประสำนงำนก่อนกำรประชุม (n=458)
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ภำคีเครือข่ำย

ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก

ปานกลาง

น้อย

กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่

64.2

33.5

2.0

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม

69.4

26.5

4.1

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำควิชำชีพและวิชำกำร

75.8

24.2

-

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคกำรเมืองรำชกำรและองค์กรภำครัฐ

57.8

40.6

1.6

อื่นๆ

65.1

31.8

3.2

กลุ่มภำคีเครือข่ำยพื้นที่

46.9

39.1

13.7

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม

60.0

28.0

12.0

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำควิชำชีพและวิชำกำร

48.5

39.4

12.1

กลุ่มภำคีเครือข่ำยภำคกำรเมืองรำชกำรและองค์กรภำครัฐ

38.5

44.6

16.9

อื่นๆ

53.1

35.9

10.9

เอกสำรประกอบ (n=466)

กำรลงทะเบียน (n=468)

จากตารางที่ 17 เปรียบเทียบความรู้สึ กพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ของผู้เข้า
ประชุมกลุ่มต่างๆ
ห้ องพิจ ารณามติ กลุ่ มภาคีเ ครื อข่ ายพื้ นที่ พึ งพอใจระดับ มาก มากที่สุ ด ร้ อยละ 56.4 และกลุ่ ม ภาคี
เครือข่ายภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด ร้อยละ 52.3 กลุ่มภาคีเครือข่าย
ภาควิชาชีพและวิชาการ พึงพอใจระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ 3.0
ลานสมัชชาสุขภาพ กลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่ พึงพอใจระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 50.8 และกลุ่มภาคี
เครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด ร้อยละ 42.9 กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม พึงพอใจระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ 4.3
การติ ด ต่ อ ประสานงานก่ อ นการประชุ ม กลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม พึ ง พอใจระดั บ มาก
มากที่สุด ร้อยละ 46.0 กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด
ร้อยละ 24.2 กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ พึงพอใจระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ
12.9
เอกสารประกอบ กลุ่มภาคีเครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ พึงพอใจระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 75.8
กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด ร้อยละ 57.8 กลุ่มภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคม พึงพอใจระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ 4.1
การลงทะเบี ย น กลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม พึ ง พอใจระดั บ มาก มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 60.0
กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ พึงพอใจระดับมาก น้อยที่สุด ร้อยละ 38.5 กลุ่มภาคี
เครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ พึงพอใจระดับน้อย มากที่สุด ร้อยละ 16.9
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ตาราง 18 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=471)
ควำมพึงพอใจ

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

มำก

49.8

49.4

50.9

57.1

44.4

49.3

ปำนกลำง

48.1

48.6

49.1

40.0

52.4

47.8

น้อย

2.1

2.0

-

2.9

3.2

3.0

จากตารางที่ 18 ความพึงพอใจกับการจัดประชุมครั้งนี้ พึงพอใจมาก ร้อยละ 49.8 พึงพอใจปานกลาง ร้อย
ละ 48.1 และพึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของการจัดประชุมครั้ง
นี้ของผู้เข้าประชุมกลุ่มต่างๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความพึงพอใจมาก ปานกลาง และน้อย โดยกลุ่มที่พึงพอใจต่อ
การจัดการประชุมในระดับมาก คือ กลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่ (ร้อยละ 49.4) กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
(ร้อยละ 50.9) กลุ่มภาคีเครือข่ายภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 57.1) ส่วนกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคการเมือง
ราชการและองค์กรภาครัฐ ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.4)
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจมากต่อการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้
เครือข่ายพื้นที่กล่าวว่า “กระบวนการสมัชชานี้ เราสามารถทาได้ เป็นกระบวนการที่สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง
จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค สู่เวทีระดับประเทศในที่สุด” “การจัดงานครั้งนี้สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิรูป
ประเทศได้ นี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงอันจะนาไปสู่การปรองดองได้อย่างถูกวิธี สร้างความเสมอภาคใน
ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นการนาเสนอกระบวนการประชาธิปไตยแบบล่างขึ้นบน
ด้วยการขับเคลื่อนจากชุมชนที่แท้จริง ”หลายคนแสดงความเห็นต่อเอกสารประกอบ ภาษา คาศัพท์ที่ใช้เป็น
ทางการ ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจ “ไม่ต้องใช้คาวิชาการมากเกิน ชาวบ้านทั่วไปต้องแปลไทยเป็นไทยอีกครั้ง เป็น
เรื่องที่ไม่จาเป็น”เครือข่ายภาควิชาการมีความพึงพอใจ เห็นว่า “กระบวนการสมัชชาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มาก น่าจะบรรลุเป้าหมายได้ เพราะได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ” หลายภาคส่วนมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
แต่มีข้อสงสัยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากประชุมเสร็จ เครือข่ายพื้นที่กล่าวว่า “พอใจและเชื่อมั่นต่อสมัชชาฯอยู่ใน
ระดับปานกลาง เพราะถือว่าเป็นการทางานร่วมกันหลายฝ่าย และเอามตินั้นเป็นมติรวม แต่เห็นว่าควรมีแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนว่า ถ้าได้มติแล้วจะทาอย่างไรต่อ โดยให้มีการกาหนดรูปแบบที่ชัดเจน เช่น ถ้าได้มติแล้วควร
เสนอไปที่ใคร ใครเป็นผู้ติดตาม ซึ่งลักษณะการติดตามของสมัชชาฯ ยังไม่เห็นความชัดเจน ว่าใครเป็นฝ่ายติดตาม
เพราะยั งมีห ลายประเด็น ที่ยั งไม่ส ามารถขับเคลื่ อนได้ และ ควรมีการประเมินตรวจสอบเป็นรายประเด็น ”
เครื อข่ายวิชาชีพกล่าวว่า “การจั ดประชุมดี แต่ไม่ทราบกระบวนการหลั งจากนั้น คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารของการดาเนินการต่อไป” เครือข่ายภาควิชาการกล่าวว่า “เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุก
ครั้ง การเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพมีประโยชน์ต่อการนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สอนในชั้นเรียน” ในขณะที่เครือข่าย
ภาคราชการบางคนกล่าวว่า “รู้สึกไม่น่าสนใจเลยเมื่อเปรียบเทียบกับงานครั้งที่แล้ว การลงทะเบียนมีความวุ่นวาย
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องมีการขัดข้องมาก”
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8. ควำมเชื่อมั่นในสมัชชำสุขภำพและแนวโน้มกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะหลังจำกกำรประชุม
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
หลังจากเสร็จสินการรับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเชื่อมั่น การเห็น
ประโยชน์ และแนวโน้มในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป ตัวชี้วัดดังกล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถึงความศรัทธาต่อการใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
ตาราง 19 ความเชื่อมั่นต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=486)
ควำมเชื่อมั่น

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

มำกขึ้น

82.2

85.8

80.0

70.3

80.3

82.1

เท่ำเดิม

17.0

13.4

18.2

27.0

19.7

17.1

ลดลง

0.8

0.8

1.8

2.7

-

0.8

ตารางที่ 19 แสดงให้ เห็ น ถึงความเชื่อมั่น ของภาคี เครือ ข่ายต่อสมั ช ชาสุ ขภาพในฐานะเครื่ องมื อของ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ในภาพรวมแล้ วผู้ เข้าร่วมประชุมมีความเชื่อมั่นในสมัชชาสุ ขภาพ
มากขึ้น (ร้อยงะ 82.2) เท่าเดิม (ร้อยละ 17.0) และลดลง (ร้อยละ 0.8) ในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความ
เชื่อมั่นของแต่ละภาคีเครือข่าย พบว่าภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น (ร้อยละ 85.8) รองลงมาคือ
ภาครัฐ (ร้อยละ 80.3) ภาคประชาสังคม (ร้อยละ 80.0) และน้อยที่สุดคือภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 70.3)
ตาราง 20 การเห็นประโยชน์ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจาแนกตามภาคีเครือข่าย (n=492)
กำรเห็นประโยชน์

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

มำกขึ้น

89.7

91.3

83.6

80.6

95.5

87.0

เท่ำเดิม

9.5

7.9

14.6

16.7

4.5

13.0

ลดลง

0.8

0.8

1.8

2.8

-

-

ตารางที่ 20 แสดงให้ เห็ น ถึง ประโยชน์ข องสมั ช ชาสุ ข ภาพในฐานะเครื่ องมือของการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมเห็นประโยชน์มากขึ้น (ร้อยละ 89.7) ของการจัดประชุม
สมัชชาสุขภาพ รองลงมาคือเท่าเดิม (ร้อยละ 9.5) และลดลง (ร้อยละ 0.8) ในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
การเห็ นประโยชน์ของการประชุมสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติของแต่ล ะภาคีเครือข่าย พบว่าภาคีเครือข่ายภาค
การเมืองราชการและองค์กรภาครัฐมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.5) รองลงมาคือภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ (ร้อยละ 91.3) ภาคประชาสังคม (ร้อยละ 83.6) และน้อยที่สุดคือภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อย
ละ 80.6)
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ตาราง 21 การเข้าร่วมครั้งต่อไปในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=496)
กำรเข้ำร่วมครั้งต่อไป

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

แน่นอน

76.1

78.6

87.0

66.7

62.7

76.2

ไม่แน่ใจ

23.3

21.0

11.1

30.6

37.3

23.2

ไม่เข้ำร่วม

0.6

0.4

1.9

2.8

-

0.6

ตารางที่ 21 แสดงให้ เห็ น ถึ งแนวโน้ ม ในการเข้ า ร่ว มในการประชุ มสมั ช ชาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ง ที่ 7
ในภาพรวมแล้ ว ผู้ เข้าร่ วมประชุมมีความตั้งใจอย่างแน่นอนที่จะเข้าร่ว มการประชุมสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
(ร้อยละ 76.1) รองลงมาคือไม่แน่ใจ (ร้ อยละ 23.3) และไม่เข้าร่ว มเลย (ร้อยละ 0.6) อยู่ในระดับที่น้อยที่สุ ด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม การเข้ า ร่ ว มของแต่ ล ะภาคี เ ครื อ ข่ า ย พบว่ า ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจากภาคประชาสั ง คม
มีแนวโน้มจะเข้าร่ วมในครั้ งต่อไปมากที่สุ ด (ร้อยละ 87.0) รองลงมาคือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ร้อยละ 78.6)
ภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 66.7) และน้อยที่สุดคือภาคการเมืองราชการและองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 62.7)
ตาราง 22 ความสนใจในการพัฒนาประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (n=490)
ควำมสนใจ

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

สนใจมำก

70.6

78.0

76.8

64.9

56.3

52.9

สนใจบ้ำง

27.7

21.7

21.4

29.7

39.1

45.7

ไม่สนใจ

1.6

0.4

1.8

5.4

4.7

1.4

ตารางที่ 22 แสดงให้ เห็ น ถึงความสนใจในการพัฒ นาประเด็นเพื่อนาเข้าสู่ การประชุมสมัช ชาสุ ขภาพ
ในครั้งที่ 7 ในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจมากที่จะนาเสนอประเด็นในงานประชุมสมัชชาสุขภาพ
ครั้งต่อไป (ร้อยละ 70.6) รองลงมาคือสนใจบ้าง (ร้อยละ 27.7) ไม่สนใจเลย (ร้อยละ 1.6) อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเข้าร่วมของแต่ละภาคีเครือข่าย พบว่า ภาคีเครือข่ายจากพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะส าหรับ การประชุมสมัชชาสุขภาพในปี้หน้ามากที่สุด (ร้อยละ 76.8) รองลงมาคือ
ภาคประชาสังคม (ร้อยละ 76.8) ภาควิชาชีพและวิชาการ (ร้อยละ 64.9) และน้อยที่สุดคือภาคการเมืองราชการ
และองค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 56.3)
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ตาราง 23 การขับเคลื่อนภายหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจาแนกตามภาคีเครือข่าย (n=496)
กำรขับเคลื่อน

รวม

ภำคีเครือข่ำย
MA

MS

MK

MP

อื่นๆ

ไปขับเคลื่อน

59.0

44.1

32.1

34.0

26.6

37.1

ไปสื่อสำร

57.7

32.2

44.9

46.0

62.0

41.2

เตรียมประเด็น

26.1

20.8

16.7

16.0

3.8

15.5

ไม่ชัดเจน

5.1

2.2

5.1

4.0

7.6

4.1

ไม่ทำอะไร

1.2

0.7

1.3

-

-

2.1

ตารางที่ 23 แสดงแนวโน้ ม ในการขั บ เคลื่ อ นมติ ที่ ได้ รั บ รองจากการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ 6 ในภาพรวมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะไปขับเคลื่อนมติที่ได้รับรอง (ร้อยละ 59.0) มากที่สุด รองลงมา
คือไปสื่ อสารกับ สมาชิกในองค์กร (ร้ อยละ 57.7) เตรียมประเด็น (ร้อยละ 26.1) ไม่ชัดเจนว่าจะทาอะไรต่อ
(ร้ อ ยละ 5.1) และจะไม่ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 1.2) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การ
ขับเคลื่อนแล้ว พบว่า ภาคีเครือข่ายจากพื้นที่มีความกระตือรือร้นที่จะไปขับเคลื่อนมติจากการประชุมในครั้งนี้ ใน
เครือข่ายของตนเอง ในขณะที่ภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐจะไปสื่อสารพูดคุยกับสมาชิกในส่วนของภาครับ
ก่อน (ร้อยละ 62.0) แต่ยังไม่มีทิศทางหรือประเด็นที่ชัดเจน นอกจานี้เครือข่ายในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะกลับไป
เตรียมพัฒนาประเด็นเพื่อนาเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพในครั้งต่อไป (ร้อยละ 20.8)
ผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในสมั ช ชาสุ ข ภาพมากขึ้ น เห็ นประโยชน์ข องสมั ช ชาสุ ขภาพมากขึ้ น
จะเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไปแน่นอน เครือข่ายพื้นที่แม้จะมีสัดส่วนผู้เชื่อมั่น เห็นประโยชน์สูงสุด แต่มีผู้ตอบไม่
แน่ใจว่าจะมาร่วมครั้งต่อไปหรือไม่สูงสุด (ร้อยละ 21.0) ขณะที่เครือข่ายภาคการเมือง ราชการ และองค์กรรัฐ
และภาควิชาการ แม้สัดส่วนผู้เห็นประโยชน์ต่อกระบวนการสมัชชามากขึ้นจะสูง (ร้อยละ 81.0 และ 96.0) แต่
หนึ่งในสามไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมครั้งต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม บางคนเชื่อมั่นในกระบวนการสมัชชาครึ่งหนึ่ง
เพราะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมทางเอกสาร “ยังไม่เห็นการกระทาและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน” และ
ต้องการเห็นการนาเสนอในครั้งหน้าว่า มติฯ ที่ประชุมในครั้งนี้ มีการนาไปปฏิบัติในรูปแบบใดบ้าง ส่วนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือความพร้อมของผู้จัดการประชุม บางคนกล่าวว่าเชื่อมั่นหากมีคน
เข้าร่วมมากกว่านี้ โดยสังเกตจากเก้าอี้ที่ว่างในห้องพิจารณามติ คนที่มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงในแต่ละประเด็นมี
จานวนน้อย “บางคนอาจจะเข้าไปสังเกตการณ์อย่างเดียว ไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยน อาจจะเป็นเพราะการกาหนด
ที่นั่งเฉพาะหรือการกาหนดคนนาเสนอเฉพาะประเด็น”(เครือข่ายภาคราชการ) ในขณะที่เครือข่ายพื้นที่ซึ่งเชื่อมั่น
ในสมัชชาสุขภาพ กล่าวว่า “การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า การระดมความคิด การเปิดโอ
การให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วม สามารถอภิปราย ถกเถียง และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมนั้นสามารถเกิดขึ้น
ได้ และจะช่วยให้มีการขับเคลื่อนนโยบายที่เกิดจากความต้องการของทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ” และ “การจัดการ
ประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น บั น ไดให้ ก ลุ่ ม เครื อข่ า ยจั ง หวั ด หรื อองค์ ก รท้ อ งถิ่ น ต่ างๆ ได้ ก้ า วขึ้ น มา
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มี นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการพบปัญหาในท้องถิ่นของตน ซึ่งเกิด
ขึ้นอยู่รอบตัว การที่มองเห็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว ทาให้เข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าเครือข่ายอื่นๆ
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ดังนั้น เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะช่วยผลักดันประเด็น หรือร่วมแสดงความคิดเห็นให้เป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม สาหรับการดูแลเรื่องสุขภาพ การจัดสรรความรู้เรื่องสุขภาพ กลั่นออกมาในรูปแบบของนโยบาย
สาธารณะเพื่อให้ทุกองค์กร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป”
สรุปผลกำรประเมิน
ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน
506 คน สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้ พบว่า ผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
เป็นแบบพหุภาคี มีสัดส่วนของสมาชิกเครือข่ายจากพื้นที่ มากที่สุด (ร้อยละ 53.2) รองลงมาเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆ (ร้อยละ 14.) ภาครัฐ (ร้อยละ 13.4) ภาคประชาสังคม (ร้อยละ 11.7) และน้อยที่สุดจากภาควิชาการ (ร้อย
ละ 7.7) มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.5 และ 48.5) ผู้เข้าร่วมงานมี
อายุเฉลี่ย 48 ปี ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 43.1) สาหรับระดับการศึกษาที่ต่างกัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่มต่างๆ นั้น ควรคานึงถึงข้อพิจารณาความแตกต่างของระดับการสื่อสาร เพื่อออกแบบวิธีการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่คณะผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ อายุของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม
ประชุมอยู่ที่ 48 ปี โดยเมื่อแยกวิเคราะห์อายุเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุต่ากว่า 30 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 31 ปี
พบว่า สัดส่ วนของผู้เข้าร่วมกลุ่มอายุต่ากว่า 30 ปี อยู่ที่ร้อยละ 11.4 (อายุมากกว่า 31 ปี ร้อยละ 88.6) เมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างอายุต่ากว่า 30 ปี กับอายุมากกว่า 31 ปี พบว่า เป็นตัวแทนจากสมาชิกเครือข่ายภาค
ประชาสังคมมากที่สุดในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในอนำคตอำจมีกำรเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ (ที่มีอำยุต่ำ
กว่ำ 30 ปี เข้ำมำมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ เพื่อเป็นพลังรุ่นใหม่ในกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะต่อไป
ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติต่อกระบวนกำรพัฒนำนโยบำย สำธำรณะ
แบบมีส่วนร่ วม ความเข้าใจของผู้ เข้าร่ ว มประชุมสมัช ชาสุขภาพ จากความชัดเจนในความหมายและความ
เชื่อมโยงของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ภาคีเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้อ ง
กับเนื้อหาของมติตั้งแต่กระบวนการขาขึ้นจนถึงวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติมีควำมเข้ำใจในควำมหมำยของสมัชชำสุขภำพอย่ำงชัดเจนในระดับมำก (ร้อยละ 73.3)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย พบว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่มีความเข้าใจในความหมายของสมัชชา
สุขภาพในระดับชัดเจนมากที่สุด (ร้อยละ 79.0) ในขณะที่กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการ และองค์กรรัฐ
มีความเข้าใจในความหมายของสมัชชาสุขภาพ ไม่ชัดเจนร้อยละ 1.5
ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.7) เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพประเด็น โดยกลุ่มเครือข่ายพื้นที่
เข้าใจดีมากที่สุด (ร้อยละ 61.4) และกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ เข้าใจดีน้อยที่สุด (ร้อย
ละ 28.4) และไม่เข้าใจมากที่สุด (ร้อยละ 16.4)
กระบวนกำรคัดเลือกตัวแทนของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ สะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วม
ความเป็นเจ้าของในประเด็นนโยบายและเป็นผู้มีได้ส่วนเสียตั้งแต่การก่อรูปนโยบายจนถึงการนาเข้าสู่การประชุม
ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นกระบวนการเลือกตัวแทนจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการได้มาผู้เข้าร่วมการ
ประชุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนที่แท้จริงในการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วม
การประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยประธานหรือคณะกรรมการของเครือข่ายมาก
ที่สุด (ร้อยละ 31.9) รองลงมาคือเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่สังกัด (ร้อยละ 29.5) และเลือกโดยกลุ่มย่อยจาก
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การประชุมการรับฟังความคิดเห็นในระดับจังหวัด (ร้อยละ 20.6) โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกโดยประธานหรือคณะกรรมการของเครือข่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่น (ร้อยละ 43.6)
ควำมพร้ อ มและประสบกำรณ์ ข องผู้ เ ข้ ำ ร่ วมประชุ ม สมั ช ชำสุ ข ภำพแห่ ง ชำติ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม มี
ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทีผ่านมาโดยภาพรวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติมีจานวนเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีเพิ่มมากขึ้นจากทุกภาคีเครือข่าย
แต่เมื่อถามถึงประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผู้เข้าประชุมส่วนมาก ไม่เคยเข้าร่วม ร้อย
ละ 48.5 ผู้ ที่เคยเข้าร่ ว มการประชุมสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติมาแล้ ว มีความพร้อมมากในการเข้าร่ว มประชุม
โดยเฉพาะกลุ่มภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายส่วนมากมีการศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการ
จัดสมัชชาสุขภาพอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 48.8) โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (ร้อยละ 57.7) (ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
เครือข่ายพื้นที่ ส่วนมากได้รับการติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ในการให้ข้อมูลความรู้
กระบวนการประชุมในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพื้นที่จึงมีการศึกษาทาความเข้าใจ
กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก่อนเข้าร่วมประชุม จากการสังเกตการณ์ในเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง 2
ในจังหวัดส่วนใหญ่ผู้ประสานในจังหวัดจะเลือกผู้แทนจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดแยกตามประเด็น
และให้สมาชิกกลุ่มเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเสนอความเห็นในนามตัวแทนจังหวัดต่อประเด็นนั้นๆ) มีเครือข่าย
เพียงส่วนน้อยที่ไม่ได้ศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ (ร้อยละ 4.0) ผู้เข้าประชุมจากทุกภาคี
เครือข่ายมีโอกาสศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารร่างมติเพียงเล็กน้อยเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 53.1) และมีโอกาส
ศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารร่างมติอย่างเต็มที่ รองลงมา (ร้อยละ 42.2)
กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ผู้เข้าร่วมในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ห้องพิจารณามติ ลานสมัชชาสุขภาพ และปาฐกถาพิเศษ การมีส่วนร่วมใน
ห้องพิจารณามติในห้องระเบียบวาระ ส่วนมากไม่เข้าร่วม และผู้ที่เข้าร่วมเป็นผู้ฟังมากว่าเป็นผู้เสนอความเห็น
กำรเรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วมงำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะมากที่สุดจากห้องพิจารณามติ (ร้อยละ 80.6) รองลงมาคือ ลานสมัชชาสุขภาพ (ร้อยละ 60.6)
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย (ร้อยละ 45.9) ปาฐกถาพิเศษ (ร้อยละ 37.7) และเรียนรู้น้อยที่สุด
จากเอกสาร (ร้อยละ 2.4) ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะมากที่สุด
(ร้อยละ 76.7) รองลงมาคือเนื้อหาด้านวิชาการ (ร้อยละ 66.9) และด้านการจัดสมัชชาสุขภาพ (ร้อยละ 66.5)
และได้การสร้างเครือข่าย (ร้อยละ 49.0)
ควำมพึง พอใจต่ อ กำรจั ด กำรประชุ ม สมั ช ชำสุข ภำพแห่ ง ชำติ จากการเลื่ อ นการประชุม เนื่ องจาก
สถานการณ์ทางการเมือง ผู้ เข้า ร่ ว มประชุมส่ ว นมากคิดว่าการเลื่ อนจัดประชุม สมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติไม่ มี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2556 ผู้เข้าร่วมประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความรู้สึกพึงพอใจระดับมากด้านเอกสารประกอบ และมีความรู้สึกพึงพอใจระดับน้อย
ด้านการลงทะเบียน ทุกกลุ่มเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อห้องพิจารณามติ ลานสมัชชาสุขภาพ เอกสารประกอบ
ในระดับมากโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายส่วนมากมีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานก่อน
การประชุมต่อในระดับปานกลาง ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจมำกต่อกำรจัดกำรประชุม
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ (ร้อยละ 49.8)
ควำมเชื่อมั่น ในสมัชชำสุขภำพและแนวโน้มกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะหลังจำกกำรประชุม
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ในภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคีเครือข่ายมีความเชื่อมั่นในสมัชชาสุขภาพมาก
ขึ้น (ร้อยละ 82.2) มีการเห็นถึงประโยชน์ของสมัชชาสุขภาพ ในฐานะเครื่องมือของการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพมากขึ้น (ร้อยละ 89.7)
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แนวโน้มการเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจอย่าง
แน่นอนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ร้อยละ 76.1) และแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการ
พัฒนาประเด็นเพื่อนาเข้า สู่การประชุมสมัชชาสุขภาพในครั้งที่ 7 โดยผู้เข้าร่ว มประชุมมีความสนใจมากที่จะ
นาเสนอประเด็นในงานประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งต่อไป (ร้อยละ 70.6)
ภายหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติภาคีเครือข่ายจะไปขับเคลื่อนมติที่ได้รับรอง (ร้อยละ 59.0)
มากที่สุด รองลงมาคือไปสื่อสารกับสมาชิกในองค์กร (ร้อยละ 57.7) เตรียมประเด็น (ร้อยละ 26.1) มีเพียงส่วน
น้อยที่ไม่ชัดเจนว่าจะทาอะไรต่อ

สมัชชำสุขภำพครั้งที่6 พ.ศ.2556: สรุปและนัยยะเพื่อกำรพัฒนำ
หากเริ่มต้นบทสรุปและวิเคราะห์นี้ ด้วยประโยคว่า “หัวใจของ สมัชชาสุขภาพ คือ การเป็นกระบวนการที่
ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมาท างานร่ ว มกั น โดยเอาสาธารณะเป็ น ตั ว ตั้ ง มี ก ระบวนการท างาน มี ข้ อ มู ล มี ค วามรู้ มี ค วาม
สมานฉันท์ ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ” การประเมินนี้ ก็มุ่งหาคาตอบว่า การออกแบบโครงสร้าง และกลไก
และการจัดกระบวนการ ของสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 สามารถทาให้หัวใจของสมัชชา บรรลุได้จริงมากน้อยเพียงใด
และทาไม
ในภาพรวม แม้จะเห็นบรรยากาศอันกระตือรือร้นของผู้คนในงานวันสมัชชา และการลงมติผ่านนโยบาย
โดยส่วนใหญ่ (ยกเว้นมติ FTA) ซึ่งแสดงถึงความสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ แต่หากมองในระยะยาว ด้วยกรอบที่
กว้างขึ้น จะเห็นว่า มีมิติเชิงคุณภาพอีกหลายมิติที่ต้องได้รับการพิจารณา
คาถามสาคัญก็คือ โครงสร้าง และรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพ (เริ่มจาก คจ.สช. ถึง คณะอนุกรรมการทั้ง
9 คณะ) และกระบวนการ/ขั้นตอนการทางาน (ที่เรียกว่า “ขาขึ้น ” ที่เริ่มจากการรับและพัฒนาประเด็น จน
กลายเป็นวาระเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสมัชชาชาติ) เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในจินตภาพ
ข้างต้น หรือไม่ เพียงใด ซึ่งการประเมินครั้งนี้ พบว่า
ขั้นตอนและกระบวนการขาขึ้น แม้จะมีประสิทธิภาพ ในการทาให้เกิดเอกสารมติ จนผ่านสมัชชาชาติ แต่ก็
พบข้อจากัดหลายประการในการบรรลุซึ่งหัวใจของสมัชชาสุขภาพ
 กระบวนการที่ให้เวลาหลายเดือน จากต้นร่างของคณะทางานฯ สู่การรับฟัง จนเป็นร่างสุดท้ายนาเข้า
สมัชชา เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงภาษา มากกว่าเนื้อหา
 การใช้ร่างเอกสารเป็นแกนในการเดินกระบวนการพัฒนาร่างมติ แม้จะมีความเป็นวิชาการ แต่ทาให้เกิด
การจากัดการเข้าร่วมของภาคีส่วนอื่น ที่ไม่คุ้นกับวิชาการ การให้ความสาคัญกับภาษาและฟอร์แมทของ
เอกสาร มีปัญหาทั้ง “ขาเข้า” และ “ขาออก” ปัญหา “ขาเข้า” คือ การเกิดการลดส่วนหรือลดทอน
รายละเอียดของประเด็นปัญหา ความต้องการ แนวคิด ประสบการณ์เชิงรูปธรรม ฯลฯ ให้เหลือเป็น
ภาษาวิ ช าการ จนอาจเกิ ด ข้ อ จ ากั ด ที่ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ ความแตกต่ า ง หลากหลาย ของแนวคิ ด
ประสบการณ์ฯลฯ ของผู้คน ขณะที่ปัญหา “ขาออก” คือ ปัญหาในการรับรู้ เข้าถึงสาระที่อยู่ในภาษา/
ศัพท์วิชาการของภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่
 การพั ฒ นาร่ างเอกสาร ยัง เกิ ด ปั ญ หาในเชิ ง กระบวนการ กลไกคณะอนุ ก รรมการ ถู ก มองว่ า ท าหน้ า ที่
คล้ายกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ “สนใจที่เนื้อหาเชิงเอกสาร บนฐานคิด/ประสบการณ์ผู้พิจารณา
มากกว่าการทาความเข้าใจความจริงอันซับซ้อนเบื้องหลัง ” ทาให้เกิดเสียงแห่งความอึดอัด ผิดหวัง และ
ตั้งคาถามกับบทบาทของกลไก ที่เหนือขึ้นไป จากคณะทางานยกร่างมติฯ
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ในการจัดเวทีรับฟังร่างที่สองในระดับพื้นที่ โดยหลักการ น่าจะเป็นโอกาส ในการสร้างการมีส่วนร่วมที่
สาคัญ แต่ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาอย่างน้อยก็สามด้าน ด้านที่หนึ่ง คือ การจัดการ เวลาที่กระชั้น ทา
ให้พื้นที่หลายจังหวัดต้องเน้นจัดการรับฟังให้เสร็จ ลดความสาคัญของเนื้อหาการมีส่วนร่วม (ใครคือผู้มี
ส่ ว นได้เสี ย ที่ควรเข้า ร่ ว มในการพิจ ารณาร่ างเอกสาร และการออกแบบกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มที่ มี
ประสิทธิภาพควรจะเป็นอย่างไร เช่น ควรมีกระบวนกร การใช้สื่อ การใช้กิจกรรม การใช้เวลา ฯลฯ)
ด้านที่ส อง คือ ตัวเอกสารร่ าง ที่เป็ นภาษาทางการ/วิชาการ กลายเป็นตัวจากัดพื้นที่การมีส่ ว นร่ว ม
เพราะเครือข่ายในพื้นที่จานวนมาก ไม่อาจเข้าถึงสาระ (ข้อมูล ความจริง เจตนา) ที่ถูกลดส่วน อัดแน่น
ในภาษาวิชาการของเอกสาร (หลายพื้นที่ไม่มีเวลามากพอที่จะอ่านเอกสาร หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ เข้าไม่
ถึง) และ ด้านที่สาม มติที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ มักนามธรรม ห่างไกลจากประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก
ร่วม (ภาษาวิชาการ นามธรรม ซับซ้อน ทางการ ห่างไกล แปลกแยกจากความจริงของพื้นที่) ทาให้พื้นที่
เข้าร่วมแก้ไขปรับปรุงได้น้อย ผลจึงลงเอยด้วยการแก้ไขคาในเอกสาร
เวทีการจัดรับฟังร่างมติฯ ในระดับพื้นที่ต่างๆ แม้จะเกิดขึ้นได้แต่รูปแบบการจัด (มีเวทีเชิญคนมาประชุม
มีการบรรยาย การประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ) ไม่จาเป็นต้องสะท้อนเนื้อหาการมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง ของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดเนื้อหาของร่างมติฯ เพราะ ขึ้นกับว่าใครคือ ผู้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมเวทีเป็น
ตัวแทนมาจากไหน เข้ามาได้อย่างไร ขึ้นกับกระบวนการจัดเวทีประชุม (ความแตกต่างในความชัดเจนใน
เป้าหมายของเวทีและทักษะของกระบวนกร การให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูล /การใช้สื่อ การฉายให้
เห็นภาพ รวมของกระบวนการ พัฒนาร่างมติเพื่อเข้าสู่เวทีสมัชชา การออกแบบบรรยากาศ ฯลฯ การ
ต้องสร้างดุลยภาพ ระหว่าง “จัดให้ดี” คือเน้นเป้าหมายการมีส่วนร่วมเป็นหลัก กับการ “จัดให้ได้” ที่
ต้องคานึงถึงการบริหารจัดการ คือ เวลา คน เงิน) ภาพรวมของเวทีการรับฟัง คล้ายๆกันทุกระดับ คือ
เป็นกระบวนการที่ลดส่วนความซับซ้อนของการพัฒนาร่างมติฯ ให้เหลือเพียงการถกเถียงเรื่องนิยาม การ
ตัดต่อแต่งเปลี่ยนแผลงคา ประโยค
การสร้ างเงื่อนไขในการทาความเข้าใจกับประเด็นมติที่ถูกพัฒ นาเพื่อจะเข้าสู่ ส มัช ชาชาติ ของภาคี
เครือข่ายต่างๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการ ขั้นตอน การเรียนรู้ การใช้สื่อ
ที่ไม่ใช่เอกสารวิชาการอย่างเดียว การให้เวลามากขึ้น รวมถึงการพิจารณาว่า มติทุกมติที่จะเข้าสู่สมัชชา
ชาติ ควรผ่านการเข้าร่วมพิจารณาจากเครือข่ายระดับพื้นที่อย่างไร มากน้อยแค่ไหน

ความท้าทาย เพื่อ บรรลุ เจตนารมณ์ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม คือ การออกแบบ
กระบวนการ การมีส่ ว นร่ วมใหม่ ควรมีการพัฒ นารูปแบบการจัดกระบวนการ (เทคนิค ขั้นตอน ทักษะของ
กระบวนกร เวลา การค้นหากลไกการสื่อสาร การค้นหาเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์) มีทางเลือก การสื่อสาร ส่งผ่าน
เรียนรู้ ประเด็นนโยบาย ที่มากกว่า “ภาษา”
ในการเปิดพื้นที่การมีส่ วนร่ วมในวาระนโยบายฯ ที่มีธ รรมชาติแตกต่างกัน ควรกาหนดเป้าหมายและ
กระบวนการที่ไม่เหมือนกัน เช่น วาระชาติ (นามธรรม โครงสร้าง มหภาค ระบบ ไกลตัว) มีผลกระทบสูง แต่ส่วน
ร่วมตื้น ลงพื้นที่เฉพาะได้ยาก ต้องการเวลา กระบวนการสื่อสาร ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา จากบน
ลงล่ าง ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ขยายกรอบกระบวนทัศน์ ประสบการณ์ และ การเชื่อมประสานจุลภาค/
ท้องถิ่น กับมหภาค/ชาติ) ขณะที่วาระพื้นที่ (เป็นรูปธรรม จุลภาค ประสบการณ์ ใกล้ตัว ขึ้นกับบริบทที่แตกต่าง)
สร้างการมีส่วนร่วมได้ลึก แต่ขึ้นระดับชาติ ยาก ต้องใช้เวลา ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ สื่อสาร เพื่อโอบอุ้มความ
แตกต่างหลากหลาย หากทาได้ จะสร้างความเป็นเจ้าของและประสิทธิภาพในขาเคลื่อน
โดยสรุ ป ก็คือ ความท้าทาย เพื่อบรรลุ เจตนารมณ์ การพัฒ นานโยบายสาธารณะแบบมีส่ ว นร่ว มก็คื อ
สมควรพิ จ ารณาออกแบบกระบวนการ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าและพิ จ ารณาร่ า งมติ ฯ ใหม่ โ ดยควรให้
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ความสาคัญกับการออกแบบกระบวนการ (เช่น เทคนิคการสร้างเวที /พื้นที่ที่มากกว่าการประชุมกลุ่มย่อย การ
พัฒนากระบวนกรที่มีทักษะ การให้เวลาเรียนรู้ที่มากขึ้น เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น สร้างกลไกการสื่อสารสาระ
ของสมัชชาสุขภาพที่หลากหลาย สอดคล้องกับพื้นที่และการค้นหาเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการเข้าร่วม
เชิงเนื้อหาและความเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริง กระบวนการรับฟังที่หมายถึงการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นนโยบาย ควรมีทางเลือกในการสื่อสาร ส่งผ่าน เรียนรู้ประเด็นนโยบายที่มากกว่า
เอกสารและ “ภาษา” ที่เป็นทางการ
หากใช้แนวคิดที่ว่าสมัช ชาสุขภาพที่พึงประสงค์ (ที่ควรมีลั กษณะดังนี้คือ หนึ่ง มีความส าคัญ มีพลัง มี
ศรัทธาร่วม มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม สอง ดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความ
ยืดหยุ่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สาม มีความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นรวมทั้งกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ สี่ เน้นประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่
สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งในระดับพื้นที่ระดับชาติ และระดับสากล และ ห้า มีมติ
หรือข้อเสนอ ที่สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นที่ยอมรับของสังคม) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผล การ
ประเมินครั้งนี้ก็คงมีบทสรุปสาคัญๆ ดังนี้
หนึ่ง กระบวนการสมัชชาแห่งชาติ ในภาพรวม นับว่าประสบความสาเร็จในระดับสูงสุดที่น่าจะเป็นไปได้
ใกล้เคียงกับลักษณะที่พึงประสงค์ข้างต้น ข้อมูลจาการสารวจความเห็นของผู้คนที่เข้าร่วมงานวันสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีการสะท้อนผลเชิงบวกในหลายมิติ เช่น เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง การเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความสุข เกิดความหวัง เกิด
เครือข่าย ของคนทางานร่วมแนวคิด ร่วมอุดมการณ์ ทาเพื่อสาธารณะ เกิดรูปธรรม เอกสารนโยบาย เกิด
การเรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปแบบ และทางการ
สอง กระนั้นก็ตาม หากจะก้าวไปไกลกว่าลักษณะพึงประสงค์ข้างต้น สู่การเข้าสู่ภาพเชิงอุดมคติ ว่าสมัชชา
สุขภาพ คือเครื่องมือหรือกลไก ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่ว ม
ความสาเร็จของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะต้องถูกมองในภาพใหญ่และยาวขึ้น ไม่จากัดเฉพาะการจัดงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นหนังสือ
ทั้งเล่ม งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็เป็นเพียงแค่บทหนึ่ง ที่ยังมีบทอื่นๆ ทั้งก่อนหน้า (กระบวนการขาขึ้น)
และ บทต่อๆไป (กระบวนการขาเคลื่อน) ที่มีความสาคัญไม่ต่างกันและต้องเชื่อมโยงกัน
สาม ในภาพรวม กระบวนการสมัชชาสุขภาพในปี 2556 ยังมีโครงสร้างกระบวนการจัดการ ที่เป็นกรอบ
ยึด/ตรึงเส้นทางของการพัฒนาประเด็นนโยบาย จากการจัดทาและพัฒนาเอกสารมติ ที่มีผลสุดท้ายคือ
รูปธรรมของเอกสารที่ผ่านมติสมัชชาชาติ โดยตลอดเส้นทาง จะเดินตามระเบียบว่าด้วย การกาหนดที่นั่ง
เวลา ขั้นตอน ภาษา ฯลฯ ที่ท้ายที่สุดแล้ว ทาให้เกิดคาถามว่า โครงสร้างและระเบียบกฎเกณฑ์นั้นๆ เป็น
วิธีการ/กระบวนการอย่างเดียว ที่ดีที่สุด ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ หรือ
จริงๆแล้วอาจจะเป็นวิธีการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอกสารมติ ที่เป็นประโยชน์ทางกฎหมาย /
ราชการ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กระบวนการที่ ดี เ พราะลดทอนจิ ต วิ ญ ญาณ ความหลากหลาย ซั บ ซ้ อ น ของ
เจตนารมณ์ และรายละเอียดของประเด็นที่เป็นปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ที่สาคัญคือเป็นพื้นที่อันจากัดในการเข้าร่วม ของคนส่วนใหญ่ (เพราะความไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมวิชาการ
และเงื่อนไขการบริหารจัดการ ทั้งเวลา ขั้นตอน ฯลฯ) ความท้าทายในเรื่องนี้ก็คือ ข้อควรพิจารณาคือ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะสามารถถูกออกแบบให้ทาหน้าที่หลักมากกว่าการสร้างผลลัพธ์ที่
เป็นมติเชิงเอกสาร สู่การเป็นพื้นที่สาธารณะระดับชาติที่มีชีวิต (National Forum) ที่รับรอง ขับเคลื่อน
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สานต่ อ ผลั ก ดั น กระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่ เ กิ ด ก่ อ นหน้ า จากพื้ น ที่ ต่ า งๆ และ ที่ จ ะเป็ น การ
ขับเคลื่อนหลังจากนั้น
สี่ มี ข้ อ ค้ น พบคล้ า ยกั บ การประเมิ น ที่ ผ่ า นๆ มาว่ า การหนุ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย
โดยเฉพาะเครือข่ายพื้นที่ เป็นปัจจัยสาคัญของการบรรลุเป้าหมายและจิตวิญญาณของการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในทุกระดับ ทั้งขาขึ้น และ ขาเคลื่อน
คำถำมว่ำ กลไกของสมัชชำสุขภำพ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย “ตัวจริง” หรือไม่ มำก
น้อยแค่ไหน การนิยามเครือข่ายและตัวแทนเครือข่าย (Constituency) ต่างๆ วงอยู่บนสมมุติฐานและนิยาม ที่
ตายตัว เกินไป เช่น เครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อาจไม่ใช่เครือข่ายที่สะท้อนการมีส่วนได้เสีย
และ ไม่มีประสิทธิภาพพอในการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม ดังนั้น ตัวแทนเครือข่าย ที่เข้าร่วมสมัชชา จึงอาจไม่ใช่
ตัวจริงตั้งแต่ต้น ดังนั้นจาเป็นต้องพิจารณาโดยคานึงถึงความซับซ้อน หลากหลาย และ พลวัตร ของสังคม และ
ปัญหา คาว่า “ผู้มีส่วนได้เสียตัวจริง” ต้องไม่ถูกมองอย่างหยุดนิ่ง เพราะบุคคล เครือข่าย หรือ พื้นที่เดียวกัน อาจ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียตัวจริง เปลี่ยนแปลงไปตามปัญหา สถานการณ์ การไปเกี่ยวข้องหรือผลกระทบที่ได้รับ ฯลฯ ใน
ระดับพื้นที่ ที่ซับซ้อนหลากหลาย ตามบริบทการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ความเป็นตัวจริง จึงเป็นเรื่อง
กาหนดยากขึ้น ซึ่งความท้าทายคือ การวิเคราะห์ความซับซ้อน และ พัฒนาเครื่องมือ กลไก ที่จะเปิดพื้นที่การมี
ส่วนร่วม ที่สะท้อน ความซับซ้อน หลากหลาย และ พลวัตรเช่นนั้น (เช่น change.org)
ห้ า การสื่ อ สารทางสั ง คม พบคล้ า ยกั บ การประเมิ น ที่ ผ่ า นมาว่ า การสื่ อ สารสั ง คม เพื่ อ ให้ แ นวคิ ด
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ CHIA)
เป็นบรรทัดฐาน เป็นความคุ้นชิน เป็นทางเลือกที่ค่อยทวีน้าหนักมากขึ้นของสังคม และของทุกภาคส่วน ไม่
เฉพาะภาคราชการ วิชาการ แต่รวมชุมชน ทั้งหมด เป็นเรื่องจาเป็นต่อความสาเร็จตามเป้าหมายเชิงอุดม
คติของกลไกสมัชชาและอื่นๆ
หก มองกระบวนการสมัชชาฯ ด้วยจินตภาพใหม่ ที่กว้างและยาว แบบสายธารแห่งการเติบโตสู่สังคมวุฒิ
ภาวะเส้นทางของประเด็นนโยบาย ควรใช้จินตภาพ เปรียบสายธารน้า ที่ตลอดเส้นทางจากจุดกาเนิด
จนกระทั่งลงสู่ทะเล แล้วคืนกลับเป็นไอน้า กลั่นเป็นฝนตกลงมา หล่อเลี้ยงแหล่งต้นน้า โดยแต่ละนโยบาย
อาจมีความซับซ้อน ของเส้นทางเดินแตกต่างกัน ทั้งเวลา ความยากง่าย ซับซ้อน ขนาดของผลกระทบ แต่
ทั้งหมด ควรให้เวลากับการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ของผู้คน ตลอดเส้นทาง เพราะนั่นจะเป็นผลถึงการ
ขยายความกว้างของการเข้าร่วม การมีเจ้าภาพ นาไปสู่ความยั่งยืน และการแปรสู่ผลขาเคลื่อน อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น
การออกแบบการพัฒนามตินโยบาย ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ยังเป็นเส้นทางเดียว ที่รัดตรึงด้วยเวลา พิธีการ ทา
ให้เกิดข้อจากัด ทั้งการเข้าร่วมการเรียนรู้ และ การขับเคลื่อน จาเป็นต้อง เปิดให้มีหลายวิธี หลายเส้นทาง และ
ยืดหยุ่นในเชิงเวลา และรูปแบบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนนิยามความหมาย และ บทบาทหน้าที่
ของ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้กว้างขึ้นกว่าการเป็ นกลไกผลิตมตินโยบาย ที่เป็นรูปธรรม และเป็นทางการ
หากแต่ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ควรมี ฐ านะเป็น พื้ นที่ ส าธารณะระดั บ ชาติ ที่ ใ ห้ ก ารประกาศ รับ รอง สร้ า ง
ความชอบธรรม ให้กับนโยบายสาธารณะจากภาคส่วนหรือระดับต่างๆ ขณะเดียวกับที่เป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การขับเคลื่อนภาพรวม การชี้ทิศทางภาพใหญ่ ฯลฯ
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โดยจินตภาพเช่นนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควรจะมีธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่น เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้ความ
หลากหลายของนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมหลัก ที่มากกว่าการผลิตรูปธรรมมติ
กระบวนการในห้องพิจารณามติ ที่เป็นอยู่มีสภาพหนักไปทางการพิจารณาเอกสารที่เป็นข้อกฎหมาย เน้นแก้คา
ข้อความมากกว่า การพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน ในเชิงเจตนารมณ์และเป้าหมาย ฯลฯ ทาให้เกิดกระบวนการที่
แข็งตัว เป็นการยากต่อการเข้าร่วมของคนส่วนมาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไม่ควรแยกเป็นงานเอกเทศ แต่ควรมี
ฐานะเป็น พื้นที่/กลไกระดับชาติ ของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เกิดจากบูรณา
การกับทุกเครื่องมือที่มีอยู่ (สมัชชาทุกประเภท ธรรมนูญสุขภาพ CHIA) และการเคลื่อนไหวของประเด็นนโยบาย
ในทุกระดับ
การบรรลุจินตภาพดังกล่าว อาจจาเป็นต้องปรับแก้บริบทหรือเงื่อนไข ที่รึงรัด ที่ทาให้กลไกสมัชชาสุขภาพ
มีความแข็งตัว ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดสมัชชา มีความยืดหยุ่น ทั้งในแง่เวลา และ ระเบียบกฎเกณฑ์ ที่จะ
เอื้อต่อการฟูมฟัก เรียนรู้ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถึงที่สุด
ควรมีการมองภาพสมัชชาสุขภาพและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่ต้องมองในภาพ
กว้าง ให้ครบ ตลอดสาย และมองเป็น Loop ตั้งแต่การก่อตัว พัฒนา ก่อเกิดเป็นรูปธรรม และ หวนคืนสู่ต้นธาร
วนเวียน พัฒนาเป็นวงจร ของการแก้ทุกข์สาธารณะ เป็นการพัฒนา ค่อยเรียนรู้ ค่อยๆแก้ วนเวียนเป็นวงรอบ ซึ่ง
ท้ายที่สุดจะเป็นการสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ ที่สังคมค่อยๆเสริมสร้าง เติบโต และสะสมวุฒิภาวะ ในกระบวนการ
หาทางออกของปัญหาร่วมกัน วงจรของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ไม่มีวันจบ หากปัญหาและทุกข์ของสังคม
ยังอยู่ ควรเป็นกระบวนการและเป็นวง Loop ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ สะสม พัฒนา

53

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557: โครงสร้ำงและกระบวนกำร
สมัชชาสุขภาพในปีนี้ แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ด้วยเวลาการเตรียมงานที่สั้นกว่า เพราะถูกกระทบจาก
การเลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ถึง 2 ครั้ง ด้วยเหตุผลทางการเมือง อย่างไรก็ดีในเชิง
โครงสร้างและกระบวนการ การประชุมครั้งที่ 7 นี้ ก็คล้ายคลึงกับครั้งที่ผ่านมา
โครงสร้ำงและกลไกกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
ในเชิงโครงสร้าง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เพื่อดาเนินการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เพื่อให้การจัดสมัชชา
สุขภาพเป็นไนไปด้วยความเรียบร้อย คจ.สช.จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งทาหน้าที่แตกต่างกันไป
สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557

ภาพ 16 โครงสร้างและกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
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ภาพ 17 แผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557
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คณะกรรมการจั ดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้กาหนดแผนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ไว้ 5 ขั้นตอน คือ






กาหนดประเด็นจัดระเบียบวาระ (1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2557)
กระบวนการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (1 มิถุนายน - 24กันยายน 2557)
การพัฒนาเอกสารสาหรับการประชุม (25 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557)
เตรียมการเข้าร่วมสมัชชา (1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2557)
ประชุมสมัชชา (24-25 ธันวาคม 2557)

กำรกำหนดประเด็นจัดระเบียบวำระ
การเปิดรับประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย แบ่งเป็นเชิงรับ และเชิงรุก โดยรับข้อเสนอจาก
ช่องทางต่างๆคือ
หนึ่ง จากองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติและองค์กรอื่นๆรวมทั้ง
ข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สอง จากองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในปีที่ผ่านมาและองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายนั้นได้
จัดทาข้อเสนอตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนดภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
สาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งนั้น
ในปีนี้ มีประเด็นที่ถูกเสนอเข้ามาทางช่องทางต่างๆเพื่อการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ 81
ประเด็น มีการกลั่นกรองและจัดเป็น 3กลุ่ม คือ
• กลุ่มที่1 ประเด็นที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเหมาะสม น่าจะพิจาณาเป็นระเบียบวาระ
การประชุมได้ จานวน31 ประเด็น
• กลุ่มที่2 ประเด็นที่เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณานาไปผนวกกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
ผ่านมา จานวน 31 ประเด็น
• กลุ่มที่3 ประเด็นที่น่าสนใจ แต่อาจยังมีข้อมูล/กระบวนการไม่เพียงพอในการเสนอเป็นระเบียบ
วาระในสมัช ชาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ หรื อมี ความเหมาะสมควรเสนอเป็ นสมัช ชาสุ ขภาพเฉพาะ
ประเด็น/พื้นที่ หรือใช้ช่องทางการพัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอื่น จานวน 19 ประเด็น
กระบวนกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม
หลังจากการจัดกลุ่มประเด็น คณะอนุกรรมการวิชาการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เสนอ
ประเด็นและจัดทาเวทีรับฟังความคิดเห็น รวม 3 ครั้ง
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ครั้งที่1 (3 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม125 คน) ผลการ
ประชุมมีการจัดกลุ่มประเด็นใหม่คือ หนึ่ง ประเด็นที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเหมาะสม 15 ประเด็น
สอง ประเด็นที่เห็นควรเสนอ เพื่อพิจารณานาไปผนวกกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชา
ปฏิรูปที่ผ่านมา จานวน 21 ประเด็น และ สาม ประเด็นที่พัฒนาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จานวน 31
ประเด็น (มีการขอถอนออกจากกระบวนการพัฒ นาข้อเสนอไ 2 ประเด็นและไม่มีผู้ แทนเข้าร่ว มประชุม 17
ประเด็น)
ครั้งที่ 2 (27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน จาก 14 กลุ่ม
ประเด็น) ได้ข้อสรุป คือ ประเด็นที่พร้อมจะพัฒนาต่อเสนอพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้ งที่ 7 จ านวน 6 ประเด็น ประเด็นที่ข อนัด ประชุ มปรึก ษาหารืออี กครั้ ง จานวน 5 ประเด็ น และ
ประเด็น ที่ต้องการขอรั บ การสนั บ สนุ น การทางานวิช าการอย่างต่อเนื่อง(1ปี )เพื่อเตรียมพร้อมพัฒ นาต่อเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 จานวน 2 ประเด็น ทั้งนี้ มีประเด็นที่ไม่ต้องการพัฒนา
ต่อ 2 ประเด็น)
ครั้งที่ 3 (17 กรกฎาคม 2557) ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเป็น
ข้อเสนอนโยบายที่สร้างการมีส่วนร่วม และเตรียมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
ผลจากการประชุมมีป ระเด็นที่ได้รับการพิจารณาแบะสนับสนุนให้ จัดกระบวนการกาหนดขอบเขต
วิเคราะห์กลุ่ มเครื อข่าย (12 กัน ยายน 2557) จัดโดยอนุกรรมการวิช าการจัดร่ว มกับอนุวิช าการการจัดกลุ่ ม
เครื อ ข่ า ย หลั ง จากนั้ น จึ ง น าข้ อ เสนอที่ ไ ด้ จ ากเวที ม าพั ฒ นาและยกร่ า ง แล้ ว น าเข้ า สู่ ก ารกลั่ น กรองของ
คณะอนุกรรมการวิชาการ (22 กันยายน 2557) และสู่ที่ประชุม คจ.สช. พิจารณาก่อนนาไปรับฟังความคิดเห็น
และคจ.สช.ประกาศระเบียบวาระ (24 กันยายน 2557)
กำรพัฒนำเอกสำรสำหรับกำรประชุม
หลังจาก คจ.สช.ประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 จานวน ๗ ระเบียบวาระ ประธาน
คณะอนุ กรรมการวิชาการแต่งตั้งคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น เพื่อพัฒ นาเอกสารสาหรับการประชุม
ในช่วงนี้คณะอนุกรรมการวิชากรประชุมร่วมกับคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น จานวน 2 ครั้ง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเอกสาร โดยวาระที่ลงมติอนุมัติจาก คจสช มีทั้งสิ้น 7 ประเด็น
คือ (การประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557)
1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
2. ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ: การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
3. การจัดการยาสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
4. การพัฒ นาระบบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒ นาระบบ
สุขภาพแห่งชาติ
5. วาระแห่งชาติ: พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
6. การจัดและดาเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย
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7. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ
เตรียมกำรเข้ำร่วมสมัชชำ
เพื่อเป็นการเตรียมการสู่สมัชชาชาติ มีการจัดเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย (4 ภาค + กทม) (ซึ่ง
เพิ่มเติมจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6) โดยการจัดเวทีเตรียมความพร้อมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มภาคี มา
รับฟังและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบวาระ เพื่อที่ว่าจะนาไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเครือข่ายตนเองได้
และสามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของคณะทางานเฉพาะประเด็น โดยเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย แยก
เป็น 2 คือ เวทีของกลุ่มเครือข่าย MA และเวทีของกลุ่มเครือข่าย MS MK และ MP ซึ่งเวทีของกลุ่มเครือข่าย
MA นอกจากมีการทาความเข้าใจแต่ละระเบียบวาระแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดสัปดาห์การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะจังพร้อมกันในช่วงสัปดาห์ 24-30พฤศจิกายน 2557
การรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ แตกต่างจากครั้งที่ 7 6 คือ ครั้งที่ 7
ให้เครือข่ายแสดงความคิดเห็นต่อเอกสาร และให้คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายมาเสนอความคิดเห็นที่ภาคี
เครือข่ายนั้นๆได้เสนอไว้ในเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยจะไม่มีการนาข้อเสนอจาก
ภาคีเครือข่ายมาปรับเอกสารร่างแล้ว ให้ไปเสนอความคิดเห็นในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแทน
ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาประเด็นจากเริ่มต้นจนถึงการประกาศเป็นวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สรุปเป็นภาพต่อไปนี้
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ภาพ 18 กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิ59
งนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

กำรรับฟังร่ำง 2 ในระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ของการสังเกตเวทีรับฟังร่าง 2 ในพื้นที่ คือ ติดตามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ใน
การพัฒนาและเป็นเจ้าของร่างมติ โดยเน้นทาความเข้าใจว่า ในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาประเด็นนโยบายของ
พื้นที่นั้นใครเข้าร่วม เข้าร่วมอย่างไร มีบทบาทมากน้อยแค่ไหน ในการให้ความเห็นกับร่างมติ กระบวนการจัดเวที
เปิ ด พื้ น ที่ ใ นการสร้ า งความเข้ า ใจ ในเนื้ อ หาของร่ า งมติ (เหตุ ผ ล เป้ า หมาย สาระส าคั ญ ) แค่ ไ หน ภาษา/
กระบวนการ เป็ นอย่ างไร และ การถกเถียง/แลกเปลี่ ยน สะท้อนการมีส่วนร่ว มแค่ไหน ของใคร ฯลฯเพื่อหา
คาตอบว่าการจัดเวทีรับฟังความเห็น ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือเป็นเจ้าของมติฯ ของพื้นที่/ภาคี
เครือข่าย มากน้อยเพียงใด ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดสภาวะเช่นนั้น คืออะไร
และ หากมองในแนวคิดของสายธารมติ , กระบวนการรับฟังระดับจังหวัดได้ทาให้สายธารการมี ส่วนร่วมสายเล็ก
สายน้อยต่างๆ ได้เข้ามาหลอมรวมกับสายธารหลักมากน้อยเพียงใด เพราะอะไรและทาไม
ทีมวิจัยได้เข้าร่วมสังเกตเวทีรับฟังร่าง 2 ในพื้นที่ ทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว, ชุมพร, กาฬสินธุ์,
สุพรรณบุรี, ชลบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา และ อุบลราชธานี โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
จังหวัดที่หนึ่ง จัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) คณะทางานของ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด 2) ผู้ที่คณะทางานสมัชชาสุขภาพส่งจดหมายเชิญให้เข้าร่วมประชุม โประกอบด้วย MS MK
และ MP ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ และ 3) สมาชิกสมัชชาสุขภาพตามอาเภอ
ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรตามอาเภอต่างๆ และผู้สนใจและติดตามสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม แต่ละ
กลุ่มจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน คณะทางานมีบทบาทในการบริหารจัดการการรับฟังความคิดเห็น โดยส่วนมากทา
หน้าที่เป็นเลขา หรือประธานและประสานงานทั่วไป ข้อสังเกตกระบวนการมีส่วนร่วมมีดังนี้
หนึ่ง ผู้ที่คณะทางานสมัชชาสุขภาพเชิญมาจะมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าสมาชิก
สมัช ชาสุขภาพหรือผู้ที่สนใจอื่น ๆ โดยนักวิช าการหรือเจ้าหน้าทางด้านสาธารณสุ ขจะถกแถลง
มากกว่ากลุ่มอื่น ผู้ที่ได้รับเชิญและได้มีการอ่านเอกสารมาก่อน จะให้ความคิดเห็นได้มีน้ามีเนื้อกว่า
กลุ่มอื่นๆ สมาชิกจากพื้นที่จะไม่มีบทบาทในการถกแถลง แต่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่
กาลังอยู่ในความสนใจ และมีบางคนแสดงความกระตือรือร้นในการจะนาไปขับเคลื่อนประเด็นต่อใน
พื้นที่ โดยไม่ต้องรอการลงมติในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สอง กระบวนการจัดเวทีและการเปิดพื้นที่ หากเปรียบเทียบกับปี 2556 ประธานที่ดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็ นในแต่ละประเด็นมีความเข้าใจเนื้อหาของเอกสารหลักและร่างมติเป็นอย่างดี และ
สามารถอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น แต่ภาษาที่อยู่ในเอกสารนั้นมีศัพท์เฉพาะมาก ทา
ให้ เข้าใจชื่อยาหรื อประเด็น ค่อ ยข้างยาก ทาให้ เสี ยเวลาในการทาความเข้าใจประเด็ น (เช่นใน
ประเด็นของสเตอรอยด์ รองประธานสมัชชาสุขภาพซึ่งเป็นแพทย์ และได้เข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพ
ทาหน้าที่ถ่ายทอดให้เป็นภาษาที่ผู้เข้าร่วม (ซึ่งส่วนมากเป็น อสม.) เข้าใจได้มากขึ้น ที่ขณะที่ประเด็น
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ที่ประธานไม่มีความชานาญและเข้าใจจะให้ผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุม
ช่วยกันอธิบายให้ได้รับสาระความสาคัญ
สำม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจในประเด็นมากขึ้น การมีส่วนร่วมไม่ได้เกิดขึ้น
ตามในทุกประเด็น ต้องขึ้นอยู่ กับว่าประเด็นนั้นมีความสาคัญหรือเป็นปัญหาที่ใกล้ ตัวกับผู้ที่เข้า
ประชุมด้วยหรือไม่ เช่นกรณีพยาธิใบไม้ตับนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาที่เด่นชัดในพื้นที่ ทาให้การมี
ส่วนร่วมในการถกแถลงมีน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีครั้งนี้คือการตระหนักรู้ของปัญหา การ
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ได้รับข้อมูลข่าวสาร ของเครือข่ายมากกว่าการมีส่วนร่วมในการปรับแก้เอกสารร่างมติ การปรับแก้
ไขเอกสารเป็นหน้าที่หลักของประธาน เลขา และคณะทางานของสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สี่ สิ่งที่ขัดเจนของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือรู้สึกเป็นเจ้าของ
มติของพื้นที่ จะอยู่ในประเด็นที่พื้นที่เข้าใจและตระหนักเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ในกลุ่มผู้ที่ได้อ่าน
เอกสารมาก่อนและทางานเกี่ยวข้องกับประเด็นโดยตรง ที่จะมีการแสดงความคิ ดเห็น ที่จะนาไป
ปรับใช้กับงานของตัวเอง สาหรับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น เช่นประเด็น global health ไม่
มีการแลกเปลี่ยนความเห็นมาก การพัฒนาในประเด็นคงจบลงที่การแก้ไขเอกสารและส่งกลับ
ห้ำ ในส่วนของการหลอมรวมสายธารเล็กสายธารน้อยให้เข้ากับสายธารหลักนั้ น พบว่า การรับฟัง
ระดับจังหวัดสามารถเป็นสายเล็กที่หลอมรวมกับสารธารหลักได้ หากประเด็นของสายธารหลักนั้น
เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ (จากการสัมภาษณ์คณะทางาน พบว่าประเด็น
ระดับจังหวัดที่มีความสนใจและขับเคลื่อนนั้นส่วนมากเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ การจัดการภัย
พิบัติฯ มากกว่าประเด็นด้านสุขภาพ) หรือเป็นปัญหาใกล้ตัว
จั ง หวัด ที่ ส อง (พฤศจิ กายน 2557) ผู้ เข้ าร่ ว มประชุม เป็น ตัว แทนจากหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องในแต่ล ะ
ประเด็นเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นได้ โดยครอบคลุม MA, MP, MS, MK ซึ่งผู้จัดพยายามจะให้
มีส่วนราชการมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาราชการไม่ค่อยเข้าร่วม โดยผู้จัดส่งเอกสารมติล่วงหน้าเพียงมติเดียวให้กับผู้
เข้าประชุมไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม รองนพ.สสจ.เป็นประธานการประชุม กระบวนการจัดเวทีและการ
เปิดพื้นที่ มีการลงทะเบียนแยกตามระเบียบวาระเนื่องจากผู้จัดเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระ
หนึ่ง กระบวนการจัดเวที เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมาน้อยกว่าที่เชิญ จึงลดกลุ่มผู้เข้าประชุมเป็น 3
กลุ่ ม (จากเดิม 6 กลุ่ มตามมติ ) คือ กลุ่ ม 1 เด็กและเยาวชน – FTA กลุ่ ม 2 พยาธิใบไม้ในตับ –
สเตอรอยด์ และกลุ่ ม 3 เทคโนโลยีสุ ขภาพ – Global Health โดยแต่ล ะกลุ่มมีผู้เข้าแสดงความ
คิดเห็นประมาณ 15 คน
สอง เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสารล่วงหน้าเพียงมติที่ตนเองเกี่ยวข้องเพียงมติเดียว เมื่อมี
การรวมกลุ่ม ผู้ดาเนินรายการจึงต้องแจกเอกสารเพิ่มและให้เ วลาอ่านเอกสารอีกรอบ โดยผู้ดาเนิน
รายการได้อ่านร่างมติให้ผู้เข้าประชุมฟังพร้อมๆกัน และแจกกระดาษ A4 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นโดยการเขียน แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเขียน ใช้วิธีการพูดแล้วให้ผู้ดาเนินรายการเขียนลง
กระดาษหน้าห้องแทน การใช้ภาษาในการจัดประชุม พิธีเปิดเป็นทางการ ภาษาราชการ เป็นการ
เป็นงาน ส่วนการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เป็นการพูดตามร่างมติ ซึ่งเป็นภาษา
เขียน/เป็นทางการอีกเช่นกัน ทาให้มีเพียงบางคนที่ทางานเกี่ยวข้องโดยตรงสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ ผู้เข้าประชุมบางท่านไม่แสดงความเห็น ไม่เข้าใจภาษา และส่ายหน้าตลอดเวลา
สำม ในด้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้ดาเนินการกลุ่มอ่านทีละมติแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุม
เขียนลงกระดาษ มีเพียงไม่กี่คนที่ให้ความเห็นต่อร่างมติ มีเพียง 2-3 คนเท่านั้น ที่เข้าใจประเด็น
อย่างชัดเจนและทางานด้านที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นได้ ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนตามไม่ทัน
ไม่รู้ว่าพูดกันถึงตรงไหนของเอกสาร แต่ผู้ดาเนินรายการสนใจแต่ท่านที่กาลังให้ความเห็นอยู่เท่านั้น
ผู้ร่วมประชุมในกลุ่มบางท่านไม่ให้ความเห็นเลย ผู้ดาเนินรายการให้พิจารณามติทีละข้อ ไม่เสนอวน
ไปวนมา ผู้ดาเนินรายการแต่ละกลุ่มเป็นผู้ดาเนินรายการชุดเดิม มีประสบการณ์มาแล้ว สามารถ
สรุปความเห็นและรวมประเด็นที่นาเสนอได้ดี มีการแจ้งผู้ประชุมว่าจะไม่มีการยกมือโหวต แต่เป็น
กระบวนฉันทมติ มีการเขียนสิ่งที่นาเสนอในกระดาษหน้า ห้อง แต่เขียนตัวเล็กมาก ผู้เข้าร่วมประชุม
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สูงอายุมองไม่เห็น บางท่านก็เสนอซ้ากับที่เขียนไปแล้ว สาหรับประเด็น FTA ไม่มีใครออกความเห็น
แม้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ active มากเมื่อตอนให้ความเห็นเรื่องเด็กและเยาวชนก็ไม่ได้แสดงความเห็น
ในประเด็นนี้เลย สาหรับประเด็น Global Health และประเด็นการประเมินเทคโนโลยี ผู้ดาเนินการ
กลุ่มไม่ได้มีความเข้าใจในประเด็น แต่เป็นลักษณะการเรียนรู้ไปร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการ
แสดงความคิดเห็นมีผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพียง 2-3 คน และเป็นการแก้ไขร่างเอกสาร
ในลักษณะ การแก้ “คา” (และ ที่ ซึ่ง อัน) แก้ไขประโยค ส่วนประเด็น Global Health ในมติมีการ
ให้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แต่ในการรับฟังความคิดเห็นนี้ไม่ได้มีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์
สาหรับประเด็น Steroid และมะเร็งตับ มีการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับการนามาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
สี่ สรุ ป ภาพรวมก็คื อ การหลอมรวมสายธารเล็ กสายธารน้อ ยให้ เข้ากับสายธารหลั ก ผู้ จัดได้ส่ ง
เอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญ มีบางท่านอ่านเอกสารมาก่อนแล้ว บาง
ท่านมาอ่านในตอนเช้าของการประชุม อย่างไรก็ตามในแต่ละมติมีผู้เข้าร่วมเพียง 6-7 คนเท่านั้น
และเมื่อมีการ re-group ใหม่ ทาให้บางท่านไม่ได้อ่านเอกสารล่วงหน้า และการแสดงความคิดเห็น
เป็นเพียงความคิดเห็นของตนเองเท่านั้น ไม่ใช่ความเห็นจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
จั ง หวั ด ที่ ส ำม (ธ.ค. 2557) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในเวที ป ระมาณ 100-120 คน การจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ตัวอย่างกระบวนการกลุ่มประเด็นการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาจจะขาดความสนใจเพราะเป็นเรื่องไกล
ตัว แต่มีประชาชนได้เข้ามาร่วมสมทบตามมา หัวหน้ากลุ่มได้มีการเกริ่นนาถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ หลังจากเกรินนา ได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในการควบคุม และพิจารณาข้อเสนอในแต่ละข้อของ
เอกสาร โดยเป็นการพิจารณาอย่างละเอียด ส่วนการหลอมรวมสายธารเล็กสายธารน้อยให้เข้ากับสายธารหลัก
พบว่า กระบวนการกลุ่มที่มีการคัดผู้เข้าร่วมที่เป็นภาคประชาชน ใช้การเข้ากลุ่มให้สาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการ
ดาเนินการตามกลุ่ม โดยยึดร่างพิจารณาเป็นหลัก ซึ่งบรรยากาศในการเวทีเป็นที่น่าสนใจ จากทุกภาคส่วนที่เข้า
ร่วมให้ความสาคัญต่อการทาความเข้าใจ มีการพิจารณาร่างเอกสารอย่างละเอียด ซึ่งทาให้เห็นการร่วมเรียนรู้ของ
ทุกภาคส่วน
จังหวัดที่สี่ (ธ.ค. 2557) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นแบ่งเป็น 6 กลุ่ม มีการจัดโต๊ะแบ่งกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มจะมีเอกสารวาระวางอยู่บนโต๊ะ ทีมผู้รับผิดชอบจะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับประเด็น จากสามภาคส่วน โดยเชิญระบุ
คนจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เช่น ประเด็นเด็กและครอบครัว ในที่ประชุมมี
การเพิ่มเติม เรื่องของคณะทางานที่บูรณาการทุกภาคส่วน และ ให้อบจ. สนับสนุนโดยมุ่งเน้นประเด็นควรเพิ่ม
เรื่องการฟื้นฟู จิตใจ สังคม ประเด็นสเตอรอยด์ การจาหน่ายยาชุดในชุมชนและรถเร่ขายของ ในที่ประชุมมีการ
เพิ่มเติมในรายละเอียดเนื้ อหาเล็กน้อย การหลอมรวมสายธารเล็ กสายธารน้อยให้เข้ ากับสายธารหลัก พบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ออกความคิดเห็นทุกคนและเวลาในการพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง หากผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ได้อ่านเอกสารมาก่อน จะไม่สามารถทาความเข้าใจได้ภายในเวลาที่มี ทาให้ต้องไล่อ่านเอกสารไปทีละหน้า
จังหวัดที่ห้ำ (ธันวาคม 2557) ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน โดยคณะทางานได้แบ่งการลงทะเบียน
และการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาคราชการ และภาคประชาชน โดยส่วนใหญ่เป็น
ภาคราชการ และภาคประชาชนมา ส่วนภาควิชาการมาค่อนข้างน้อย
หนึ่ง กระบวนการของการจัดเวทีรับฟัง ได้เชิญผู้เข้าร่วมโดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 3
ประเด็น และมีการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมจาก Road map ที่คณะทางานแต่ละประเด็นจัดทาไว้
ไม่ได้มีแจกเอกสารล่วงหน้า นามาแจกหน้าวันรับฟัง เพราะคณะจัดงานกังวลว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะ
ไม่นาเอกสารมาด้วย
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สอง การรั บ ฟังความคิดเห็ น ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่ ม แต่เป็นการรับฟังความคิดเห็ นรวม มีการเปิ ด
วิดีทัศน์ แต่ละประเด็นและให้แสดงความคิดเห็นทีละประเด็น ซึ่งจัดให้มีการการรับฟังความคิดเห็น
เพียง 3 ประเด็น คือ ประเด็นเด็กและครอบครัว สเตอรอยด์และมะเร็งตับ คณะทางานให้เหตุผลว่า
ประเด็นทั้ง 3 ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ส่วนอีก 3 ประเด็นเป็นประเด็นที่เข้าใจยาก และไกลตัว
สาม วิธีการรั บฟัง ผู้ ดาเนินรายการได้ชี้แจง ให้ ผู้เข้าร่วมเรียบเรียงลาดับความคิดดีๆ แล้ว เสนอ
ข้อเสนอว่าจะเพิ่มเติม หรือปรับแก้ส่วนไหน โดยจะวนเป็นรอบๆ เพื่อไม่ให้การแสดงความคิดเห็น
เป็นกระจุกที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง เมื่ออภิปรายแล้วให้เขียนข้อคิดเห็นลงกระดาษด้วยเพื่อเป็น
หลักฐานว่ามีการเสนอ
สี่ มีการจากัดเรื่องเวลาในการรับฟังอย่างมาก โดยคณะจัดงานชี้แจงว่า ห้องประชุมว่างถึงบ่ายโมง
ด้านการจัดเวทีรับฟังความคิ ดเห็นมีผู้ดาเนินรายการแต่ละมติ ผู้ดาเนินรายการพยายามจะชี้แจงให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทาแบบสมัชชาชาติ คือ ให้พูดให้ชัดเจนว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในหน้าไหน ข้อไหน
บรรทัดไหน พร้อมมีเหตุผลประกอบ ผู้ดาเนินรายการได้ชี้แจงเหตุผลว่า เพื่อนาสิ่งที่แต่ละคนเสนอ
ไปเสนอต่ อเวทีร ะดั บ ชาติ ได้ ตรงวัต ถุป ระสงค์ที่ต้ องการแก้ไ ข เช่ น ประเด็ นเด็กและครอบครั ว
ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของจังหวัดและระดับชาติ โดย พมจ.และ ตัวแทน
กรมพินิจฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือดาเนินการตามข้อเสนอต่างๆ ประเด็นสเต
อรอยด์และประเด็นมะเร็งท่อน้าดี ผู้เข้าร่วมประชุมมีทิศทางการเสนอไปเรื่องการเพิ่มความรู้ให้กับ
ประชาชน ติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชน การผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ และการจัดทาหลักสูตรให้กับ
นักเรีย นให้ได้รับรู้ถึงโทษภัยของยาสเตอรอยด์ ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนยังมีการแก้ไข คา และ
ประโยค
ห้ำ ในการหลอมรวมสายธารเล็กสายธารน้อยให้เข้ากับสายธารหลัก เนื่องจากคณะทางานไม่ได้มี
การแจกเอกสารล่วงหน้า น ามาแจกหน้าวันรับฟังความคิดเห็น ทาให้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อ่าน
เนื้อหา หรือเตรียมข้อเสนอมา ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
ประชุมในการให้ข้อเสนอต่างๆ บางส่วนยังมีการแก้เฉพาะคา “กับ” “แก่” “แต่” “ต่อ” รวมถึงการ
มีแสดงความคิดเห็นยังอยู่แค่ภาคราชการเท่านั้น
งำนสมัชชำชำติสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 7 (24-26 ธันวำคม 2557)
คณะกรรมการจั ดสมัช ชาสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจ.สช.) นายเจษฎา มิ่งสมร เปิดเวทีส มัช ชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ด้วยแนวคิดหลักของงาน คือ “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” และ
มอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน 7 รางวัล จาก 3 เครื่องมือ ให้แก่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับ
จังหวัด, ธรรมนูญระดับพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน ซึ่งบรรยากาศพิธีเปิดภาพรวม
นั้น แสดงให้เห็นพิธีเปิดได้อย่างเป็นทางการ แต่ผู้เข้าร่วมบางส่วนยังสนใจในการลงทะเบียนอยู่ ณ จุดลงทะเบียน
ด้านล่าง และพบว่ามีบางส่วนยังสับสนไม่สามารถเข้ามานั่งในที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว้ ส่งผลให้ ความสนใจในการเปิด
เวที ที่มีการวางแผนไว้ ไม่เป็นที่น่าสนใจในภาพรวมทั้งหมด
การดาเนิ น การพิจ ารณาระเบีย บวาระการประชุม ซึ่งสมัชชาสุขภาพครั้งนี้ มีระเบียบวาระ ทั้งสิ้ น 6
ระเบียบวาระ ได้แก่ 1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวจาก
ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย 3. การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจ
การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4. การกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน 5. การจัดทาแผน
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ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ 6. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุข
ภาวะและสังคม จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ห้อง บรรยากาศโดยภาพรวม
ในช่วงเช้าของวันแรกการพิจารณาระเบียบวาระค่อนข้างครึกครื้น ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ แต่เมื่อถึงช่วง
บ่ายผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มน้อยลง เก้าอี้ว่างมากขึ้น และเมื่อถึงวันที่รับรองมติการประชุม ที่ประธานต้องเคาะว่า
ระเบียบวาระนั้นๆผ่าน ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องนั้นค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะช่วงที่เคาะมติการจัดทาแผน
สุขภาพโลกฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การรับรองมติให้ผ่านนั้นไม่เ ห็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง เป็นเพียงการทา
เพื่อให้ผ่านกระบวนการ หรือเป็นเพียงพิธีกรรมที่ขาดจิตวิญญาณของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และอาจเนื่องมาจาก
เป็นมติที่ประชาชนเข้าใจยาก หรือประชาชนไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา
นอกจากการพิจารณาระเบีย บวาระซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา จานวน 8 มติ คือ เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล การ
ปฏิรู ปการศึกษาวิช าชีพด้านสุ ขภาพ ปั ญหาหมอกควัน และพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ การจัดการระบบโครงสร้างเพื่ อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการ และเร่งรัดการเสริมความเป็นธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
การพูดคุยในเวที เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดาเนินงาน หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมา
รายงานความก้าวหน้าว่าได้ทาอะไรไปแล้วบ้าง ไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเคลื่อนได้ และหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหานั้ น ๆให้ ส ามารถขับ เคลื่ อนต่อไปได้ แต่ห ากมองในเชิงด้า นการเรีย นรู้ ห้ องติ ดตามการ
ขับเคลื่อนนี้เป็นห้องที่กลุ่มเครือข่ายได้มามาร่วมเรียนรู้ รับฟังการดาเนินงาน ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และ
แนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งในภาพรวมห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับหนึ่ง
เพราะคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าห้องพิจารณามติ จะเลือกที่จะเข้าติดตามการขับเคลื่อนในประเด็นที่สนใจ
ห้องวิชาการเป็นการนาประเด็น ที่อาจได้รับการพัฒนาเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพในอนาคตมา
จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง “ถอดรหัส...เมืองใหญ่ ” “ทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย”
“ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์...” “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบสุขภาพไทย…” และ “การพัฒนาเด็กพิเศษ :
สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์ ” ตัวอย่างห้อง “ถอดรหัส..เมืองใหญ่ ”ภาพบรรยากาศเงียบเหงา พบผู้เข้ารับฟังไม่
น่าจะเกิน 25 คน เป็นการเปิดเวทีเสวนาโดยเชิญ นายกนครเมืองนนทบุรี มาถกแถลงวิธีการแก้ปัญหาเขตเมือง
และคุณหมอสุนทรจาก กทม. มองถึงวิสัยทัศน์ จะศึกษาของภาคประชาชน การจบทางแก้ มองดูเป็นนามธรรม
มากเกินไป วิธีการ แนวทาง และเครื่องมือ มิได้กล่าวในเวที อาจจะเป็นเพราะบรรยายเงียบเหงามาก จึงทาให้การ
พูดจบลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อคิดเห็นใดๆจากผู้เข้าร่วมในเวที
ลานสมัช ชาประกอบไปด้ว ยกิจ กรรมมากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 โซน คือนิทรรศการกรณีศึกษาการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาวะชาวนา สุขภาวะเด็กเร่ร่อน ในช่วง
ของวันแรกผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจกับกิจกรรมลานสมัชชาเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่สามารถเข้า
ห้องพิจารณาระเบียบวาระได้ จะเดินชมนิทรรศการต่างๆ นั่งอยู่หน้าเวทีเสวนาด้านนอก และซุ้มยอดนิยมคือ การ
ถักกาไรของกลุ่มเด็กชายขอบ ในขณะที่วันที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มน้อยลง บรรยากาศในภาพรวมไม่ครึกครื้น
เท่าที่ควร ทั้งภายในห้องพิจารณามติ และบรรยากาศด้านนอก
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ผลกำรสำรวจวันสมัชชำชำติ
ข้อมูลส่วนนี้ เป็นผลของการสารวจความคิดเห็นและบทบาทการเข้าร่วมของผู้เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 459 คน มีข้อค้นพบ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละของกลุ่มเครือข่ำยที่ตอบแบบสอบถำม
MK 5%

MP 10.5%

MS 12.9%

MA

MS

MK

MP

MA 71.1%

ภาพ19 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายตอบตอบแบบสอบถาม
จากภาพ19 พบว่า จากจานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 459 คน ส่วนใหญ่คือ ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย
พื้นที่ (MA) (ร้อยละ 71.7) รองลงมาคือ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมและเอกชน(MS) กลุ่มเครือข่ายข้าราชการ
และการเมือง(MP) กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการ(MK) (ร้อยละ 12.9 ,10.5 และ5.0 ตามลาดับ)

ภาพ20 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเพศชายและหญิง มีความใกล้เคียงกันในทุกกลุ่มเครือข่าย มีเพียงกลุ่ม
เครือข่ายข้าราชการ/การเมือง(MP) พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ที่ร้อยละ65:35 (ดูภาพ
20)
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ภาพ21 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ในส่วนของระดับการศึกษา ภาพรวม ผู้เข้าร่วมการประชุมมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีถึงร้อยละ 40
รองลงมาคือปริญญาตรี และ ต่ากว่าปริญญาตรี
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มฯ ความแตกต่างเห็นชัดเจนว่า กลุ่มที่มีสัดส่วนผู้มีการศึกษาสูง (สูงกว่าปริญญา
ตรี) มากที่สุดคือกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ/วิชาการและราชการ/การเมือง (ร้อยละ 74) ขณะที่กลุ่มเครือข่ายพื้นที่และ
เครือข่ายประชาสังคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 65 และ71 ตามลาดับ) (ดูภาพ
21)
กำรรู้จักสมัชชำสุขภำพ
ในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมจากทุกเครือข่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) ตอบว่า เข้าใจความหมายของสมัชชา
สุขภาพอย่างชัดเจน แต่หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม จะพบว่า สัดส่วนของกลุ่มที่ตอบว่าเข้าใจชัดเจนดังกล่าว ลด
น้อยลง โดยประมาณเกือบครึ่งของกลุ่ม MPและ MK (ร้อยละ 45และ 35 ตามลาดับ) ที่ตอบว่าไม่มีความเข้าใจ
อย่างชัดเจน
ที่น่าสนใจคือ กลุ่ม MS และ MA มีสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าเข้าใจหลักการของสมัชชาสุขภาพชัดเจนสูงที่สุด
กว่ากลุ่มที่วิชาการ/วิชาชีพและราชการ (ดูภาพ22)

ภาพ22 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่ายและความเข้าใจความหมาย
“สมัชชาสุขภาพ”
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อีกภาพที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการตอบคาถามเรื่องความชัดเจนในความหมายของ
คาว่า “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดยพบว่า ภาพรวมประมาณ 3 ใน 4 ของทุกกลุ่ม
ตอบว่ามีความเข้าใจชัดเจน แต่หากพิจารณาแยกกลุ่ม จะพบว่า กลุ่มราชการ/การเมือง และ กลุ่มวิชาการ/วิชาชีพ
มีสัดส่วนผู้ที่ตอบว่าเข้าใจชัดเจน ลดลงเหลือ ร้อยละ 54 และ 59 ตามลาดับ (ดูภาพ23)

ภาพ23 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเข้าใจความหมาย
“กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”
คาถามว่า ผู้ เข้าร่ วมการประชุมสมั ชชาชาติ มีความเข้าใจในความแตกต่าง สมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพประเด็น มากน้อยเพียงใด ในภาพรวมพบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 48) ที่ตอบว่าไม่ชัดเจน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ในกลุ่มของเครือข่ายพื้นที่และเครือข่ายประชา
สังคม แม้จะมีสัดส่วนผู้ที่ตอบว่าเข้าใจชัดเจนสูงกว่ากลุ่มที่เหลือ แต่ก็เพียงประมาณครึ่งเดียวที่ตอบเช่นนั้น ที่
น่าสนใจคือ กลุ่มวิชาการ/วิชาชีพ และ กลุ่มราชการ/การเมือง มีผู้ที่ตอบว่าไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่เข้าใจสูงถึงร้อยละ
74 และ79 ตามลาดับ (ดูภาพ24)

ภาพ24 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเข้าใจความแตกต่าง สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพประเด็น
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กำรมีส่วนร่วมในสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 7
เมื่อสอบถามถึงความพร้อมในการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพในครั้งนี้ พบว่า ในภาพรวม แม้ว่าส่วนใหญ่
ของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ 58) จะตอบว่าพร้อมมากต่อการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพ แต่หากเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม จะพบว่าสัดส่วนของผู้ที่พร้อมมาก สูงสุดในกลุ่มเครือข่ายพื้นที่และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม/เอกชน
(ร้อยละ 64 และ 65 ตามลาดับ) ขณะที่กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ/วิชาการ และกลุ่มเครือข่ายข้าราชการ/การเมือง มี
เพียงร้อยละ 30 และ ร้อยละ26 ตามลาดับ (ดูภาพ25)

ภาพ25 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความพร้อมในการเข้าร่วมงาน

ภาพ26 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการทาความเข้าใจเอกสารมติ
ในทิศทางเดียวกับความพร้อมในการเข้าร่วมงานสมัชชา การเตรียมตัวเข้าร่วมโดยการศึกษาเอกสารก่อน
การประชุม และการศึกษาทาความเข้าใจกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพรวม แม้ ว่าประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ เข้าร่ ว ม จะตอบว่ามีก ารศึ กษาเอกสารอย่ างเต็ มที่ แต่ ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าเตรียมศึกษาเอกสารมาอย่าง
เต็ ม ที่ สู ง มากกว่ า ในกลุ่ ม ครื อ ข่ า ย พื้ น ที่ แ ละ ลุ่ ม เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม/เอกชน (ร้ อ ยละ 55 และ 43
ตามลาดับ) ซึ่งต่างจากกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ/วิชาการและกลุ่มเครือข่ายข้าราชการ/การเมือง (ร้อยละ 31 และ 21
ตามลาดับ)
ทั้งหมด คล้ายกับการตอบคาถามว่า มีการเตรียมตัวด้วยการทาความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ที่พบว่ากลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ/วิชาการและกลุ่มเครือข่ายข้าราชการ/การเมืองมีการศึกษาอย่างเต็มที่เพียงหนึ่งใน
ห้า (ร้อยละ 19) ขณะที่มีผู้ตอบว่าไม่ได้ศึกษาในทั้งสองกลุ่มร้อยละ 10 และ 19 ตามลาดับ
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ภาพ27 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย
และการทาความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ภาพ28 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย
และการได้เรียนรู้จากงานสมัชชาสุขภาพ
จากคาถามว่าท่านได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ) พบว่าการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มคล้ายคลึงกัน การเรียนรู้บทเรียนเชิงการขับเคลื่อน ดูจะเป็นสิ่งที่ทุกกลุ่ม ตอบ
ว่าได้ในสัดส่วนที่สูงสุด
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ภาพ29 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความเชื่อมั่น

รู
ภาพ30 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการเห็นประโยชน์
จากแบบสอบถามที่ถามว่า การร่ วมงานสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติครั้งนี้ ความรู้สึ กของท่านต่อสมัช ชา
สุขภาพแห่งชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยผลการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบทุกกลุ่มเครือข่ายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ มีความเชื่อมั่นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น เห็นประโยชน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น และจะ
เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไปอย่างแน่นอน (ดูภาพ29,30)
ในกลุ่มของวิชาการ/วิชาชีพ และ กลุ่มราชการ/การเมือง แม้การเตรียมตัว ความเข้าใจต่อกระบวนการ
สมัชชา จะมีไม่สูงเท่าสองกลุ่มที่เหลือ แต่สัดส่วนของผู้ที่มีความเชื่อมั่น และการเห็นประโยชน์ของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ สูงขึ้น มีสัดส่วนที่สูงมาก ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ เช่นเดียวกับ สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าจะเข้า
ร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งต่อไป (ดูภาพ31) ต่อคาถามว่ามีความสนใจต่อการพัฒนาประเด็นเข้า
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งต่อไปหรือไม่ อย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่สนใจมาก โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายพื้นที่
และ เครือข่ายประชาสังคม มีเฉพาะ กลุ่มราชการ/การเมือง ที่มีสัดส่วนผู้ที่ตอบว่าสนใจมากน้อยกว่าทุกกลุ่ม
(ดภาพ32)
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ภาพ31 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และการเข้าร่วมครั้งต่อไป

ภาพ32 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกลุ่มเครือข่าย และความสนใจจะพัฒนาประเด็น

สมัชชำสุขภำพ ครั้งที่7 พ.ศ.2557: สรุปและนัยยะเพื่อกำรพัฒนำ
แม้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 มีระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างสั้น กระนั้นก็ตาม โครงสร้าง รูปแบบ
และกระบวนการทางาน ก็แตกต่างจากเดิมไปไม่มากนัก จุดที่ต่างชัดเจนคือการขยับกระบวนการขาขึ้นให้เปิ ด
กว้างขึ้น และต่อไปนี้ คือบทสรุปสาคัญของการประเมินในครั้งนี้
หนึ่ ง หากถื อ ตามแนวคิ ด ว่ า “นโยบายสาธารณะก็ คื อ ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางที่ สั ง คมเห็ น ว่ า ควร
ดาเนินการไปในทิศทางนั้น ความหมายจะกว้างมาก ไม่ใช่แผนของรัฐบาล ไม่ใช่แผนของกระทรวง
ทบวง กรม เท่านั้นอันนั้นเป็นนโยบายที่เป็นทางการและเป็นแนวตั้ง” (อาพล จินดาวัฒนะ) สมัชชา
สุ ข ภาพ จะสามารถมี ฐ านะเป็ น นวั ต กรรมทางสั ง คมให้ กั บ สั ง คมไทย เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่ ว นร่ว ม เป็นพื้นที่ส าธารณะเพื่อการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เป็น พื้นที่ของคนทุกคน เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่ว ม ด้ว ย
กระบวนการจั ด การอย่ า ง “เป็ น ระบบ” ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ม าพบปะ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์และค้น หาทางออกร่ว มกัน ในประเด็นปัญหาร่ว มที่แต่ละฝ่ ายให้ ความสาคัญและ
นาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย คาสาคัญเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ควรนามาเป็นคัมภีร์เป็นพระบนหิ้งที่ต้องดู
ตลอดเวลา
สอง หากมองให้กว้างและไกล สมัชชาสุขภาพ สามารถเป็นมรรคแห่งการเดินสู่สังคมแห่งวุฒิภาวะ ที่
ผู้คนแก้ปัญหาต่างๆที่มีร่วมกันด้วยปัญญา เมตตา และความเป็นกัลยาณมิตร การผลักดันให้วิถีหรือ
จิตวิญญาณสมัชชาสุขภาพ เป็นบรรทัดฐานหรือวิถีปกติของสังคม สามารถถือเป็นอุดมคติที่สังคม
ควรไปให้ถึง การผลักดันให้สมัชชาสุขภาพ กลายเป็นวิถีที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน บนการใช้หลักฐาน
การใช้ปัญญา บนวิธีคิดแบบสมานฉันท์ การใช้ฉันทมติ ฯลฯ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้และแผ่ซ่านเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมอย่างแท้จริง นี่คือสัญญาณบ่งบอกการเติบโตของสังคม
สำม การประเมินครั้งนี้ มองเห็นว่า อุปสรรคและความท้าทายของวิถีสมัชชาที่สาคัญคือ คือบริบท
ทางสังคมที่ทวีความแตกต่าง หลากหลาย ซับซ้อนและเลื่อนไหล ที่โครงสร้างอานาจแนวดิ่งแบบเดิม
ไม่อาจจัดการกับปัญหาได้ ในปัจจุบัน การเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ
ในสังคมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ ยังไม่ใช่ความคุ้นชินของระบบราชการ และผู้มีอานาจ
ต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่ต้องข้ามผ่าน ซึ่งการจะทาให้สมัชชาเป็นวิถีสู่สังคมวุฒิภาวะ
ได้ บริบทเหล่านี้ควรนามาพิจารณา ในการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการของสมัชชา บน
พื้นฐานการคิดเช่นนี้ ต่อไปนี้ คือบทสรุปของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อการยกระดับสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติที่สาคัญ
หนึ่ง ความสาเร็จของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดบาง
อย่างเช่น ความพึงพอใจ ทัศนะเชิงบวก และความกระตือรือร้นของผู้คนที่เข้าร่วม จานวนมติ
ที่ผ่านสมัชชา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น ฯลฯ ถือ
ว่าเป็นความสาเร็จ ที่อาจจะเรียกได้ว่าสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระนั้นก็ตาม หากมองในภาพ
กว้าง ความสาเร็จในช่วง 3 วันของการจัดงานก็ยังไม่อาจสะท้อนความสาเร็จที่แท้จริงของสิ่งที่
เรียกว่า “กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”ได้ เพราะความจริงที่ต้อง
ไม่มองข้ามก็คือความสาเร็จดังกล่าว จะต้องหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า (ขาขึ้น) และสิ่งที่จะ
ติดตามมา (ขาเคลื่อน) รวมทั้งกิจกรรมการกิจกรรมในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะมีรูปลักษณ์
อย่างไร ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดจากกระบวนการก่อนหน้า (เช่น การคัดเลือกคน/เครือข่ายที่
สนใจ ยอมรับ หรือเกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพอยู่แล้ว)
สอง ผลการประเมินสรุปว่า สมัชชาสุขภาพยังไม่เคลื่อนไปสู่การเป็นวิถีหรือบรรทัดฐานใหม่ใน
การแก้ ปั ญ หาส่ ว นรวมร่ ว มกั น ของสั ง คมไทย การจะขั บเคลื่ อ นสู่ ร ะดั บ นั้น การประเมิ น มี
ข้อเสนอแนะในการยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งต่อไปว่า


สมัชชาสุขภาพต้องออกแบบโดยคานึงถึงความสอดคล้อง และตอบสนองต่อความซับซ้อน
หลากหลายและเลื่อนไหล โดยเฉพาะการคานึงถึงการสร้างให้เป็นพื้นที่ๆสะท้อนบริบทที่
หลากหลายของกลุ่มผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย สิ่งเหล่ านี้ต้องนามาพิจารณา หากต้องการให้
สมัชชาสุขภาพบรรลุเป้าหมาย ในเรื่องการเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ของทุกคน



ควรทาให้ ส มัช ชาสุ ขภาพเป็นพื้นที่ส าธารณะแบบ “เป็นตลาดนัด " หมายถึง สามารถ
รองรับกลุ่มที่หลากหลาย ตอบได้หลายโจทย์ มีเจ้าของจากหลายภาคส่วน มีธรรมชาติที่
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ยืดหยุ่น เป็นพื้นที่โกลาหล และมีชีวิต ไม่ใช่เรียบเนียน ให้ความสาคัญกับการเปิดพื้นที่
โจทย์ที่เป็นความทุกข์/กังวล/สนใจ ร่วมของสังคม ทั้งเล็ก ใหญ่


ห้องพิจารณามติในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมหลัก ที่มีการลงทุน ลงแรงมากที่สุด แต่เป็นห้อง
ที่ ข าดความมี มี ชี วิ ต ชี ว า บรรยากาศของการลงมติ ไม่ มี ฐ านะเป็ น บรรยากาศของ
ความส าเร็ จ ความภาคภู มิ ใ จ หรื อ การเฉลิ ม ฉลอง หากเป็ น สิ่ ง สะท้ อ น การเคร่ ง
“ระเบียบ” ที่ไปครอบงาความหมายของคาว่า การเป็น “ระบบ” ของการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะจากการประเมินก็คือ การพิจารณามติ ควรถูกเปลี่ยนให้เป็น
เพียงหนึ่งในหรือกิจกรรมในภาพรวม และ สร้างให้มีฐานะของพื้นที่แห่งการแสดงความ
ยิ น ดี ชื่น ชม ในความส าเร็จหรือการบรรลุ สู่ เ ป้าหมายของการขับเคลื่ อนจากปัญหาสู่
นโยบาย และเกิดกาลังใจ ที่จะขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป



ควรกาหนดเป้าหมายหรือบทบาทของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้มีความหลากหลาย ให้
เป็นพื้นที่ๆมีหน้าที่ทั้ง “ก่อ” “เกิด” “เคลื่อน” “ติดตาม” “เรียนรู้” “ผลักดัน” เชื่อมโยง
เป็นเนื้อเดียวกับพัฒนาการที่เกิดก่อนหน้า (ขาขึ้น) และ ที่จะติดตามมา

มองสมัชชำสุขภำพแบบกำรพัฒนำแบบเติบโตได้หลำยทิศทำง
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต้ อ งถู ก มองแบบพั ฒ นาการและมี ห ลายทิ ศ ทางแห่ ง ความเป็ น ไปได้
(Developmental & Multidirectional) ซึ่งมีความหมายว่า ต้องไม่มองการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นแบบ
รอบเดียวจบ ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาประเด็น และไปจบหรือหมดแรงด้วยการได้มติออกมา โดยทุ่มพลังเกือบ
ทั้งหมดไปที่การผลิตมติเชิงเอกสารนโยบาย แต่ทุ่มพลังน้อยกับพัฒนาการก่อนหน้า และ พัฒนาการที่จะติดตาม
มา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควรถูกมองให้เป็นเพียงข้อต่อหนึ่งของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณสะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม PHPP ทั้งหมด โดยควรมีการทุ่มเทพลังและทรัพยากรให้กับกระบวนการทั้งหมดทั้ง
ก่อนและหลั งพอๆกับวันจั ดงาน หรื ออาจจะน้อยกว่า ขณะที่การมีลักษณะ multidirectional หมายความว่า
ผลผลิตของสมัชชาสุขภาพ ควรมากกว่าเอกสารมติ แต่อาจเกิดเป็นผลได้หลายทิศทางทั้งในการนามติไปเคลื่อน
และการนาข้อคิด ความสัมพันธ์ เครือข่าย ไปก่อเกิดกระบวนการหรือประเด็นนโยบายใหม่
บทบำทของ สช คือ กำรบริหำรควำมซับซ้อน หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลง
หนึ่ง คจสช. / สช. กับการปรับบทบาทสู่การเป็นกลไก “บริหารความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง
ต้องการการสร้างดุลยภาพในหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลระหว่างการจัดการให้เกิดผลงาน
เชิงรูปธรรม กับ เป้าหมายเชิงอุดมคติของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง เช่น


ดุลยภาพระหว่าง ความต้องการที่ให้สิ่งต่างๆเกิดอย่างเป็นรูปธรรม และเร็ว กับ การให้เวลา
เพื่ อ เ น้ น ย้ า ก า ร ใ ห้ เ ว ล า กั บ เติ บ โ ต ง อ ก ง า ม แ ล ะ เ รี ย น รู้ (Efficiency/Output VS
Process/Development Oriented)



ความสมดุลระหว่างกระบวนการจัดการที่ต้องการให้ทุกอย่างออกมาตามที่ต้ องการ กับการมี
ส่วนร่วมที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติ (Managed/ manipulated VS Authentic Participation)



ความสมดุลระหว่างผลเชิงปริมาณ กับ ความเติบโตงอกงามเชิงคุณภาพและกระบวนการ
(Quantitative VS Qualitative/Process Focused)
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จะขับเคลื่อนโดยใช้ ใครหรือกลไกใดกลไกหนึ่ง หรือควรใช้ กลไกในการขับเคลื่อนที่มีความ
หลากหลาย (Uni-centered VS Multi-centered driven)



ความสมดุลระหว่างความเป็น “ระบบ” กับการทาตาม “ระเบียบ” โดยควรมองว่า ระบบคือ
การจัดการแบบมีกฎเกณฑ์ มีหลักการ มีขั้นตอน ขณะที่ ระเบียบเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้
เกิดความเป็นระบบ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (โดยเฉพาะกิจกรรมการพิจารณา
มติ) ควรเป็นจัดการที่เป็นระบบ แต่ไม่ต้องเคร่งระเบียบจนแข็งเกร็ง ขาดจิตวิญญาณและ
ความมีชีวิต

สอง ผลการประเมินสะท้อนว่า หลักการการประยุกต์หลั กการสามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา ในส่วนภาค
วิชาการนั้น ยังแข็งตัว ไม่เกิดการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างที่ควรจะเป็น แม้ว่าความแม่นยาทาง
วิชาการ (Evidence-based) จะเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น แต่ฐานทางปัญญาที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะนั้น ต้องเป็นฐานทางปัญญาที่กว้าง และร่วมกัน ไม่ใช่ฐานทางปัญญาที่แคบ คมชัด
รั บ รู้ ได้เฉพาะคนกลุ่ มใดกลุ่ ม หนึ่ ง ปัญหาการขับเคลื่ อนส่ ว นหนึ่งเป็น เพราะให้ ความส าคัญกับฐาน
วิชาการที่ ชัดเจน รัดตรึงมากเกินไป ฐานวิชาการที่ไม่ได้วางอยู่ที่ฐานปัญญาที่หลากหลาย หรือฐานอื่นๆ
เช่น ฐานประสบการณ์ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ให้มากขึ้น ดังนั้น


จึงควรทาให้เกิดฐานวิชาการที่กว้างขึ้น เป็นฐานปัญญาที่หลากหลาย คาว่าหลักฐานเชิงประ
จักษณ์ ไม่จาเป็นต้องนิยามแคบๆว่าต้องมาจาก scientific paper ที่มีการอ้างอิง แต่สามารถ
หมายถึงความจริงเชิงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและรับรู้ร่วมกันของสังคมและผู้คน ความเป็น
วิชาการในบริบทของปัญหาบางด้าน ของผู้คนบางกลุ่ม ถ้าใช้ในความหมายแบบวิชาการ
มหาวิทยาลัย ไม่เป็นประโยชน์ เพราะไม่สอดคล้องหรือไม่เชื่อมต่อกับความเป็นจริง



ให้เวลากับการเรี ยนรู้ ฟูมฟัก และความสุกงอมของปัญญามากขึ้น แทนที่จะเน้นแค่ความ
ถูกต้องแม่นยา โดยที่ให้เวลาน้อยกับการเรียนรู้ และเติบโต



ควรเน้ น การสร้ า งวิ ช าการให้ กลายเป็น ความรู้ ส าธารณะมากขึ้ น (โดยเฉพาะในประเด็ น
นโยบายที่ส าคั ญ เช่น Global Health, FTA การประเมิ นเทคโนโลยี ) ควรเน้ นการทาให้
ความรู้ เป็นสิ่งที่สาธารณะเข้าถึงและรับรู้ได้ (popularization/ demystification) ให้เวลา
กับการเรียนรู้ เติบโต บนพื้นที่ที่เสมอภาค เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะ หรือประชาชนที่ไม่เป็น
ทางการ หรือเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลดการยึดตรึงของระเบียบ และให้เวลา เพื่อให้
เกิดเป็นความรู้สาธารณะ ซึ่งหากเกิดความรู้สาธารณะแล้วการขับเคลื่อนจะมีพลังมากขึ้น สิ่ง
เหล่านี้หมายความว่า ประเด็นแบบนี้ ควรให้เวลามากขึ้นกับกระบวนการขาขึ้น ที่ต้องทาคู่ไป
กับการสื่อสารกับสาธารณะ รวมทั้งรอบของการขึ้น จน เคลื่อน ไม่จาเป็นต้องจากัดในรอบปี
เดียว

สำม ข้อค้นพบสาคัญจากการสารวจผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ เวทีสมัชชาชาติ
ยังไม่ใช่เวทีของกลุ่มเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ และ เครือข่ายราชการ/การเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจในหัวใจของสมัชชาสุขภาพ ความแตกต่างของสมัชชาสุขภาพแต่ละประเภท และ
การเตรียมตัว ก่อนเข้าการประชุม ฯลฯ ทั้งหมดคือความท้าทาย ที่จะต้องค้นหากลวิธี ที่จะทาให้สมัชชา
สุขภาพ เป็นสิ่งที่คุ้นเคย เป็นทางเลือก หรือแม้แต่เป็นความหวัง ในการหาทางออกของสังคม ในสายตา
ของเครือข่ายเหล่านี้ การข้ามผ่านความท้าทายนี้ ด้วยการเน้นสื่อสารทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ การ
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เปิดพื้น ที่ทางสังคมรูป แบบอื่นๆ หรือแม้แต่การจัดการกับเงื่อนไขเชิงระบบ (เช่น การทาให้ มิติของ
สมัชชาสุขภาพกลายเป็นตัวชี้วัดของระบบราชการ) จึงควรเป็นทางออกในระยะยาว
สี่ ในภาพใหญ่ การกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม หรือPHPP ยังไม่ใช่บรรทัด
ฐาน หรือวิถีปกติของสังคม ภาคส่วนสาคัญ เช่น ภาคราชการ ภาควิชาการ ยังไม่เห็นความจาเป็น หรือ
มีเงื่อนไขการเรียนรู้ ยังไม่เกิดความรู้สึกว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จาเป็นในสังคมอารยะ การสร้างให้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมและสมัชชาสุขภาพ ค่อยๆกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เป็นไป
ได้คือ การทบทวนแนวคิดและนิยามของคาว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และการออกแบบพื้นที่การมีส่ วน
ร่วมเสียใหม่ให้สะท้อนความซับซ้อน แตกต่าง หลากหลาย และเลื่อนไหล ของสังคมให้มากขึ้น การ
นิยามเครือข่ายปัจจุบัน บนความเป็นกลุ่ม องค์กร วิชาชีพ ที่เป็นทางการ เป็นนิยามที่หยุดนิ่ง และ ไม่
น่าจะสะท้อนความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะที่แท้จริง ขณะที่พื้นที่การมีส่วนร่วม ควร
มีการออกแบบพื้นที่ กลไก และวิธีการในการเข้าร่วมกาหนดนโยบาย ที่สอดคล้อง หลากหลาย และ
ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม
ห้ำ ความจาเป็นในการสื่อสารทางสังคม วงกว้าง และ Strategic partners ทั้งหลาย เพื่อให้เห็นว่า
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม หรือPHPP เป็นวิถีที่จะนาพาสังคมสู่วุฒิภาวะ ใน
การแก้ปัญหา แก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน บนปัญญา เมตตา และ มิตรภาพ
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ภาคผนวก 1
สายธารมติรา่ งมติแผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ
ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
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สายธารของร่างมติแผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
ต้นกาเนิดสายธารระบบสุขภาพชุมชน
หากเปรียบร่างมติแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนเป็นสายธาร ธรรมชาติของ
แหล่ งน้าย่ อมมีต้น กาเนิ ด สายธารของร่ างมตินี้จึงมีต้นกาเนิดจากความต้องการของคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายคือสังคมสุขภาวะ
จากเอกสาร (ร่าง) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน กล่าวถึงความ
เป็นมาไว้ว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) 1 ได้มีความเห็นต่อการดาเนินงานตามบทบาท
ของ คสช.เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในการประชุมเมื่อวันที่
22 พฤศจิ กายน 2555 ว่า คสช. ควรกาหนดประเด็นสุ ขภาพที่ส าคัญซึ่งมีผ ลกระทบในวงกว้าง เพื่อใช้เป็ น
ประเด็นหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างให้เกิดการทางานสู่จุดหมายเดียวกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาประเด็นสุขภาพที่สาคัญสาหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. ให้มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย “สังคมสุขภาวะ” ที่ประชุมประกอบด้วย คสช. ที่
ปรึกษา คสช. คณะกรรมการบริหาร สช. ที่ปรึกษา สช. ผู้แทนจากกลไกการดาเนินงานที่สาคัญ และผู้แทนจาก
ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ภาคส่วนประมาณ 100 คน ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ของระบบสุขภาพ/สังคม
แล้ว ได้ร่วมกันคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นสุขภาพที่ควรกาหนดเป็นเป้าหมายสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับชาติ รวม 4 ประเด็น ได้แก่ 1) อาหารกับสุขภาพ 2) สุขภาวะ
ผู้สูงอายุ 3) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 4) ระบบสุขภาพชุมชน ในการประชุม คสช. เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2556 ที่ป ระชุมมีมติเห็ น ชอบกับ ประเด็นสุ ขภาพที่ส าคัญดังกล่ าว โดยให้ ความส าคัญกับประเด็ น
“ระบบสุขภาพชุมชน” เป็นพิเศษ ในความหมายที่ครอบคลุมถึง “สุขภาวะชุมชน” เนื่องจากเป็นการดาเนินการ
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (area approach) ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ สนับสนุนการพัฒนางานเรื่องนี้อยู่แล้วเป็น
จานวนมาก และสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญต่อการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area
Function Participation: AFP) ที่ป ระชุมได้มอบหมายให้ สช. รับไปดาเนินการให้ มีการสังเคราะห์ ทางด้าน
วิชาการ ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นเชิงนโยบาย และข้อเสนอ
กลไกการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เสนอต่อ คสช. พิจารณาต่อไป2
จากคาบอกเล่าในการเปิดสัมมนาและชี้แจงความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติ ว่า
ด้วยระบบสุขภาพ3 โดย นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กล่าวว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีการวิเคราะห์กันแล้ว
พบว่า หัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนระบบสุขภาวะอยู่ที่ชุมชน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงรับ
ประเด็นนี้มา แล้วมอบให้นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้
พัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนขึ้นมา หัวใจ คือ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง หรือ ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนกับระบบการจัดการต่างๆ ในชุมชน การทาให้ชุมชนเข้มแข็งจะทาแค่ individual unit ไม่ได้
เพราะจะไม่สามารถจัดการได้ และหากมอง social unit จะพบว่าที่เล็กที่สุดคือชุมชน ซึ่งมีหลายแบบ ทั้งชุมชน
แบบภูมิศาสตร์ หรือชุมชนอื่นๆ เช่น เดี๋ยวนี้มีชุมชนที่เป็นบ้านจัดสรร คอนโด หรือมีชุมชนข้าม เช่น กลุ่มที่ชอบ
1

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตาแหน่ง แต่มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี คุณปลอดประสพ สุรัสวดี มาเป็นประธาน คสช.
ที่มา (ร่าง)การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ฉบับปรับปรุง 10 มีนาคม 2556
3
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จั ก รยานด้ ว ยกั น พากั น ไป ชุ ม ชน คื อ social unit ที่ ส าคั ญ มาก และเป็ น ฐานรากของสั ง คม ถ้ า เขี ย นรู ป
สามเหลี่ยม ที่ฐานรากคือ ชุมชนของสังคมถ้าฐานรากไม่ดีประเทศไม่มีทางเข้มแข็ง วิธีคิดที่พัฒนาบนยอดให้
เข้มแข็งแล้วจะไหลมาให้ฐานเข้มแข็ง วิธีคิดอันนี้ทาให้ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราได้รวมศูนย์ทุกอย่างมาไว้ที่ตรงกลาง
ตรงยอดเจดีย์ คือ อานาจรัฐ ทรัพยากร อานาจรั ฐออกมาในรูปของกฎหมายทั้งปวง ในรูปของการเมือง แล้ว
ระยะหนึ่งก็บอกว่าอย่าให้ประชาชนมายุ่งกับการเมือง ให้นัก การเมืองเขายุ่งและทรัพยากรทั้งหมดให้เ ขาเป็นคน
จัดการวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งหมด รัฐสภา รัฐบาล แล้วยังใช้กรอบแบบนี้มา ข้างบนคิดให้ข้างล่างทา ซึ่งในอดีต
หลายประเทศที่มาดูชุมชนเข้มแข็งที่ประเทศไทย เช่น เกาหลี ไต้หวัน จะเข้ามาดูการลงแขก การเกี่ยวข้าว การ
ใช้แรงงาน ทุกวันนี้ของดีๆ ของไทยหายไปไหนแล้ว สิ่งที่ลาบาก คือ ฐานรากของสังคมของชุมชนที่มีความ
อ่อนแอลงอย่างมากมายเมื่อเทียบกับในอดีต ความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน เพราะระบบอานาจรวม
ศูนย์ไม่ได้ทาให้คนในชุมชนเข้มแข็ง เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราคุยกัน เราคุยเรื่องชุมชนทา ที่มีอยู่ภาพใหญ่คือ ชุมชน
ชนบท หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ แต่เราหมายถึงชุมชนอื่นๆ ด้วย ชุมชนจะมีระบบคือการจัดการ ขณะนี้ เราเรียกว่า
ระบบสุขภาวะชุมชน ที่ให้ความสาคัญกับฐานรากของสังคม คือ ชุมชน มีการเดินหน้าพัฒนาประเทศเน้นที่จะให้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หมายความว่า ชุมชนต้องเป็นพระเอก ต้องมีอานาจในการจัดการตัวเองมาก
ขึ้น เรื่องของชุมชนๆ จัดการตัวเอง เรื่องของอะไรที่อยู่ใกล้ตัว อานาจ ทรัพยากรต่างๆ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่น
มีเทศบาลจัดการตนเอง เทศบาลคือ unit ชุมชน มีการจัดการชุมชนกันเองทุกอย่าง การมีสานึกสาธารณะสูง
เป็นต้น และได้กล่าวถึง 6 หลัก คือ 3 อี 3 ซี ได้แก่ 3 E -- community economic เศรษฐกิจชุมชน เรื่องของ
ปากท้ อ ง / environment ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชนมี ห น้ า ที่ ดู แ ลปกปั ก รั ก ษาดู แ ล /
education & health การศึกษาและสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขในชุมชน หัวไร่ปลายนา ชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมในการจัดการทาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น3 C – culture วัฒนธรรม ต้องอยู่ในวิถีชีวิต ความเข้าใจ ความคิดความ
อ่าน / collective (participation) การรวมหมู่ การมีส่วนร่วม มีอะไรช่วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข / community
ความเป็นชุมชน สานึกร่วม พึ่งพาอาศัย รู้ร้อนรู้หนาว ช่วยเหลือเกื้อกูล ปกป้องคุ้มภัยการพัฒนาระบบสุขภาวะ
ชุมชน ถ้าให้ชุมชนเป็นพระเอกจะมี 4 ตัวละครที่เกี่ยวข้อง ชุมชนต้องมีองค์ป ระกอบอย่างน้อย 4 ด้าน ซึ่ง อ.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้กล่าวไว้ว่าชุมชนมี 4 สดมภ์หลัก ที่จะช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ ท้องถิ่น (เช่น
อปท.) ท้องที่ (เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน (เช่น องค์กรชุมชนต่างๆ ) หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนในท้องถิ่น
(เช่น หน่วยต่างๆ กลไกของรัฐที่อยู่ในชุมชน)ทิศทางของประเทศไทยถ้าจะเดินไปข้างหน้า ต้องกลับหัว กลับหาง
upside down ฐานรากของสังคมต้องเข้มแข็ง มีอานาจในการจัดการตนเอง)แผนยุทธศาสตร์ฯนี้ต้องการแผนที่
จะเป็นแกนในการทางาน เป็นพันธะทางใจ เพราะแผนจะหลอมรวม และใช้เป็นแผนร่วมในการทางานร่วมกัน
แผนร่ ว มของแผนนี้ น่ าจะเรีย ก concerted statistic plan เพื่อให้เกิด agreement ร่ว มกัน commitment
ร่วมกัน เมื่อได้แผนนี้เข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาจเชิญนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมาร่วมเป็น
สักขีพยานร่ วมลงนาม ซึ่งการลงนามเป็ น สัญลั กษณ์ห นึ่งของการสร้าง commitment แล้ว เกิด concerted
action ต่อ มีวาทยากรณ์เพื่อให้เกิดการเคลื่อน จะมีการทางานช่วยกัน ร่วมมือกัน สนับสนุนการทางานระบบสุข
ภาวะชุมชนให้ก้าวหน้า ยกระดับเป็นทวีคูณ
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาร่างฯ กล่าวนาเสนอแผนร่างยุทธศาสตร์ร่วม
ระดับชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน 4 จากการที่ นพ.อาพล ได้มอบหมายให้ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพั ฒนามา
ช่วยจัดกระบวนการ จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ซึ่ง ถือเอาเรื่องสุขภาวะชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง เป็น theme หลักของงานในปีนี้ ทีมจึงได้ปรึกษากันว่าจะทา
4
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อย่างไรและเห็นว่า ตัวเนื้อหาสาระของแผนนั้นมีความสาคัญอยู่ แต่ว่าสิ่งที่มีความสาคัญมากไปกว่าตัวสาระน่าจะ
เป็นเรื่อง กระบวนการสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของอย่างจริงจัง มี commitment ต่างๆ น่าจะเป็นเรื่องสาคัญ
กว่า เมื่อคณะทางานเห็นตรงกับ สช. ทีมจึงปรึกษาหารือกันว่าต้องออกแบบกระบวนการทางานที่จะสามารถได้
ทั้งเนื้อหาสาระ และสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
สายธารนี้ จึ ง เป็ น เหมือนสายน้ าเส้ น หลั กของสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติครั้ง ที่ 6 เพราะเกิดจากความ
ต้องการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้มุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายคือสังคมสุขภาวะ

คนร่วมก่อ และการล่อเลี้ยงสายธาร
เมื่อ นพ.พลเดช ปิ่ น ประทีป ได้รั บ มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯได้มีการหารือกับ
คณะทางาน จากประสบการณ์และบทเรี ย นของคณะทางานที่เ คยร่ว มนาเสนอประเด็นต่อ สมัช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ พบว่าการทางานภายใต้คณะอนุกรรมการวิชาการขาดความคล่องตัวในเชิงวิชาการ จึงขอทางานโดย
เป็นอนุกรรมการที่มีตัวแทนจาก คจ.สช.เข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวกับประเด็น และผู้นาชุมชน เพื่อร่วมเป็นคณะทางาน ดังนี้
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ 18 คน ประกอบด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน, นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร,
นายเจษฎา มิ่งสมร,นายณัชพล เกิดเกษม, นายพลากร วงศ์กองแก้ว,นายสมคิด สิริวัฒนากุล, นางสมหญิง มานะ
จิตต์, นายสรวุฒิ พานิช, นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ, นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์, พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร, นาย
สุริยา ยีขุน, นายเส่ง สิงโตทอง, นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม, ดร.บัญชร แก้วส่อง, นาง
สาคร นาต๊ะ และนางอรจิ ตต์ บารุงสกุลสวัสดิ์ นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(ข้อสังเกต จากเอกสารรายงานการประชุม ปรากฏชื่อ ดร.นาตยา แท่นนิล จาก สช. เป็นอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในรายงานการประชุมอนุกรรมการฯครั้งที่ 3/2556)
ที่ปรึกษา 10 คน ได้แก่ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นางทิพย์รัตน์ นพลดา
รมย์ นายมงคล ณ สงขลา นายสมพร ใช้บางยาง นางสีลาภรณ์ บัวสาย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว นายเสรี
พงศ์พิศ นายอาพล จินดาวัฒนะ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
การประชุมอนุกรรมการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ก่อนนาเสนอ
ร่าง (มติ) เข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีการประชุม 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรี
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรี
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรี
ครั้ ง ที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4 ส านั ก งานปฏิ รู ป (สปร.)
นนทบุรี
ส่วนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นนั้น มีการจัดโดยทีมงาน 2 ครั้ง
และร่วมในเวทีเตรียมสมัชชา(pre-assembly)1 ครั้ง รวมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง
การประชุมครั้งที่หนึ่ง การประชุมจัดทาร่างยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ
วันที่ 31สิงหาคมและ 1 กันยายน 2556 ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะอนุกรรมการทั้งชุด ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีสาคัญและทีมวิจัย รวม 50 คน
ระดมความคิด วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มด้านงานสนับสนุนชุมขนทั่วประเทศ ทา SWOT
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Analysis สร้างวิสัยทัศน์ร่วม กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จากนั้นทีมวิจัยนาข้อ มูลและความ
คิดเห็นที่ได้ไปจัดทายกร่างเอกสารร่างที่ 1
การประชุมครั้งที่สองการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติ ว่าด้วยระบบสุข
ภาวะชุมชน" ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรองเมือง โรงแรม
ทวิน ทาวเวอร์ ผู้ เข้าร่ วมประชุมเป็นตัว แทนหน่ว ยงานภาคี 45 องค์กร คณะอนุกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จัดขึ้น
เพื่อให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็น ข้อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ขึ้น กระบวนการประชุมมีการ
เปิดสัมมนาและชี้แจงความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติว่าด้วยระบบสุข
ภาวะชุมชน โดย นพ.อาพล จินดาวัฒนะ การนาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติว่าด้วย
ระบบสุ ข ภาวะชุม ชน โดย นพ.พลเดช ปิ่น ประทีป และให้ ผู้ แทนจากหน่ว ยงาน องค์ กร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุง “ร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะ
ชุมชน”และการอภิปรายหมู่ จากนั้นทีมวิจัยนาข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้ไปจัดทายกร่างเอกสาร
ร่างที่ 2
การประชุม ครั้ง ที่ส าม เป็ นการจัดโดย สช. การรับฟังความคิดเห็นในเวทีเตรียมสมัชชา (preassembly) การรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอนโยบาย(ร่าง1) ที่กาหนดเป็นระเบียบ
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องราชา
บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ รับฟัง
ความเห็นตั้งแต่เวลา 09.30-14.30 น. นาเสนอโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ผู้ดาเนินการประชุม
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ มีดร.พัชนา ใจดี เป็นเลขานุการ นายคณุสสัน ศุภ
วัตรวรคุณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดร.นาตยา แท่นนิล เป็นทีมวิชาการกลาง นพ.พลเดช ใช้เวลา
ส่วนมาก(ประมาณ 3ชั่วโมง) ในการอธิบายที่มาของปัญหา โจทย์ กรอบแนวคิดรวบยอดแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน อธิบายความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้1) เป็น
ยุทธศาสตร์ของใคร ให้ใครทา ทาเพื่อใคร 2) ชุมชนที่ว่านี้คือชุมชนอะไรบ้าง หลากหลายแค่ไหน 3)
องค์กรภาคีมีคาจากัดความ “ชุมชน” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 4) องค์กรภาคีมีความเชื่อและ
แนวทางเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 5) หน่วยนับชุมชนเอาขนาดไหนกันแน่ 6) อะไรที่ควรเป็น
เอกภาพ อะไรที่ควรหลากหลาย 7) รวมแสงเลเซอร์ใช้แผนเป็นเครื่องมือชิ้นเดียวเพียงพอหรือ 8)
กระบวนการจัดทากับเนื้อหาสาระ-อย่างไหนสาคัญกว่า และนาเสนอยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กร
ภาคี ว่ า ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ชุ ม ชน ซึ่ ง ในขณะที่ อ ธิ บ ายมี ก ารแจกเอกสารเพื่ อ ท าความเข้ า ใจ
นอกเหนือจากเอกสารหลัก ร่างมติ และเอกสารผนวกจากนั้นทีมวิจัยและคณะอนุกรรมการนา
ความคิดเห็นจากเวทีไปปรับปรุงเพื่อเป็นร่างฉบับสุดท้า ยก่อนนาเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
หากคนร่วมก่อ และกระบวนการล่อเลี้ยงสายธาร ไม่เป็นไปตามที่คณะทางานวางแผนไว้ สายน้าที่ควร
จะไหลผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต้องไหลย้อนกลับเข้าสู่ที่ประชุม คจ.สช.
ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ของ คจ.สช.ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม มีการแบ่งกลุ่ม คจ.สช. เพื่อร่วมพิจารณาร่างมติโดยนา
เอกสารที่อนุกรรมการวิชาการให้ข้อเสนอไว้มาให้ คจ.สช.พิจารณาอ่านอย่างละเอียด (เป็นการบ้านในวันแรกเพื่อ
ประชุมกลุ่มในวันที่สอง) หากมีข้อสงสัยคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นจะมาร่วมประชุมในวันที่สอง การ
ประชุมครั้งนี้ทาให้คณะทางานต้องปรับแก้ข้อมูลตามที่ คจ.สช.เสนอ ก่อนนาเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นร่าง 2
ในเวทีระดับจังหวัดและการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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น้าในสายธาร
สายธารของร่างมติแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน มีเอกสารที่เปรียบดั่งน้าใน
สายธาร ประกอบด้วย เอกสารร่างมติ เอกสารหลัก และเอกสารผนวก ความเปลี่ยนแปลงของเอกสารจึงสะท้อน
การเคลื่อนไหลของน้าในสายธาร ซึ่งปลายทางแห่ งสายธารคือสายน้าแห่งสังคมสุขภาวะ สายน้าของร่างมตินี้จึง
ไหลวนบนเส้นทางการล่อเลี้ยงสายธาร
จากเอกสารรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยระบบสุข
ภาวะชุมชน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรี ซึ่ง
การประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบคือ 1)ความก้าวหน้าการศึกษายุทธศาสตร์การทางานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
ขององค์กรภาคี 2)ความก้าวหน้าการศึกษาบทเรียนและตัวอย่างการสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาชนใน
ต่างประเทศ รวม 5 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอล่า อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเยอรมัน 3)
ความก้าวหน้าการศึกษามุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ : นิยาม/ความหมาย ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
4)แนวคิด(เบื้องต้น) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชนมติที่ประชุม เห็นชอบและ
เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลยังขาดข้อมูลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ของกระทรวงเพื่ อน าไปสู่ การรั บ ทราบแนวคิด สถานการณ์ขั บเคลื่ อนงานด้านการศึกษาบทเรีย น
ต่างประเทศควรเน้นการสื่อสารสู่แผนยุทธศาสตร์ร่วม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในประเด็นใดจาก
บทเรียนนั้นๆ อาจมีการเปรียบเทียบ ทั้งยังเห็นว่าการศึกษากรณีความสาเร็จเล็กๆ แต่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ยุทธศาสตร์ควรกล่าวถึงการเชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) การศึกษายุทธศาสตร์การทางานภาคีที่ต่างมี
ภารกิจ แนวทางการทางานที่แตกต่างทาให้มีความเข้าใจวิธีทางาน ตัวชี้วัด เพื่อเชื่อมต่อ ในการประชุมครั้งนี้มี
การพิจ ารณา 1)ระดมความคิดออกแบบ “แผนยุทธศาสตร์ร่ว มแห่ งชาติ ว่าด้ว ยระบบสุ ขภาวะชุมชนที่พึ ง
ประสงค์” 2)การจัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม เห็นชอบและเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า กลไกการขับเคลื่อนระดับชุมชน อาเภอ ตาบล ชุมชน ไม่
ควรจากัดเน้นความยืดหยุ่น ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย การจัดทาแผนร่วมต้องพิจารณาเส้นทางบน-ล่าง หรือ
ล่าง-บน เพื่อวางกลไกเชิงโครงสร้างกระบวนการทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องพิจารณากรอบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด หรือเฉพาะระบบสุขภาวะ แผนยุทธศาสตร์จึงควรวางจังหวะก้าวเป็นระยะ สาคัญ
ที่สุดคือการมีกลไกร่วมระดับพื้นที่ที่ต้องมีพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดระบบพัฒนาภายใต้แผนงานที่ตกลงร่วมกันและการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ท้ายสุดคือทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ มีตัวชี้วัดของหน่วยงานและชุมชนที่
สอดคล้องกัน ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ ขั้นแรก การสร้างความเข้าใจเพื่อเห็นภาพอนาคตร่วมกัน ขั้ นสอง สาน
สัมพันธ์มากกว่า 33 องค์กร ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ ขั้นสาม เห็นสิ่งที่ต้องทาร่วมกัน ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
และพิจารณาความแตกต่างทางต้นทุนพื้นที่ ตรงตามความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่ ขั้นสี่ ลงมือปฏิบัติสร้างพื้นที่
ต้นแบบและความรู้ใหม่ โดยระยะแรกสามปี แผนระยะยาว 10 ปี เน้นการเปลี่ยนวิธีคิดมากกว่าการเน้นผลทาง
ใดทางหนึ่งเท่านั้นสาหรับตัวชี้วัด
จากการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ สายน้าแรกก็ไหลเข้าสู่ภาคี..การประชุมจัดทาร่างยุทธศาสตร์
ร่วมว่าด้วยชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ วันที่ 31สิงหาคมและ 1 กันยายน 2556 ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์กรุง
เทพฯ เป็นการชวนภาคีที่เกี่ยวข้องมาคุยครั้งแรก โดยมีกาหนดการประชุม 2 วัน วันแรกหลังจากลงทะเบียนรับ
เอกสาร มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและกระบวนการประชุม 30 นาที และใช้เวลา 2 ชั่วโมงก่อน
รับประทานอาหารกลางวันทากลุ่มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความคุ้นเคย ช่วงบ่ายประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นการ
รับฟังสถานการณ์งานสนับสนุนชุมชนเข็มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะในสังคมไทย ในเรื่องสุขภาวะชุมชนจากมุมมอง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ บทเรียนจากต่างประเทศ วิสัยทัศน์องค์กรสนับสนุนงานสุขภาวะในประเทศไทย และหลังจากฟัง
แล้ว มีอะไรบ้างที่ฉกุ คิดหรือสะกิดใจ อีก 1 ชั่วโมง และใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกับการระดมความคิดกลุ่มย่อย ในการ
หาคาตอบสามประเด็นคือ 1)อะไรคือจุดแข็งและโอกาสของานสนับสนุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนอ่อนไหว
และเปราะบางถึ ง ขี ด สุ ด 2)Scenario สุ ข ภาวะสั ง คมไทยในอี ก 10 ปี ข้ า งหน้ า (Best/Normal/Worst case
scenario) 3)เป้าหมายและยุทธศาสตร์งานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า และวันที่สอง
เป็นการทบทวน เมื่อวานนี้เกิดแง่คิดมุมมองใหม่ๆอะไรบ้าง ประมาณ 1 ชั่วโมง และกระบวนการกลุ่ม “รักและ
ขอบคุณ” อีก 3 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเป็นการประชุมทีมวิจัยต่ออีก 2 ชั่วโมง (ผู้เขียน
ไม่สามารถเล่าบรรยากาศการประชุมได้เนื่องจากเป็นการถอดความจากกาหนดการประชุม) การประชุมครั้งแรก
นี้ ผู้เข้าร่ว มประชุมคือคณะอนุกรรมการ ผู้ แทนหน่วยงานภาคีสาคัญและทีมวิจัย จานวน 50 คน มีเอกสาร
ประกอบได้แก่
1) สรุ ป บทสั ม ภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในโครงการพัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบาย “ร่างแผนยุทธศาสตร์ร่ว ม
แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” เพื่อนาเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556
 บทสัมภาษณ์ประกอบด้วย ภาพรวมสถานการณ์ระบบสุขภาวะชุมชน ข้อแนะในการจัดทาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมฯ แนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมฯ และตัวแบบสุขภาวะชุมชน
 ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 14 คน ได้แก่ คุณฑิฆัมพร กองสอน คุณทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ คุณดวงพร เฮงบุญพันธ์ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นพ.อาพล จินดา
วัฒนะ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร คุณสมพร ใช้บางยาง รศ.ดร.ปาริชาติ วลัยเสถียร ดร.เสรี พงศ์
พิศ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
2) บทเรียนจากต่างประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กรณีศึกษาต่างประเทศ
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ (South Korea)
นาเสนอแนวคิดของ แซมาอึล อุนดง
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา สาธารณรัฐเวเนซุเอลา (Republic of
Venezuela) นโยบายการนาความสุขกลับคืนสู่ภาคประชาชนโดยประธานาธิบดีซาเวซ
3) วิสัยทัศน์องค์กรสนับสนุนงานสุขภาวะในประเทศไทย
สรุ ป ยุ ทธศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะของหน่ว ยงาน แยกเป็นวิสั ยทัศน์/พันธกิจด้านชุมชน
ตัวอย่างผลงานสาคัญด้านชุมชน เครื่องมือ/นวัตกรรม และฐานข้อมูลองค์กรชุมชน หน่วยงานภาคี 7 หน่วย
ได้แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้ความร่วมมือรัฐบาลไทยและองค์กรอนามัยโลก (สพช.)
สถาบันวิจัยระบสาธารณสุข (สวรส.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
4) สรุปประเด็นสาคัญจากการสารวจระบบข้อมูลหน่วยงาน
นาเสนอระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ทาการสารวจเบื้องต้น ข้อมูลองค์กรชุมชนที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บมี
การจัดทาเกณฑ์บ่งชี้ศักยภาพหรือคุณภาพแตกต่างกัน
5) ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน (แนวคิดเบื้องต้น)
นาเสนอโจทย์และที่มาของปัญหา กรอบแนวความคิดรวบยอดแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชนสิ่งที่ต้องการคือชุดเครื่องมือรวมแสงเลเซอร์เพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาวะชุมชน คาถามทีหนึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์สาหรับให้ใครทา ทาเพื่อใคร ทาอย่างไร คาถามที่สองเอาชุมชนอะไรแน่ ตาถามที่สามคาจากัดความ
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ขององค์กรภาคี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร คาถามที่สี่แนวทางสู่เป้าหมาย อะไรเหมือน/อะไรต่าง คาถามที่ห้า
ขอบเขต (ยูนิต) ขนาดไหนที่จะใช้เป็นหน่วยนับ คาถามที่หกอะไรที่ควรเอกภาพ อะไรที่ต้องหลากหลาย
6) ประมวลความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิกรณีแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 20 คน เพิ่มจากสรุปบทสัมภาษณ์คือ นพ.ประเวศ วะสี ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ปัทม
วดี โพชนุกูล ซูซูกิ ขวัญสรวง อติโพธิ ปกป้อง จันวิทย์ สรุปลักษณะของแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะชุมชน หลักการ
ร่วม กระบวนการจั ดทาและเจ้าของร่ วมกัน ทางเลื อกกลไกการขับเคลื่อนแผน เครื่องมือสาคัญ DATABASE
เครื่องมือเสริม “คู่มือ-เทคนิค-เทคโนโลยี”
7) (ร่าง) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
ในเอกสาร(ร่าง) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย ความ
เป็นมา แนวคิดสาคัญ ความหมายของระบบสุขภาวะชุมชน ชุมชนเข็มแข็ง กรอบความคิดรวบยอด สถานการณ์
หน่ ว ยงาน/องค์ กรสนั บ สนุ น วัต ถุป ระสงค์ข องการจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ฯ เป้า หมาย วิธีด าเนินการ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
จากนั้นสายน้าก็ไหลเข้าสู่การประชุมครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ร่วมระดับชาติ
ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน" วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรองเมือง โรงแรมทวิน
ทาวเวอร์ เ อกสารแผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มว่าด้ ว ยการสนั บสนุนชุ มชนเข้ มแข็ง -ชุม ชนสุ ขภาวะ ยั งคงให้ เนื้ อหา
เหมือนกับเนื้อหาในยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน (แนวคิดเบื้องต้น ) จากการประชุม
ในครั้งที่1 แต่เน้นให้เห็น ยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ: ชุดเครื่องมือรวมแสง
เลเซอร์ ได้ แ ก่ เป้ า หมายร่ ว ม (purpose) หลั ก การร่ ว ม (principle) ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น
(participation/ownership) แผน ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว ม (plan) คลั ง ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น
(multicentric database) คลังเครื่องมือและเทคโนโลยีร่ว มกัน (tools) กลไกการจัดการ(บางอย่าง)ร่วมกัน
(organization) ส่วนเนื้อหาที่มีการเพิ่มขึ้น ได้แก่
 กรอบประเด็นในการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม โดยเริ่มจาก หน่วยงานภาคีสนับ สนุนเริ่มต้นจาก 43 องค์กร
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม กาหนดหลักการในการทางาน
ร่วมกัน แผนงาน/โครงการเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน กลไกการทางานร่วมในระดับ
ต่างๆ ระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี บรรลุองค์กรชุมชนเข้มแข็ง สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาวะ
 กลไกการจัดการที่จาเป็นร่วมกัน 3 ระดับคือ กลไกปฏิบัติการที่ระดับ “ตาบล” กลไกสนับสนุนที่ระดับ”
จังหวัด”และ/หรือ “อาเภอ” กลไกประสานยุทธศาสตร์ในระดับ “ชาติ”
 SWOT งานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ
 ยุ ทธศาสตร์ ร่ ว มขององค์ กรภาคี ว่าด้ว ยการสนับ สนุนชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุ ขภาวะ ประกอบด้ว ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ
ขับเคลื่อน
นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบการประชุ ม (ร่าง) รายงานเรื่อง ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ โดย พลเดช ปิ่นประทีป ประกอบด้วยเนื้อหา กระแสนโยบายชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง สถานการณ์งานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ความสาคัญของชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะหรือระบบสุขภาวะชุมชน พลวัตรชุมชนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง คาจากัดความชุมชนเข้มแข็งที่ต้องขยายมิติให้
กว้าง ข้อมูลองค์กรชุมชนจาก 12 ฐานข้อมูลหลัก รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ กรอบ
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ประเด็นในการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม เป้าหมายร่วมในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ หลักการร่วม
ในการสนับสนุนชุมชน กระบวนการจัดทาและสร้างความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ร่วมกัน คลังข้อมูลองค์ความรู้
และเทคโนโลยีร่วม กลไกการจัดการบางอย่างร่วมกัน
จากเอกสารบันทึกการประชุมพบ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การเพิ่ม
มิติคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจากวัฒนธรรม สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเอกสาร คู่มือ ให้แต่
ละหน่วยงานนากลับไปให้หน่วยงานพิจารณายุทธศาสตร์ที่เขียน พื้นที่เป็นคนขับเคลื่ อน จะทาตรงนี้ให้เข้มข้น
อย่างไรต้องการนักวิชาการลงไปช่วยพื้นที่ทางานบรรยากาศการประชุมทาให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นสิ่งสาคัญ
ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านเป็นตัวแทนต้องกลับไปสื่อสารให้เบอร์หนึ่งของหน่วยงานเข้าใจ
เมื่อเสร็จสิ้ นการประชุม ครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ อนุกรรมการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนได้นาเอกสารเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรี ในประเด็น 1)ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข้ง-ชุมชนสุขภาวะ 2) (ร่าง) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556 3) (ร่าง)เอกสารหลัก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556 และ มีการนาเสนอ(ร่าง)ปฏิญญาแห่ งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่
6/2556 การลงนามปฏิ ญ ญาแห่ ง สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 6/2556 เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรมีองค์กรลงนามอย่างน้อย 10-15 ภาคี ถือเป็นปริมาณที่อยู่ใน
ระดับพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการชวนเชิญร่วมลงนาม ควรจัดส่งเอกสารหลักแก่ 46 องค์กรภาคี ทั้งร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนแนวคิด
(ร่าง)มติที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
……….....จึงมีมติดังนี้
1.เห็ น ชอบในหลั ก การ ต่ อ กรอบแนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งตามที่คณะอนุกรรมการนาเสนอ อันประกอบด้วย
1.1 เป้ าหมายร่ ว ม ที่ป ระกอบด้ว ยวิสั ยทัศน์ในเชิงนามธรรม และเป้าหมายรู ปธรรมในเชิง
คุณภาพที่เป็นจุดหมายปลายทาง ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า
1.2 หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3 การสร้างและให้ความสาคัญต่อความรู้สึกที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีทั้ง
46 องค์กร
1.4 แผนยุทธศาสตร์ร่วมที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่ วม พันธกิจร่วม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กล
ยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม
1.5 การมี ค ลั ง ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะเป็ น การเชื่ อ มโยงระบบ
ฐานข้อมูลหลายฐาน
1.6 การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7 การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน 3 ระดับ คือ ตาบลหรือ
เทศบาล จังหวัดหรืออาเภอ และที่ระดับชาติ
…………………….
ที่ป ระชุ ม มีค วามเห็ น ว่ า ควรรวมมติ ใ นข้ อ 1.1 และข้อ 1.4 และรวมมติ ข้ อ 1.3,1.5 และ 1.6 ด้ า น
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับ สนุ น ชุมชนเข้มแข็ งในข้อ 4) แผนงานขับเคลื่ อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ร่ว มกัน และ 5)
คลังข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็นร่วมกัน ควรแจ้งยังองค์ภาคีและเพิ่มองค์กรที่ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง
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(ร่าง) เอกสารหลักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 นาเสนอคณะอนุกรรมการจานวน 12 หน้า ซึ่งจะลด
เนื้ อ หาให้ ไ ม่ เ กิ น 6 หน้ า เพื่ อใช้ เ ป็ น เอกสารหลั กในเวที ส มั ช ชา ที่ ประชุ ม เห็ นว่ า ควรกลั่ น กรองให้ ค งไว้ ซึ่ ง
สาระสาคัญ
จากนั้นสายน้าก็ไหลเคลื่อนเข้าสู่เวทีเตรียมสมัชชา (pre-assembly) มีเอกสารประกอบ 3 ชุดได้แก่
เอกสารหลัก เอกสารร่างมติ และเอกสารผนวก เอกสารที่ถูกนาเข้าครั้งนี้พอสรุปเป็นเนื้อหาได้ดังนี้
 ระเบี ย บวาระที่ 2.1 สมั ช ชาสุ ข ภาพ 6 /หลั ก 1/ร่ า ง 1 วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2556 จ านวน 6 หน้ า
ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (คณะอนุกรรมการประเด็นฯเสนอให้
ปรับชื่อเป็น “ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง”)
1. ชุมชนเข้มแข็งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีหน่วยงานมากมายสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง แต่ยังบูรณาการกันไม่ได้
3. ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์เพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
4. ชุมชนมีพลวัตรมาก แต่หน่วยงานภาคียังคงยึดติดกับชุมชนท้องถิ่นแบบพื้นฐาน
5. ชุมชนเข้มแข็งในมิติกว้าง : คาจากัดความเชิงปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกัน
6. โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
7. ชุมชนเข้มแข็งทั้งประเทศคือจุดหมายปลายทาง องค์กรชุมชนทุกประเภทคือปัจจัยร่วม
8. หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชน
9. แผนยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรภาคี
10. การสร้างพันธสัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
11. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 ระเบี ย บวาระที่ 2.1 สมั ช ชาสุ ข ภาพ 6 /ร่ า งมติ 1/ร่ า ง 1 วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2556 จ านวน 2 หน้ า
ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (คณะอนุกรรมการประเด็นฯเสนอให้
ปรับชื่อเป็น “ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง”)
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก
ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน5
ตระหนัก ว่าชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือฐานรากสาคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ชื่นชม หน่วยงานภาคีทั้ง46องค์กรที่ทางานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง
ในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ
กังวล ต่อภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดับชาติที่มีต่องานสนับสนุนชุมชน ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น และในส่วนที่เป็นนโยบายประชานิยมเชิงสงเคราะห์ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบ
ข้างเคียง เสี่ยงต่อการเสพติดทางนโยบายและทาให้ประชาชนอ่อนแอในระยะยาว พึ่งตนเองไม่ได้ และ
รอคอยแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐ
จึงมีมติดังนี้

5เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๑
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1.เห็ น ชอบในหลั ก การ ต่ อ กรอบแนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ตามเอกสารผนวกแนบท้ายมติ6นี้ อันประกอบด้วย
1.1เป้ าหมายร่ ว ม ที่ ป ระกอบด้ว ยวิ สั ยทัศน์ ในเชิ งนามธรรม และเป้า หมายรู ปธรรมในเชิ ง
คุณภาพที่เป็นจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า
1.2หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3การสร้างและให้ความสาคัญต่อความรู้สึกที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีทั้ง 46
องค์กร
1.4แผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มที่ ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ ร่ว ม พั นธกิจร่ ว ม วัต ถุป ระสงค์ ตัว ชี้วั ด
กลยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม
1.5การมีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
หลายฐาน
1.6การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน3ระดับ คือ ตาบลหรือ
เทศบาล จังหวัดหรืออาเภอ และที่ระดับชาติ
2. ขอสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีทั้ง 46 องค์กร ร่วมมือรวมพลังกันทางานสนับสนุนชุมชนสุข
ภาวะ/ชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ทั้ง 7 ชิ้นเป็นเครื่องมือ ใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณแบบพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเป็นหลั ก และขยายความร่วมมือสู่องค์กรภาคีที่กว้าง
ออกไปในทุกโอกาส ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
3. ขอให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนทุกรูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
แสดงบทบาทในการกาหนดใจตนเองในการพัฒนา ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ฐาน
รากของประเทศและสังคมไทยอย่างทันเหตุการณ์
4.ขอให้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 234 กลุ่มเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย
สมัช ชาสุ ขภาพระดับ จั ง หวัด ทุกจัง หวัด สนับสนุนให้ มีกระบวนการประชุ มปรึก ษาหารือระหว่า ง
หน่วยงานที่เป็น กลไกระดับพื้น ที่ของหน่ว ยงานภาคีทั้ง 46องค์กรและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ร่วมกันออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับตาบล เทศบาล และกลไกประสานสนับสนุนระดับ
จังหวัดและ/หรืออาเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทางานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ร่วม
5. ขอให้รัฐบาลเพิ่มความตระหนักต่อผลกระทบด้านลบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่อาจมีต่อชุมชนท้องถิ่น และจากนโยบายประชานิยมเชิงสงเคราะห์ โดยให้ความสาคัญต่อ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
ในทุกโครงการ
6. ขอให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ตามมตินี้ และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9
ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 16
มีข้อสั งเกตว่า เอกสารร่ า งมติ นี้ ไม่ ได้มี การปรับ แก้ต ามมติที่ป ระชุม อนุก รรมการพัฒ นาร่า งแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่เสนอให้รวมมติใน
ข้อ 1

6เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/ร่างมติ ๑/ผนวก ๑
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 ระเบี ย บวาระที่ 2.1 สมัช ชาสุ ขภาพ 6 /ร่างมติ 1/ผนวก 1 วันที่ 9 ตุล าคม 2556 จานวน 27 หน้า
ประกอบด้วย
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
1. กระแสนโยบายชุมชนเข้มแข็ง
2. ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง
3. สถานการณ์งานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
4. ความสาคัญของชุมชนเข้มแข็ง
5. พลวัตรชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
6. โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
7. คาจากัดความชุมชนเข้มแข็งในมิติกว้าง
8. ข้อมูลองค์กรชุมชนจาก12 ฐานข้อมูลตั้งต้น
9. รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
10. กรอบประเด็นในการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม
11. เป้าหมายร่วมในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
12. หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชน
13. กระบวนการจัดทาและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน
14. คลังข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี
15. กลไกการจัดการร่วมกันในภาคสนาม
16. แผนยุทธศาสตร์ร่วม
17. เอกสารอ้างอิง
และคณะอนุกรรมการพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนได้นาข้อเสนอจาก
การประชุม pre-assembly เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ
ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานปฏิรูป (สปร.) นนทบุรีเอกสารมีรายละเอียดดังนี้
 ระเบียบวาระที่ 2.1 สมัชชาสุขภาพ 6 /หลัก 1/ร่าง 1 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 จานวน 6 หน้า คง
หัวข้อและเนื้อความเช่นเอกสารลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556
 ระเบียบวาระที่ 2.1 สมัชชาสุขภาพ 6 /ร่างมติ 1/ร่าง 1 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 จานวน 2 หน้า มี
การเพิ่ม (ตัวอักษรสีแดง) และตัดบางข้อความดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (คณะอนุกรรมการประเด็นฯเสนอให้
ปรับชื่อเป็น “ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง”)
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก
ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน7
ตระหนัก ว่าชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือฐานรากสาคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ชื่นชม หน่วยงานภาคีทั้ง46องค์กรที่ทางานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง
ในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ
กังวล ต่อภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดับชาติที่มีต่องานสนับสนุนชุมชน ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๑
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และชุมชน ที่ ขาดการรั บฟังความคิดเห็ นและการมีส่ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่ น และในส่ วนที่เป็น
นโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห์ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบข้างเคียง เสี่ยงต่อการเสพติดทาง
นโยบายและทาให้ประชาชนอ่อนแอในระยะยาว พึ่งตนเองไม่ได้ และรอคอยแต่การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ
จึงมีมติดังนี้
1.เห็ น ชอบในหลั ก การ ต่ อ กรอบแนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ตามเอกสารผนวกแนบท้ายมตินี้ อันประกอบด้วย
1.1เป้ าหมายร่ ว ม ที่ ป ระกอบด้ว ยวิ สั ยทัศน์ ในเชิ งนามธรรม และเป้า หมายรู ปธรรมในเชิ ง
คุณภาพที่เป็นจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า
1.2หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3การสร้ างและให้ ค วามส าคัญต่อความรู้สึ กที่เป็นเจ้าของร่ว มกัน ระหว่างหน่ว ยงานภาคี
สนับสนุนทั้ง46องค์กรรวมอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต
1.4แผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มที่ ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ ร่ว ม พั นธกิจร่ ว ม วัต ถุป ระสงค์ ตัว ชี้วั ด
กลยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม
1.5การมีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
หลายฐาน ทั้งระดับส่วนกลางและพื้นที่
1.6การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุ นพื้นที่และชุมชนใน3ระดับ คือ ตาบลหรือ
เทศบาล จังหวัดหรืออาเภอ และที่ระดับชาติ
2. ขอสนั บ สนุ น ให้ หน่ ว ยงานภาคีทั้ง 46 องค์กร ร่ว มมือรวมพลั งกันทางานสนับสนุนชุมชน
เข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ทั้ง 7 ชิ้นเป็นเครื่องมือ ใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
แบบพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเป็นหลัก และขยายความร่วมมือสู่องค์กรภาคีที่กว้างออกไปในทุก
โอกาส ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
3. ขอให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนทุกรูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของตนและ
แสดงบทบาทในการกาหนดใจตนเองในการพัฒนา ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ฐาน
รากของประเทศและสังคมไทยอย่างทันต่อสถานการณ์
4.ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 234กลุ่มเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ในทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นกลไกระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
เพื่อร่วมกันออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับตาบล เทศบาล และกลไกประสานสนับสนุน
ระดับจังหวัดและ/หรืออาเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทางานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์
ร่วมนี้
5. ขอให้รัฐบาลเพิ่มความตระหนักต่อผลกระทบด้านลบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ที่ อ าจมี ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และจากนโยบายประชานิ ย มเชิ ง สั ง คมสงเคราะห์ โดยให้
ความสาคัญต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพของภาคประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นในทุกโครงการ
6. ขอให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร ายงานความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 16
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 ระเบียบวาระที่ 2.1 สมัชชาสุขภาพ 6 /ร่างมติ 1/ผนวก 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 จานวน 28 หน้า มี
การปรับข้อความบางส่วนดังนี้ (ตัวอักษรสีแดง)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
1. กระแสนโยบายชุมชนเข้มแข็ง
2. ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง
3. สถานการณ์งานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
4. ความสาคัญของชุมชนเข้มแข็งและสุขภาวะแบบองค์รวม
5. พลวัตรชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
6. โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
7. คาจากัดความชุมชนเข้มแข็งในมิติกว้าง
8. ข้อมูลองค์กรชุมชนจาก12 ฐานข้อมูลตั้งต้น
9. รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
10. กรอบประเด็นในการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม
11. เป้าหมายร่วมในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
12. หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชน
13. กระบวนการจัดทาและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน
14. คลังข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี
15. กลไกการจัดการร่วมกันในภาคสนาม
16. แผนยุทธศาสตร์ร่วม
17. เอกสารอ้างอิง
ซึ่งเนื้อหาในข้อที่ 4 ยังคงเป็นเนื้อหาเดิม มีการปรับแต่หัวข้อเรื่อง
ต่อมาอนุกรรมการวิชาการได้นาเอกสารที่ให้ข้อเสนอไว้มาให้ คจ.สช.พิจารณาอ่านอย่างละเอียด ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2556 ของ คจ.สช.ครั้ งที่ 6 พ.ศ.2556 วั น ที่ 7-8 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม ไพลิ น
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม มีการแบ่งกลุ่ม คจ.สช. เพื่อร่วมพิจารณาร่างมติ ทาให้คณะทางานต้อง
ปรั บ แก้ข้อมู ล ตามที่ คจ.สช.เสนอ ก่อนน าเข้าสู่ การรับฟังความคิดเห็ นร่า ง 2 ในเวที ระดับจังหวัดและการ
พิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
 ระเบี ยบวาระที่ 2.1 สมัช ชาสุขภาพ 6 /ร่างมติ 1/ร่าง 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จานวน 2 หน้า
ข้อความที่มีการปรับเปลี่ยน มีการใส่แถบสีฟ้าที่ข้อความ
แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก
ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน8
ตระหนัก ว่าชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือฐานรากสาคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ชื่นชม หน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรรวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่ทางานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ
กังวล ต่อภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดับชาติที่มีต่องานสนับสนุนชุมชน ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
8เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๑
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และชุมชน ที่ขาดการรั บฟังความคิดเห็ นและการมีส่ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่น และในส่ วนที่เป็น
นโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห์ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบข้างเคียง เสี่ยงต่อการเสพติดทาง
นโยบายและทาให้ประชาชนอ่อนแอในระยะยาว พึ่งตนเองไม่ได้ และรอคอยแต่การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ
จึงมีมติดังนี้
1.เห็นชอบในหลักการ ต่อกรอบแนวคิดและสาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ
ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ตามเอกสารผนวกแนบท้ายมติ9นี้ อันประกอบด้วย
1.1เป้ าหมายร่ ว ม ที่ ป ระกอบด้ว ยวิ สั ยทัศน์ ในเชิ งนามธรรม และเป้า หมายรู ปธรรมในเชิ ง
คุณภาพที่เป็นจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า
1.2หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3การสร้ างและให้ ค วามส าคัญต่อความรู้สึ กที่เป็นเจ้าของร่ว มกัน ระหว่างหน่ว ยงานภาคี
สนับสนุนทั้ง46องค์กร รวมถึงองค์กรอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต
1.4 แผนยุ ทธศาสตร์ ร่ ว มที่ประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ร่ว ม พันธกิจร่ว ม วัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด
กลยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม
1.5การมีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
หลายฐาน ทั้งระดับส่วนกลางและพื้นที่
1.6การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน3ระดับ คือ ตาบลหรือ
เทศบาล จังหวัดหรืออาเภอ และที่ระดับชาติ
2. ขอสนั บสนุน ให้ หน่ วยงานภาคีทั้ง 46 องค์กรและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือ รวมพลังกันทางาน
สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ/ชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์ รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์เป็น
เครื่องมือ ใช้ทรัพยากรและงบประมาณแบบพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเป็นหลัก และขยายความ
ร่วมมือสู่องค์กรภาคีที่กว้างออกไปในทุกโอกาส ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
3. ขอให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนทุกรูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของตนและ
แสดงบทบาทในการพัฒนา ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ฐานรากของประเทศและ
สังคมไทยอย่างทันต่อสถานการณ์
4.ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
ระดับจังหวัด ในทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เป็น
กลไกระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรและองค์กรอื่นๆ รวมถึง เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ร่วมกันออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับตาบล เทศบาล และกลไกประสานสนับสนุนระดับ
จังหวัดและ/หรืออาเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทางานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ร่วมนี้
5. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการติดตาม
และเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจมีต่อชุมชนท้องถิ่น และ
จากนโยบายประชานิ ยมเชิงสั งคมสงเคราะห์ โดยให้ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่ว นร่ว มในเชิง
คุณภาพของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในทุกโครงการ
6. ขอให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร ายงานความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 16
9เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/ร่างมติ ๑/ผนวก ๑
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 ระเบียบวาระที่ 2.1 สมัชชาสุขภาพ 6 /ร่างมติ 1/ผนวก 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จานวน 27 หน้า
มีการปรับข้อความบางส่วนดังนี้ (ตัวอักษรสีแดง)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
1. กระแสนโยบายชุมชนเข้มแข็ง
2. ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง
3. สถานการณ์งานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
4. ความสาคัญของระบบสุขภาวะชุมชน
5. พลวัตรชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
6. โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
7. คาจากัดความชุมชนเข้มแข็งในมิติกว้าง
8. ข้อมูลองค์กรชุมชนจาก12 ฐานข้อมูลตั้งต้น
9. รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
10. กรอบประเด็นในการจัดทายุทธศาสตร์ร่วม
11. เป้าหมายร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
12. หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชน
13. กระบวนการจัดทาและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน
14. คลังข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี
15. กลไกการจัดการร่วมกันในพื้นที่
16. แผนยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรภาคี : ว่าด้วยกาสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
17. เอกสารอ้างอิง
มีการเปลี่ยนคา “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็น “การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน”ในหัวข้อ เนื้อหาส่วนใหญ่
ยังคงเดิม มีการปรับเปลี่ยนบางข้อความ
 ระเบี ย บวาระที่ 2.1 สมั ช ชาสุ ข ภาพ 6 /หลั ก 1/ร่ า ง 1 วั นที่ 8 พฤศจิ กายน 2556 จ านวน 6 หน้ า
ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
1. ชุมชนเข้มแข็งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีหน่วยงานมากมายสนับสนุนชุมชนสุขภาวะหรือชุมชนเข้มแข็ง แต่ยังบูรณาการกันไม่ได้
3. ยุทธศาสตร์รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน
4. ชุมชนมีพลวัตรมาก แต่หน่วยงานภาคียังคงยึดติดกับชุมชนท้องถิ่นแบบพื้นฐาน
5. ระบบสุขภาวะชุมชน: คาจากัดความเชิงปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกัน
6. โอกาสและวิกฤติของงานสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน
7. สุขภาวะชุมชนทั้งประเทศคือจุดหมายปลายทาง องค์กรชุมชนทุกประเภทคือปัจจัยร่วม
8. หลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชน
9. แผนยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรภาคี
10. การสร้างพันธสัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
11. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สายธารของร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” มีต้นกาเนิด คนร่วมก่อ
และการล่อเลี้ยงสายธาร การไหลของน้าในสายธาร มาถึงประตูกั้นน้า..สายน้าจะเคลื่อนผ่านอย่างไร..เวทีสมัชชา
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สุขภาพแห่งชาติคงไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของสายธารนี้..หากแต่เป็นพื้นที่ของการผันน้าในสายธารสู่การยอมรับ
ในวงกว้างของสังคม

ภาพ 1 การไหลของสายธารร่างมติ “แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติวา่ ด้วยระบบสุขภาวะชุมชน”
เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ทาให้เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความจาเป็นต้องเลื่อนวัน
จัดออกมาถึง 2 ครั้ง แม้ว่าการเลื่อนในเดือนมีนาคมจะกระชั้นจนเกิดความเสียหายอย่างที่หลายฝ่ายทราบกันดี
แต่ทีมงาน “แผนยุ ทธศาสตร์ ร่ ว มแห่ งชาติว่าด้ว ยระบบสุ ขภาวะชุมชน” ก็ไม่ได้รู้สึ กว่าสิ่ งนี้เป็นปัญหาและ
อุปสรรคแต่อย่างใด ยังคงเดินหน้าผสานความร่วมมือกับภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธสัญญาในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน หวังให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพ มี
การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทน 21 องค์กรภาคี เมื่อวันที่ 25-30 เมษายน 2557 เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมใน
ประเด็นที่จะทาการลงนามในปฏิญญา ยุทธศาสตร์ กลไก และขั้นตอนการทางานต่างๆร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คือองค์กรภาคีสนับสนุนชุมชนจานวน 34 องค์กรมาร่วมพิธี
ลงนามใน “ปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556 : เรื่องยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุข
ภาวะชุมชน” และมีเวทีเสวนาเรื่อง “จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนับสนุนชุมชนอย่างไร” ซึ่งเมื่อย้อนกลับไป
พิจารณาชื่องานสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติปีนี้ “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ร่ว ม
แห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน น่าจะเป็นสายน้าหลักของสายธารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ แ ทนจากองค์ ก รภาคี ส นั บ สนุ น ชุ ม ชนจ านวน 34 องค์ ก ร ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
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มหาชน) สานั กงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กระทรวงยุติธ รรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สภาพัฒนาการเมือง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อ กกระทรวงสาธารณสุ ข ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุขสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดแห่งชาติ กระทรวงยุ ติธ รรมกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยศูนย์คุณธรรม (องค์กร
มหาชน)สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนธนาคารออมสินสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิต
เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาคมูลนิธิสุขภาพไทยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนมูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสานักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสาธารณสุขสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ 234 กลุ่มเครือข่าย
ในกระบวนการประชุมหาฉันทมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระเบียบวาระการประชุม “แผนยุทธศาสตร์
ร่ ว มแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาวะชุ ม ชน ” ถู ก ออกแบบให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ 2 ประกอบด้วย นายเจษฎา มิ่งสมร ประธาน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะ
ขันหมาก รองประธาน นางรัตนา สมบู รณ์วิทย์ เลขานุการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล เลขานุการร่วม นายวิสุทธิ
บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขานุการ สถานที่ใช้ห้องแซฟไฟร์ 205-206 เวลา 10.30-18.00 น.วันแรก และเวลา 09.0012.00 น.ของวันที่สอง ซึ่งห้องนี้ประกอบด้วยระเบียบวาระ 3 เรื่อง คือ 1) แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วย
ระบบสุขภาวะชุมชน 2) แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 3) รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดาเนินงานตามมติฯ
หลังจากประธานเปิดประชุม แนะนาคณะอนุกรรมการดาเนินการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการประชุม
และแจ้งที่ประชุมถึงระเบีย บวาระที่จะต้องพิจารณาตามลาดับแล้ว ประธานให้ ที่ประชุมชมคลิปร่างมติแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน และเลขานุการอ่านเอกสารร่างมติจบแล้ว ประธานให้ นพ.
พลเดช ปิ่ น ประทีป ประธานอนุ กรรมการพัฒนาประเด็นนี้ เล่าถึงวัตถุประสงค์ และวิธีทางานในการพัฒ นา
ประเด็นนี้ให้สมาชิกฟัง และประธานแจ้งให้ผู้แทนเครือข่ายอภิปรายแสดงความคิดเห็น กาหนดเวลาครั้งละไม่
เกิน 3 นาทีด้วยการตั้งป้ายชื่อองค์กรเครือข่ายขึ้น (บนเวทีมีเจ้าหน้าที่ใช้กล้องส่องว่าเครือข่ายใดตั้งป้ายและจด
ชื่อแจ้งให้ประธานทราบ) ต่อมาเครือข่ายต่างๆแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1) องค์กรคนพิการ
2) จังหวัดภูเก็ต
3) องค์กรสนับสนุนหรือดาเนินการเพื่อคนพิการ2 (ขอให้ตัดคาว่า “เชิงสังคมสงเคราะห์” ออกทั้งหมด)
4) จังหวัดขอนแก่น
5) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6) สถาบันวิชาการ3 (เปลี่ยนข้อความ ข้อ 1 รับรองกรอบแนวคิดและสาระสาคัญ.., ข้อ 1.3 เป็น “การ
สร้างความเข้าใจและความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะภาคีสนับสนุน รวมถึง
องค์กรอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต, ข้อ2 สนับสนุนหน่วยงานภาคีและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
7) จังหวัดเชียงราย (เปลี่ยนข้อความ ข้อ 1.5 เป็น “การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น
ร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ ” ปรับข้อความ
หน้า 4/27 บรรทัด 11 และตัดคา “วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน” ออก)
95

8) จังหวัดชุมพร
9) วิชาชีพผังเมืองสถาปัตย์วิศวกรรม
10) จังหวัดพะเยา
11) จังหวัดแพร่
12) จังหวัดพัทลุง
13) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ขอให้ตัดแผนงานและโครงการร่วม
ออกทั้งหมด)
14) จังหวัดนครพนม
โดยมีรายละเอียดการเสนอในรอบแรกในเอกสารร่างมติ 1 และมีบางเครือข่ายเสนอความคิดเห็นในเอกสาร
ผนวกด้วย
แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก
ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน10
ตระหนัก ว่าชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือฐานรากสาคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ชื่นชม หน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรรวมถึงองค์กรอื่นๆที่ทางานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ
กังวล ต่อภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดับชาติที่มีต่องานสนับสนุนชุมชน ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลกระทบจากโครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารใช้ ( ภู เ ก็ ต )ท าลาย(ภู เ ก็ ต )
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างขาดสมดุล(ภูเก็ต) ที่ขาดการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และในส่วนที่เป็นนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห์(องค์กรคน
พิการ)ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบข้างเคียง เสี่ยงต่อการเสพติดทางนโยบายและทาให้ประชาชนอ่อนแอ
ในระยะยาว พึ่งตนเองไม่ได้ และรอคอยแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐ
จึงมีมติดังนี้
1.เห็นชอบในหลักการรับรองกรอบ(สถาบันวิชาการ3)ต่อกรอบแนวคิดและสาระสาคัญของร่าง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มแห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยระบบสุ ข ภาวะชุม ชนตามเอกสารผนวกแนบท้ า ยมติ นี้ อั น
ประกอบด้วย
1.1เป้าหมายร่วม ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ในเชิงนามธรรม และเป้าหมายรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ
(ภูเก็ต)ในเชิงคุณภาพเชิงรุก(แพร่)ที่เป็นจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลา5 (แพร่)10ปีข้างหน้า
1.2หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3การสร้างและให้ความสาคัญต่อความรู้สึกที่เป็นความเข้าใจและความเป็น(สถาบันวิชาการ3)
เจ้าของร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะ(สถาบันวิชาการ3)ภาคีสนับสนุนทั้ง๔๖องค์กร รวมถึง
องค์กรอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต
1.4แผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มที่ ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ ร่ว ม พั นธกิจร่ ว ม วัต ถุป ระสงค์ ตัว ชี้วั ด
กลยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม

10เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๑
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1.5การมีคลังข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล(เชียงราย)และองค์ความรู้ที่จาเป็นร่วมกันในลักษณะ
เป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล หลายฐาน(เชียงราย)ทั้งระดับส่วนกลางและ(เชียงราย)พื้นที่และ
ระดับชาติ(เชียงราย)
1.6การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7การมีกลไกการจั ดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน3ระดับ คือ หมู่บ้าน
(ชุมพร)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลหรือเทศบาล(แพร่) จังหวัดหรืออาเภอ และที(่ เชียงราย)
ระดับชาติ
2. ขอขอให้(กทม.)สนับสนุนให้หน่วยงานภาคีทั้ง๔๖ องค์กรและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(สถาบัน
วิชาการ3)ร่วมมือรวมพลังกันทางานสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์รวมพลังดุจการ
รวมแสงเลเซอร์เป็นเครื่องมือ ในการบูรณาการและการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี(สถาบัน
วิชาการ3) ใช้ทรัพยากรและงบประมาณแบบพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเป็นหลัก และขยายความ
ร่วมมือสู่องค์กรภาคีที่กว้างออกไปในทุกโอกาส ทั้งในระดับ ชาติ(แพร่)ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
(แพร่) จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น (แพร่)
3. ขอขอ(กทม.)ให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนรวมถึงเครือข่ายการสื่อสารและการ
เรียนรู้(ชุมพร)ทุกรูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของตนและแสดงบทบาทในการกาหนดใจตนเองในการ
พัฒนา ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ฐานรากของประเทศและสังคมไทยอย่างทัน ต่อ
สถานการณ์
4.ขอขอ(กทม.)ให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 234กลุ่มเครือข่าย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เครื อ ข่ า ยสมั ช ชาสุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด ในทุ ก จั ง หวั ด สนั บ สนุ น ให้ มี ก ระบวนการประชุ ม
ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เป็นกลไกระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรและองค์กรอื่นๆ
รวมถึงเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับ หมู่บ้าน(ชุมพร)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาบล เทศบาล และกลไกประสานสนับสนุนและระดับจังหวัดและ/
หรืออาเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทางานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ร่วมนี้
5. ขอขอ(กทม.)ให้ หน่ว ยงานภาคีและกลุ่มองค์กร(พัทลุง)ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่น(ชุมพร)ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตั้งกลไก(ชุมพร)ในการติดตามและเฝ้า
ระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และโครงการพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่
(ชุมพร)ที่อาจมีต่อชุมชนท้องถิ่น และจากนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห์(องค์กรคนพิการ)
โดยให้ ความส าคัญต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นและการมี ส่ ว นร่ว มในเชิงคุณภาพของภาค
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น (ชุมพร)และองค์กรวิชาชีพ(วิช าชีพผั งเมืองสถาปัตย์วิศวกรรม)ในทุก
โครงการตามหลักธรรมาภิบาล(แพร่)
6. ขอขอ(กทม.)ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร ายงานความก้ า วหน้ า การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 16
และในรอบสองเอกสารชุดนี้ถูกนาเข้าหารือกับเครือข่าย โดยประธานอ่านเอกสารที่ปรับแก้ทีละบรรทัด
บรรยากาศที่ประชุมสมาชิกตั้งป้ายเสนอความคิดเห็นพอสมควร ความคิดเห็นส่วนมากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่มีความขัดแย้งในเชิงแนวคิด
จากการพูดคุยกับตัวแทนที่เสนอความคิดเห็น ตัวแทนจากจังหวัดมานาเสนอในนามจังหวัดของตัวเอง
เพราะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่และนาความคิดเห็นในพื้นที่มาเสนอ บางตัวแทนเล่าว่าเขาเป็น
ตัวแทนโดยมาในนามจังหวัด เขาสามารถเสนอความคิดเห็นของเขาได้ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังความ
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คิดเห็นที่จังหวัดแต่ก็ไม่ได้มีความเห็นใดๆ เนื่องจากการนาปัญหาระดับชาติให้พื้นที่เสนอเป็นเรื่องยาก ส่วนการ
ปรับแก้รับได้ถ้าเป็นมติของที่ประชุม เมื่อสอบถามคณะทางานเฉพาะประเด็น ท่านหนึ่งรู้สึกว่าการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นควรเป็นเวทีของการพูดคุยถึงเจตนารมณ์ของร่างมติ ไม่ควรเป็นการแก้คา คาบางคามีความหมาย
เฉพาะ และเมื่อคนเสนอความคิดเห็นมีความเข้าใจไม่ตรงกับที่คณะทางานนาเสนอไว้ การตัดออกอาจส่งผลต่อ
วิธีการทางานต่อไปในภายหน้า เช่น คาว่า “วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ” ที่ถูกตัดโดยตัวแทนพื้นที่จังหวัด หรือคาว่า
“ประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห์ ”ที่สื่อความหมายถึงการให้ที่ไม่มีขีดจากัด แต่มีผู้เสนอขอให้ตัด “เชิงสังคม
สงเคราะห์ ” ออก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่แตกต่างออกไปจากเจตนารมณ์ของคณะทางาน หรือแม้แต่มีตัวแทน
ภาครัฐเสนอให้ตัด แผนงานและโครงการร่วมออก คณะทางานก็พยายามให้คงไว้ลักษณะ “การเสนอตัวอย่าง”
ซึ่งการมีโครงการเป็นรูปธรรมจะช่วยนาไปสู่การปฏิบัติได้
เมื่อคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ 2 ได้ประชุม 3 ครั้ง จึงมีมติเสนอระเบียบวาระ 2.1
ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน

แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก
ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน11
ตระหนัก ว่าชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือฐานรากสาคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ชื่นชม หน่วยงานภาคีทั้ง 46องค์กรรวมถึงองค์กรอื่นๆที่ทางานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ
กังวล ต่อภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดับชาติที่มีต่องานสนับสนุนชุมชน ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลกระทบจากโครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างขาดสมดุลขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
และในส่ว นที่เป็นนโยบายประชานิยมที่อาจทาให้ เกิ ดผลกระทบข้างเคียง เสี่ยงต่อการเสพติดทาง
นโยบายและทาให้ประชาชนอ่อนแอในระยะยาว พึ่งตนเองไม่ได้ และรอคอยแต่การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ
จึงมีมติดังนี้
1. รับรองกรอบแนวคิดและสาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุข
ภาวะชุมชน ตามเอกสารผนวกแนบท้ายมตินี้ อันประกอบด้วย
1.1เป้าหมายร่วม ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ในเชิงนามธรรม และเป้าหมายเชิงรุกที่เป็นจุดหมาย
ปลายทาง ในระยะเวลา5 - 10ปีข้างหน้าทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2หลักการร่วมในการทางานสนับสนุนชุมชน 7 ประการ
1.3การสร้ า งความเข้ า ใจและความเป็น เจ้ าของร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานโดยเฉพาะภาคี
สนับสนุน องค์กร รวมถึงองค์กรอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต
1.4แผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มที่ ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ ร่ว ม พั นธกิจร่ ว ม วัต ถุป ระสงค์ ตัว ชี้วั ด
กลยุทธ์การขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม
11

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๑
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1.5การพัฒ นาฐานข้อมูล และองค์ค วามรู้ที่จาเป็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ
1.6การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน
1.7การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน3ระดับ คือ ระดับพื้นที่
(หมูบ่ ้าน ตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ระดับอาเภอ/จังหวัด และระดับชาติ
2. ขอให้ ให้ หน่ว ยงานภาคี และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมมือรวมพลั งกันทางานสนับสนุน
ชุมชนสุขภาวะ/ชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์เป็นเครื่องมือใน
การบูรณาการในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี ใช้ทรัพยากรและงบประมาณแบบพึ่งตนเอง
และพึ่งพากันเองเป็นหลัก และขยายความร่ว มมือสู่องค์กรภาคีที่กว้างออกไปในทุกโอกาส ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด อาเภอ และพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาบล หมู่บ้าน)
3. ขอให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนรวมถึงเครือข่ายการสื่อสารและการเรียนรู้ ทุก
รูปแบบ เร่งพัฒนาศักยภาพของตนและแสดงบทบาทในการพัฒนา ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริม
ความเข้มแข็งที่ฐานรากของประเทศและสังคมไทยอย่างทันต่อสถานการณ์
4.ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
ระดับจังหวัด ในทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เป็น
กลไกระดั บ พื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานภาคี แ ละองค์ ก รอื่ น ๆรวมถึ ง เครื อ ข่ ายชุ ม ชนท้ อ งถิ่น เพื่ อ ร่ ว มกั น
ออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับ พื้นที่ (หมู่บ้าน ตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
และระดับอาเภอ/จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทางานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ร่วม
นี้
5. ขอให้หน่วยงานภาคีและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตั้งกลไกในการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่อาจมีต่อชุมชนท้องถิ่น และจากนโยบาย
ประชานิยม โดยให้ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพของภาคประชาชนชุมชน
ท้องถิ่นและองค์กรวิชาชีพในทุกโครงการตามหลักธรรมาภิบาล
6. ขอให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร ายงานความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 16
ที่ประชุม รับรองมติตามเอกสาร สมัชชาสุขภาพ 6 / หลัก 12 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
สายธารร่างมติแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน กลายเป็นมติและรอการเคลื่อน
เข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ภาคผนวก 2
สายธารมติรา่ งมติแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณา
ทีผ่ ิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.
2557-2561
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แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พ.ศ. 2557-2561
การก่อเกิดสายธาร
จากปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายที่มีมากขึ้นและจัดการยากยิ่งขึ้น จึงนาไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 มติ 5 "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทาง
วิทยุ กระจายเสี ย ง สื่ อโทรทัศน์ อิน เทอร์ เน็ต" โดยมีความเป็นมาในประเด็นการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิ ด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นจากการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อิน เทอร์เน็ต
ส่งผลเสียหายกับชีวิตและสุขภาพของคนไทยเป็นวงกว้าง และยังพบว่า คนไทยต้องเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เหมาะสมไปมากเกินความจาเป็น ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการโฆษณาในวิทยุ
ท้องถิ่นมากที่สุด มีกลยุทธ์ สร้างแรงจูงใจและตอกย้าบ่ อยครั้ง จากข้อมูลของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค พบการ
โฆษณาผ่านวิทยุท้องถิ่นและเคเบิ้ลทีวีที่ฉายวนไปวนมาทั้งวัน นอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์ที่ทาให้ผู้บริโภคตกเป็น
เหยื่อ ผ่านรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เช่น การพูดสดและรับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับ การโฆษณาโดยภาษาถิ่น การสนทนาระหว่างนักจัดรายการกับผู้ที่อ้างว่ามีประสบการณ์ในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมายจากผู้ฟังทางบ้านที่เขียนมาเล่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการแฝงโฆษณาโดย
ให้ บุ คคลากรด้านสุขภาพเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการให้ข้ อมูล เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ในที่สุด โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่นามาโฆษณาผ่าน
สื่อดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากภาครัฐแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกลุ่ม
สินค้าที่มีการโฆษณาในอินเทอร์เน็ตมากที่สุดอีกสื่อหนึ่ง โดยรูปแบบของการโฆษณาส่วนใหญ่ เป็นการกล่าวอ้าง
รับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าว และให้เป็นไปตามหลักการแห่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 8 การคุ้มครองผู้ บริโภค มาตรการข้อ 71 (8) ที่ส นับสนุนให้ มีการตรวจสอบการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพต่อสาธารณะให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเน้นการปลูกฝังจริยธรรมของการเป็นสื่อมวลชนที่
ดี มีความรับผิดชอบต่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2554 จึงได้มีมติการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
วิทยุ กระจายเสี ย ง สื่ อโทรทัศน์ และอิน เทอร์เน็ต ซึ่งต่อมาคณะรัฐ มนตรี ได้เห็ นชอบต่อมติส มัช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการ
ตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจัดการกับโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปัจจุบันจึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีและช่องทางใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระ
จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแผนงาน
พัฒ นากลไกเผ้ าระวังระบบยา (กพย.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อจั ดตั้งคณะกรรมจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
กรอบการทางานใน 4 ประเด็น คือ
1. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาโฆษณา
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อ
3. กฎหมายและการใช้กฎหมาย
101

4. การสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ
เป้าหมายเพื่อระงับ และป้องกันการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายทางสื่อโดยเฉพาะ การ
เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียว และเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น
คณะทางาน
จากกรอบการดาเนิ น งาน คณะกรรมการใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในช่ว ง 1 ปีแ รก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาเครือข่ายเฝ้ าระวังและการจัดการปัญหาโฆษณา การพัฒ นาศักยภาพผู้ ประกอบ
วิ ช าชี พ ด้ า นสื่ อ กฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การสร้ า งความตระหนั ก แก่ ส าธารณะ และปี ต่ อ มา
กระบวนการเริ่มมองถึงเป้าหมายเพื่อระงับและป้องกันการเผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ให้เกิดความเร็วที่สุด โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดาเนินงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกินการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนากลไกในการดาเนินการ การเฝ้าระวัง การบังคบใช้กฎหมายและการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ย วข้อง ประกอบกับปี 2555 กสทช. ได้ให้ผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบข้อมูลและจะเป็นส่วน
สาคัญยิ่งที่จะนาข้อมูลไปกากับดูแลด้านสื่อต่อไป
สามารถสรุปภาคีเครือข่ายองค์การคณะทางาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ มติ “การจัดการปัญหาโฆษณาที่
ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สื่ อ โทรทั ศ น์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ”
ประกอบด้วย 4 ภาคีเครือข่ายองค์การคณะทางานหลัก ได้แก่
1) ภาคีรัฐ ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
2) ภาคีผู้บริโภค ประกอบด้วย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
3) ภาคีผู้ประกอบการด้านสื่อฯ ประกอบด้วย สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
4) ภาคีผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบด้วย สมาคมไทยผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน
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ภาคีรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ

ภาคีผบู้ ริโภค

แผนงำนพัฒนำ
กลไกเฝ้ำระวัง
ระบบยำ

กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ภาคีผปู้ ระกอบการ
ด้านสื่อฯ

ภาคีผปู้ ระกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

สมำคมโทรทัศน์
ดำวเทียม
(ประเทศไทย)

สมำคมไทย
ผู้ผลิตยำแผน
ปัจจุบนั

มูลนิธิเพื่อผู้บริ โภค
สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริ โภค

ภาพ ภาคีเครือข่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับมติ “การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต”
ที่มา: จากการที่จากการสังเคราะห์
การหล่อเลีย้ งสายธาร
การประชุมของคณะทางาน (รายงานการประชุมของคณะทางาน)
จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 มติ 5 "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต" สามารถสรุปการกาหนด
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน ได้ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงาน
อัยการสูงสุด และกองบังคับการปรายปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1.1 สนั บ สนุ น การจัดทาฐานข้อมูล พัฒ นารูปแบบการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
โฆษณาที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการรายงานอันประกอบด้วยข้อมูลการอนุญาตการโฆษณา ข้อมูลการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลโฆษณาและกลยุทธ์หรือรูปแบบการโฆษฯที่ต้องเผ้าระวังและ
ข้อเท็จจริงเชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น
1.2 ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มบทลงโทษ สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสังคม การ
กากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน ตลอดจนการพิจารณาการออกคาสั่งทางปกครองในการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
1.3 ให้มีการจัดทากลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นทางการ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งในส่วนกลางและ
ระดับพื้นที่
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1.4 เฝ้าระวัง จัดการ ดาเนินคดีกับโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน มีแนวทางมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน รายงานผลการดาเนินคดีและ
วิธีการจัดการปัญหาสู่สารธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคและสังคมไทยรู้เท่าทัน
1.5 พัฒนาระบบให้คาปรึกษาการดาเนินคดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วและทันต่อการ
แก้ปัญหา
2. ขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ดาเนินการ
2.1 ประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งกาหนดกลไกการกากับ
ผู้ดูแลและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งนี้ให้มีการนาข้อมูลการกระทาผิดเกี่ยวกับ
โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
2.2 กาหนดให้ผู้ รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอย่างชัดเจน และเพียงพอใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม แก่หน่วยงานหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคได้นาเสนอข้อมูลให้เท่าทันการโฆษณายา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.3 ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
มาตรา 52(4)) ให้หมายรวมถึง
2.3.1 การสนั บ สนุนชุม ชนที่มีค วามพร้อ มหรือผู้ ประกอบการกระจายเสี ยงหรื อ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ป ระเภทชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพและปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของการสื่อสาร
2.3.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนทาหน้าที่เฝ้าระวังการโฆษณายา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมทั้งการจัดการปัญหาในพื้นที่
2.3.3 การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาชน
องค์ ก รวิ จั ย และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จั ย (เช่ น สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุ ข ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เป็ น ต้ น )
ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบกลไกในการเฝ้าระวังและจัดการตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มติ 5 เรื่องการจัดการปัญหาการโฆษณา
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประเมินผลกระทบจากการโฆษณา
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อทดลองระบบและกลไกที่ได้พัฒนาขึ้น
2.4 พัฒนามาตรการและกลไกในการเฝ้าระวังและกากับดูแลด้านจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ
3. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาสังคม
3.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทาง
วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่มี ส่วนร่วมจาก
หน่วยงานทุกระดับให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และนาเสนอเพื่อรองรับในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5
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3.2 เร่ งดาเนิ น การสื่ อสารประชาสั มพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ
โฆษณา และตระหนักในเรื่องการใช้สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนากระบวนการรู้เ ท่าทันเพื่อสร้างมาตรการป้องกัน
ปัญหาอิทธิพลโฆษณา และการจัดการความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี รวมทั้ง
ให้รู้เท่าทันการโฆษณา โดยการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงาน
อื่น ๆ
4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการการเฝ้าระวังโฆษณายา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเอกภาพ และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
จัดการกับช่องทางการสื่อสารที่อยู่ในบังคับของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จัดตั้งกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังการโฆษณาแบบมีส่วนร่วม
สนับสนุนงบประมาณ และการดาเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่
6. องค์กรวิ ช าชีพ สื่ อสารมวลชน โฆษณาและการตลาด เป็นหน่ ว ยงานหลั ก ดาเนิ นการร่ ว มกับ ผู้
ประกอบธุรกิจ องค์กรทางสังคม และวิชาชีพอื่น ๆ เช่น วิชาชีพด้านสุขภาพ ครู ทนายความ กาหนดมาตรการ
และแนวทางการกากับดูแล จริยธรรม จรรยาบรรณในการสื่อสารเรื่อง อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ผู้บริโภค
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสาคัญ
7. องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และขอให้รัฐสนับสนุนการทาหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
8. สมาชิกสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็นผู้ร่วมในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ และเป็นเครือข่าย
ควบคุม ศึกษา ตรวจสอบ เฝ้าระวังวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ ทุกประเภทในพื้นที่
9. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้ง
ต่อ ๆ ไป
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
การประชุ มเพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ มีก ารแก้ ไ ขปั ญ หาโฆษณาผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภาพผิ ด
กฎหมายให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สื่ อ โดยเฉพาะการโฆษณาทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายใต้ โ ลกยุ ค ดิ จิ ต อล ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม จึงดาเนินการยกร่าง แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ 2557-2561 ขึ้น
เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และมียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่
ชัดเจนโดยมีการจัดทาร่าง 1
ร่าง 1...17 ตุลาคม 2556 ความคิดเห็นของภาคีเครือข่ าย
เวทีรับ ฟังความเห็น ต่อเอกสารเชิงนโยบาย (ร่าง 1) มีการเชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายสุ ขภาพ 77
จังหวัด พร้อมด้วยนักวิชาการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อระดมความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์
ทั้ง 2 เรื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างมติฉบับนี้ให้สมบูรณ์แบบ ก่อนนาไปรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาจังหวัดทั่ว
ประเทศ จากนั้นจะนาเข้าที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยในส่วนของการ
ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง
สื่ อโทรทัศน์ อิ น เทอร์ เน็ ต ประธานในเวทีรับฟั งความคิดเห็ น มี ภญ.ศรีน วล กรกชกร อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่ว มกับวราวุธ เสริมสินสิ ริ เภสั ช กรช านาญการ มีการเชิญหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงมาหารือ ประกอบด้วย อย. สานักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
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กิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภค (สคบ.) กระทรวงไอซีที
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งเป็นคณะทางานขึ้นมายกร่าง ก่อนเริ่มเวทีเพื่อฟังความเห็นจาก
ประชาชนใน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และ กทม. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน
ประเด็นความคิดเห็น เพิ่มเติมคา เสนอให้ควบคุมสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลท้องถิ่น วิทยุชุมชน
และหอกระจายข่าว
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 25572561 ได้มีการกาหนดสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดประเด็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี กาหนดการดาเนินการ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณา
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อ
3. กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
4. การสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ
ในระยะยาวเพื่อให้การแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายครอบคลุมทุกสื่อ โดยเฉพาะสื่อ
อินเทอร์เน็ต อย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม จึงได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561
การประชุมพิจารณาเอกสารหลักและร่างมติจากคจ.สช.ก่อนนาเข้า NHA6
การประชุมพิจารณาเอกสารหลักและร่างมติจากคจ.สช.ก่อนนาเข้า NHA6 ในประเด็นพิจารณาของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ 6/ร่างมติ 2 แผนยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 มีกระบวนการ
ที่มีส่ว นร่ วมจากหน่ว ยงานทุกระดับ ผ่ า นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเวทีส่ว นกลางและภูมิภาค ใน 4
ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ประกอบการด้านวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และผู้ประกอบการ
ด้านผลิ ต ภัณฑ์ สุ ขภาพ อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้าน ผู้ แ ทนองค์ก รพัฒ นาเอกชน และส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมประมาณ 700 คน
ร่าง 2…28 ตุลาคม 2556 คณะอนุกรรมการวิชาการ
ประเด็นความคิดเห็น เพิ่มเติมคา ปรับแก้คา เสนอเพิ่มเติมการให้รายงานผลในการประชุมสมัชชา
สุขภาพครั้งที่ 9 และ 11 การกาหนดให้ อย. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ...
มติการจั ดการปั ญหาโฆษณาผิ ดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพฯ และเห็ นว่าแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 จะ
เป็นกรอบในการระดมพลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน เกิดเป็นเครือข่ายระดับชาติ เพื่อจัดการปัญหา โดยมีมติ
คือ
1. รับรองแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561
2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ประสานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง
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คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สานักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงไอซีที และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลัก
4. ขอให้เลขา สช. รายงานผลการดาเนินการในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 และ 11
5. ขอให้ สช. เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร่าง 3…คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการวิชาการ
ประเด็นความคิดเห็น เพิ่มสถิติความเสียหายจากผู้บริโภค การปรับร่างมติข้อต่าง ๆ การใช้ภาษาที่อ่าน
ง่าย น่าสนใจ เสนอเพิ่มข้อความที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พ.ศ. 2557-2561 มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ความรู้ ระบบการบริหาร ความเป็นเอกภาพ การ
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสารสนเทศ การจัดการเรื่องร้องเรียน และกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยมี
การกาหนดทิศทางการพัฒนาของแผนฯ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน การศึกษา องค์กร
วิชาชีพ และภาคีอื่น ๆ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งจิตสานึก ร่วมกันรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ร้องเรียน และ
จัดการปัญหาฯ ด้วยภาคีเครือข่ายระดับชาติ และทุกมิติพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเข้มข้น มีพันธกิจที่ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม เป้าประสงค์เพื่อลดปัญหาของการโฆษณาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน
ตระหนัก มีความรู้เท่าทันและรับผิดชอบ มีสัดส่วนการร้องเรียนและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ร้อยละ 100
นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐ จัดสรรงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน เพื่อยกย่องและสดุดี สื่อน้าดี ที่ช่วยเสนอพิษภัย อันตราย ของสินค้าเหล้าและ
บุหรี่ เป็นการหาแนวร่ว ม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อ สนับสนุนพื้นที่โฆษณาแก่บริษัทเหล้ าบุหรี่
รวมทั้งยังมีข้อเสนอให้ปรับหลักสูตรในโรงเรียน เพิ่มโทษของเหล้าและบุหรี่ ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงอันตราย
เพิ่มขึ้นด้วย และจากความเห็นทั้งหมดข้างต้น จึงถูกนามาประมวลแล้วกาหนดในร่างยุทธศาสตร์ฯ นาเสนอ
มาตรการแก้ปัญหาไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การพัฒนานโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหาการโฆษณาที่กระทาผิดกฎหมาย
2. บูรณาการกฎหมายระหว่างหน่วยงาน ปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. พัฒนาระบบงานสนับสนุนและเฝ้าระวัง
สังเกตได้ว่าในแต่ละร่างมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน หากแต่ร่าง 2 นั้นมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 (พ.ศ.2556) ภายใต้แนวคิด ‘สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน’ จะมี 2
ประเด็นสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
1. ร่างระเบียบวาระ “แผนยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เนต”
2. ร่างระเบียบวาระ เรื่อง “การกากับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สุราและยาสูบ”
และมีเป็ น การปรั บ ในแต่ล ะครั้ งเพื่อให้ มีภ าษาที่ชัดเจน และเข้าใจมากยิ่งขึ้น การนาไปปฏิบัติเป็น
รูปธรรมมายิ่งขึ้น
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การรับฟังร่างมติจงั หวัด
1) พิจารณาคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังร่างมติ
พิจารณาการมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการ พบว่า มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และได้รับ
ความสนใจจากสื่อกระแสหลักพอสมควร ดังจะสังเกตได้จาก สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต
ที่รายงานความเคลื่อนไหวของประเด็นอย่างต่อเนื่อง
2) ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคี
จากการเข้าร่วมรับฟังในเวทีต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบว่า ผู้เข้าร่วมยังมี ความเข้าใจต่อระเบียบวารการ
ประชุมไม่มากนัก ยกตัวอย่างเช่น ในเวทีการฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่6 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ.วิทยาลัยพยาบาล จ.เชียงใหม่ เมื่อผู้ดาเนินรายการกล่าวสอบถาม “เวที
การฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ท่านมีความเข้าใจหรือไม่” ผลที่
ได้รับคือการเงียบ ไม่ได้รับการตอบโต้จากผู้เข้าร่วมเวที และจากคาถามที่ว่าท่านเคยเข้าร่วมเวทีการฟังความ
คิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาหรือไม่ คาตอบ คือความเงียบ จากที่ ได้สังเกตจะ
พบว่าประชาชน ยังไม่ทราบบทบาทที่ชัดเจน แต่เมื่อได้รับทราบข้อมูลของเวทีการฟังความคิดเห็นต่อระเบียบ
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมเข้ามาเวทีจากทุกภาคส่วนมากันโดยพร้อมเพรียง
(จาแนกเป็นกลุ่ม MS MK MP ชัดเจน) พบว่ามีการตอบโต้และเข้าใจถึงระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มากขึ้นพอสมควร
จากการร่วมถกประเด็นประจากลุ่ม ประเด็นร่างมติที่ 2 เรื่อง สื่อ โฆษณา ยา และอาหาร นาโดย คุณอา
พร บุญเต็ม ที่ได้มีการเสนอประเด็นโฆษณา ที่เราได้ยิน วิทยุ ทีวี เกี่ยวกับ อาหารและยา ที่พบว่า โฆษณาเกิน
จริง การโฆษณาของคลินิกรักษาสิวและยา สรรพคุณในการรักษาของยาลดความอ้วน โดยมีการเน้นการซื้อได้ที่ผู้
ดาเนินรายการวิทยุ (DJ) มีสาขาจาหน่วยสมุนไพรรักษาโรคเกาต์ โรคความดัน โรคเบาหวาน ที่ไม่มีการบอกที่มา
จากแหล่ งผลิต ผู้ นาได้ยกร่างให้ผู้ เข้าร่ วมกลุ่ มดูเอกสารร่างฯ และชี้แนะถึงว่า ในเวทีในวันนี้ ต้องการสิ่งใด
เพิ่มเติมขอให้เสนอเพิ่มเติมได้ (สถานการณ์รับฟังจากภาคี พบว่ามีปัญหาที่เสนอโดยภาคีบางกลุ่มว่า สถานที่ยัง
ไม่เหมาะสม มีเสียงไม่คล้องกัน คนในกลุ่มมีจานวนมาก บางคนฟังได้ยิน บางคนนั่งเฉย)
ตัวอย่างเวทีการฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 27
พฤศจิกายน 2556 ณ.ห้องประชุมภูฟ้ารีสอร์ท อาเภอเมือง จ.หนองบัวลาภู พบว่ามีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วม แต่ที่
น่าสนใจ คือ พบเยาวชนเข้าร่วมงานเวทีในวันนี้ คือ ด.ญ.ชฎาภรณ์ วิจิตรพล และ ด.ญ.นัทธรี สุโอษฐ์ จากโรง
หนองสวรรณค์วิทยาคาร ชั้น ม.3/1 คณะทางานส่วน อ.ย. น้อย ประจาโรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีการจัดตั้ง
เป็นชุมนุม อ.ย. น้อยของโรงเรียน มีบทบาทเรื่องสุขภาพ ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานเวทีการฟังความคิดเห็นต่อ
ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ไม่มีประเด็นในการร่วมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ คือเข้าร่วม
สังเกตภาพรวมของทั้ง 7 ประเด็น นาพามาโดยอาจารย์ประจาโรงเรียน ผู้วิจัยได้เข้าไปสอบถามพูดคุยเป็นกรณี
พิเศษ เพราะ จากที่ผู้วิจั ยเข้าสังเกตการณ์ที่เขตภาคเหนือ ไม่พบกลุ่มที่เป็ นการขับเคลื่อนที่มีวัยเยาวชนใน
ภาคเหนือ พบว่ากลุ่มนักเรียน อ.ย. น้อย มีความสนใจในการรับฟังระดับปานกลาง กล่าวคือ นักเรียน ยังไม่มี
กล้าแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือโต้แย้ง
จากการร่วมถกประเด็นประจากลุ่ม ประเด็นร่างมติที่ 2 เรื่อง สื่อ โฆษณา ยา และอาหาร ผู้เข้าร่วมเห็น
ด้วย โดยอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับเอกสารกันก่อนแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น ระเบียบวาระที่ 2.2 ยังไม่พบข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก แต่ผู้เข้าร่วมเริ่มทาความเข้าใจใน
ประเด็นได้ชัดขึ้นจากการอ่าน และการกระตุ้นของผู้นากลุ่ ม ผู้เข้าร่วมมองว่า คาว่า “ระดับชาติที่อยู่ในเอกสาร”
เป็ นประเด็น ที่ไกลตัว โดยพูดว่า "คาว่าระดับชาติมันไกลตัว เรายังไงชอบกล รู้สึ กเกรงใจในการแสดงความ
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คิดเห็น” เอกสารมันต้องแปลความหมาย ตอนนี้เอกสารเป็นทางการ ผู้ให้ข้อมูล ผู้เข้าระดมความคิดเห็น สื่อไม่
ออก เพราะว่า เหมือนจะต้องถอดภาษาไทย ออกมาเป็นภาษาไทยจากความเข้าใจอีกครั้ง
จึงมีประเด็นร้อง จากตัวแทน โรงพยาบาลโนนสิน เภสัชกรชานาญการ พิมล ศรีภูธร กล่าวว่า เอกสารที่
ให้ในวันนี้ เราไม่เคยเห็นมาก่อน และเป็นเอกสารที่ใช้ภาษาขั้นเทพ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ส่วนแรกของเอกสาร
พบว่า วิสัย ทัศน์ ที่มีการเขียนหลายบรรทัด เข้าใจยาก และคาสวยจนมากเกิ นไป มีคาระดับชาติ เข้ามาใน
เอกสาร ส่งผลให้การเข้ามารับฟังและระดมสมองในวันนี้ ผู้เข้าร่วมไม่กล้าแตะ และมีเวลาในการศึกษาเอกสาร
น้อยเกินไป เพราะได้รับเพียงไม่กี่ชั่วโมง จะให้การตอบรับ/ปฏิเสธในเพียงแค่วันเดียว คงเป็นไปได้ยากแน่นอน
แต่ทว่า ทุกภาคส่วนยินดีเข้าร่วม แต่ควรที่จะให้เอกสารมีเวลาในการศึกษาเอกสารก่อนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ส่วนของผู้แทนเภสัชกร ของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง (ช) ท่านขอไม่เอ่ยนาม ผู้แทนท่านนี้ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกับ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลโนนสิน โดยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะกว่าที่จะศึกษาเอกสารก็
ใช้เวลานาน และยังคงมีปัญหาความชัดเจนของคาในเอกสารที่กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้แทนเภสัชกร ของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง กล่าวว่า คาว่า
ยา รวมถึงยาส่วนใดบ้าง คาว่า อาหาร รวมถึงอาหารประเภทใดบ้าง คาว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ด้านใดบ้าง เวชสาอาง อยู่ในหมวดนี้หรือไม่ จึงไม่สามารถฟันธง เพราะไม่ทราบนิยามแต่ละคาไม่มีส่วนงานใดมา
ให้ความหมาย คานิยาม คาจากัดความของความหมายแต่ละความหมายในการจัดครั้งนี้
ประเด็นที่ใช้มาหยิบยกเสริมในประเด็นวาระ 2.2 ที่กล่าวกันจริงจัง และต่อเนื่อง คือ เลขทะเบียนในการ
ตรวจสอบสื่อโฆษณา ยา อาหาร โดยผู้เข้าร่วมเสนอแนะว่า งานตรวจสอบควรเป็นภาระส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
หน่วยงานกลั่นกรอง และจุดบอดของปัญหานี้ คือ ชาวบ้าน ไม่สนใจสิทธิของตนเองที่สามารถร้องเรียนได้ ชุมชน
ต้องการความรู้จากการจัดการสื่อ โดยสนใจให้ส่วนกลางมาเสนอ ชี้แนะการใช้สื่อ ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการขยับใน
การให้ความรู้บ้าง พร้อมถึงกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวจากประชาชน ทาให้ประชาชนไม่ทราบ และสื่อก็มองเรื่อง
ผลประโยชน์ ตัวอย่างที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้ตื่นตัวเรื่องนี้ และเราควรศึกษาเพื่อถอดเป็นแนวทางในการจัดการเรื่องสื่อ
ควรสร้างให้สื่อเกิดความสานึกในการปฏิบัติ มีการจัดอบรม ตรวจสอบ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยขอเลขกากับ
ให้ชัดเจน ปัจจุบันนี้ สื่อ เสนอเลข อ.ย. อย่างเดียว แต่แท้จริงแล้ว เลขที่กากับสินค้า มีหลายเลข บางครั้งเป็นยา
เฉพาะด้าน แต่เมื่อทาเรื่องขอเลขจาก อ.ย. กลับกลายเป็นการชี้แจงเป็น "ผลิตภัณฑ์อาหาร" แล้วนาเลขนั้นมา
กากับ กับ"ยา" เพื่อให้ยาของตนเองขายได้ เพราะประชาชนคงเชื่อตรา อ.ย. มาก แต่ตราของ อ.ย. เป็นมาตรฐาน
ที่กากับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งชาวบ้านไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่มีความชานาญเรื่องตรารับรองต่างๆ สิทธิของการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนยังไม่มี ยังไม่ชัดเจน ไม่มีตัวตั้งตัวตี อยากให้มีส่วนงานตั้งรับเรื่องให้ชัด และปกป้องผู้ให้ข้อมูล
นี้คือตัว อย่ างจากการระดมความคิดในเวทีการฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 27/11/56 ซึ่งสะท้อ นได้ว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากแต่
ต้องการการสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่ชัดเจน และระยะเวลาในการทาความเข้าใจ
วันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงในการสะกดคา การใช้ภาษา แต่เนื้อหา และใจความหลักคงเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
เดิม สิ่งที่เปลี่ยนแปลง นพ.ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ จากสมาคมผู้ผลิตอาหารทากร และเด็กเล็ก (MS) ข้อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิด
ภาพเชิงประจักษ์ขึ้น ทั้งนี้ กรณี สมาคมยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ขอให้ติดต่อและประสานมาอย่างต่อเนื่อง
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จากการประสานความร่วมมือดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่
ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์ สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตขึ้น เพื่อ
บูรณาการการทางานร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักเริ่มต้น 4 ประเด็นในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเครือข่ายเฝ้า
ระวังและการจัดการ
ปัญหาโฆษณา

การสร้างความ
ตระหนักแก่
สาธารณะ

กรอบการ
ดาเนินงาน

การพัฒนา
ศักยภาพผู้
ประกอบวิชาชีพ
ด้านสื่อ

กฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมาย

ภาพ กรอบการดาเนินงาน
ที่มา: จากการสังเคราะห์เวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพชาติครั้งที่ 6
เวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพชาติครั้งที่ 6 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อกลางปี 2557 ที่ผ่านมา ประเด็นการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561
ได้มีการหยิบ ยกพิจารณา ภายใต้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร จากหลากหลายภาคส่ วน ทั้งภาคประชาชน/
ประชาสั ง คม ภาคราชการ และภาควิ ช าการในเวที ประเด็ น สถานการณ์ ปั ญ หาและผลกระทบ ยั ง คงให้
ความสาคัญถึงปัญหาการโฆษณายาสู่ผู้บริโภค โดยแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561 มีที่มาและต้นตอตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 พบว่าปัญหาโฆษณาที่ผิด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นปัญหาที่สาคัญ พบถึงเม็ดเงินการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา
อาหาร และผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพจ านวนมาก และเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าว การ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.
2557-2561 ในระดับมหาภาค หรือระดับประเทศจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง พิจารณาจากมูลเหตุที่ว่า โฆษณาที่ผิด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฝ่าฝืนตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าว ตาม
หลักการแห่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการข้อ
71(8) ที่สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ ต่อสาธารณะให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเน้นการ
ปลูกฝันจริยธรรมของการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพในสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 จึงได้มีมติการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิ ด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งต่อมา
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คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว โดยมอบให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
การขับเคลื่อนหลังเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ขาเคลื่อน)
การจัดปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมีขนาดของปัญหากว้างขวาง และ
ซับซ้อน จาเป็นต้องบูรณาการการทางานของภาคีเพื่อให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดพลังในการทางาน โดยสามารถ
สรุปกรอบการมีส่วนร่วม 7 ส่วน ดังนี้

2. การรับเรื่องร้อง
ร้องเรียนจากผู้บริโภค
1. การเฝ้าระวัง
ปัญหา โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ และ
การส่งต่อ

3. การบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ในการ
ดูแลของแต่ละ
หน่วยงาน

7. การจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อการ
บังคับใช้กฎหมาย
และสนับสนุน
กระบวนการผู้บริโภค

4. การพัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริมและกากับ
ดูแลกันเอง ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน

6. ส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของผู้บริโภค
เช่น การเฝ้าระวัง
ปัญหา โดยเครือข่าย
ผู้บริโภค

5. การให้ความรู้
ความเข้าใจ เพิ่ม
ศักยภาพของผู้บริโภค
และผู้ประกอบการ

ภาพ การเชื่อมโยงการบูรณาการทางานของภาคีที่เกี่ยวข้องกับมติ “การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต”
การดาเนินงานที่ผ่านมานั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการกับโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต จากการประชุมสมัชชา
สุขภาพครั้งที่ 6 ที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือจึงเป็นประเด็นสาคัญที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
โดยมองความร่วมมือระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งความร่วมมือระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือ
ได้ ว่ า เป็ น โจทย์ ส าคั ญ ของแม่ ทั พ ที่ จ ะต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เข้ า มาช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ น ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา(เป็ น แม่ ทั พ ใหญ่ ) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มยกร่ า งแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ขึ้น
โดยมี ภ าคี อ งค์ ก ารเครื อ ข่ า ย ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
(กพย.) คณะเภสั ช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เภสั ชชนบท องค์การพัฒ นาเอกชนด้านการคุ้มครอบ
ผู้บริโภคและด้านสื่อ สานักงานตารวจแห่งชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยมีกระบวนการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
จากกระบวนการดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก ซึ่งได้มีมติรับรองแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 โดย
ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็น
วาระแห่ งชาติ โดยสมาชิกสมั ช ชาสุขภาพทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด มีห น้าที่ส่งเสริม และให้กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีสานักงานคณะกรรมการองหารและยาเผยแพร่ให้ความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยประชาชนสามารรถเข้าถึงได้ง่าย
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร
ยกร่ ำงยุทธศำสตร์

ขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบตั ิ

คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนรับทรำบ

สมัชชำสุขภำพ

รับฟั งควำมคิดเห็น 4
ภำค

ครัง้ ที่ 6

ปรับปรุ งร่ ำง

ภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พ.ศ. 2557-2561
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จากกระบวนการดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาแห่งชาติ ในวันที่ 10
กันยายน 2557 ณ.ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณะสุข โดยที่ประชุมได้
นาเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การกาหนดนโยบาย มาตรการระดับชาติ และโครงสร้างการบริหารจัดการ
ปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบังคับใช้แบบบูรณาการของ
ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพให้ตระหนักถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรม หลักสิทธิชุมชนและหลักสิทธิมนุษยชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลไกการเฝ้าระวังจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิด
กฎหมายของยาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับประเทศ และพื้นที่ให้เข้มแข็งครอบคลุมความหลากหลาย
ทาง เพศ วัย ชาติพันธ์ วิชาชีพ สังคมวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับต้นทุนทางสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระบบให้
สามารถรองรับการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทั้งในระดับชาติ
และพื้นที่
โดยที่ประชุมได้เสนอถึงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นว่าจะต้องมีการวิเคราะห์
เครือข่ายของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจับหลักสายธารของ รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง เป็นโครงสร้าง และ
สายธารจะต้องมีเครือข่ายที่เข็มแข็งนามาเป็นองค์ประกอบ ที่ประชุมมีการเสนอเครือข่ายในมุมของพื้นที่ ชุมชน
และส่วนของภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคประชาชน/องค์การพัฒนาเอกชน และภาคการศึกษา แต่อย่างไร
นั้น ควรแยกเครือข่ายของหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจน ทั้งส่วนในระดับต้นน้า กลาง
น้า และปลายน้า

ต้ นน ้ำ

กลำงน ้ำ

ปลำยน ้ำ

ภาพ กระบวนการสายธารนโยบาย
ที่มา: จากแนวคิด รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
ทั้งนี้มติในที่ประชุม วางแผนจาเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อน เริ่มจากประสานเครือข่าย/องค์การที่มีความเกี่ยวข้องในมุมของต้นน้าเป็นสาคัญ ควรมีการออก
หนั ง สื อ สอบถามไปยั ง หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ห น่ ว ยงานได้
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ดาเนินการ เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลในการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการปัญหาโฆษณายา
ผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่อไป
ข้ อ สั ง เกต จากกระบวนการ ก่ อ ตั ว ของกระบวนงาน (procedure for forming) สู่ ก ารปฏิ บั ติ
(implementation)

ภาพ 4-7 ภาพแสดงกระบวนการการขับเคลื่อนมติ
สรุป
การขับเคลื่ อนกระบวนการการจัดการปัญหาโฆษณายาผิ ดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพ ภายใต้หลักสายธาร จาเป็นต้องมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
โดย มี ก ารท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การปั ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง สื บ
เนื่องมาจาก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก ได้จัดทาร่างองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ
แห่ งชาติว่าด้ว ยการจัดการปั ญหาโฆษณาที่ผิ ดกฎหมาย โดยมีทางเลือกในการจัดตั้ง ดังนี้ คือ เสนอเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี พร้อมไปกับการขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์ หรือ เสนอเป็นคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่ทั้งนี้
เพื่อความชัดเจนในการทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ที่
ประชุมเห็นว่า ควรมีการกลั่นกรองคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดย
สรรหาผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่ อน Road Map ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้งภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาค
ประชาชน/องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคการศึกษา โดยกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(เป็นที่
ปรึกษา) มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ประธานกรรมการ) ปลัดการทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กรรมการ) เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กรรมการ) เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(กรรมการ) อธิการบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กรรมการ) อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กรรมการ) อธิ บ ดี ก รมการปกครอง
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(กรรมการ) ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอบผู้บริโภค(กรรมการ)
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข (กรรมการ) ผู้ แทนผู้ ประกอบการกิจการด้านกระยายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม(กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน (กรรมการ) และมีเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยจัดตั้งให้กรรมการมีอานาจหน้าที่ 5 ประการ ประการแรก
รับรองแผนบูรณาการประจาปี ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561 ประการที่สอง บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
แผนบูรณาการประจาปี รวมทั้งกากับ และติดตามให้ เกิดประสิทธิภาพ ประการที่สาม พัฒนาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อรัฐบาลในการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประการที่สี่
ให้มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทางานเพื่อดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประการ
สุดท้าย ดาเนินการหรือปฏิบัติการอื่นใดตามรัฐมนตรีมอบหมาย แต่ผลจากการประชุมมีมติมอบหมายให้เลขาฯ
รับผิดชอบ พิจารณาสรรหา และดาเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่
ผิดกฎหมายเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องและมีการบูรณาการในทุกกลุ่มภาคีเครือข่ายอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเด็นการขับเคลื่อนมติ ประจาปี พ.ศ.2558
จากการขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ภายใต้หลักสายธาร จาเป็นต้องมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
โดย มีการทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสืบเนื่องมา
จาก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่หก จากการขับเคลื่อนมติโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อ.ย.) ที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปีนี้ เดินหน้าด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้น การขับเคลื่อน
กระบวนการการจัดการปัญหาโฆษณายาผิดกฎหมายของ ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการประชุม ณ
ห้องประชุมศิริป ระกาศิต ส านั กงบประมาณ กระทรวงการคลั ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสร้ างแนว
ทางการร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ประจาปี 2560-2564 ในประเด็น
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การปั ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ทาง
วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ให้เป็นรูปธรรม โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเรียนรู้บทบาท
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทย
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สายธารมติ “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน”
สถานการณ์และความสาคัญของมติ
การจัดการอาหารในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่การดาเนินการที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมมิติ
ต่างๆ ด้านอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
ซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพอาหาร และอาหารศึกษา
อีกทั้งไม่ครอบคลุมมิติประเภทอาหารด้วย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าโครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนประถมศึกษาได้
ดาเนินมากกว่า 6 ทศวรรษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 แต่การดาเนินการที่ผ่านมายังคงจากัดเฉพาะบางส่วนที่เด็กและ
เยาวชนได้รั บ ทาให้ไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญของระบบอาหารในโรงเรียน
แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิผ ลในการจัดการปัญหาสุขภาพของเยาวชนไทยที่สะท้อนจากวิกฤตภาวะ
โภชนาการสองด้าน (double burden) จากการมีลักษณะโภชนาการที่เกินและขาดพร้ อมกัน จากผลการตรวจ
ร่างกายในกลุ่มเด็กพบว่า ถึงแม้ว่าปัญหาภาวะแคลนอาหารเริ่มลดลง โดยเฉพาะการขาดแคลนสารอาหาร
แบบมหภาค เช่น พลังงานและโปรตีน แต่มีจานวนเด็กที่น้าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2538
ถึง พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ยั ง พบเด็ ก ร้ อ ยละ 4.4 เตี้ ย กว่ า เกณฑ์ ใ น พ.ศ. 2552 อี ก ด้ ว ย และยั ง ขาดแคลน
สารอาหารแบบจุลภาค เช่น แร่ธาตุและวิตามินอีกด้วย โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ
เด็กไทยในสัดส่ว นที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่แนะนาโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งส่งผลต่อพัฒ นาการและศักยภาพของ
ประชากรตั้งแต่วัยเด็ก อันสื บเนื่องมาจากการมีลักษณะโภชนาการที่เกินและเกินขาดดังกล่าว ปัญหาอื่นๆที่พบ
ได้แก่ อาหารกลางวันที่จัดให้เด็กนักเรียนทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนมีพลังงานน้อย มีค่าสารอาหารและแร่
ธาตุที่จาเป็นไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารใน
โรงเรียน ทั้งจากนมโรงเรียน อาหารเป็นพิษ อาหารหน้าโรงเรียน อาหารบริจาค และสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งยังไม่
มีนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น การได้รับน้าตาลล้นเกิน
จากการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทันตสุขภาพของเด็ก
ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวทาให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านสุขภาพหลายประการ รวมถึงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง
ในหมวดที่ 4 ที่ระบุถึงการสร้างเสริมสุขภาพต้ องเป็นไปเพื่อให้เกิดสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมทั่วทั้งสังคม โดยมี
การดาเนินงานในทุกระดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และการดาเนินงานด้วย
ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และในหมวดที่ 5 ว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่
คุกคามสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตี่ผ่านมาหลายวาระ เช่น มติ 1.5 เกษตร
และอาหารในยุควิกฤต มติ 2.8 การจัดการภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน รวมทั้งความเคลื่อนไหวในการประชุม
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ผ่ า นมาอี กหลายครั้ ง เช่ น การประชุ ม วิ ช าการในสมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ 4 “ขนม
ชายแดน” และประเด็นการจัดประชุมวิชาการในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 “อาหารในโรงเรียนเด็กไทย
คุณภาพ ความปลอดภัย ใครกาหนด?” โดยเครือข่ายในระดับพื้นที่ได้แสดงความสนใจในประเด็นเป็นอย่างดี
และการนาประเด็นการพัฒนาอาหารในโรงเรียนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติถือเป็นช่องทางสาคัญ ซึ่งต้องอาศัย
การทางานจากทุกหลายภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าช่วยพัฒนาระบบอาหารในโรงเรียนใน
ทุกระดับทั่วประเทศ
สาหรับการดาเนินงานของประเด็น “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 มี นพ.ทักษพล ธรรมรังสี เป็นผู้ทางานและเลขานุการ และ ทพ.ญ.จิราพร ขีดดี เป็นผู้ทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นระบบการจัดการอาหารโรงเรียน ทั้งสองท่านมาจาก
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สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศทาหน้าที่เป็นแกนประสานงาน โดยมีแผนงานวิจัยนโยบาย
อาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นองค์กรที่
เสนอ นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นระบบการจัดการอาหาร
ในโรงเรียนสามารถดาเนินบนหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ข้อมูลวิชาการเป็นฐานการ
พัฒ นาเอกสารตามรู ป แบบและก าหนดเวลาที่ค ณะกรรมการจั ดสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ 6 กาหนด
คณะอนุกรรมการวิชาการตามคาสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ยังได้แต่งตั้งคณะทางาน
วิชาการเฉพาะประเด็นระบบการจัดการอาหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมี
นายน้าค้าง มั่นศรีจันทร์ นายสุรพงษ์ พรมเท้า และ นพ.คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร เป็นที่ปรึกษา รศ.พญ.ลัดดา
เหมาะสุวรรณ เป็นประธานคณะทางาน และประกอกด้วยผู้ทางานที่เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสภาหอการค้าไทย ผู้แทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ศ.
เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม นายสง่า ดามาพงศ์
และนายสาธิต กลิ่ นภักดี นอกจากหน้าที่และอานาจในการพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ ว
คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นระบบการจัดการอาหารโรงเรียนยังมีหน้าที่และอานาจในการจัดทาและเสนอ
เอกสารและร่ างข้อเสนอสู กระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ตามแผนปฏิบัติการที่
กาหนดร่วมกับอนุกรรมการวิชาการ โดยใช้รูปแบบและประเภทเอกสารตามที่คณะกรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 กาหนด การร่วมกระบวนการพัฒนาร่างข้อเสนอจนได้ฉันทามติของภาคีเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 6 การแต่งตั้งคณะทางานย่อย เพื่อดาเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น และหน้าที่
และอานาจอื่นๆตามที่ คณะอนุกรรมการวิชาการมอบหมาย ทั้งนี้ ยังมีองค์กรที่สนับสนุนประเด็นระบบการ
จัดการอาหารโรงเรียน ได้แก่ สานักโภชนาการ กรมอนามัย เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน แผนงานเครือข่าย
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโภชนาการสมวัย เครือข่ าย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายคนไทยไร้พุง และสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค การดาเนินงานของ
ประเด็น “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” จะครอบคลุมปัญหาและการจัดการ 3 มิติ เพื่อให้มีอาหารที่มี
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนของชาติให้มีพัฒนาการที่สมวัย ได้แก่
1) ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหาร
2) คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และ
3) ระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคง ความปลอดภัยทางอาหาร และมีคุณค่าทางโภชนาการ
ย้อนรอยความเป็นมาของมติ
การเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องระบบการจัดการอาหารโรงเรียนเริ่มเป็นรูปร่างตั้งแต่การประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 โดยมีกลุ่มทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการหรือ side event เกี่ยวกับขนมรอบรั้วโรงเรียน
ชายขอบ หรือ “ขนมชายแดน” ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากอาหารในโรงเรียนชายแดนไทย และมาพูดคุยกันว่าจะ
นาประเด็นนี้มาทาอะไรได้บ้าง จึงได้นาประเด็นมาจัดประชุมวิชาการครั้งนั้น ในแง่ตัวผู้ขับเคลื่อนได้ทางาน
ร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานและโรคอ้วนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว และมี ทพญ.จิราพร ขีดดี จากกลุ่มทันต
ภูธรจากเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนัก วิจัยในขณะนั้นได้เข้าร่วมขับเคลื่อน และมีความสนใจในประเด็นอาหารโรงเรียน
จากประเด็นดังกล่าวทาให้กลุ่มผู้ขับเคลื่อนต้องการขยายประเด็นจากเด็กไทยไม่กินหวาน โดยยกระดับสู่ประเด็น
การจั ดการอาหารโรงเรี ย นในการประชุมสมัช ชาสุ ขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 แต่ประเด็นได้ถูกปรับ ตกไป โดย
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 โดยให้เหตุผลว่าประเด็นการจัดการอาหารโรงเรียนที่ผลักดัน
ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องอาหารหรือโรงเรียนที่มีอยู่มากมาย และได้แนะนาให้จัดเป็น
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ประชุมวิชาการหรือ side event ซึ่งถือเป็นเรื่องโชคดีที่ไม่ได้ถูกปรับตกไปทั้งหมด โดยได้ขยายประเด็นจากขนม
โรงเรียนชายแดนเป็นอาหารในโรงเรียน โดยใช้ชื่อการประชุมวิชาการว่า “อาหารในโรงเรียนเด็กไทย คุณภาพ
ความปลอดภัย ใครกาหนด?” ที่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 จัดที่ศูนย์ประชุม BITEC มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญไปบรรยาย และแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการอาหารโรงเรียนคือจังหวัด
ภูเก็ต โดยทางภูเก็ตได้แลกเปลี่ยนว่าไม่เดือดร้อนกับการค่าอาหารกลางวันรายหัว 13 บาทในขณะนั้น เนื่องจาก
มีการบริหารจัดการเฉพาะ ในท้ายที่สุดได้รวบรวมเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการอาหารโรงเรียนทั้งหมด
โดยมิ ใ ช่ ป ระเด็ น ที่ ค ลุ ม เครื อ เหมื อ นแต่ ก่ อ น โดยเน้ น ที่ ก ารจั ด การ เช่ น กระบวนการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อาหาร
กระบวนการเก็บอาหาร การจ่ายงบประมาณ การฝึกอบรม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้นาเสนอเข้ามาในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 6
หากมองที่พัฒนาการแล้ว ประเด็นเรื่องการจัดการอาหารโรงเรียนจะเริ่มจากเรื่องขนม และพัฒนาไปสู่
เรื่องอาหารทั้งหมด จนชัดเจนขึ้นเป็นประเด็นด้านบริหารจัดการควบคู่ไปกับคุณภาพอาหารที่ดาเนินการคู่ขนาน
อยู่แล้ว เช่น สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย ในช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ต่อครั้งที่ 6 มีผู้สนใจนาประเด็นการขยายโครงการอาหารโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบที่ประสบความสาเร็จเข้ามาเป็นรูปแบบหลัก อย่างไรก็ตามผู้ผลักดันประเด็นการจัดการอาหารโรงเรียน
เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เห็นว่าโครงการอาหารโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยังจากัดเฉพาะด้าน
การบริหารจัดการเชิงกายภาพและระบบมากกว่า การบริหารจัดการที่จะยกระดับขึ้นนี้จะจัดทาเป็นแกนกลาง
แบบองค์รวม อย่างไรก็ตามสามารถดาเนินการร่วมกันและเสริมซึ่งกันและกันได้
สาหรับด้านผู้เข้าร่วมและผู้เกี่ยวข้อง เริ่มมีเครือข่ายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีประมาณ 2-3 กลุ่ม เนื่องจาก
ประเด็นด้านอาหารไม่มีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ชัดเจนเท่ากับประเด็นเรื่องเหล้า บุหรี่ หรือนมแม่ แต่เป็น
กลุ่มภาคประชาสังคมด้านวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทันตแพทย์ ร่วมกับแพทย์และนักโภชนาการ เครือข่า ยคน
ไทยไร้พุง เหล่านี้เป็นกลุ่มสนับสนุนที่สาคัญ ในขณะเดียวกัน ข้อดีของกลุ่มนี้คือการทางานในพื้นที่สามารถเข้าไป
ทางานในพื้นที่ค่อนข้างดี เช่น กรณีของภูเก็ต มีแพทย์อยู่ในเทศบาลและทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัด ซึ่งสามารถระดมทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นได้ ฝึกอบรมผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ จ้างนักโภชนาการเข้าไปอยู่ในชุมชนได้ ทาให้สามารถเห็นและขยายรูปแบบว่า อบต. อปท. สามารถ
เข้าร่วมในการบริหารจัดการอาหารโรงเรียนได้มากขึ้น
สาหรับประเด็นด้านการมีส่วนร่วม เนื่องจากประเด็นนี้เป็ นประเด็นที่เริ่มมาจากความเป็นวิชาการโดย
กลุ่มทันตแพทย์ที่เรียกว่าทันตภูธร ซึ่งเป็นบุคลากรที่สวมหมวกหลายใบ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพ นักวิชาการใน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม หรือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน NGO ด้านสาธารณสุข ซึ่งทางานเชื่อมโยงกับกลุ่มอาจารย์
และกองทันตอนามัย กรมอนามัยอยู่ แต่การผลักดันประเด็นนี้ ถ้าไม่มีกระบวนสมัชชาสุขภาพแล้วจะเป็นอย่างไร
ซึ่งจริ งๆแล้ ว ได้มีก ารผลั กดั น กัน มาเรื่ อยๆและเห็ น ชัดมากขึ้ นโดยดาเนินการในส่ ว นแนวตั้ง (vertical) เช่ น
โครงการของ ตชด.ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพฯที่ดูแลโดยกรรมการอาหารแห่งชาติ โดย อ.ไกรสิทธิ์ ตัน
ติศิริ คนที่เห็นชอบประเด็นนี้ เช่น ภาคีของ สสส. ได้พยายามขยายรูปแบบของ ตชด. ไปที่โรงเรียนอื่นๆ แต่
จานวนโรงเรียน ตชด. มีจานวนน้อย และเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเหมือนกันคืออยู่ตามชายแดน การจัดการจึง
เป็นไปได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ ยังเกิดการสั่ง การในเชิง vertical กล่าวคือ เป็นการสั่งการโดยใช้โรงเรียน ตชด.
เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัด อปท.
ที่มีเงิน มีทรัพยากรมากกว่าก็น่าจะทาได้ จึงเกิดการสั่งการว่าต้องใช้รูปแบบของ ตชด. ซึ่งคณะทางานผลักดัน
ประเด็นการจัดการอาหารโรงเรียนได้ถูกเชิญให้ไปถอดบทเรียนกับโรงเรียน ตชด. ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องมา และ
เป็นเงื่อนไขที่ต้องทาให้เสร็จภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพฯ โดยเป็น
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การดาเนินการที่ควบคู่กันไปกับประเด็นระบบการจัด การอาหารในโรงเรียนที่ทาอยู่กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 6
ในการผลักดันประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น
เครื่องมือในการทาให้ประสบความสาเร็จ สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมของ นพ.ทักษพล ตั้งแต่ปีแรก โดยใช้กลไก
ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในอุดมคติที่เป็นการผสมผสานการดาเนินการจากบนลงล่าง (vertical)
และการมีส่วนร่วมจากล่างขึ้นบนซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพในรูปแบบข้ามภาคส่วนกัน
(cross-sector) เฉพาะการดาเนินการจากบนลงล่างเป็นการสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง ที
ไปบอก อปท. ว่าต้องทาแบบ ตชด. แล้วก็จบเท่านี้ แตกระบวนการสมัชชาไปไกลกว่านั้น โดยมีการเชื่อมต่อ
(link) เหมือนมีหน่ อเนื้ อเล็กๆของสมัช ชาเชื่อมกับกลุ่ มที่สนใจเรื่องการเกษตรเช่น เกษตรใช้วัตถุดิบในพื้นที่
เกษตรปลอดสาร หรือกลุ่มที่สนใจประเด็นด้านการจั ดการ โภชนาการที่ขาดหรือเกิน สามารถเข้ามาทางาน
ร่วมกันได้ ในการคัดเลือกประเด็นปัญหาของ คจ.สช. ต้องเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่เป็นปัญหา
ของอาเภอนี้อาเภอเดียว ภาคีต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนได้ และเมื่อประเด็นปัญหาเข้าไปในสมัชชาสุขภาพแล้วจะ
ช่วยผลักดันให้ประสบผลสาเร็จอย่างไร ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพื่อการพูดคุยกันเฉยๆ แล้วได้ข้อเสนอแนะที่ “หน่อม
แน้ม” ต่อไป ดังนั้นในการผลักดันประเด็นเข้าสมัชชาสุขภาพต้องเป็นภาระร่วมกันที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน
กันได้และทุกคนเห็นประโยชน์ และผลผลิตจะไปทาอะไรได้
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงร่างมติในรูปเอกสาร
ในการประชุมระเบียบวาระที่ 2 ของคณะกรรมการการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้พิจารณารายงานเรื่องระบบการจัดการอาหารโรงเรียน โดยรับทราบว่าระบบการจัดการ
อาหารโรงเรียนที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโ ภคที่ดี รวมทั้งรับทราบว่าปัญหาด้านสุขภาพมีความ
เกี่ยวข้องและปฏิสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของเยาวชนไทยที่เกิดวิกฤตภาวะโภชนาการสองด้าน (double burden) ทั้งขาดและเกิน ทั้งนี้มีความ
กังวลว่าจะมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบเกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพ การสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อ
สังคม ทั้งนี้ได้ตระหนักว่าระบบการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล เป็นกลไกที่สาคัญในการลดความ
รุนแรงของปัญหาและผลกระทบ รวมทั้งตระหนักว่ายังมีข้อจากัดด้านการมีส่วนร่วมขอภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาระบบการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล ทาให้ไม่สามารถดาเนินการแบบบูรณาการได้
รวมทั้งขาดกลไกหรือระบบ ขาดระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่ชัดเจน และได้ระลึกถึงยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนที่จัดให้มีอาหารชูสุขภาพในโรงเรียน และควบคุมมิให้มีการจาหน่ายและ
บริการอาหารประเภทไขมัน น้าตาล หรือโซเดียมสูงในบริเวณโรงเรียนและกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการ
ควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอาหารประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาควรเป็นการ
จัดการแบบบูรณาการในการมีส่วนร่มของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาในสังคมซึ่ง
เป็นหัวใจสาคัญของกรแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงมีมติให้ทาหน้าที่วางแผน ควบคุม กากับ ประสานงาน
และติดตามประเมินผลระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในทุกสังกัด และร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
และทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มกั น จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบการจั ด การอาหารในโรงเรี ย น และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยในส่วนนี้ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นหน้าที่ของใครหรือหน่วยงาน
ใด อีกทั้งให้ประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยการเร่ งพัฒนากลไกในการกากับ
ติดตามในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ
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อย่ างไรก็ต าม ได้พบการเปลี่ ย นแปลงในร่างมติ ร่า ง 1 ในระเบียบวาระที่ 2.3 เมื่อวัน ที่ 3 ตุล าคม
พ.ศ.2556 โดยมีการตัดข้อความที่รั บ ทราบ ซึ่งตั ดคาว่าวิกฤตภาวะโภชนาการสองด้ าน (double burden)
ออกไป รวมทั้งมีการเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงและการพัฒนาประเทศเข้าไป รวมทั้งมีการเพิ่มความ
ตระหนั ก เรื่ อ งการให้ ความส าคั ญและตั้ งใจจริง ในการแก้ ปัญ หาของทุก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะระดับ รัฐ บาลมี
ความสาคัญ และมีการตัดความตระหนักเรื่องข้อจากัดด้านการมีส่วนร่วมขอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบการจัดการอาหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล ทาให้ไม่สามารถดาเนินการแบบบูรณาการได้ รวมทั้งขาด
กลไกหรือระบบ ขาดระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่ชัดเจนออกไป แต่เปลี่ยนประเด็นที่ตระหนักเป็นเรื่องการ
พัฒนาให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการความรู้ด้านการจัดการอาหารโรงเรียน โดยเฉพาะ การพัฒนา
ฐานข้ อมู ล กลไกแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระบบการเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ ด้า นโภชนาการ คุณ ภาพอาหาร และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการเพิ่มความเห็นด้วยว่าการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได้ และเห็นด้วยว่า
การพัฒนาระบบการจัดการอาหารโรงเรียน การมีและใช้ “มาตรการการจัดการอาหารโรงเรียน” มีความสาคัญ
ในการช่วยให้อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม และเครื่องดื่มอื่นๆทีจัดจาหน่ายหรือบริการในโรงเรียน มีคุณค่าทาง
โภชนาการ มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก รวมทั้งมีการเห็นความสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับร่างมติฉบับนี้ได้ระบุมติในการยกระดับความสาคัญของประเด็นการจัดการอาหารในโรงเรียนขึ้นเป็นวาระ
แห่งชาติและวาระของท้องถิ่น รวมทั้งมีมติเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัด โดยเป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอและยั่งยืน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการกากับดูแลและติดตามประเมินผล และมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ การะทรวงมหาดไทย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และ
ภาควิชาการในการพัฒนา “มาตรฐานการจัดการอาหารโรงเรียน” และระบุบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนทุกสังกัด สาหรับบทบาทในการพัฒนาให้มี
ระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการความรู้ด้านการจัดการอาหารในโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีระบบ
ฐานข้อมูล กลไกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การเฝ้าระวังสถานการณ์ การติดตาม การประเมินผล และส่งเสริม
การวิจัยที่จาเป็น เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และภาควิชาการ รวมทั้งระบุการมีส่วน
ร่วมของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้ปกครอง นักเรียน และเยาวชน และภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
อื่นๆ และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุก
สองปี สาหรับประเด็นที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้มีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยในร่างมติ 3 ร่าง 1 ในระเบียบวาระที่
2.3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยเพิ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของ
ผู้มีบทบาทหน้าที่ด้วย
ในร่ างมติ 3 ร่ าง 2 ในระเบี ยบวาระที่ 2.3 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้มีการปรับร่างมติ
ทั้งหมดให้กระชับขึ้น โดยปรับประเด็นที่รับทราบ ตระหนัก เห็นด้วย และอ้างถึงให้สั้นลง โดยในส่วนของประเด็น
ที่รับทราบเหลือเพียงแค่ระบบการจั ดการอาหารโรงเรียนที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี
ซึ่งเป็นปัญหาต่อผลกระทบต่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจ และสังคม และการพัฒนาประเทศสาหรับประเด็นที่
ตระหนักเป็นเรื่องการให้ความสาคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการจัดการอาหาร
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ในโรงเรียน และการบูรณาการการดาเนินงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหา
ทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได้ เห็ น ด้ว ยว่าองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นเป็นหน่ว ยงานที่ส าคัญในการ
สนับสนุนและสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ และเปลี่ยน
คาว่าระลึกถึงเป็นอ้างถึงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนที่จัดให้มีอาหารชูสุขภาพใน
โรงเรียน และควบคุมมิให้มีการจาหน่ายและบริการอาหารประเภทไขมัน น้าตาล หรือโซเดียมสูงในบริเวณ
โรงเรียนและกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอาหารประเภทดังกล่าว โดย
มี ม ติ ใ ห้ รั ฐ บาลโดยคณะกรรมการอาหารแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลักดันให้
“ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ วาระของจังหวัด และวาระของท้องถิ่น และ
เพิ่มบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขโดยสานักโภชนาการ สานักส่งเสริมสุขภาพ สานักสุขาภิบาล อาหาร และ
น้า สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาชน พัฒนา “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียน” และ “มาตรฐาน
อาหารในโรงเรียน” และขอให้กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พัฒนาระเบียบที่
เอื้อต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนทุกสังกัด
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนา “มาตรฐาน
การจั ด การอาหารในโรงเรี ย น” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรี ยน” ศึ กษาเพื่อ หารู ป แบบและกลไกการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และ
ครัง้ ที่ 8 ต่อไป
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงร่างมติในรูปเอกสารในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2557 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ได้จัดประชุมขึ้นที่
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มีการนามติร่างมติระบบการ
จั ด การอาหารในโรงเรี ย นขึ้ น มาพิ จ ารณาที่ ห้ อ งประชุ ม 4 ชื่ อ ห้ อ งแซฟไฟร์ 201 ซึ่ ง จั ด การประชุ ม
โดยคณะอนุกรรมการการประชุม คณะที่ 3 ซึ่งร่างมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ซึ่งเป็นระเบียบวาระที่
2.3 ได้หยิบยกมาพิจารณาหลังจากการพิจารณาร่างมติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วน
ต่างๆ โดยหลัก ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ 77 จังหวัด (รหัส MA) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาคประชา
สังคม ชุมชน และเอกชน (รหัส MS) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาควิชาการและวิชาชีพ (รหัส MK) และผู้แทนกลุ่ม
เครือข่ายภาคการเมือง ราชการและองค์การภาครัฐ (รหัส MP) เข้าร่วมระชุมโดยมีสิทธิและหน้าที่แสดงความ
คิดเห็นในนามตัวแทนกลุ่ม เสนอร่างข้อเสนอ/ร่างมติในนามตัวแทนกลุ่ม ขอแก้ไขร่างข้อเสนอ/ร่างมติในนาม
ตัว แทนกลุ่ ม สนั บ สนุ น ร่ างข้อ เสนอ/ร่ า งมติ ในนามตั ว แทนกลุ่ ม เผยแพร่ม ติ ของสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สู่
สาธารณะ และสนับสนุนและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ (รหัส
EX) แสดงความเห็นตามที่ประธานในที่ประชุมได้เรียนเชิญหรือขอคาปรึกษา หรือแสดงความเห็นในการประชุม
เมื่อสมาชิกได้แสดงความเห็นจบสิ้นลงแล้ว และประธานในที่ประชุมอนุญาต การประชุมพิจารณาเริ่มด้วยการ
เปิดวีดิทัศน์แสดงถึงที่มา และความสาคัญของปัญหาที่นามาสู่การเกิดขึ้นของร่างมติ ระบบการจัดการอาหารใน
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โรงเรี ย น จากนั้ น มีก ารอ่ านข้ อความตามร่ างมติทั้ งหมด และมี การแนะนาคณะทางาน จากนั้น ผู้ แทนกลุ่ ม
เครือข่ายต่างๆได้รับอนุญาตพูดเป็นเวลาคนละ 3 นาที โดยมีผู้แทนจากจังหวัดต่างๆลุกขึ้นให้ข้อเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติม รวมทั้งการแก้ไขร่างมติ ได้แก่ กาแพงเพชร พะเยา ลาปาง อุดรธานี ลพบุรี
กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี สระบุรี ตราด ชลบุรี ชุมพร กาฬสินธุ์ สงขลา นครพนม เชียงราย และสิงห์บุรี และมี
ตัว แทนจากส านั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็นผู้ แทนกลุ่ มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการและ
องค์การภาครัฐ และสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาควิชาการและวิชาชีพ
ในช่วงเช้าของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นการรับรองร่างมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
ซึ่งเป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างมติ โดยเป็นการพิจารณาทีละประเด็นทีละข้อ ซึ่งเป็นการนา
ประเด็นที่ได้เสนอและเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 มาพิจารณา โดยภาพรวมแล้ว
การพิจารณาเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ถ้อยคาในร่างมติ และมักเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทางวิชาการ แต่บรรยากาศการพิจารณารับรองส่วนใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น ประเด็นที่ได้รับการแก้ไขหลักๆ
ได้แก่ การเพิ่มที่เห็นด้วยว่า นอกจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
หน่วยงานสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็น ข้อเสนอจากตัว แทนจังหวัดล าปาง อย่ างไรก็ตาม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมติข้อที่ 2 ที่ชื่นชม
กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักโภชนาการ กรมอนามัยที่ยินดีเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สานักส่งเสริมสุขภาพ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ฯลฯ ในการเร่งรัดพัฒนาและดาเนินการให้ได้ตาม “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียน และคู่มือการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐาน” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ว่าเหมาะสมในการบรรจุเป็นมติหรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และประธานเห็นว่า สมควรบรรจุได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการใช้อานาจอ่อน (soft power) และถือเป็นมิติใหม่โดย
ไม่ใช้คาสั่ง นอกจากนี้ บรรดามาตรฐานและคู่มือต่างๆที่กล่าวถึง ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานานมากจึงจะตกลง
กันได้ ในข้อ 3.4 มีการเพิ่มการเน้นให้มีผักและผลไม้ให้เพียงพอ ซึ่งเป็นข้อเสนอจากตัวแทนจังหวัดชลบุรี และ
เพิ่มการส่งเสริมการอ่านฉลากอาหาร ซึ่งเป็นข้อเสนอจากตัวแทนจังหวัดลพบุรี ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงนานมาก
เนื่องจากตัวแทนจังหวัดลพบุรีเสนอให้ใช้คาเฉพาะเจาะจงว่าฉลาก GDA ซึ่งเกี่ยวข้องกับไขมัน น้าตาล โซเดียม
แต่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เห็นด้วย เนื่องจากฉลากจีดีเออาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดก็ได้ จึงเสนอให้ใช้คาว่าฉลากอาหารซึ่ง
เป็นคากลางแทน ข้อ 3.5 ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง แม่ครัว ผู้ประกอบการ ครู
ฯลฯ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการเฝ้าระวังทางโภชนาการ เป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่พิจารณากันนาน เนื่องจากมีตัวแทนจากหลายจังหวัดเสนอหลายครั้ง จึงมีมติเสนอให้เพิ่มการ
ติดจามตรวจสอบระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เน้นขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการใช้วัตถุดิบให้ครบ
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลงไปด้วย ส่วนที่เหลือเป็นการแก้ไขถ้อยคาให้สละสลวยขึ้น เช่น แก้คาเชื่อม
และเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น การพิจารณานี้ไม่มีข้อโต้แย้งถึงขั้นตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งต้องเป็นเข้าไปไกล่
เกลี่ ย ในห้ องกัล ยาณมิตร ทุกคนเห็ น ชอบในร่างมติ ประธานสรุปว่า มตินี้เป็นมติที่พูดคุยอภิปรายกันอย่า ง
กว้างขวางและใส่ใจกันลงลึกในรายละเอียด มตินี้ทาให้หน่วยงานต่างๆหันมาใส่ใจประเด็นอาหารในโรงเรียนมาก
ขึน้ ประธานจึงเคาะเพื่อปิดการพิจารณาร่างมติ และนาข้อเสนอและการแก้ไขต่างๆจัดพิมพ์เป็นมติที่สมบูรณ์ของ
มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 โดย อนึ่ง ข้อสังเกตอีก
ประการหนึ่ง ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ผู้สั งเกตการณ์ (รหัส OB) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมหลังสมาชิกเสนอเสร็จ และเมื่อประธานอนุญาต เสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม เสนอร่าง
ข้อเสน/ร่างมติ และขอแก้ไขร่างข้อเสนอ/ร่างมติ โดยดาเนินการผ่านสมาชิก มิได้แสดงสิทธิและทาหน้าที่ทั้งการ
อภิปรายและการรับรองร่างมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนเลย

123

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมประชุมร่างมติ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมร่างมติ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ 6 ผู้เข้าร่ว มประชุมต่างแสดงความเห็ นแตกต่างหลากหลายกันไป โดยเมื่อสอบถาม
เกี่ยวกับบทบาทการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ และเป็นตัวจริงที่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ยัง
ไม่ส ามารถสรุ ป ได้ชัด เจนว่า เป็ น ตัว จริ งทุ กคน โดยผู้ ให้ ข้ อมูล ได้รั บการคัด เลื อ กให้ เข้ าร่ว มประชุม แตกต่า ง
หลากหลาย โดยกรณีที่ 1 ปกติทางานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นตัวแทนภาคประชาชนจังหวัด
ชุมพร เข้าร่วมทางานกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาหลายปี นอกจากนี้ยังเคยมาประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง
ก่อนๆที่จัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ แต่อ้างว่าบางคนที่เป็นตัวจริงมาไม่ได้ เพราะช่วงนี้จังหวัดชุมพรมีผลไม้
ออก ต้องเก็บผลผลิต ทาให้ต้องอยู่ทางาน สาหรับการเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพนั้น ส่วนตัวเป็นประธาน
สตรีอาเภอ รวมทั้งทางาน เป็น อสม. ด้วย ส่วนกรณีที่ 2 ระบุว่าตนเองมาในฐานะตัวแทนของจังหวัดชุมพร แต่
เป็นตัวสารอง ที่ได้มาเพราะตัวจริงไม่สามารถมาได้ โดยตัวจริงทางานอยู่สานักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร ทางจังหวัดจึงเสนอให้มาแทน เหตุผลที่เข้ามาร่วมเพราะครอบครัวที่บ้านเป็นครอบครัวที่ทางานเพื่อสังคม
ทั้งบ้าน พี่สาวที่ทางานสมัชชาสุขภาพอยู่แล้วเป็นคนชวนให้เข้ามาเป็นเลขานุการ สาหรับกรณีที่ 3 มีอาชีพครู
สอนวิชาสังคมศึกษาที่ดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยภัยในโรงเรียนประถมฯแห่งหนึ่งในจังหวัด ลพบุรี โดยสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ส่งมาโดยการโหวตภายในจังหวัด เข้ามาร่วมประชุมในฐานะตัวแทนสมั ชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นเรื่องระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ซึ่งครั้งนี้มาประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นครั้งแรก
เมื่อสอบถามถึงบทบาทการเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลกรณีที่ 1 ระบุว่า เมื่อเข้าร่วม
ทางานในสมัชชาสุขภาพจังหวัด ตนเองเริ่มมาจากการศึกษามาเรื่อยๆด้วยตนเอง เพราะลาพังฟังจากที่ผู้อื่นไม่
ค่อยเข้าใจ เนื่องจากในจังหวัดมีการจัดประชุมบ่อย โดยทางจังหวัดจะได้ประเด็นมาจากอาเภอต่างๆและนามา
ตกผลึกในจังหวัด ซึ่งสามารถช่วยกระบวนการเรียนรู้ของตนได้ สาหรับความคาดหวังที่มาในครั้งนี้ ไม่ได้เจาะจง
เฉพาะการเข้าร่วมพูดในการประชุม แต่ได้จากหลากหลาย “ไปช็อป” ห้องอื่นบ้างก็มีประโยชน์ ถ้านั่งอยู่กับที่ก็
ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาก แต่ถ้าเดินก็จะได้หลากหลาย ได้ศึกษาดูว่าเค้าทาอย่างไรถึงสาเร็จ เพื่อนามาปรับใช้ใน
ส่วนที่ของตนที่อาจจะไม่ดีพอ การประชุมครั้ งนี้ได้ศึกษาเอกสารมาก่อน สาหรับกรณีที่ 2 ระบุว่าการเข้ามาร่วม
ทางานสมัชชาสุขภาพจังวัด แรกๆก็เข้ามาช่วยลงทะเบียน แจกเอกสาร เสริฟน้า ในการประชุม อสม. เลยได้
เรียนรู้งานไปด้วย ครั้งนี้มานาเสนอประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน โดยมีพี่สาวที่มาด้วยกันคอยติวให้
ว่าต้องพูดอย่างไร โดยมีความคาดหวังในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้คือการที่ได้เข้ามาในระดับชาติ
ได้ออกไปพูด แล้วนาประเด็นกลับไปเสนอที่จังหวัด ส่วนกรณีที่ 3 เนื่องจากเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียนมากว่า 11 ปี และได้รับรางวัลครูดีเด่นของประเทศไทย และจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้
โครงการ อย.น้อยในระดับดีเยี่ยม ในการรณรงค์ให้นักเรียนนาไปปฏิบัติได้ จึงได้รับการโหวตให้เข้ามาร่วมประชุม
ในครั้ งนี้ ก่อนมาได้มีการเตรี ย มความพร้ อมมาก่อนล่ วงหน้า เพราะมีความคาดหวังว่า จะมาให้ข้อมูล ที่ตรง
ประเด็นในการนาไปปฏิบัติในโรงเรียน จึงได้เสนอข้อมูลที่คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อผู้นาไปปฏิบัติในสถานศึกษา
สาหรับบทบาทการมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ทุกคนได้เป็นผู้ลุกขึ้นนาเสนอประเด็นจาก
จังหวัดของตน โดยกรณีที่ 1 ถึงแม้ว่าเป็นผู้อภิปรายร่างมติการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพ
หนึ่งเดียว” ของ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม แต่เข้าร่วมประชุมมติระบบการจัดการอาหารโรงเรียนเพราะต้องการ
เรียนรู้ และพอใจบทบาทเพื่อสังคมของตนอย่างยิ่ง โดยตนเองได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจากสมเด็จพระเทพฯ
พร้อมทั้งระบุว่า กระบวนการต่างๆของสมัชชาเป็นการยึดโยงหลายภาคส่วนเข้ามาหมดทุกคน ในการแชร์ความ
คิดเห็นต่างๆก็มีขัดแย้งบ้าง และได้กล่าวถึงบรรยากาศการประชุมโดยระบุว่าปีก่อนๆสถานที่กว้างกว่านี้ สามารถ
นั่งได้ 3 คน รวมทั้งผู้ติดตาม ทาให้ตัวแทนจากจังหวัดทุกคนสามารถเข้ามาเรี ยนรู้ได้ สาหรับการปฏิบัติงานของ
ประธานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ความเห็นว่า กรรมการก็ทาหน้าที่ได้โอเค แต่บางทีเลขาฯอ่านผิดพลาดหลายตอน
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แต่ดีที่ว่าไม่มีประเด็นอะไรที่โต้แย้ง สาหรับเวลา 3 นาทีที่ให้พูดก็โอเค ถ้าเตรียมข้อมูลมา ไม่น้อยไม่มาก ถ้าพูด
ตรงประเด็น ส่วนกรณีที่ 2 ได้เป็นผู้อภิปรายในร่างมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนโดยเฉพาะ นอกจากนี้
ยังได้เดินไปทั่ว เนื่องจากเป็นคนชอบเรียนรู้ ส่วนตัว เนื่องจากเคยเรียนนวดมา และทางานนวดแผนไทยอยู่
โรงพยาบาลด้วย จึงชอบดูนวดแผนไทย เมื่อกล่าวถึงความพึงพอใจกับบทบาทของตนเองนั้ น ตอนนี้ยังไม่เต็มที่
ถ้าให้คะแนนก็ 6 เต็ม 10 เพราะตื่นเต้นประหม่าในการนาเสนอประเด็น แต่ถ้าเป็นเวทีเล็กๆก็พอพูดได้ ในการ
เข้าร่วมพิจารณามติ การให้เวลา 3 นาที ก็โอเค แต่บางคนพูดนอกประเด็นไป สมควรพูดในประเด็นของร่างมติ
ทาให้ยืดเยื้อและกินเวลาคนอื่น สาหรับบทบาทหน้าที่ของประธาน รวมทั้งกรรมการให้คะแนน 8 เต็ม 10 อีก 2
ส่วนไม่ให้เพราะไม่สามารถจัดการคนพูดเกินเวลาได้ สาหรับผลที่ตามมาจากการประชุมคิดว่าได้ไม่เต็มร้อย
เพราะข้อเสนอกับการปฏิบัติจริงสวนทางกัน เช่น เพิ่มค่าอาหารในโรงเรียนต่อหัวเป็น 25 บาท ไม่น่าทาได้มาก
เพราะจะกระทบกับงบประมาณ ผู้เสนอกับผู้ปฏิบัติมีแนวคิดคนละด้าน ดังนั้นต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ดูความ
เหมาะสมว่ารัฐสามารถช่วยเหลือได้ไหม เพราะจะกระทบกับหนี้ภาครัฐที่อาจเพิ่มขึ้น และกระทบกับการเก็บ
ภาษีจากประชาชนอีกทอดหนึ่ง และกระทบกับหลายๆอย่าง และกรณีที่ 3 เป็นผู้อภิปรายร่างมติระบบการ
จัดการอาหารในโรงเรียนเช่นกัน และได้ ซักถามเกี่ยวกับไขมัน โซเดียม และน้าตาลในโรงเรียนว่าคืออาหาร
ประเภทใดที่ต้องควบคุมแต่ก็ยังไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจน และเสนอให้บรรจุการอ่านฉลากคุณค่าทางอาหารลงใน
มติ เพราะฉลากโภชนาการมีมานานแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพราะเยอะ
เกินไป ตัวอักษรเล็ก ถ้าในวงการโรงเรียนเมื่อพูดถึงไขมัน โซเดียม และน้าตาล นักเรียนจะรู้กันทันทีว่าก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องอ่านฉลาก GDA หรือฉลากลดหวาน มัน เค็ม ตรงนี้จะช่วยให้อาหารในโรงเรียนปลอดภัย
ได้ โดยการรณรงค์ให้นักเรียนอ่านดีกว่าควบคุม และนาไปปฏิบัติได้ สาหรับตนเองนั้นพึงพอใจกับบทบาทของ
ตนเองในครั้งนี้ว่าอย่างน้อยได้พูดแล้ว ส่วนกรมการจะนาไปร่างเป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ ก็ดูกัน
ต่อไป เพราะผู้ร่างกฎหมายไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ถ้ามิฉะนั้นกรรมการก็ร่ างกันเองและปฏิบัติกันเอง ไม่ต้องมีสมัชชา
สุขภาพเรียกครูให้มาเสนอมติ ส่วนตัวศึกษาเอกสารมาก่อน 9 ชั่วโมงใน 2 วัน เพื่อที่จะมาเสนอสิ่งที่ปฏิบัติอยู่
เป็นประจา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมการที่จะนาไปขับเคลื่อนหรือไม่
เมื่อสอบถามถึงการเรี ย นรู้ ที่เกิด ขึ้นและการประเมินผลกระบวนการในภาพรวม ต่างให้ ความเห็ น
แตกต่างกันไป แต่ส่วนมากเป็นไปในแง่ลบ โดยกรณีที่ 1 ระบุว่า ไม่พอใจที่คนเข้าร่วมน้อยเกินไป นอกจากนี้ ยัง
มีประเด็นเรื่องความคับแคบของสถานที่ แต่ยังมีคนต้องการเรียนรู้อีกมากมาย รวมทั้งเมื่อประชุมร่างมติผ่านไป
หลายร่ า งมติ คนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ก็ยิ่ ง มี จ านวนน้ อ ยลง ส่ ว นกรณีที่ 2 ประเมิ นการเรี ย นรู้ที่ เ กิ ดขึ้ น และการ
ประเมินผลกระบวนการในภาพรวมโดยให้คะแนน 9 เต็ม 10 แต่ผู้ร่วมงานควรต้องเข้าไปประชุมไปอยู่ให้ครบทุก
มติ ไม่ใช่เข้าๆออกๆ ส่วนรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมไม่ค่อยเข้มแข็ง เนื่องจากตัวจริงไม่พูด ตัวจริงไม่
กล้าพูด ส่วนตัวสารองบางทีก็ออกไปข้างนอก ทาให้รู้แต่มติของตัวเองเท่านั้น มติอื่นไม่รู้ จึงเสนอแนะขอให้ทุก
คนที่เข้ามานั่งฟังในห้องๆหนึ่งต้องอยู่ฟังในทุกประเด็น เพราะรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการจั ดงาน ถ้าอยู่เฉพาะมติของ
ตัวเอง ได้ที่พัก อาหารฟรีมาแล้วต้องอยู่ให้คุ้มค่า บางคนอยู่ไม่เต็มวัน และเวลาลุกขึ้นพูดสมควรมองข้างหลังว่า
คนสนใจไหม ส่วนกิจกรรมต่างๆ เช่น ลานสมัชชา จัดได้ดี แต่อยากแนะนาการใช้ไอทีเข้าช่วย เพื่อให้ความรู้
สามารถนาไปใช้ที่บ้านได้ ส่วนเอกสาร โบรชัวร์ต่างๆ ก็เอากลับไปให้ลูกดูได้ เพราะลูกเป็นคนชอบอ่าน ชอบ
ศึกษา ชอบวาดรูป ลูกก็สามารถไปแชร์ให้เพื่อนคนอื่นๆได้ เป็นการสร้างเครือข่ายไปในตัว แล้วยกตัวอย่างที่
สสส. เข้าไปรณรงค์ในชุมชนโดยใช้ละครเด็กในการต่อต้านยาเสพติด มีการเข้าค่ายเยาวชน เด็กแสดงได้เหมือน
จริง เด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ ดังนั้น เด็กๆก็ทาได้ “ดีจริงๆ อย่างนี้ต้องให้ผู้ใหญ่กราบเด็ก ” สาหรับกรณี
ที่ 3 ระบุว่าตนไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆเลย นอกจากประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนเท่านั้น และ
กิจกรรมต่างๆเห็นว่ามีน้อยเกินไป แต่เพราะว่าเป็นการมาครั้งแรก ไม่มีใครแนะนา โฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อย
เกินไป สาหรับในที่ประชุม ให้แสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้างตนได้ เลยไม่รู้ว่าจะให้มา
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ประชุมทาไม เพราะเสนอไปแล้ ว คนปฏิบั ติไม่ได้ ในส่ วนของการจัดงานโดยรวมไม่พึงพอใจเท่าไหร่ ในก าร
ปรับปรุง ควรมีช่วงเวลา เช่น พักเที่ยง เชิญคนที่ประสบความสาเร็จจากการใช้กระบวนการสมัชชามาสัมภาษณ์
ตอบคาถาม ให้คนดูที่ประสบความสาเร็จเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ประเด็นเรื่องการบรรลุความคาดหวังและสิ่งที่อยากเห็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่ อไป
นั้น กรณีที่ 1 ระบุว่า ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ และศรัทธาสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในแง่ที่ว่า เป็นการช่วยกันผลักดันให้ทะลุออกเป็นนโยบายได้เลย สาหรับตนเองในการเข้าร่วม
ประชุมปีหน้านั้น จะไปศึกษาประเด็นของตนมาให้ลึกซึ้งกว่ าเดิม เพื่อกลับมาอภิปรายในครั้งต่อไป ส่วนกรณีที่ 2
กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายต้องดูตอนสุดท้ายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ตอนที่ทุกคนรับรอง
ร่างมติ ดูว่าทุกคนรับรองไหม ถ้ารับรองก็ถือว่าประสบความส าเร็จ สาหรับการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ มติต่างๆต้องนาไปให้ ทางจังหวัดรับรองก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยในทางปฏิบัติ
เพราะการปฏิบัติกับภาควิชาการไม่สอดคล้องกัน ต้องไปดูตอนปฏิบัติว่าปฏิบัติได้กับกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่
ไหน เช่น การจัดการระบบอาหารโรงเรียนเกี่ยวข้องกับทั้งครู นักเรียน แม่ค้า การห้ามแม่ค้าขายบางอย่างก็ทา
ไม่ได้ เพราะแม่ค้าจะโวยวาย ส่วนคนจริงๆที่จะมาทาเพื่อสาธารณะไม่ค่อยมี มีไม่ถึง 50% เช่น การประชุมครั้งนี้
มีเงินให้ก็มา พอเสนอเงิน ทุกคนก็จะมาทันที โดยบอกว่าทาทาไมเสียเวลา แต่ที่ตนเองมาเพราะต้องการเรียนรู้
แต่ก็สมความคาดหวังคือได้พูด อยากเสนอความคิดเห็น สาหรับส่วนวิชาการของการประชุมน่าก็เชื่อถือ แต่การ
ปฏิบัติยังไม่เต็มร้อย มติบางเรื่องไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ บางคนบอกว่า “สมัชชาคืออะไร ไม่รู้จัก” เลยไม่รู้จะให้
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนอย่างไร “สมัชชาจังหวัดคือใคร ไม่เข้าใจ” เนื่องจากการออกสื่อโฆษณาทางวิทยุมี
ข้อบกพร่อง เข้าใจเฉพาะกลุ่มวิชาการ เจ้าหน้าที่ แต่ภาคประชาชนจริงๆไม่เข้าใจทาให้คนไม่ให้ความร่วมมือ
ศรัทธาต่อกระบวนการสมัชชา ปีหน้าตั้งใจจะมาอีก แต่ปกติจะเป็นคนใหม่เพื่อให้เปลี่ยนหมุนเวียนกัน ครั้งหน้า
ควรรับรองที่นั่งให้มากกว่านี้ คนที่ไม่ได้นั่งก็จะไปเตร่ สถานที่ควรรองรับได้มากกว่านี้ ผู้ติดตามถ้าไม่มีที่นั่งจะรับรู้
ได้อย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชา ดังนั้นขอความกรุณาให้อยู่ฟัง ส่วนกรณีที่ 3 ระบุความคิดเห็นในทิศทาง
ค่อนข้างลบ โดยระบุว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการที่ดี แต่ควรตอบสนองให้ตรงกับ
จุดประสงค์ และไม่เห็นว่าจะตอบกับเป้าหมายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เฉพาะพื้นที่และของชาติได้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นอาหารในโรงเรียน เนื่องจากการรณรงค์ให้อ่านฉลาก GDA
ทากันมานานแล้วในโรงเรียนประถมศึกษา แต่ หากการอ่านฉลาก GDA เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนใหม่ แต่
อย่างน้อยควรได้บรรจุเข้าไปในมตินี้ “อย่าใช้ของคุณ (กรรมการ) เป็นบรรทัดฐาน” ส่วนประเด็นอาหารใน
โรงเรียนเท่าที่เห็นมีตัวแทนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมา ซึ่งเค้าไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียน ทาให้ การมางาน
ครั้งนี้ไม่สมกับที่คาดหวัง จากประเด็นการอ่านฉลาก GDA ที่ตกไป ไม่สามารถนากลับไปถ่ายทอดให้ทางจังหวัด
ได้ เพราะสมัชชาไม่รับฟังสิ่งที่ตนเองเสนอไป “เอาตัวเองเป็นใหญ่” สาหรับการประชุมครั้งหน้าต้องให้มีความ
แตกต่าง ควรให้ที่ประชุมสามารถยกมือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอไหมเหมือนกับในสภา ที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทา “ไม่เป็น ประชาธิปไตย ไม่มีเสียงของประชาชน” “เผด็จการ” ตรงนี้ไม่พอใจอย่างยิ่ง “เหมือน สส.ที่ทา
หน้าที่ตัวเองไม่ได้” จะไปทากับหน่วยงานอื่นที่เห็นความสาคัญกับตนดีกว่า ซึ่งมีอยู่มากมาย ตนเองไม่ทาสมัชชา
ก็ได้ ไปทา อย.น้อย ไปทากับคุ้มครองผู้บริโภคดีกว่า เพราะเค้าให้รางวัล ให้เกียรติบัตร มีแรงจูงใจ โดยตนเอง
เบื่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แนะนาให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติลงมาปฏิบัติเอง มาทาในสถานศึกษาเองแล้วจะรู้
ถ้าเป็นอย่างนี้ ชาติก็ถอยหลังไปอีก 10 ปี และจะไม่มาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกต่อไป สาหรับ
กรณีที่ 3 ยังได้ให้ข้อสังเกตและข้อมูลน่าสนใจอื่นๆอีกว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ “ไม่ประทับใจ
ไม่อลังการ ไม่ดึงดูด ไม่ป๊อบ” มีการเลื่อนมา 2-3 หน คนน้อย เมื่อเทียบกับงานของกรมคุ้มครองผู้บริโภคที่ไป
ร่ว มมา คนเยอะกว่านี้ อีก จั ดกัน ระดับอาเซียน ไม่เห็ นว่าคนอื่นก็ตั้งใจทางานในจุดของเขา ทั้งยัง “ไม่เ ป็ น
ประชาธิปไตย” น่าจะมีการถามด้วยว่ามีใครเห็นด้วยกับที่ตนเสนอไปบ้าง
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ภาคผนวก 4
สายธารมติรา่ งมตินโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็น
และเหมาะสมสาหรับประชาชน
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สายธารมติ “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
นโยบายตรวจสุ ข ภาพที่ จ าเป็ น เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ยิ น ชื่ อ ประเด็ น นี้ ก็ เ กิ ด ค าถามที่ ส งสั ย ขึ้ น มามากมาย
โดยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของมตินี้ คาถามที่สงสัย เช่น “อะไร...คือการตรวจสุขภาพที่จาเป็น ?” “คนหนึ่ง
อาจบอกว่าจาเป็นแต่กับอีกคนหนึ่งอาจคิดไม่ตรงกัน ” “การเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ยังไม่เท่าเทียมกัน
ยกตัวอย่างใกล้ตัว เช่น นักวิจัยเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยยั งไม่รู้จะเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ต้นเองจากที่ไหน ไหนจะค่า
รักษาพยาบาล การเดินทางไปรักษาก็ไม่สะดวก แล้วนับประสาอะไรกับการตรวจสุขภาพประจาปี หากต้องเจียด
เงินเดือนที่แทบจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อไปตรวจสุขภาพ (ซึ่งบางครั้งอาจจะดูสาคัญน้อยกว่าการ
ผ่อนชาระหนี้)” นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยจานวนไม่น้อยที่ประสบเช่นเดียวกันนี้
เส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่ายี่สิบปีกว่าจะก่อเกิดสายธารนี้ขึ้นมาได้ ทาให้ผู้วิจัยรู้สึกชื่นชม
คณะทางานที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยมีมาตรฐานหรือนโยบายการตรวจสุขภาพ
การก่อเกิดสายธาร
ส าหรั บ การก่ อเกิ ดสายธารประเด็ นนี้ นั้ น หากจะเปรีย บดัง ต้ นน้ าที่ผุ ด มาจากความสนใจของกลุ่ ม
นักวิชาการที่คลุกคลีและเห็นช่องว่างปัญหาจึงพยายามขับเคลื่อน

ก่อเกิดสายธาร.....จาก “งานและความสนใจ”
รศ.นพ.สุรเกียรติ ประธานคณะทางานเฉพาะประเด็น ได้ย้อนถึงเส้นทางที่ยาวนานกว่ายี่สิบปีของเรื่อง
การตรวจสุขภาพว่า
“เป็ น ความรู้ สึ กส่ วนตัว กว่ายี่ สิ บ กว่าปีว่าการตรวจสุ ขภาพควรมีมาตรฐานไทย เคยมีการพูดคุยกัน

ในรามา เคยมีกระแสทางวิชาการ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มีการเริ่มทางานเรื่องมาตรฐานไทย ชุดตรวจ
สุขภาพคืออะไร เป็นสิ่งที่เราสนใจ แต่ไม่ได้ลงมือทาอย่างเป็นทางการ ตอนนั้นทากับหมอชาวบ้านซึ่ง
เป็นเชิงป้องกันมากกว่า ก่อนนี้ที่จะมีสมัชชา มีนักวิชาการพยายามทามาแล้ว โดยได้รับทุนจาก สวรส.
สิบกว่าปีแล้ว ได้ตีพิมพ์หนังสือมาเล่มหนึ่ง เผยแพร่โดยหมอชาวบ้าน เคยเผยแพร่ในวารสารการแพทย์
ไทยซึ่งไม่ได้กระทบต่อนโยบาย เมื่อสี่ห้าปีก่อนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติได้ให้หมอเชิดชัย (นพ.เชิดชัย
นพมณีจารัสเลิศ) จากศิริราช ทบทวนในเชิงวิชาการอีกครั้งแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ วันหนึ่งหมออา
พลได้เชิญผม หมอเชิดชัย เชิญอีกสี่ห้าคนมาคุยกันได้แนวทางคร่าวๆ มา”
จากคาบอกเล่าสะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มนักวิชาการที่จะขับเคลื่อนประเด็นเรื่องมาตรฐานการ
ตรวจสุขภาพของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการก่อรูปประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้ง

ก่อเกิดสายธาร.....จากเสียงเรียกร้องของประชาชน
คาบอกเล่าของคุณนิรชา อัศวธีรากุล เลขานุการคณะทางานเฉพาะประเด็นฯ ถึงที่มาของการผลักดัน
ประเด็นนี้เพื่อให้เป็นนโยบายสาธารณะระดับชาติ ว่า
“เมื่อเริ่มสานั กงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ตอนที่ร่าง พรบ.สุขภาพ เราสอบถามความเห็นซึ่ง

ประชาชนอยากให้เติมเรื่องสิทธิเรื่องอะไรบ้าง ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปรากฏว่า เขาให้เติมเรื่องตรวจ
สุขภาพประจาปีในพรบ. จากนั้น สสส. ก็สารวจประชาชนในกทม.และปริมณฑล กิจกรรมที่สาคัญที่สุด
ในมุมมองของท่านในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ปรากฏว่าอันดั บหนึ่งคือเรื่องการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้รับเพื่อทา พรบ. และเราเห็นว่าสาคัญ พอเข้ากฤษฎีกาครั้งสุดท้ายเขาให้ตัดออก
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เพราะมีเข้าร่วมประชุมจากหมออนามัยท่านหนึ่งบอกว่า เรื่องสิทธินั้นอยู่ใน พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติแล้ว แต่พอไปดูรายละเอียดเป็ นคนละประเด็นกัน อาจารย์สมชัยก็เลยให้ตัดออกไป ก็เลยไม่มี
เรื่องนี้ปรากฏใน พรบ.สุขภาพ ตอนนั้นที่เห็นประชาชนให้ความสาคัญเราเลยจัดเวที ทาเอกสารมา
เผยแพร่ส่ วนหนึ่งจัดเวทีร่ว มกับ สวรส. ด้ว ย ในการประชุมวิช าการ สวรส. แล้ ว นาเสนอเรื่องนี้ซึ่ง
ประชาชนก็สนใจ แต่บางเรื่องอย่างเรื่องอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพแรงงานต่างๆ ยังขาดความ
ชัดเจนเรื่องรายละเอียดการตรวจตั้งแต่เมื่อปี 2543 – 2544 จนบัดนี้ก็ยังไม่ต่างกันเลย ผ่านมากว่าสิบ
กว่าปี นั่นก็คือ มีความสาคัญ แต่ว่าก็มีการตั้งคาถามว่าทาไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีอะไรเกิดขึ้น
ระหว่างทางเหล่านี้ อันนี้เกิดขึ้นก่อนยุดที่จะเป็น สช. ในช่วงที่เป็น สปรส. ก็มีการจัดรณรงค์เรื่องนี้
ประชาชนก็ส่งคาถามมาทางสื่อ สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าจะชื่อว่า เวทีปฏิรูป ปัจจุบันใช้เป็น สานพลัง คนสนใจ
เยอะ จึงหยิบมาเป็นในแง่ดีมานของประชาชน”
การบรรจบของต้นน้าสูส่ ายธารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จากกลุ่มนักวิชาการที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการตรวจสุขภาพ ประกอบกับความ
สนใจของประชาชนที่ส่งผ่านจากผลสารวจ ทาให้ นพ.อาพล วัฒนจินดา ให้ความสนใจ จนเมื่อเวลาประจวบ
เหมาะจึงได้มีการพูดคุยกัน ทาให้สายธารมตินี้เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมา แรกเริ่มประเด็นนี้ถูกเสนอภายใต้หัวข้อ
“นโยบายการตรวจสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง ” โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมี รศ.นพ.สุร
เกียรติ อาชานานุภาพ ดารงตาแหน่งประธานมูลนิธิ และมีองค์กรสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนประเด็น 2 องค์กร
ได้ แ ก่ ศู น ย์ น โยบายและการจั ด การสุ ข ภาพ และ ส านั ก งานกองสนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
ซึ่งผู้เสนอประเด็นคาดหวังว่า “การใช้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะทาให้เกิดการผลักดันเรื่องนี้เป็นนโยบายสาคัญ
ระดับชาติ และเกิดการสื่อสารสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยร่างข้อเสนอนี้ทาให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ จัดให้มีชุดสิทธิประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง” (แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ, 2556)
คณะทางาน
จากเอกสารการแต่งตั้งคณะทางานเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นนโยบาย
การตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน มีคณะทางานทั้งสิ้น 20 ท่าน (รายละเอียดดูเพิ่มเติมที่
คาสั่งอนุกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย) ดังนี้
ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน นพ.กิจจา เรืองไทย นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร
คณะทางาน ประกอบด้วย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ (ประธานคณะทางาน) นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยา
กร (รองประธาน) อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการสานักงานประกันสังคม เลขาธิการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักความปลอดภัยแรงงาน นายกแพทย์สภา นายกสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์
ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ทีมเลขานุการ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค นางนิรชา อัศวธีรากุล
จากคาบอกเล่าของคณะทางานเกี่ยวกับ การเชิญภาคีผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสียมาร่ว มกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะครั้งนี้ แม้ว่าภาคีแต่ละส่วนอาจจะมีส่วนร่วมต่างกัน เช่น การเข้ามาไม่ต่อเนื่อง แต่ทุกฝ่ายมี
ทัศนคติที่ดีต่อการร่วมทางานครั้งนี้
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“ข้อดี คือ การเอาภาคีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยออกแบบกระบวนการให้

เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมทางาน ซึ่งเป็นโอกาสได้ทบทวนได้เห็นข้อเปรียบเทียบได้
เห็นว่าไม่มีมาตรฐานกันเลย ถ้าดูในเอกสารจะเห็นเลยว่าประกันสังคมยังไม่มีสิทธิในการตรวจสุขภาพ
เลย ราชการก็ให้สิทธิเยอะเกินไป ส่วนประกันสุขภาพสามสิบบาทให้สิทธิการรักษาหลายโรคอยู่ เช่น
เอ็นซีดี (NCDs) เห็นชัดเลยว่าไม่มีมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะขาดสิทธิไป มันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีวะ ความเสี่ยง
ด้านอาชีพ แต่การตรวจสุขภาพทั่วไปไม่มี จะครอบคลุมเฉพาะเมื่อเจ็บป่วย”
“ประเด็นตรวจสุขภาพนี้น่าสนใจคืออาจจะเคยคลุกกับวงโน้นวงนี้มา ประเด็นนี้ค่อนข้างครบแล้วก็แต่

ละท่านที่เข้ามามีเนื้อวิชาการติดตัวมา อย่างประธานมันเลยทาให้เข้มแข็งและไปได้เร็ว ที่สาคัญก็คือมัน
ก็เ ป็น แบบพอสสิ ที ฟ แอปโพส (positive approach) นั่ นแหละ อย่ างมติต รวจสุ ขภาพ เหมื อนกั บ
มองเห็นแนวทางสู่อนาคตแล้วนะ เรามองว่าถ้าเป็นขาเคลื่อนก็มุ่งความหวังไปที่มูลนิธิหมอชาวบ้านของ
อาจารย์ เพราะเป็นองค์กรที่สังคมมองภาพพจน์ว่าเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ลักษณะแบบนี้
จะทางานแนวนี้ได้ แล้วก็บารมีของอาจารย์ด้วย”
การหล่อเลีย้ งสายธาร

การประชุมของคณะทางาน

สายธารนี้เป็นตัวอย่างของการขึ้นประเด็นนโยบายสาธารณะว่า หากสะสมองค์ความรู้ทางวิชาการมา
มากระดับหนึ่ง กระบวนการยกร่างประเด็นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยาก จุดที่น่าสนใจของคณะทางานนี้ คือ กระบวนการ
หรือยุทธวิธีที่ทาให้กระบวนการมีความเป็นกลางมากขึ้น ไม่มุ่งเน้นโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ภาคีที่เข้ามาร่วมนั้น
ทารู้สึกเห็นด้วย ให้ความร่วมมือและอยากขับเคลื่อนต่อ
“ตอนคุยกันเราคิดว่าเราจะไม่แตะ เราให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ให้เรียกร้องอย่างจาเป็นไปตรวจก็เกินจาเป็น

ก็เหมือนการใช้ยาที่มีบัญชียาหลัก ถ้าเขาจ่ายยาเกินยานอกซึ่งเขาไม่ได้ห้ามแต่ขอให้ผู้บริโภคมีข้อมูลใน
การตัดสิน ใช้แนวเดียวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ เราไม่สามารถใช้กฎหมายว่าห้ามตรวจอย่างนี้ไม่ใช่ นี่
เป็นยุทธวิธีที่คุยกันในทีมที่ไม่สร้างศัตรู ลักษณะนี้ป ระชาชนไม่รู้ ขาดข้อมูลมาตรฐานทางวิชาการก็ขาด
ข้อมูล กระแสสร้างดีมานสูงมาก คนเข้าใจว่าเหมือนเชค (check) รถทุกหกเดือน ทุกห้าหมื่นกิโล มัน
ไม่ใช่ คนไม่ใช่เครื่องจักร แต่คนคุ้นเคยว่าตรวจเชค (check) ประจาปีเหมือนเชค (check) รถซึ่งไม่ใช่
จริงๆ มันคือ Annual Health Check Examination Annual ก็คือประจาปี บางอย่างประหยัดได้สอง
ปีสามปีก็แล้วแต่โปเกรสซีพ (progressive) เพราะการตรวจประจาปีถ้าสงสัยค่อยตรวจ อย่างเบาหวาน
ไม่เคยเป็นก็ตรวจอยู่อย่างนั้นแหละ บางคนตรวจทุกสามเดือน ถ้าไม่มีความเสี่ยง ไม่มีกรรมพันธุ์ รูปร่าง
ไม่อว้ น สักสองสามปีค่อยตรวจ”
“เน้นเรื่องข้อมูล มาตรฐาน การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคแล้วจะลิงค์ (link) สามกองทุนเป็นหลักเพราะเขา
เป็นคนคุมนโยบาย แล้วสามกองทุนคลุ มก็จะพรึบไปหมด ปัญหาจากภาคเอกชนจะน้อยลง ถ้าสาม
กองทุนเห็นด้วยก็เท่ากับลิงค์ (link) โดยตรงกับเจ้าของเงิน ถ้าเขาเข้าใจแล้วซื้อมันจะง่ายกว่าการไม่มี
ใคร แต่ถ้าจะให้ชัวร์แน่นอนก็ไม่ต้องมีแต่เขา”
“เราทาวิชาการมานาน เราไม่มีแทก (track) เชื่อมต่อนโยบาย ปัญหานี้คนตระหนักพอสมควรในบ้าน

เรา แต่ไม่มีใครเล่น จัดไม่เป็นระบบ ไม่เชิงว่าสาเร็จนะจุดนี้ น่าจะมีอิมแพค (impact) อย่างน้อยสาม

130

กองทุนเขาเข้าใจ เขาเริ่มที่จะมาทบทวน เพียงแต่อาจจะมีกิจกรรมคู่ขนาดที่ควรจะทาแต่ไม่ได้ทา
วิชาการมาตรฐานไทยต้องออกมา ในมุมมองนักวิชาการ ต้องมีอานาจ (authotiry) นะ”
กระบวนการปั้นประเด็นจากคณะทางานไปสู่อนุวิชาการจากเวทีการรับฟัง
จากการสัมภาษณ์คณะทางาน ได้มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
ในหลายประเด็น ดังนี้
“เหตุการณ์ที่เกิดสามพรานเพราะมี คจ.สช. ซึ่งไม่เคยเข้าวงอนุวิชาการเลย ปกติเราพัฒนาเอกสารผ่าน

วงอนุวิชาการ นี่เหมือนสอบทีซีส (thesis) พอไปชุดใหญ่ไม่เคยได้เข้ามาเลย แล้วมาวิจารณ์ในวันสุดท้าย
ที่เราจะปิดมติคือไม่มีการพัฒนาอะไรแล้ว ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ต้องไม่เป็นอย่างนั้น แล้วเขาก็ให้
ความสาคัญกับคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย มันมีความลาดับ จริงๆ ส่วนที่ใกล้ชิดและพัฒนามากับเรามา
ตลอดต้องมีสิทธิมีเสียงหมายเลขหนึ่งที่ว่าจะให้แก้หรือไม่แก้ อันนี้ส่วนหนึ่ง แต่องค์ประกอบก็พยายาม
ดึงมาจากหลายภาคส่วน แต่ว่าจริงๆ แล้ว คณะทางานเฉพาะประเด็นในความเห็นส่วนตัวกุ้ง เรื่องนั้นๆ
คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคณะทางานเฉพาะประเด็น รู้ดีที่สุดไม่ใช่กรรมการอนุวิชาการหรือ คจ.สช. เลย และอนุ
วิชาการเขาก็พยายามเอามาจากหลายภาคส่วน โดยมีหลักการว่าถ้าเราจะเขียนเอกสารออกไป คนที่
เป็นประชาสังคมถ้าเกิดเขาอ่านของเราแล้วไม่รู้เรื่องนั่นเป็นเหตุว่าเราต้องเขียนให้เขาเข้าใจด้วย แต่ใน
แง่ของวิช าการเขาไม่น่าจะคอมเม้น (comment) มุมแบบของเขา แต่ว่าเม้นว่าอยากให้อ่านง่ายขึ้น
จริงๆ ก็รับได้นะ”
“ ปั ญ หาอยู่ ที่ ว่ า ใครท า ความไม่ เ ข้ า ใจ การที่ จ ะมาสอบที ซี ส (thesis) ตรงนี้ ยั ง ไม่ แ ฮปปี้ (happy)

อนุวิช าการเขาไม่รู้เรื่อง เขาไม่ทาการบ้าน ผมใช้คาว่า เขาไม่อ่านเปเปอร์ (paper) วิจารณ์เวิร์ดดิ้ง
(wording) วิจารณ์ตามใจฉัน อันนี้พูดมานานแล้ว กระบวนการภายในของ สช. เองต้องคิดใหม่ทาใหม่
ในใจคิดว่าควรมอบหมายให้หนึ่งถึงสองคนมาประกบชุดนี้จะได้รู้เรื่อง ไม่ใช่ว่าเข้าถึงที่ประชุมใหญ่
ไอ่คนไม่รู้เรื่องก็ปากมาก นี่คือวิธีการสอบทีซีส (thesis) เหมือนดีเครดิต (discredit) คนทางาน”
“ถ้าเราเจอคนที่ไม่รู้เรื่องก็เป็นข้อดีของเราที่เราต้องคิดหนักขึ้น ร่างแรกเรามีปัญหาจริง แต่เราก็ปรับ

ให้สมูท (smooth) ขึ้น ก็มีการเปลี่ยนจากร่างแรก ร่างสอง ร่างสาม เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ในเชิง
เนื้อหา”
“ผมค้านทาไมต้องมีตัวเลขบรรทัด รุงรังมากเลย คนไม่คุ้น ใช้พารากราฟที่เท่าไหร่ หน้าเท่าไหร่พอ มัน

ลงเป็นบรรทัดเลย อ่านไม่รู้เรื่อง มีหัวข้อย่อยๆ ไม่เห็นเอาท์ไลท์ (outline) ว่า อะไรสาคัญ ผมถามกุ้งว่า
ไม่เอาฟอร์แมทได้ไหม อย่ายึดติดกรอบ คนเราต้องศิล ปะพุฒปรามาส คนเราต้องไม่ยึดธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติต่อๆ กันมา สะสมเป็นดินพอกหางหมู”
“ผมว่ามันมีหลายขั้นตอน จากร่างแรก เปลี่ยนไปเยอะ ได้เรียบเรียงให้ง่าย ชัดเจน เนื้อหาอ่านง่ายขึ้น”
“ เสนอให้ ทาวิช าการควบคู่ มาตรฐานที่เขาทามาแล้ ว สองสามปี เพราะนี่มันตอบไม่ได้ว่า แอ็กซ์เรย์

(x-ray) จาเป็นหรือไม่ มันมีข้อมูลแต่เราไม่มีข้อสรุปทางวิชาการในเรื่องนี้ ต้องรอขั้นตอนชาติ ผมว่าช้า
ไปนิดหนึ่ง ต้องทาคู่ขนาดตั้งแต่แรก แต่นี่ต้องรอเริ่มต้นใหม่ รอคณะกรรมการก็เลยช้าไปหมด ทีแรกผม
มองว่าทางานวิชาการเสร็จ แล้วออกมาตรฐานไทยมันมีข้อมูลเพียบเลย แต่นี่ไม่ใช่วิถีแบบสมัชชา เพราะ
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เรายืดติดสมัชชา ผมมองว่าต้องมีมติแน่ๆ ต้องมีมาตรฐานไทย ทาคู่ขนาดได้เลย นี่เสียโอกาสไปหกเจ็ด
เดือน เพราะเรายืดติด ผมคิดว่าอย่าไปยืดติดวิธีการพอยืดติดที่ให้เราขับเคลื่อน ไม่มีพลัง พลังอาจจะไม่
มากพอ ทุกวันนี้เราไม่กล้าพูดว่าอะไรที่ไม่ควรฟันธงจากราชการ ต้องมีเวทีวิชาการซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้ว
มันถูกอยู่บนหิ้ง ไม่ได้มูฟ (move) ต่อ”
การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
“การรับรับฟังเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะปรับ แต่ว่าปกติเอกสารจะเป็นการไม่ได้ให้รับฟังช่วง
ปรับเอกสาร ก็เหมือนเอกสารก็เหมือนถูกอยู่ในแพคเกท (package) ส่วนหนึ่ง แล้วค่อยให้เขาไปดู ซึ่งที่
แน่นอนอะไรที่อยู่ในเพคเกท (package) แล้วเนี้ย การที่จะเห็นไส้ในทั้งหมดย่อมต่างจากการที่เขาเห็น
ไส้ในตั้งแต่แรกที่ไม่มีกล่องอะไรเลยถูกไหมค่ะ อันนี้เป็นกล่องที่สวยขึ้น เพราะฉะนั้นการเข้าสู่เนื้อข้างใน
ก็จะได้ได้น้อยลงอยู่แล้ว
ในช่ว งเปิดรับฟังความเห็น หลังๆ ก็มีการปรับกระบวนการ เช่น เมื่อก่อนรับฟังความเห็น
มากกว่าในล่าสุดนี้ แต่เรามีการประเมินกันเองแล้วดูเหมือนว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลย เลยปรับเหลือ
ครั้งเดียวนะคะ ด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่น บางทีอนุมัติงบประมาณกระชั้นชิด เคยจัดระดับภาคให้เป็น
ผู้แทนแต่ละจังหวัด ถ้ามองว่าคนนั้นเป็นผู้แทนจริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่อ งการมีส่วนร่วมอีก พอมาแต่ละ
ภาคก็มีประเด็นในใจต่างกัน เช่น ภาคกลางสนใจลุ่ มน้า ถ้าเอาประเด็น One Health อาจจะไม่ถูก
ปรับเปลี่ยนมากนัก เพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจเยอะ แต่ถ้าเป็นเรื่องลุ่มน้าใช้เวลานานมากมันขึ้นอยู่กับ
ประเด็นความสนใจส่วนนั้นด้วย”
ทุกประเด็นต้องเป็นประเด็นชาติไหม หรือประเด็นชาติทั้งหมดต้องผ่านการรับฟังทั้งหมด
“มีคนเคยเสนอว่าปีหนึ่งมีไม่น่ าเกินห้าเรื่องจะได้แรงและทาด้วยกันได้เต็มที่เพราะมันเรื่องของชาติ

เพราะเรามีสมัชชาเฉพาะพื้นที่อีก เดิมเราวางแผนว่าปีนี้น่าจะมีห้าสิบเรื่องแล้ว ห้าสิบเรื่องที่ถูกชูมาเป็น
ของชาติเราหมายหมั้นปั้นมือว่าจะให้มันถูกขับเคลื่อนผ่านพื้นที่ ไม่งั้นก็ถูกหยิบยกเป็นระดับชาติเท่านั้น
ในทางปฏิบัติไม่ได้ สุดท้ายเราก็เลยมีอีกกลไกหนึ่ง เรียกว่า พีเอชเอ (PHA) หรือ สมัชชาสุขภาพระดับ
จังหวัด ตั้งกลไกไม่ต่างจากชาติ แล้วอาศัย สสจ. เป็นเหมือนกลไกเลขานุการ ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะพูด
แรงว่า ล้มลุกคลุกคลาน แต่อาจจะไม่รุนแรงขณะนี้ เมื่อปี 44 เมื่อเราเริ่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพขั้น
มา เหมือนการลองผิดลองถูก ตอนนี้เคยให้กลุ่มประชาสังคมเป็นแกนนา แล้วพอปีที่สองปีที่สามเราก็ได้
เรียนรู้ว่าคนเหล่านี้มันไม่ใช่ บางคนมาจากสานักงานสาธารณสุข แต่ปรากฏว่า นพ.สสจ. ไม่เอาคน
เพราะเป็นแบคลีส (blacklist) สสจ. ปรากฏว่าเขามาเป็นแกนนาสมัชชาเรา เราก็หาคนยาก ก็เริ่มต้น
จากฐานข้อมูล ซึ่งสมัยโน่นมีใครกล้าก็โยนงบไป ซึ่งคนนั้นก็ได้งบเยอะมาก และเป็นเหมือนเจ้าพ่อเรื่องนี้
ในพื้นที่ ตอนหลังก็ปรับลองให้แกนไปแอยู่ที่ภาครัฐ เดิมเราไม่อยากแข็งๆเป็นภาครัฐ แต่เราก็เจอปัญหา
ประชาสังคมบางทีงานก็ไม่ส่งให้เรา สมมติว่าหมดกาหนดส่งงานก็ไม่ส่ง ต้องใช้วิธีแก้ปัญหา ต้องเขียนให้
มั่ง อันนี้ตรงๆ นะคะ แต่ว่าเพื่อหลักฐานที่ถูกต้อง ปัจจุบั นนี้มีบางคนก็ยังตามตัวไม่ได้ด้วยซ้า เราก็เลย
คิดวิธีการใหม่เป็นภาครัฐละกัน แต่ภาคประชาสังคมก็เข้ามายากอีก แต่ตอนนี้เรากาลังพยายามเปลี่ยน
มาเป็นภาครัฐอยู่นะคะ ให้เขายืดประเด็นที่สาคัญของจังหวัดขึ้นมา พอเป็นประเด็นจังหวัดจริงๆ เราก็
เชื่อว่าจะถูกนาไปปฏิบัติได้จ ริง แต่อย่างระดับชาติล งไปอาจจะไม่ใช่ของพื้นที่เขา ซึ่งมันก็ยากที่จะ
ขับเคลื่อน”
คณะทางานได้เสนอแนะให้มีการปรับกลไกของคณะอนุวิชาการหลายประการ ดังนี้
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“ทาไมไม่แต่งตั้ง อนุเฉพาะประกบคณะทางานเลย ไม่ใช่มาดูทุกเรื่องแล้วตัวเองไม่ทาการบ้านแล้วมาพูด

มาก สามคนห้าคนดูเรื่องนี้ลึกเลย แล้วที่ประชุมของอนุใหญ่ยอมรับ เห็นความสาคัญ ไม่ใช่มานั่งดู พรี
เซนต์ (present) สิบนาที มันต้องอ่านแล้วถึงวิจารณ์ แม้แต่ประธานยังไม่เข้าใจเดฟิเนชั่น (definition)
ยังไม่เข้าใจเลยว่าการตรวจสุขภาพคืออะไร ต้องมานั่งอธิบายมาให้ฟัง อุตส่ าห์คุยทาในกลุ่มย่อยจนตก
ผลึกละเอียดแล้ว คณะทางานต้องแน่นองค์ประกอบแล้วแต่ประเด็น บางประเด็นองค์ประกอบอาจจะ
กว้างแล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขา ตัวคณะทางานเฉพาะประเด็นต้องแน่นต้องทางานหนักนิดหนึ่ง นี่ให้
เวลาเราไม่นาน”
จากการสอบถามคณะทางานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเด็นนโยบาย
สาธารณะประเด็นอื่นๆ ในมุมมองของท่านเห็นว่า ควรผลักดันเรื่องเดียวให้สาเร็จชัดเจนจะดีกว่า
“ผมจับเรื่องเดียวพอ อย่าไปทาหลายอย่างแล้วทิ้ง ลองดูสิคากี่เรื่องแล้ว ห้าสิบกว่าแล้วได้ข่ าว เข้าใจอยู่

ว่าไม่มีอานาจ ประชาชนก็สาคัญ ต้องเราเรื่องเก่าแล้ว มูฟ (move) ต่อ ไม่ใช่เปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆ ขา
ลงไม่มีเพาเวอร์ (power) มันจะมอบหมายให้กระทรวงให้ทาเขาไม่ทา มอบให้รัฐบาลก็ไม่ใช่ ตอนนี้ก็
ชัดเจนว่าสามกองทุนต้องคุยกับเขาต่อ หลักจากทางานขาขึ้นขาเคลื่อนกันแล้วเมื่อผ่านสมัชชา เมื่อ
วิชาการเราชัดว่าในบ้านเราในขณะนี้ควรตรวจอะไรบ้างมันจะต้องชัดไง นี่เสียดายไม่ทาวิชาการ อุตส่าห์
บอกหมออาพลแล้ว ผมไม่รู้กลไกการทางานของเขาว่าสมัชชาทาอะไร เขาบอกให้ผ่านสมัชชาก่อน นี่ถ้า
ตั้งคู่ขนานผมยินดีดูทั้งสองขาเลย เพราะสาคัญมันมีข้อมูลเพียบ ไอเอชพีพี (HITAP) ทาแต่ก็เฉพาะ แต่
เราเอาเขามาต่อยอดได้ว่าเบื้องต้นขนาดเนี้ยใช้ได้เปล่าเพราะเขาศึกษามาพอสมควร หมอเชิ ดชัย สุรจิต
สามคน แต่สช. ไม่ทา เขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องทา เขายกให้คนอื่นไปก็จบแล้ว คนไม่รับลูกต่อ”
บรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง 1) ที่กาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 หรือ เวที Pre-assembly จัดขึ้นวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 9.0015.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ในวันดังกล่าวได้มีเสนอความคิด
ของของภาคีเครือข่ายที่เ ข้าร่วมในประเด็นต่างๆ (เอกสารรวบรวมความคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอ 7 ร่าง
ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 2556) เช่น
- การปรับชื่อระเบียบวาระ โดยมีการสนับสนุนให้ปรับชื่อตามที่คณะทางานเสนอ 21 เสียง [คณะทางาน
เสนอให้ปรับชื่อเป็น แนวทางการตรวจสุขภาพที่จาเป็นสาหรับประชาชน (เอกสารระเบียบวาระที่ 2.4 ฉบับวันที่
14 ตุลาคม 2556)] และให้คงชื่อเดิม 29 เสียง สุดท้ายที่ประชุมเห็นควรใช้คาว่า “นโยบาย” เนื่องจากนโยบาย
สามารถส่ งผลทั้งระบบ ซึ่ง “แนวทาง” เป็ นการดาเนินการส่ ว นหนึ่งภายใต้นโยบาย เช่น การกาหนดสิ ทธิ
ประโยชน์เรื่องการตรวจสุขภาพที่จาเป็น
- การปรับร่างมติ ซึ่งการนาเสนอของภาคีที่เข้าร่วมมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเสนอแนะ/พิจารณา
เกี่ยวกับเนื้อหาของมติ และการเสนอปรับคาในเอกสาร ตัวอย่างเช่น
 การเสนอแนะ/พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หา เพื่ อ ให้ ม ติ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละครอบคลุ ม ส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การให้เพิ่มบทบาทของ อปท. การระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การเพิ่มบทบาท
ของภาครัฐให้มากขึ้น ฯลฯ
 การเสนอปรับคาในเอกสาร เช่น ให้เพิ่มคาว่า “ที่จาเป็น” หลังคาว่า “การตรวจสุขภาพ” ใน
บรรทัดที่ 23 24 ฯลฯ
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- การแสดงความตระหนักถึงร่างมติที่คณะทางานฯ ร่างขึ้นมา เช่น ควรมีความชัดเจนถึงแนวทางการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็นเพื่อจะได้ทราบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้นครบถ้วนหรือขาดหายไป ฯลฯ

เสียงสะท้อนจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง 2
จากการร่ วมสังเกตการณ์การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง 2 ในหลายๆ จังหวัดนั้นพบว่า
บรรยากาศในห้องประชุมและประเด็นที่มีการนาเสนอนั้น ไม่ต่างๆ จากบรรยากาศการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นร่าง 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 การเสนอยังวนเวียนในเรื่องของการตกแต่งถ้อยคา ผู้ส่วนส่วนใหญ่
ไม่ได้ศึกษาเอกสารมาก่อน บางจังหวัดมีการอ่านเอกสารให้สมาชิกในกลุ่มฟัง บางจังหวัดให้เวลาในการอ่าน
ศึกษาเอกสารแล้วจึงเริ่มการเสนอความคิดเห็น ตัวอย่างเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมประชุม
“มติข้อหนึ่งจุดหนึ่ง การตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการในการดาเนินการที่ใช้

หลักวิชาร่วมกับสถานการณ์ที่เป็นจริง และการตัดสินใจโดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเหมาะสม มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรแก้หลักการให้ คานิยม หลักการและเหตุ ข้อเสนอโอเค แต่คานิยามเหมือนเปิด
ประตู”

“มติข้อสองจุดหนึ่ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและ

เหมาะสม โดยไม่ใช้เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น อันนาไปสู่ความตระหนักและการพัฒนาทักษะในการดูแล
สุ ข ภาพตนเอง รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ข องประชาชน ซึ่ ง ในส่ ว นที่ ร ะบุ ว่ า
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย หน่วยบริการสาธารณะสุข”
“โดยไม่ใช้เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น เสนอให้ตัดออก เพราะมองว่าเป็นการจากัดสิทธิ การรีบการรักษา ใน

เมื่อจะตรวจระบบการตรวจก็มีเท่านั้น แต่บางครั้งถ้าเราไประบุเหมือนเป็นการท้าทาย ถ้าฉันเป็นหนัก
อย่างโรคหัวใจฉันต้องการตรวจ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีราคาสูงก็ตรวจไม่ได้เหรอให้ทายังไง”
“ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยาม พี่อ่านแล้วรู้สึกกากวม การตรวจ ภาษานี่อ่านแล้วต้องตีความต้องทวนสอง
รอบสามรอบ มันจะใช่คาตอบทีเราเข้าใจไหม”
“ปี้งงว่าสมัชชาสุขภาพแต่ละครั้ง ทาไมต้องมีนิยามและคาอธิบายข้อสองข้อสามข้อสี่ หันมีจ๊าดหนักหนา
เฮาก็งงว่าเปิ้นจะเลือกเอาอันไหนแน่”
“อยากเสนอแนะในการใช้ภาษา ถ้าจะอธิบายกาชาวบ้านน่ะ บ่ต้องใจ้กาซ้าเลย”
“พี่ได้เอกสารของสอชอแล้วปี้ก็อ่านผ่านผ่านเนอะ ถ้าอ่านนักแล้วจะซีเรียส แล้วก้อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เลขพารากราฟ ว่ามีความสาคัญอย่างไร”
“ที่พี่เข้าใจคือ การตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมคือการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตามอาการที่

เหมือนว่าจะเป็นตามข้อ สันนิษฐานว่า แต่มันใช้บ่อได้นะ ชาวบ้านไปโรงพยาบาลบอกว่า ข้าเจ้าหู้สึก
ปวดหัวมันหื้อยาพารามาอย่างเดียว มันไม่ได้ถามว่าเคยปวดมาไหมปวดอย่างไร มันต้องเชคตามความ
เสี่ยงว่าจากอะไร ภาวะโรค หรือ สภาพแวดล้อม โรคติดต่อ จากการประกอบอาชีพ การใช้สารเคมีทาง
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ถ้าใช้คาว่า ตามความจาเป็นและเหมาะสม คือ จาเป็นก็คือว่า มันมีพื้นที่นี้ใช้สารเคมีนักมันก็น่าจะมีตาม
ความเหมาะสมอย่างนั้น น่าจะหื้อน้าหนักว่าหมู่นี่ตรวจแล้วต้องตรวจแบบละเอียด มากกว่าแหมตาบลที่
เขาบ่อได้ใช้สารเคมี เขารับจ้างไปเรื่อย.....อีกคน แต่ความหมายของเขาบอกว่า มุ่งเน้นสัมภาษณ์ประวัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ...ก็บรรทัดแรกๆ ไงเฮางง กว่าเฮาเข้าใจต้องอ่านหลายบรรทัด”
“ในเรื่องของความคุ้มทุน คุ้มค่า ไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลกาไรนะ มันเป็นการดูแลขั้นพื้นฐาน ดูแลสุขภาพ

เป็นสวัสดิการที่ควรจะให้ มากกว่าประโยชน์คุ้มค่านะ...มันแค่ความคิดของพี่นะพี่อยู่กับชาวบ้านมาก
เกินไป”
ในมุมมองประชาชน มองว่ามติที่ออกมานั้นต้องอาศัยการตีความในการทาความเข้าใจ
“ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมติ นี่โอเคมันใช่นะ แต่หลักการไม่เคลียเพราะเด่วจะถูกไอ่กลุ่มหลักประกันตีตก

เพราะเขาต้องการให้มีมาตรฐานเดียวอยู่ เรื่องสุขภาพง่ะ ต้องตีให้แตกว่าความจาเป็นและเหมาะสมนี่
อย่างไร มันเขียนข้อเสนอแต่บ่อได้บอกว่าอย่างไร ฮาวทู (how to) ง่ะ ข้อเสนอนี่พี่เข้าใจนะ แต่คานิยม
นี่มันกากวม ในอธิบายเหมือนกับปิดประตู แต่ขณะเดียวกันข้อเสนอมันแบนง่ะ"
“ความเข้าใจภาพรวมเนื้อหา พี่เข้าใจนะว่าเป็นหลักการที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของการต้องการพัฒนาการ
ตรวจสุขภาพที่ดี เพราะมันเกิดถึงระบบเหลื่อมล้าของราชการว่าตรวจไปเท่าไหร่”
“ภาษาถ้าไปสู่มติก็ต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเอาไปใช้ต้องไปแป๋งแฮมหน้อยนึง อย่างหน่วยงานพี่ก็ต้องไป

แป๋งตี้ภาษา มันต้องแปลภาษาเป็นภาษา มันบ่อได้ยากซับซ้อนเกินนะ แต่บางคาบ่อดาย แต่เฮาต้องเข้า
ใจ๋นี่คือภาษาที่เขาใช้กัน ถ้าไม่ใช้ก็ถูกแก้อีก”
วันประชุมสมัชชาชาติ...จากต้นน้าสูป่ ากแม่นา้
หลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมออกไปถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน
มีน าคม 2557 ในที่สุ ด การจัด สมัช ชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึง่ มตินี้ถูกบรรจุ
เป็นระเบียบวาระที่ 2.4 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการคณะที่ 1 ซึ่งมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระเข้าพิจารณา ในห้องนี้รวมทั้งหมด 3 ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระ
ที่ 2.8 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม จากการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ ระเบียบวาระที่ 2.4 นโยบายการตรวจที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน และ ระเบียบวาระที่
2.6 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
บรรยากาศในห้องพิจารณามติ ตามลาดับมตินี้ได้เข้าสู่ระเบียบการพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ 2.8
บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความสนใจระเบียบวาระ 2.8 จนทาให้ที่นั่งไม่พอ
จานวนคนล้นออกมานอกห้องประชุม แต่เมื่อการพิจารณาในระเบียบวาระ 2.8 เสร็จสิ้น ผู้คนทยอยเดินออกจาก
ห้องประชุม กระทั่ง ประธานกล่า วเปิ ดการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.4 นโยบายการตรวจที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับประชาชน มีภาคีเครือข่ายนั่งอยู่ในห้องประมาณ 100 คน
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ภาพ เปรียบเทียบบรรยากาศในการพิจารณาระเบียบวาระ 2.8 และ 2.4 (รอบ 1)

ภาพ บรรยากาศในการพิจารณาระเบียบวาระ 2.4 (รอบ 2-เคาะมติ)

คาบอกเล่าถึงการเตรียมความพร้อมและความคาดหวังจากการเข้าร่วมการประชุม ของภาคีเครือข่ายต่อระเบียบ
วาระที่ 2.4 นโยบายการตรวจที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน
“ในการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ตนได้ศึกษาจากเอกสารร่างมติที่ได้รับไปเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการ

เข้าประชุม รวมถึงมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ว่า เสียงจากทุกภาค
ส่วนจะทาให้นโยบายตอบโจทย์ที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน และภาคนโยบายจะนาไปเป็ นนโยบายที่
ทาให้เกิดผลจริง โดยได้เสนอในร่างมติการตรวจสุ ขภาพที่จาเป็น ให้เพิ่มเติมร่าง 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นแรกเสนอให้มีการพัฒนาแบบประเมินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินตนเอง
ได้ว่าควรไปพบแพทย์หรือไม่ เช่น การส่งตัว และเรื่องที่ตนได้เห็นด้วยตามที่สภาพยาบาลได้นาเสนอ คือ
การตรวจมะเร็งเต้านม” (ผู้เข้าประชุมกลุ่ม MP ซึ่งเป็นผู้เสนอความคิดเห็นในห้องพิจารณาวาระ)
“ได้มีการนาเสนอมตินโยบายตรวจสุขภาพที่จาเป็น ไม่ได้คิดว่าจะนาเสนอในวันนี้ แต่เป็นประเด็นเคย

ร่ว มพูดคุยกับหน่ว ยงานมาก่ อน ประกอบได้พูดคุยกับนายกสภาฯ ที่นั่ง อยู่ใกล้ เคียงกันว่า ตนควร
นาเสนอในประเด็นดังกล่าวออกไป โดยให้เพิ่มเติมข้อ 1.3 พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชนตามอายุและกลุ่มเสี่ยง ตนมีความภูมิใจในการได้เสนอความ
คิดเห็นของตนเองในแง่ของการเป็นตัวแทนของวิชาชีพในระดับดี และคิดว่าดีกว่าที่ตนไม่ได้ร่วมแสดง
ความคิ ด เห็ น ใดๆ อี ก ทั้ ง ตนคิ ด ว่ า กระบวนการทั้ ง หมดเอื้ อ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี และเห็ น
คณะทางานสมัชชาสุขภาพดูมีความมุ่งมั่นต่อการจัดกระบวนการ แต่คิดว่ากระบวนสมัชชาไม่เหมาะสม
กับบริบทประเทศไทย เพราะยังมีหลายคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่ถ้ามีการจัดสมัชชาฯ ขึ้น
บ่อยครั้ง และทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ก็อาจจะค่อยๆปรับตัวได้ อีกทั้งถ้าเป็ นตัวแทนในการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัวแทนจาเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะเราเป็นตัวแสดงในมตินั้นๆ
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ถ้าคนเสนอความคิดเห็นสามารถนาเสนอได้ชัดเจน ประธาน และคณะทางานก็เห็นความชัดเจนในการ
นาเสนอมากยิ่งขึ้น” (ผู้เข้าประชุมกลุ่ม MK ซึ่งเป็นผู้เสนอความคิดเห็นในห้องพิจารณาวาระ)
“พี่เข้าร่วมห้องมตินโยบายตรวจสุขภาพที่ไม่จาเป็น เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ทางานอยู่ เรื่อง

สุขภาพเกี่ยวกับชุมชน แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เนื่องด้วยเป็นการเข้าร่วมในครั้งแรก
เป็ น เพี ย งแค่ ผู้ สั ง เกตการณ์ บรรยากาศในห้ อ งประชุ ม ที่ ไ ด้ สั ง เกตเห็ น คื อ ประธานมี ก ารชี้ แ จ้ ง
วัตถุประสงค์และการดาเนินกระบวนการมีความชัดเจน แต่ผู้ร่วมประชุมและผู้นาเสนอประเด็นไม่เข้าใจ
เอกสารเท่าที่ควร มีการใช้เอกสารในการอภิปรายผิดฉบับ ซึ่งต้องใช้เอกสารร่างสีชมพูในการพิจารณา
ร่างมติ ทาให้เกิดการแก้ไขที่ไม่ตรงกัน และไม่มีผู้ใดแย้งนอกจากประธาน จึงทาให้กระบวนการเกิด
ความล่าช้า อีกทั้งพีไ่ ม่มีความมั่นใจว่าผลที่จะเกิดขึ้นหรือการนาไปขับเคลื่อนจะเป็นไปตามที่ได้พิจารณา
มติกันในห้องประชุมหรือไม่” (ผู้เข้าประชุมกลุ่ม MA ผู้สังเกตการณ์/ไม่มีส่วนร่วมในห้องประชุม)
“การเตรี ย มความพร้ อมครั้ งนี้ พี่เตรียมมาในระดับปานกลาง โดยได้อ่ านเอกสารมาแต่ ไม่ห มดทุ ก

ประเด็น อย่างน้อยได้ศึกษารายละเอียดมาว่ากลไกลของสมัชชาฯจะขับเคลื่อนโดยภาครัฐอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นหลัก สาหรับความคาดหวังในการมาสมัชชาสุขภาพฯ ว่าพีจ่ ะได้กลไก
ไปจัดทาสมัชชาปรับปรุงในการจัดทาสมัชชาสุขภาพพื้นที่ แต่เชิงประเด็นยังไม่คาดหวัง และคาดหวังจะ
ได้แนวทางการทางานของพื้นที่ที่ได้รางวัล ซึ่งเห็นว่าจังหวัดต่างๆ ที่นาเสนอ เป็นงานปกติที่ พี่ทา แต่
อย่างน้อยได้พื้นที่ ตาบลหรือชุมชนนาร่องไปเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น และการหยิบประเด็นเหล่านี้
ลงไปขับเคลื่อนให้ชุมชนเห็นความสาคัญจะทาได้อย่างไร
พี่เข้าร่วมห้องประชุมเป็นหลัก และได้นาเสนอในประเด็นการตรวจสุขภาพที่จาเป็น คือ การ
ตรวจสุขภาพในขั้นพื้นฐาน คือ การที่จะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านการตรวจสุขภาพอย่าง
เดียวจะไม่ส าเร็จ และอาจเป็นการสิ้ นเปลือง แต่ให้ประชาชนมีความส าคัญต่อการดูแลสุ ขภาพขั้น
พื้นฐานและตระหนักด้วย/การรู้จักประเมินตนเอง เพื่อหาความปกติของตนเองก่อน โดยพี่เสนอให้เพิ่ม
ข้อเป็นข้อทีเ่ จ็ดและแปด แต่การนาเสนอไม่ผ่าน เพราะควรจะไปอยู่ในส่วนหลักการและเหตุผล
ความพึงพอใจในบทบาทของตนเพียงแค่ เจ็ดคะแนนจากเต็มสิบคะแนน เพราะไม่ได้เข้าร่วมใน
การประชุมสมัช ชาพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเตรียมมานาเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พี่มาแทน
เพราะผู้ที่มานาเสนอติดภารกิจจึงส่งเรื่อง ให้พเี่ ป็นตัวแทนของเครือข่ายที่จะมานาเสนอในครั้งนี้”
(ผู้เข้าประชุมกลุ่ม MA เป็นผู้มีส่วนร่วมในห้องประชุม)
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสายธารที่ไหลผ่านโคดหินจนไหลสู่แม่น้าสายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง จากข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะ จน
เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556 ผ่านหลักฐานเอกสารที่ถูกปรับแก้มากว่า 8 ฉบับ ได้แก่
1. แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
2. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2556
3. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2556
4. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 56
5. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 56
6. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 56
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7. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 56
8. ร่างมติฯ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 57
จากการเปรียบเทียบเอกสารทั้งหมดพบการเปลี่ยนแปลงหลักๆ คือ การเปลี่ยนชื่อมติ การเพิ่มเติม
รายละเอียด การขยายความให้ข้อความสมบูรณ์ขึ้น (ดูรายละเอียดใน ตารางเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง ร่าง
มติ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน) เช่น
ชื่อเรื่อง ในครั้งแรกที่มีการเสนอประเด็นเพื่อพิจารณากลั่นกลองเป็นระเบียบวาระการประชุม ใช้ชื่อ
ประเด็นว่า “นโยบายการตรวจสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง ” (แบบเสนอประเด็นนโยบาย
สาธารณะ, 2556) ต่อมามีการปรับชื่อเป็น “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็น ” (ร่างมติ ฉบับวันที่ 3 กันยายน
2556) และปรับชื่อเป็น “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน” (ร่างมติฯ ฉบับ
วันที่ 2 ตุลาคม 2556) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยจนเคาะมติ
ข้อเสนอมติ พบว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงการระบุหน่วยงานรับผิดชอบ การะบุขอบเขตให้ชัดเจนขึ้น
บทสรุปสุดท้าย สายธารมติ “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
สายธารเส้นนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่ายี่สิบปี จากความสนใจของกลุ่มนักวิชาการแล้วพยายาม
ผลักดันให้เกิดมาตรฐานการตรวจสุขภาพให้คนไทย ความพยายามให้เกิดความเท่าเทียมของคนในสังคมไทย
เพื่อให้ตรวจสุขภาพอยู่ในขอบเขตที่จาเป็นและเหมาะสม แม้ว่าสายธารนี้จะไหลคดเคี้ยวไปตามกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพชาติ ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ผ่านมวลชนทั้งประเทศเพื่อสร้างการส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
เจ้าของ จนมาถึงปากแม่น้าแล้วไหลลงสู่แม่น้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามของ
คณะทางานในการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทย
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ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
ชื่อเรือ่ ง
นโยบายการตรวจ
สุขภาพเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพอย่าง
แท้จริง
มติ
1. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติให้
ความเห็นชอบให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
และเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ทักษะให้สามารถปรับ
พฤติกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพได้

3 ก.ย. 56

2 ต.ค. 56

14 ต.ค. 56

27 ต.ค. 56

5 พ.ย 56

8 พ.ย 56

18 มิ.ย. 57

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็น

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

นโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน

1. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติให้
ความเห็นชอบให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชาการ โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
และส่งเสริมให้การ
ตรวจสุขภาพกลายเป็น
กระบวนการชักนาให้
ประชาชนตระหนัก
และพัฒนาทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดไี ด้

1. ขอให้สภาวิชาชีพ
และสถาบันทาง
วิชาการด้านเวชกรรม
ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และ
หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกันสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1.1 กาหนดแนวทาง
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็น โดยใช้
กระบวนการในการ
ดาเนินการที่ใช้หลัก
วิชาการร่วมกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง
และการตัดสินใจโดย
ใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างเหมาะสม

1. ขอให้ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ
แพทยสภา สภา
วิชาชีพ สถาบัน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
และ หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1.1 กาหนดแนวทาง
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็น โดย
กระบวนการในการ
ดาเนินการที่ใช้หลัก
วิชาการร่วมกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง
และการตัดสินใจ โดย
ใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างเหมาะสม

1. ขอให้ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ
แพทยสภา สภา
วิชาชีพ สถาบัน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
และ หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
กาหนดนโยบาย หรือ
แนวทาง ดังนี้
1.1 การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการใน
การดาเนินการที่ใช้
หลักวิชาการร่วมกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง
และการตัดสินใจ โดย
ใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างเหมาะสม

1. ขอให้กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ
แพทยสภา สภา
วิชาชีพ สถาบัน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
และ หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
กาหนดนโยบาย หรือ
แนวทาง ดังนี้
1.1 การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการใน
การดาเนินการที่ใช้
หลักวิชาการร่วมกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง
และการตัดสินใจโดย
ใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างเหมาะสม

1. ขอให้กระทรวง
สาธารณสุข โดย
กรมการแพทย์ และ
สานักบริหารการ
สาธารณสุข (สบรส)
เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับ แพทยสภา
สภาวิชาชีพ สถาบัน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
และ หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันสุขภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
กาหนดนโยบาย หรือ
แนวทาง ดังนี้
1.1 การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการใน
การดาเนินการที่ใช้
หลักวิชาการร่วมกับ

1. ขอให้กระทรวง
สาธารณสุขโดย
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและ
กรมการแพทย์ เป็น
เจ้าภาพหลักร่วมกับ
แพทยสภา สภา
วิชาชีพ สถาบัน
วิชาการและ
หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกัน
สุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน กาหนด
นโยบาย หรือแนวทาง
ดังนี้
1.1 ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็น
เหมาะสม เป็นเหตุเป็น
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ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ

3 ก.ย. 56

2 ต.ค. 56
1.2 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็น รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล
1.3 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็น
1.4 ร่วมกับภาค
ประชาชนในการทา
ความเข้าใจร่วมกันใน
การตรวจสุขภาพ
รวมถึงการจัดทาสื่อที่
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพ

14 ต.ค. 56
1.2 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็น รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล
1.3 การพัฒนา
แนวทางปฏิบัติในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
สาหรับประชาชน
1.4 ร่วมกับภาค
ประชาชนในการทา
ความเข้าใจร่วมกันใน
การตรวจสุขภาพ
รวมถึงการจัดทาสื่อที่
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพ

27 ต.ค. 56
1.2 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล
1.3 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน
1.4 ร่วมกับภาค
ประชาชนในการทา
ความเข้าใจร่วมกันใน
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
รวมถึงการจัดทาสื่อที่
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม
1.5 พัฒนาหน่วย
บริการให้สามารถ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสมให้
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5 พ.ย 56
1.2 สนับสนุน การ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล
1.3 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน
1.4 ส่งเสริมการทา
ความเข้าใจร่วมกับ
ภาคประชาชนในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม รวมถึง
การจัดทาสื่อที่
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน
1.5 พัฒนาหน่วย
บริการให้สามารถ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสมให้
สอดคล้องกับพื้นที่
และส่งเสริมให้

8 พ.ย 56
สถานการณ์ที่เป็นจริง
และการตัดสินใจโดย
ใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างเหมาะสม
1.2 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล
1.3 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชน
1.4 ส่งเสริมการทา
ความเข้าใจร่วมกับ
ภาคประชาชนในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
1.5 พัฒนาหน่วย
บริการให้สามารถ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น

18 มิ.ย. 57
ผล และมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับ
ความเสีย่ งโดยใช้
กระบวนการในการ
ดาเนินการที่ใช้หลัก
วิชาการ และการ
ตัดสินใจร่วมกันของ
ผู้รับบริการ
และให้บริการ
1.2 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและ
เหมาะสม รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล
และส่งเสริมการ
นาไปใช้กาหนด
นโยบาย
1.3 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมสาหรับ
ประชาชนตามกลุ่ม
อายุ เพศ และความ
เสี่ยง และจัดให้มสี มุด

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ

3 ก.ย. 56

2 ต.ค. 56

14 ต.ค. 56

27 ต.ค. 56
สอดคล้องกับพื้นที่
และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
ด้วย
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5 พ.ย 56
ประชาชนเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
ด้วย

8 พ.ย 56
และเหมาะสมให้
สอดคล้องกับพื้นที่
และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
ด้วย

18 มิ.ย. 57
บันทึกสุขภาพ
ประจาตัว
1.4 ส่งเสริมการทา
ความเข้าใจร่วมกับ
ภาคประชาชนในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
รวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการตรวจสุขภาพที่
เกินจาเป็นและไม่
สมเหตุสมผล
1.5 พัฒนาหน่วย
บริการให้สามารถ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสมให้
สอดคล้องกับพื้นที่
ประชากร
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
เสี่ยงที่จะเกิดโรค/
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิทธิประโยชน์
สถานการณ์ปัญหา
และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการโดยง่าย

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
2. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง ได้เร่ง
ศึกษาทบทวนสิทธิ
ประโยชน์เกีย่ วกับการ
ตรวจสุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
อยู่ในระบบได้รับการ
ตรวจสุขภาพใน
แนวทางที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยให้
ยกเลิก/เปลีย่ นแปลง/
แก้ไขการตรวจสุขภาพ
ที่มีหลักฐานทาง
วิชาการว่าไม่จาเป็น/
สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
และมีผลทาให้เกิด
ความชะล่าใจ/เข้าใจ
ผิดต่อผลการตรวจ
และมีการพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่อง

3 ก.ย. 56
2. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง ร่วมกัน
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนสิทธิ
ประโยชน์เกีย่ วกับการ
ตรวจสุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
อยู่ในระบบได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และสมเหตุสมผล และ
มีการพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่อง

2 ต.ค. 56
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
อันนาไปสู่ความ
ตระหนักและพัฒนา
ทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง รวมถึง
การส่งเสริมการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น

14 ต.ค. 56
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
อันนาไปสู่ความ
ตระหนักและพัฒนา
ทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง รวมถึง
มีการส่งเสริมการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

27 ต.ค. 56
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
อันนาไปสู่ความ
ตระหนักและพัฒนา
ทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง รวมถึง
มีการส่งเสริมการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค
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5 พ.ย 56
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
อันนาไปสู่ความ
ตระหนัก และการ
พัฒนาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
รวมถึงมีการส่งเสริม
การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

8 พ.ย 56
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยไม่ใช้
เทคโนโลยีที่เกินจาเป็น
อันนาไปสู่ความ
ตระหนัก และการ
พัฒนาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
รวมถึงการส่งเสริมการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

18 มิ.ย. 57
2. ขอให้สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
2.1 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
ส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม
โดยไม่ใช้เทคโนโลยีที่
เกินจาเป็นอันนาไปสู่
ความตระหนักและการ
พัฒนาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
รวมถึงการส่งเสริมการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
2.2 ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ตรวจสุขภาพที่
จาเป็น และเป็น
ประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรครวมถึงการ
ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
3. ขอให้ ก ร ะ ทร วง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ส ภ า
วิ ช าชี พ ด้ า นเวชกรรม
สถาบั น ทางวิ ช าการ
ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต ร ว จ
สุ ข ภาพที่ เ หมาะสม
และถู ก ต้ อ งส าหรั บ
สังคมไทย เพื่อผลักดัน
ให้ มี ก ารใช้ แ ละมี ก าร
พัฒนาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาให้
มี Clinical Practice
Guidelines ฉ บั บ
นั ก วิ ช าการ วิ ช าชี พ
และประชาชน

3 ก.ย. 56
3. ขอให้ สภาวิชาชีพ
ด้านเวชกรรม สถาบัน
ทางวิชาการ และ
กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการศึกษาวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล โดย
พัฒนาให้มี Clinical
Practice Guidelines
ฉบับนักวิชาการ
วิชาชีพ

2 ต.ค. 56
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง ร่วมกัน
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และที่สมเหตุสมผล

14 ต.ค. 56
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง ร่วมกัน
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และที่สมเหตุสมผล

27 ต.ค. 56
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง ร่วมกัน
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม

5 พ.ย 56
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง ร่วมกัน
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม

8 พ.ย 56
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
หลักร่วมกับ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวนและ
พัฒนาสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม

4. ขอให้กระทรวง
สาธารณสุข แพทยสภา
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และ...
เผยแพร่ข้อมูล

4. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา และ สภา/
สมาคมวิชาชีพ ตลอด

4. ขอให้ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สุขภาพ (ทั้งหน่วยที่จัด
สวัสดิการ หน่วย
ประกันชีวิตและ
สุขภาพ และหน่วยงาน

4. ขอให้ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สุขภาพ (ทั้งหน่วยที่จัด
สวัสดิการ หน่วย
ประกันชีวิตและ
สุขภาพ และหน่วยงาน

4. ขอให้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
(ทั้งหน่วยจัดบริการ
หน่วยที่จัดสวัสดิการ
และหน่วยประกันชีวิต

4. ขอให้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
(ทั้งหน่วยจัดบริการ
หน่วยที่จัดสวัสดิการ
และหน่วยประกันชีวิต

4. ขอให้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
(ทั้งหน่วยจัดบริการ
หน่วยที่จัดสวัสดิการ
และหน่วยประกันชีวิต
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18 มิ.ย. 57
3. ขอให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับ สานักงาน
ประกันสังคม และ
กระทรวงการคลัง โดย
กรมบัญชีกลาง
สนับสนุนให้มี
การศึกษาทบทวน
กาหนดและพัฒนาชุด
สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งศึกษาถึงความ
เป็นธรรม และความ
เท่า
เทียมของหลักประกัน
สุขภาพของประเทศ
ไทยทั้ง 3 ระบบ
4.ขอให้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
(ทั้งหน่วยจัดบริการ
หน่วยที่จัด

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
ข่าวสาร/รณรงค์เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ
และเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพสนับสนุนให้
เกิดระบบให้คาปรึกษา
แก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ รวมทั้ง
ระบบตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนรู้
เข้าใจ และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การตรวจสุขภาพทีไ่ ม่
จาเป็นและไม่
เหมาะสม

5. ขอให้มีหน่วยงานที่
พัฒนาระบบที่
เหมาะสมเพื่อรองรับ

3 ก.ย. 56
ทั้งองค์กรเอกชนด้าน
สุขภาพและหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/รณรงค์เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ
และเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพสนับสนุนให้
เกิดระบบให้คาปรึกษา
แก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ รวมทั้ง
ระบบตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนรู้
เข้าใจ และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การตรวจสุขภาพที่เกิน
จาเป็นและไม่
สมเหตุสมผล
5. ขอให้สถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชน
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพที่ถูกต้องเป็นไป

2 ต.ค. 56
จัดบริการ) ร่วมให้
ความเห็น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็น โดย
ถือประโยชน์และความ
ปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชา

14 ต.ค. 56
จัดบริการ) ร่วมให้
ความเห็น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็น โดย
ถือประโยชน์และความ
ปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชา

27 ต.ค. 56
และสุขภาพ) สนับสนุน
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยถือประโยชน์และ
ความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชา

5 พ.ย 56
และสุขภาพ) สนับสนุน
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยถือประโยชน์และ
ความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชา

8 พ.ย 56
และสุขภาพ) สนับสนุน
การตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยถือประโยชน์และ
ความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่
สมเหตุสมผลตามหลัก
วิชา

18 มิ.ย. 57
สวัสดิการ และหน่วย
ประกันชีวิตและ
สุขภาพ) สนับสนุนการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม โดยถือ
ประโยชน์และความ
ปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก
และหลีกเลีย่ งการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่สม
เหตุผลตาม
หลักวิชาการ

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับ

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับ

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับ

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับ

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับ กระทรวง

5. ขอให้สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
การดาเนินงานตามมติ
ในข้อ 1-5

3 ก.ย. 56
เพื่อการป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภาพ
และนาไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ
6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
ศึกษาการจัดตั้งกลไก
หรือหน่วยงานในการ
กาหนดการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล รวมถึง
การตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน การให้
ความรู้หรือคาปรึกษา
แก่ประชาชน และ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามมติในข้อ 1-5

2 ต.ค. 56
กระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ และ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น

14 ต.ค. 56
กระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ และ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น

6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ศึกษาการ
จัดตั้งกลไกหรือ
หน่วยงานระดับชาติ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่
เหมาะสม ในการตรวจ
สุขภาพ [ที่สาคัญคือ
(1) การกาหนด
แนวทางที่จะได้มาซึ่ง
ข้อกาหนดในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยใช้

6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ศึกษาการ
จัดตั้งกลไกหรือ
หน่วยงานระดับชาติ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่
เหมาะสม ในการตรวจ
สุขภาพ [ที่สาคัญคือ
(1) การกาหนด
แนวทางที่จะได้มาซึ่ง
ข้อกาหนดในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยใช้

27 ต.ค. 56
กระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ศึกษาการ
จัดตั้งกลไกหรือ
หน่วยงานระดับชาติ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่
เหมาะสมในการตรวจ
สุขภาพ [ที่สาคัญคือ
(1) การกาหนด
นโยบายหรือแนวทางที่
จะได้มาซึ่งข้อกาหนด
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5 พ.ย 56
กระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ศึกษาการ
จัดตั้งกลไกหรือ
หน่วยงานระดับชาติ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่
เหมาะสมในการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง (1) การ
กาหนดนโยบายหรือ
แนวทางที่จะได้มาซึ่ง

8 พ.ย 56
สาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
6. ขอให้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
ศึกษาการจัดตั้งกลไก
หรือหน่วยงาน
ระดับชาติ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนา
ระบบบริการที่
เหมาะสมในการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง (1) การ
กาหนดนโยบายหรือ
แนวทางที่จะได้มาซึ่ง

18 มิ.ย. 57
ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข
สถานพยาบาลของรัฐ
แพทยสภา สภา/
สมาคมวิชาชีพ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งอยู่ใน
รูปแบบที่ประชาชนทุก
คนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ รณรงค์
เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
6. ขอชื่นชมที่
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขรับที่จะ
ศึกษาการจัดตั้งกลไก
หรือหน่วยงาน
ระดับชาติ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ

3 ก.ย. 56

2 ต.ค. 56
กระบวนการทีส่ ามารถ
อธิบายเหตุผลได้อย่าง
ชัดเจน (2) การ
ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ในการตรวจสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ (3) การ
ให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนด
นโยบาย]

14 ต.ค. 56
กระบวนการทีส่ ามารถ
อธิบายเหตุผลได้อย่าง
ชัดเจน (2) การ
ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ในการตรวจสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ (3) การ
ให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนด
นโยบาย]

27 ต.ค. 56
ในการตรวจสุขภาพที่
จาเป็นและเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการที่
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้อย่างชัดเจน (2)
การตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ในการตรวจสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ (3) การ
ให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนด
นโยบาย]

5 พ.ย 56
ข้อกาหนดในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการทีส่ ามารถ
อธิบายเหตุผลได้อย่าง
ชัดเจน (2) การ
ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ในการตรวจสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ (3) การ
ให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนดนโยบาย

8 พ.ย 56
ข้อกาหนดในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการทีส่ ามารถ
อธิบายเหตุผลได้อย่าง
ชัดเจน (2) การ
ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ในการตรวจสุขภาพ
ของทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ
(3) การให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนดนโยบาย

6. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

7. ขอให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ
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18 มิ.ย. 57
เหมาะสมในการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง (1) การ
กาหนดนโยบายและ
แนวทางที่จะได้มาซึ่ง
ข้อกาหนดในการตรวจ
สุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการทีส่ ามารถ
อธิบายเหตุผลได้อย่าง
ชัดเจน (2) การกาหนด
ตรวจสอบ และควบคุม
มาตรฐาน
รวมทั้งการพัฒนาและ
รับรองระบบคุณภาพ
ภายในห้องปฏิบัติการ
รวมถึงการติดตามการ
ดาเนินงานในการ
ตรวจสุขภาพของทัง้
ภาครัฐและเอกชนและ
(3) การให้ความรู้หรือ
คาปรึกษาแก่
ประชาชน หรือข้อมูล
ในการกาหนดนโยบาย
7. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ

ตาราง 1 เปรียบเทียบความเปลีย่ นแปลง ร่างมติ ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ าเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน”
แบบเสนอประเด็นฯ
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 7

3 ก.ย. 56
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 7

2 ต.ค. 56

14 ต.ค. 56
ผลักดัน และ
แห่งชาติ รายงาน
ประสานงานในการจัดตั้ง ความก้าวหน้าต่อ
กลไก หรือหน่วยงาน
สมัชชาสุขภาพ
ระดับชาติ ตามผล
แห่งชาติครั้งที่ 7
การศึกษาในข้อ 6
8. ขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8

27 ต.ค. 56
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 8
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5 พ.ย 56
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 8

8 พ.ย 56
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 8

18 มิ.ย. 57
แห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 8

ภาคผนวก 5
สายธารมติรา่ งมติ การกากับดูแลสื่อและการสือ่ สาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
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การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ที่มาของประเด็น
การสื่อสารการตลาดเป็ นช่องทางสาคัญในการขยายขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การสร้างกระแส การจดจาตราสินค้า และพฤติกรรมการบริโภค
ในกลุ่มเยาวชน การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นสูบหรือดื่มในกลุ่มเยาวชนหน้าใหม่
ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าความจงใจให้ตราสินค้าและชื่อองค์กรผู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรากฏ
อยู่ในกิจกรรมบริจาคสิ่งของหรือทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและอ้างว่าเป็นองค์การธุรกิจที่ดาเนินการ
โดยการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นอกจากนี้สื่อออนไลน์สามารถเพิ่มพื้นที่โฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีผลโดยตรงต่อการรับรู้สื่อโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีกา ร
นาเสนอประเด็นการกากับดูแลสื่ อและการสื่อสารการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ยาสู บและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(มติการกากับดูแลสื่อฯ) โดยเสนอให้องค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพด้านโฆษณา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาข้อบังคับจริยธรรม แนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับดูแลกันเองในการผลิต
สื่อ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นกระบวนการจัดทานโยบายโดยยึดหลักการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม เป้าหมายของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพคือการนาประเด็นด้านสุขภาพเข้าสู่
การพัฒนานโยบายโดยผ่านการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่วนและในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
เพื่อให้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่าง
เคียงบ่าเคียงไหล่ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงกาหนดขั้นตอนการจัดทาร่างข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุ ขภาพเพื่อให้ เป็ น บรรทัดฐานในการนาเสนอนโยบายสาธารณะตลอดจนถึงการร่างมติเพื่อ
นาเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ที่มาของประเด็นการกากับดูแลสื่อฯจึงผ่านกระบวนการหลักๆ
2 ขั้นตอนของการนาเสนอนโยบายสาธารณะ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการพัฒนาข้อเสนอประเด็นนโยบาย
การจัดการพัฒนาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
การรับข้อเสนอประเด็นนโยบาย และ การพัฒนาประเด็นนโยบายก่อนคัดเลือกเป็นร่างระเบียบวาระการประชุม
การรับเสนอประเด็นนโยบายให้เวลาเปิดรับประเด็นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ช่องทางในการเปิดรับประเด็น ได้แก่
1) การเปิดรับจากองค์กรที่เป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็น 2) ประเด็นที่เสนอโดยองค์กรและภาคีเครือข่ายจากข้อแรกแต่ของปี
ที่ผ่านมา 3) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา 4) มติของคณะกรรมการ ข้อเสนอประเด็นนโยบายจะต้อง
มีกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้กลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นได้พิจารณา และมีรูปแบบในการร่าง
ประเด็น ตามที่คณะกรรมการกาหนด แบบเสนอข้อประเด็นนโยบายต้ องประกอบไปด้ว ยสาระส าคัญ เช่ น
มีหัวข้อเรื่อ ชื่อเครือข่ายหรือองค์กรที่รับรู้และรับผิดชอบ มีความเป็นมาและความสาคัญของประเด็นนโยบาย
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพรวม
มติการกากับ ดูแลสื่ อฯถูกรับมาเป็นข้อเสนอผ่านช่องทางการเสนอประเด็นจากภาคีเครือข่ายที่เป็น
หน่วยงานทางวิชาการ ผศ.ดร.กิตติ กันภัย อาจารย์ประจาภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็น ผู้เสนอประเด็นนโยบายด้านการกากับดูแลสื่อ จากกนั้นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คจ.สช.) ได้คัดเลือกประเด็นมติการกากับดูแลสื่อฯมาเพิ่มหลังจากที่เห็นว่าประเด็นการนาเสนอสาหรับ
การประชุมสมัชชาปีนี้มีน้อยไป (มีแค่ 4 วาระ) คจ.สช. จึงดึงเอาประเด็นเรื่องการกากับดูแลสื่อฯที่ถูกเสนอมา
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จาก ผศ.ดร กิตติเข้า เพิ่มเข้ามาในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 6 (จากสัมภาษณ์ ผศ.ดร เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์)
คจ.สช.จึงทาบทามไปทาง ผศ.ดร.กิตติ ผู้นาเสนอประเด็นมาช่วยนาพัฒนาเอกสารร่างประเด็น ทั้งนี้ ผศ.ดร.กิตติ
กันภัย ได้เสนอให้ คจ.สช. ติดต่อ ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้อานวยการโครงการกลไกสื่อมวลชน
ศึกษาเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Media Monitor) มาเป็นคณะทางานในการร่างประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากว่า ผศ.ดร.เอื้อจิตนั้นมีประสบการณ์ทางด้านสื่อเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปสื่อ และงานทางการเคลื่อนไหวของสังคม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ผศ.ดร.เอื้อจิต
เองได้มีส่วนร่วมกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.เอื้อจิต อาจารย์ได้รับ
เชิญให้เป็นผู้เข้าร่วมในฐานะนักวิชาการสาหรับวาระปฏิรูปสื่อ (การประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3)
เนื่ อ งจากข้ อ เสนอประเด็ น นโยบายสาธารณะที่ เ สนอตามช่ อ งทางดั ง กล่ า วมี ค วามหลากหลาย
คณะอนุกรรมการวิชาการจึงต้องมีการจัดกลุ่มข้อเสนอประเด็นให้เป็นกลุ่ม และเชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็น ได้กาหนดขอบเขตข้อเสนอประเด็นร่วมกัน โดยต้องคานึงถึงความสาคัญของประเด็นและความ
เหมาะสมในการใช้สมัชชาสุขภาพเป็นช่องทางในการนาเสนอของประเด็น ดังนั้นในส่วนของการคัดเลือกประเด็น
นั้นจะมีภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและหารือร่วมกันถึงความเหมาะสมของประเด็นก่อนที่จะทาข้อมูลเพื่อ
ประการพิจารณาของอนุกรรมการวิชาการและ คจสช.
จะเห็ น ได้ ว่ า ช่ อ งทางการรั บ เสนอนโยบายของมติ ก ารก ากั บ ดู แ ลสื่ อ ฯนั้ น มาจากสองช่ อ งทาง คื อ
การน าเสนอประเด็ น ผ่ า นนั ก วิ ช าการ และจากมติ ข องคณะกรรมการจั ด งานสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 6
หากเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของกระบวนการเสนอข้อนโยบายแล้วจะพบว่า ที่ มาของมติการกากับสื่อฯ นั้น
ไม่ได้ผ่านกระบวนการเผยแพร่เอกสารเพื่อให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาก่อนที่จะพัฒนารูปแบบการเสนอ
ประเด็นนโยบาย นั่นคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ได้กาหนดขอบเขตของประเด็น
ด้วยกัน จากการสัมภาษณ์คณะทางานร่างมติกากับดูแลสื่อ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 พบว่า ทางคณะทางาน
สมัชชาสุขภาพได้ส่งจดหมายประเด็นการท้วงติงถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากมตินี้ผ่านการรับรองจาก
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 โดยหน่วยงานที่ท้วงติงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการทางานที่ซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานที่กากับดูแลการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก กลัน่ กรองประเด็น จัดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุม
คจ.สช. จะเป็นกลไกหลักในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศ ร่าง ระเบียบวาระการประชุม
ของสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นแต่ ล ะปี โดย คจ.สช.จะรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอจากคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการ
คณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลประเด็นที่ควรเสนอหลังจากที่ประเด็นได้ผ่านกระบวนการพัฒนา
ประเด็นในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการสัมภาษณ์ของอาจารย์เอื้อจิตจะพบว่าคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีส่วนสาคัญในการ
คัดเลือก กลั่นกรองประเด็น และจัดเป็นร่างระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้เพราะในส่วนของมติการกากับดูแลสื่อ
นั้นได้ถูกคัดเลือกมาเป็นวาระที่เพิ่มเติมและคณะทางานพัฒนาประเด็นได้ถูกเชิญชวนโดยคณะกรรมการโดยตรง
จากการคัดเลือกดังกล่าวทาให้วิเคราะห์ได้ว่าการพัฒนาประเด็นในส่วนของมตินี้ขาดการมีส่วนร่วมรับรู้ประเด็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบางองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเด็นนโยบายนั้นมี
จากัด ภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสาหรับมติการกากับดูแลสื่อมาจากส่วนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (MK)
เป็นผู้เสนอประเด็น และในส่วนของภาคประชาสังคม (MS) โดยมีตัวแทนคือมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาเป็นผู้พัฒนา
ประเด็นต่อไป โดยมีคณะทางานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินใจเพิ่มประเด็นนี้เข้ามาในวาระการ
ประชุมสาหรับปี 2556 ทั้งนี้ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับพื้นที่ เอกชน หรือภาครัฐ ไม่ได้มีส่วนในการ
พิจารณาถึงความสาคัญและร่างรูปแบบของประเด็นมติก่อนนาเสนอผ่านช่องทางของสมัชชาสุขภาพ
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การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาเอกสารหลัก และร่างมติเพื่อเสนอเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารร่าง คณะอนุกรรมการวิชาการจะทางานร่วมกับคณะทางานเฉพาะประเด็นเพื่อ
พัฒนาร่างเอกสารโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมครั้งแรกจะเน้นการทาความรู้ จัก และขั้นตอน
กระบวนการจั ด ท าร่ า งเอกสาร ส านั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า งประประเทศให้ ค วามรู้
กระบวนการพั ฒ นาเอกสาร คณะท างานค้ น หาข้ อ มู ล ตกผลึ ก ความคิ ด และเรี ย บเรี ย งร่ า งมติ เ พื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาในครั้งที่ 2 คณะอนุกรรมการวิชาการให้ความเห็นต่อร่างแรก ก่ อนจะเสนอ
คจ.สช. เพื่อมอบให้ส่งไปรับฟังความเห็นจากภาคีเครือข่ายทุกประเทศ ในครั้งนี้เอกสารหลักและร่างมติจะต้อง
ถูกเขียนในรูปแบบที่กาหนดเป็นมาตรฐาน (ร่างเอกสารหลักมีความยาวไม่เกิน 6 หน้า ร่างมติมีความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ) หลังจากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการวิชาการแล้ว คณะทางาน
เฉพาะประเด็นจะปรับร่างเอกสารหลัก คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอต่อ คจ.สช.ให้ความเห็นชอบในเอกสาร
ร่างแรกก่อนส่งออกไปเข้ากระบวนการรับฟังความเห็นของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติทั่วประเทศ หลังจากรับฟัง
ความเห็ นจ าภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ คณะอนุกรรมการวิชาการสื่อสารความเห็นที่ได้รับไปยังคณะทางาน
วิช าการเฉพาะประเด็ น เพื่ อพิ จ ารณาปรั บ ปรุง เอกสาร หลั ง จากการปรั บปรุ งเอกสารโดยคณะท างานแล้ ว
คณะกรรมการอนุวิชาการนาเสนอร่างที่ปรับปรุงต่อคจ.สช. คจ.สช.ให้ความเห็ นชอบต่อเอกสารร่างที่ สอง เพื่อ
นาเสนอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เมื่ออาจารย์เอื้อจิตได้รับการมอบหมายให้ เป็นประธานคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นสาหรับมติ
การก ากั บ ดู แ ลสื่ อ แล้ ว อาจารย์ ไ ด้ เ ชิ ญ อาจารย์ นิ ษ ฐา หรุ่ น เกษม อาจารย์ สั ง กั ด สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ย ราชภัฎ พระนครมาเป็น เลขานุการคณะทางานวิช าการเฉพาะประเด็น
อาจารย์นิษฐาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการร่างเอกสารหลักสาหรับมติการกากับดูแลสื่อฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่
อาจารย์ นิษฐามีส่วนร่วมในการทางานให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้อาจารย์นิษ ฐาเองมีผ ลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสื่อแอลกอฮอล์เป็นทุนเดิม นอกจากนี้อาจารย์ได้เชิญคุณวิลาวัลย์ อดีตนักวิชาการประจาจาก IHPP
มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานเนื่องจากว่ามีความคุ้นเคยกับการทาวาระที่เกี่ยวข้องกับสื่อและแอลกอฮอล์มา
ก่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางคณะทางานฝ่ายสมัชชาสุขภาพคัดสรรสมาชิก
คณะทางานมาช่วยร่างเอกสารหลักอีกด้วย จากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เอื้อจิต จะพบว่า คณะทางานที่ทาง
อาจารย์ได้เลือกมาเองนั้นจะให้ความสาคัญในการมาเข้าร่วมประชุมและช่วยร่างมากกว่าคณะทางานที่ได้ถูก
คัดเลือกมาจากคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการได้มีอิสระในการสรรหาคณะทางานจากผู้
เป็ น เจ้ าของประเด็น จะเอื้อต่อการพัฒ นางานร่างเอกสารได้ครบถ้วนและเป็นไปได้ด้ว ยดีกว่าหากทางผู้ ร่าง
ประเด็นมีช่องทางติดต่อผู้เกี่ยวข้องได้ด้วยตัวเอง อาจารย์นิษฐานเป็นผู้ร่างเอกสารหลักสาหรับมติการกากับดูแล
สื่อ อาจารย์นิษฐารับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของประเด็นสื่อ
ต่อพฤตกิกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่และแอลกอฮอล์ ดังนั้นอาจารย์นิษฐามีส่วนสาคัญในการเขียนมติร่างแรก
จนถึงร่างสุดท้าย จากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นิษฐาจะพบว่าคณะอนุกรรมการวิชาการมีส่วนที่ช่วยในการเขียน
มติให้เป็นไปตามรูปแบบที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด ดังนั้นคณะอนุกรรมการวิ ชาการและหน่วยงานที่ให้
คาแนะนาในการเขียน (IHPP) มีส่วนในการพัฒนาประเด็นได้เป็นอย่างดี
ส าหรั บ เอกสารร่ างแรกนั้ น จะประกอบด้ว ยเนื้อ หาด้าน นิยามที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ของปัญหา
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่สาคัญ และแนวทางการแก้ไข โดยเอกสารร่างแรกมีความยาว 18 หน้า พร้อมกับ
รูปแบบการร่างมติตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการจัดสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ เนื้อหาในช่วงแรกได้มาจากการ
ค้นคว้าข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศในกรณีปัญหาของแพร่กระจายของสื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ชื่อมติเดิมของร่ างแรกคือ “การกากับดูแลสื่อและการ
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สื่อสารเกี่ย วกับสิ นค้าบริ โภคที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ: กรณีธุรกิจยาสู บและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นิยามที่
เกี่ยวข้องในมตินี้ประกอบไปด้วยนิยามของ สินค้าบริโภคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสื่อสาร และสื่อ ร่างแรก
ได้อธิบายสถานการณ์พร้อมข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัญหาที่สื่อมีต่อชีวิตเด็กและเยาวชน นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสู บของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น
พ.ร.บ ควบคุมเครื่องเดื่อแอลกอฮอล์ 2551 และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2535 และ WHO Convention
on Tobacco Control มีการนาเสนอ ปัญหาที่สาคัญของการกากับดูแลสื่ อ เช่น ข้อจากัดและช่องว่างของ
กฎหมาย กระบวนการการใช้กฎหมาย และระบบเผ้าระวังในเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสาร หลังจากการ
บ่งชี้ให้เห็นปัญหาแล้วเอกสารร่างนี้ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา คือ การพัฒนากลไกในการกากับดูแล (code
of conduct) และกลไกการดูแลร่ ว ม (co-regulation) โดยองค์ กรภาครัฐ เอกชน และกลุ่ มองกรวิช าชีพสื่ อ
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโ ภค และสนับสนุนระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและสื่อสาร
การตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสู บและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจานี้เอกสารร่างแรกประกอบไป
ด้วยภาคผนวก ภาคผนวกประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนสุดท้ายของเอกสารประกอบด้วยร่างมติ ซึ่งมีรูปแบบการเขียนตามกรอบของอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการพิจารณาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หลังจากร่างมติแรกได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการแล้วนั้น ทางคณะทีมงานวิชาการ
เฉพาะประเด็นได้จั ดเวทีรับ ฟังความคิดเห็ นต่อเอกสารหลักและต่างมติ (ร่างที่ 1) ในวันที่ 3 ตุล าคม 2556
ณ โรงแรม วิก 3 บางกอก โดยผู้มีเข้าร่วมประชุมนั้นประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนจากคณะ
นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภาครัฐจาก กสทช. ภาคประชาสังคม และองค์กรสื่อต่างๆ โดยมีอาจารย์เอื้อจิต
เป็นประธานและมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ได้มีคณะอนุกรรมการวิชาการได้เข้ามาร่วมชี้แจง
ถึงความสาคัญของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับการเสนอมตินี้ในปี 2556 การจัดฟังเวทีรับฟังความคิดเห็น
ครั้งนี้ได้รับประโยชน์ในการแสดงการมีส่วนร่วมต่อประเด็นจากฝ่ายนักวิชาการและภาครัฐมากกว่าจากองค์กรสื่อ
หรือภาคเอกชน ทั้งนี้จากการสังเกตบรรยากาศจะเห็นได้ว่านักวิชาการจะให้ความคิดเห็นเยอะในส่วนที่เกี่ยวกับ
นิยามปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับมตินี้ทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐแสดงความคิดเห็นเยอะใน
ส่วนของกฎหมายและความเป็นไปได้ในการแก้ไข เพราะทางภาครัฐโดยเฉพาะ กสทช. และกระทรวง ICT มีส่วน
สาคัญในการนามตินี้ขับเคลื่อนต่อไป ส่วนองค์กรสื่อนั้นยังให้ความคิดเห็นไม่มากนักเนื่องจากว่าองค์ประกอบ
ที่มาจากสื่อไม่ได้ครบทุกด้านและยังขาดความเข้าใจของการมีมตินี้ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม คณะ
ทีมงานเฉพาะประเด็น ได้รั บ การวิพากษ์ในส่ ว นเอกสารร่างแรกแรกที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านของ
เอกสารอ้างอิง เนื้อหาทางวิช าการด้านการสื่ อสาร และผู้มีส่ วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในด้านนี้จากภาครัฐ
เพิ่มเติม
หลังจาการการรั บฟังเวทีความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับมติแล้วนั้น ทางคณะทางานเฉพาะ
ประเด็นได้ทาการปรับปรุงเอกสารและส่งให้คณะอนุกรรมการวิชาการได้รับทราบก่อนจะนาเอกสารนี้เข้าการ
ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย (Preassembly) ณ โรงแรม Prince Palace วันที่ 17 ตุลาคม
2556 วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเปิดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายของสมัชชา
สุขภาพ โดยผู้รับฟังความคิดเห็นมีสัดส่วนของภาคีจากฝ่ายวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม และ
จากพื้นที่มาเข้ารับฟังร่างมติและมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติม และแก้ไขเอกสารในร่างแรก ในส่วนของการรับฟัง
ความคิดเห็นในมติการกากับดูแลสื่อฯ นั้น ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย หากแต่จากสังเกตการณ์แล้วจะพบว่า
การแสดงความคิดเห็นนั้นจะพูดถึงความสาคัญของปัญหา และการตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ในส่วนของพื้นที่
ไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากส่วนของภาครัฐหรือวิชาการ และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมตินี้ไม่ได้เข้าประชุมหรือ
แสดงความคิดเห็ น เพิ่มเติม บรรยากาศได้ออกมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าการจัดการประชุมนั้นได้ให้ ส มาชิก
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เครือข่ายเลือกเข้าห้องมติที่ตัวเองสนใจได้อย่างเสรี รวมทั้ งทุกมติมีการแบ่งห้องและเวลาในการรับฟังความ
คิ ด เห็ น นั้ น ตรงกั น การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ครั้ ง นี้ ป ระชุ ม เสร็ จ ภายในเวลาหนึ่ ง ชั่ ว โมงสามสิ บ นาที
เมื่อสัมภาษณ์กับอาจารย์เอื้อจิต ซึ่งนั่งรับฟังความคิดเห็นในห้องดังกล่าวแล้วพบว่า อาจารย์มีความคาดหวังจาก
การประชุม Preassembly นี้แตกต่างไปจากที่คิดไว้ กล่าวคืออาจารย์หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
มตินี้จะเข้ามาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นว่ามติดังกล่าวสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ และมีผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องโดยตรงมีความคิดเห็นขัดแย้งอย่างไร หากแต่เ มื่อเข้าร่วมประชุมแล้วกลับพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นนั้น
มาจากในส่วนของพื้นที่ ซึ่งให้สาระที่น่าสนใจ ความเห็นส่วนมากมาจากเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งเห็นด้วยกับการมีมติ
ดังกล่าว หากแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนาปฏิบัติ
เมื่อไม่ได้รับความคิดเห็นตามความคาดหวังจากการจัดประชุม Preassembly ทางคณะทางานวิชาการ
เฉพาะประเด็นจึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งร่วมกับ กสทช. การประชุมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของภาคีในเครือข่ายของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หากแต่เป็นการจัดการประชุม
เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าหากามติการกากับดูแลสื่อฯได้รับการอนุมัติ แล้วนั้น ทาง กสทช. หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหลักสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นมติการกากับดูแลสื่อฯ ได้นับความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม
Preassembly มาปรับเปลี่ยนเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการได้ประชุมกับ
คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อปรับให้เอกสารร่างแรกนั้นเป็นไปตามรูปแบบของการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการเสนอให้มีการปรับตกแต่งคาให้กระชับมากยิ่งขึ้น เช่น การลดเนื้อหาในส่ วนของ
นิยามและข้อความขยายและข้อมูลอ้างอิง เป็นต้น หลังจากนั้นร่างมติการกากับดูแลสื่อฯได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอก่อนที่จะถูกนาเสนอให้ คจ.สช. พิจารณาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประชุมครั้งนี้แบ่งคณะกรรมการจาก คจ.สช ร่วมอ่านร่างมติไปพร้อมกัน
โดยแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของเนื้อหาที่เข้าใจยาก และอยากปรับให้กระชับกว่าเดิม จากการ
สัมภาษณ์กับคณะทีมงานวิชาการเฉพาะประเด็นจะพบว่าการประชุมครั้งล่าสุ ดกับ คจ.สช มีประโยชน์น้อยที่สุด
เช่นมีการใช้คาว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เหมือนการ “สอบวิทยานิพนธ์” “มีแต่การแก้ไขคาพูดและ
ไวยกรณ์ คอยจับผิดมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเอกสาร”
เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากการประชุมของ คจ.สช. แล้วนั้น เอกสารดังกล่าวได้ส่งให้ภาคีเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพพิจารณาร่างที่ 2 ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนแต่ละมติมาประชุมและพิจารณาแต่ละมติร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น จังหวัดน่านได้เชิญองค์กรสื่อ
ในท้องถิ่นมาร่วมรับฟังความคิดเห็นในส่วนของมติการกากับดูแลสื่อฯ จากการสังเกตการประชุมในจังหวัดน่าน
นั้นจะเห็นว่ามีการพูดถึงมตินี้ได้อย่างเข้มข้น เนื่องจากว่าจังหวัดน่านมีก ารรณรงค์เรื่องของการงดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานบุญหรืองานวัดมาและมีประสิทธิผล ดังนั้นการมีส่วนร่วมในประเด็ นนี้จะได้รับการถกเถียง
ค่อนข้างมาก โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโยงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่ไม่ไดถูกระบุไว้ใน
ร่างมติแรก แตกต่างกับบางจังหวัดซึ่งไม่ได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์การบริโภคแอลกอฮอล์อย่างเป็น
รูปร่าง การแก้ไขมติจะมีค่อนข้างนอก ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของการปรับคาให้กระชับมากขึ้นเป็นต้น
ระหว่า งรอการประชุ มสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติค รั้งที่ 6 ทางทีม งานวิ ช าการเฉพาะประเด็น ได้ เริ่ ม
ขับเคลื่อนการนาประเด็นบางส่วนในมติการกากับดูแลสื่อฯ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เอื้อจิตเป็น
ผู้ อานวยการของมูล นิ ธิ สื่ อมวลชนศึกษา ทางอาจารย์ ได้นาร่อ งในการเสนอนาเอาการมีจริ ยธรรมในสื่ อไป
ขับเคลื่อนร่วมกับ กสทช. และมูลนิธิที่ทางานด้านสิทธิพลเมือง ถึงแม้เนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่แนวทางในการแก้ปัญหาของทั้งสองประเด็นนั้นมีความคล้ายกันในส่วนของ
การกาหนดจริยธรรมในองค์กรสื่อ
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เนื้อหาของเอกสาร
การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนาเสนอนาเสนอโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร
หลักและร่างมติในแต่ละวาระการประชุมตั้งแต่การพัฒนาประเด็นนโยบายจนถึงมติในงานประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 6
โดยเปรียบเทียบเอกสาร 6 ร่าง ดังนี้
1. ร่างที่ 1 (เวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3 ตุลาคม 2556 โรงแรมวิก 3)
2. ร่างที่ 2 (เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 โรงแรม Prince Palace)
3. ร่างที่ 3 (ประชุมคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น วันที่ 28 ตุลาคม 2556 อาคารสุขภาพแห่งชาติ)
4. ร่างที่ 4 (ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
โรงแรม Rose Garden)
5. ร่างที่ 5 ร่างฉบับที่สอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเวทีระดับจังหวัด
6. ร่างที่ 6 ร่างฉบับสุดท้าย หลังงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2557
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-2 เสนอการเปรียบเทียบเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร
ตามคาแนะนาและจากการรับฟังความคิดเห็นจากงานประชุมต่าง ๆ ดังนี้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา
ชื่อมติ

ร่างที่ 1
การกากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า
บริโภคทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ: กรณีธุรกิจยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นิยามที่
เกีย่ วข้อง

มีนิยามของ
1. สินค้าบริโภคที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
2. การสื่อสาร
3. สื่อ

ร่างที่ 2
การกากับดูแลสื่อในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าบริโภคที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ:
กรณีธุรกิจยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลอฮอล์
ตัดนิยามของ สินค้า
บริโภคออก เหลือแต่สื่อ
และการสื่อสาร มีการ
ขยายความเพิม่ เติมนิยาม
ของสื่อโดยใส่กิจกรรม
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
บริโภคทีเ่ ป็นอันตราต่อ
สุขภาพ (เน้นกิจกรรม
CSR ในนิยาม เพราะเป็น
การสื่อสารแอบแฝงและ
จะเน้นในประเด็นของ
ปัญหา) เพิ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
โดยลงรายละเอียดใน
นิยามของคาว่าสื่อ ซึ่งการ
ขยายความดังกล่าวได้มา
จากการรับฟังความคิดเห็น

ร่างที่ 3
การกากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่างที่ 4
การกากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สลับตาแหน่งของนิยามสื่อ
และการสื่อสาร ไม่มีการ
เพิ่มนิยามของสินค้า
บริโภคทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ในส่วนของนิยามการ
สื่อสาร เน้นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเยาวชนเท่านั้น
(การเปลีย่ นแปลงตรงนี้
ได้มาจากการรับฟังความ
คิดเห็นร่างที่ 1
(preassembly) ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอว่า
ควรจะเน้นเป้าหมายให้
ชัดเจน และได้ยกประเด็น
สื่อและการบริโภค
แอลกอฮอล์ในจังหวัดน่าน

นิยามของคาว่าสื่อถูก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
กระชับให้สั้นลงกว่าเดิม
ร่างก่อนหน้านี้
คาอธิบายและยกตัวอย่าง
ของช่องทางในการสื่อสาร
ลดลง ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของนิยามการ
สื่อสาร

1

ร่างที่ 5
การกากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่างที่ 6
การกากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
N/A1

หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามที่เกีย่ วข้อง สถานการณ์ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่สาคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้พิจารณาในงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากร่างที่ 5 หรือไม่
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ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

สถานการณ์

ร่างที่ 1

ร่างที่ 2
จากนักวิชาการจากร่างที่
แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเด็นมี stakeholder
รับผิดชอบเพิ่มเติม
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสื่อ
เจาะจงสถานการณ์ให้
โดยเฉพาะนักวิชาการ
เฉพาะเจาะจงแต่เด็กและ
และภาครัฐวิพากษ์ในส่วน เยาวชน มีการขยายความ
ของสถานการณ์ โดย
เพิ่มเติมถึงสื่อต่างๆ ที่
นักวิชาการจะเสนอให้มี
สามารถมีอิทธิพลต่อการ
การเพิ่มเอกสารอ้างอิง
บริโภค เช่น การโฆษณา
โดยเฉพาะในส่วนของ
และสื่อการส่งเสริม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดต่าง ๆ ที่มผี ลต่อ
เป้าหมายของการขาย
ทั้งความคิด ความเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
และพฤติกรรมการ
แอลกอฮอล์มาคือเด็กและ เปลี่ยนแปลงของเยาวชน
เยาวชน ภาครัฐนาเสนอให้ มีการเพิ่มถึงแนวโน้มของ
เพิม่ ผู้เกีย่ วข้องให้เข้ามารับ โฆษณาดังกล่าวของกลุ่ม
ฟังความคิดเห็นในมติด้วย ธุรกิจเพื่อเป็นการสร้าง
เช่น กรมทรัพย์สิทนทาง กาไรโดยเฉพาะในกลุ่ม
ปัญญา เพื่อจะได้ให้ผู้ที่
ประเทศโลกที่สาม
ต้องนาประเด็นไป
มีการเพิ่มนิยามของคาว่า
ขับเคลื่อนได้รับรู้และ
สื่อมวลชน เพื่อให้
เข้าใจพร้อมกัน
ครอบคลุมถึงทุกด้านใน
สื่อมวลชน
การรับฟังความคิดเห็นนี้
เพราะในร่างได้มีการแก้ให้
เน้นแต่เฉพาะหนังสือพิมพ์

ร่างที่ 3

หลังจากการประชุมกับ
คณะทางานวิชาการเฉพาะ
ประเด็น ได้มีการตัดข้อ
ขยายความจากฉบับที่แล้ว
มากขึ้น เพือ่ ให้กระชับใน
ส่วนของย่อหน้าที่หนึ่ง
สอง และสาม ในส่วนของ
ข้อมูลอ้างอิง ได้มีการ
ปรับปรุงตัวเลขโฆษณา
จาก ศวส. และ มีการตัด
ตอนเนื้อหาให้กระชับขึ้น
ในย่อหน้าที่สี่และห้าแปด
และเก้า เพิม่ เติมเนื้อหา
ของ CSR เพราะเป็นกล
ยุทธ์ที่ส่งผลถึงการได้เห็น
โฆษณาของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและแอลกอฮอล์มาก
ขึ้น มีการปรับปรุงตัด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายออกในย่อหน้าที่
หก

156

ร่างที่ 4

ร่างที่ 5

กระชับข้อความมากขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
และเอาเนื้อหาอ้างอิงจาก ร่างทีแ่ ล้ว
ต่างประเทศเอากลับเข้ามา
ใช้ใหม่ (กรณีศึกษา
ประเทศออสเตรเลียและ
บราซิล) ซึ่งได้ถูกตัด
ออกไปจากสองฉบับแรก
แต่มีการเขียนเนื้อหาใน
ภาพรวมให้กระชับมากขึ้น

ร่างที่ 6

N/A

ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

ร่างที่ 1

ร่างที่ 2
ร่างที่ 3
(ปรับเปลีย่ นมาจากการรับ
ฟังความคิดเห็นในครั้งที่
แล้ว)
นโยบายที่
นโยบายที่เกี่ยวข้องและ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก อ้างถึงกฎหมายเดิม แต่
เกีย่ วข้อง
นาเสนอในเอกสารร่าง คือ ร่างที่แล้ว
กระชับข้อความ และ เน้น
พรบควบคุมเครื่องดื่ม
เครื่องมือสาคัญของ
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
กฎหมาย (ขีดเส้นใต้)
พรบควบคุมผลิตภัณฑ์
เนื้อหาใน พรบที่เกี่ยวกับ
ยาสูบ 2535 , WHO
การจากัดการโฆษณาและ
Convention on
การส่งเสริมการขายทุก
Tobacco control
รูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง
และเน้นการห้ามอย่างเต็ม
รูปแบบ
(comprehensive ban)
ใน ส่วนของ WHO
convention
ปัญหาทีส่ าคัญ ปัญหาที่สาคัญคือ 1
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก กระชับเนื้อหา และสรุป
ข้อจากัดและช่องว่างของ ร่างที่แล้ว
ปัญหาจากครั้งที่แล้ว โดย
กฎหมาย 2 กระบวนการ
อ้างถึงเรื่องกฎหมายที่
การบังคับใช้กฎหมาย 3
เกี่ยวข้อง และ CSR
ระบบเฝ้าระวังในเรื่องของ
การโฆษณาและการ
สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 4
กลไกการกากับดูแลผ่าน
องค์กรวิชาชีพด้านสื่อยังไม่
ชัดเจน
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ร่างที่ 4

ร่างที่ 5

ร่างที่ 6

อ้างถึงกฎหมายเดิมแต่
กระชับเนื้อหามากขึ้น

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

N/A

ตัดข้อความให้กระชับ
กว่าเดิมในย่อหน้าแรกของ
ปัญหาที่สาคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

N/A

ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา
แนวทางการ
แก้ปญ
ั หา

ร่างที่ 1
เนื้อหาในการแก้ไขปัญหา
คือ 1. พัฒนากลไกในการ
กากับดูแล (code of
conduct) และกลไกการ
ดูแลร่วม (co-regulation)
โดยองค์กรภาครัฐ เอกชน
และกลุม่ องค์กรวิชาชีพสื่อ
2. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค 3 สนับสนุน
ระบบเฝ้าระวังการโฆษณา
และการสื่อสารการตลาด
สินค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผนวก 1
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
กฎหมายทีเ่ กียว ยาสูบ พ.ศ. 2535
ข้อง
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ผนวก 2
องค์กรภาคี
เครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง

องค์กรภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
องค์กรภาครัฐผู้เกี่ยวข้อง
ในการบังคับใช้กฎหมาย
องค์กรสนับสนุนทุนในการ
ขับเคลื่อนการรณรงค์
สาธารณะเพื่อสุขภาพพ

ร่างที่ 2
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

ร่างที่ 3
เพิ่มเติม code of ethics
ในย่อหน้าแรกของแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

ร่างที่ 4
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

เพิ่ม มาตรฐาน ISO
26000 แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

เพิ่มสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ) และ กอง
บังคับการกปราบปราม
การกระทาผิดเกีย่ วกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ใน

กระชับเนื้อหาให้สั้นลง ใน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ประกาศกาหนดมาตรฐาน ร่างทีแ่ ล้ว
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มาตรฐานเลขที่
มอก 26000-2543
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว
ร่างทีแ่ ล้ว
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ร่างที่ 5
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ร่างที่แล้ว

ร่างที่ 6
N/A

N/A

N/A

ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

ร่างมติ

ร่างที่ 1
องค์กรภาคประชาสังคม
ขับเคลื่อนและดาเนินการ
รณรงค์สาธารณะ องค์กร
ขับเคลื่อนและสร้างความรู้
เพื่อการรณรงค์และการ
เผ้าระวังการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด องค์กร
วิชาชีพสื่อ องค์กร
นักวิชาการด้านสื่อมวลชน
ผู้ประกอบการสื่อ
ห่วงใยในประเด็นว่าเด็ก
และเยาวชนเป็นเป้าหมาย
ทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
มีการแฝงการ
ประชาสัมพันธ์ไปกับการ
ทากิจกรรมเพื่อสังคม
กังวลว่า การโฆษณาจะ
เพิ่มจานวนนักดื่มและนัก
สูบหน้าใหม่
ตระหนักว่า กลไกและการ
กากับดูแลต้องได้รับการ
สนับสนุนที่เพียงพอทั้งด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับและ
การเฝ้าระวัง

ร่างที่ 2

ร่างที่ 3
องค์กรภาครัฐผู้เกี่ยวข้อง
ในการใช้บังคับกฎหมาย
เพิม่ กลุ่มศึกษาและเฝ้า
ระวังอุตสาหกรรมยาสูบใน
ประเทศไทย และกลุ่มวิจยั
ความอยู่ดีมสี ุขในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ม.ขอนแก่น

ร่างที่ 4

ร่างที่ 5

ร่างที่ 6

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของห่วงใย กังวลและ
ตระหนัก
ในส่วนของมติที่ 1 มีการ
เน้นเพิ่มเติม specify
องค์กรวิชาชีพสื่อที่ชัดเจน
คือเพิ่ม องค์กรวิชาชีพด้าน
การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด และ
ผู้ประกอบการสื่อ
ในมติที่ 2. เพิ่ม กระทรวง
สาธารณสุข และสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในสวนของ

ในส่วนของห่วงใย มีการ
ปรับข้อมูล เอาหลักฐาน
จากก่อนหน้านี้มาอ้าง เช่น
เปลี่ยนจาก อุตสาหกรรม
ยาสูบมาเป็น กลุ่มธุรกิจ
ยาสูบภายในประเทศ และ
นาเสนอตัวเลข
งบประมาณเพื่อทาการ
โฆษณาทางอ้อม ถึง 426
ล้านบาท โดยแอบอ้างว่า
ทากิจกรรมเพื่อสังคม เช่น
การให้เงินทุนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
กลุ่มด้อยโอกาส เยาวชน
และผูห้ ญิง

ในส่วนของของห่วงใย มี
การตัดเนื้อหาให้กระชับ
มากขึ้น ไม่มีการพูดถึง
รายละเอียดกลุ่มธุรกิจ
ยาสูบ ในส่วนของกังวล มี
การปรับเอาข้อมูลอ้างอิง
ทางวิชาการออก ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ตระหนัก ในส่วนของมติ
สอง ได้เพิ่มให้กสทชเป็น
หน่วยงานหลัก ในมติข้อที่
สามได้เพิ่มให้ สสส เป็น
หน่วยงานหลัก และตัดทิ้ง
คาขยายของ กสทช มีการ
แก้คาเพิ่มข้อมูลในส่วน
ขององค์ความรู้ ในมติข้อที่

กระชับเนื้อหาของ ห่วงใย
กังวล ให้สั้นกว่าเดิม เช่น
ปรับในร่างมติเอาคา
ภาษาอังกฤษออก (CSR/
Code of Conduct/
Code of Ethics/ Selfregulations)

เนื้อหาเกี่ยวกับห่วงใย:
เพิ่มสตรี เป็นส่วนหนึ่งของ
ความห่วงใย
นอกเหนือจากเด็กและ
เยาวชน
เนื้อหาเกี่ยวกับกังวลเพิม่
ประเภทของการสื่อสาร
ต่าง เข้าไปในส่วนของกล
ยุทธ์ของสื่อที่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ เช่น สื่อมวลชน
สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อ
ณ จุดขาย และสื่อเฉพาะ
กิจ เพิ่มประโยคให้เข้มขั้น
ขึ้นว่าการอ้าวแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้นมี
เพื่อไม่ให้ผู้กาหนดนโยบาย
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ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

ร่างที่ 1
มติ 1. ให้องค์กรวิชาชีพสื่อ
พัฒนาข้อบังคับกับ
จริยธรรม (Code of
Ethic and Code of
Conduct)
มติ 2. ให้ภาครัฐพัฒนา
แนวทางจัดทาเกณฑ์และ
กลไกดูแลกลยุทธ์การ
โฆษณานักวิชาการเสนอให้
เอามติเสนอต่อผู้ทตี่ ้อง
นาไปปฏิบตั ิได้ศึกษาดูก่อน
ถึงความเป็นไปได้ เพิ่มสื่อ
ให้เป็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และจาเป็นต้องตามผู้นาไป
ปฏิบัติมาร่วมในการเสนอ
ร่างมตินี้
มติ 3. ให้หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สื่อ
มติ 4. ให้ กสทช. กาหนด
นโยบายร่วมกับภาค
ประชาสังคมในการร่วม
ตรวจตรา เฝ้าระวัง มีการ
เสนอให้ระบุจัดถึงเจ้าภาพ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

ร่างที่ 2
หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
ในมติที่ 3 มีการเพิ่ม
สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในมติที่ 4 เพิ่มกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งระดับ
ประเทศและระดับจังหวัด
เช่น คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

ร่างที่ 3
ในส่วนของกังวล มีการ
ปรับเนื้อหาให้กระชับมาก
ขึ้น เพิ่มหลักฐานของความ
กังวล เช่น การใช้กลยุทธ์
การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการ
ในกิจกรรมด้านดนตรี การ
กีฬา และส่งผลให้เป็นถึง
ความถีข่ องการฟังและได้
ยิน และจดจาตราสินค้า
ในร่างมติยังเหมือนเดิม ข้อ
ที่ 1 เพิ่มคาว่าขอนาหน้า
ในมติที่สอง เพิ่มคาว่าขอ
และเพิ่ม สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐในการ
พัฒนาแนวทางการจัดทา
เกณฑ์และกลไลการกากับ
ดูแลกลยุทธ์การโฆษณา
ในมติที่สาม เพิม่ คาว่าขอ
และเพิ่ม สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) สานักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย เครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล)
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่
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ร่างที่ 4
สี่ เพิ่มให้ กสทชเป็น
หน่วยงานหลัก และให้
คณะกรรมการระดับชาติ
เป็นผู้จัดทายุทธศาสตร์เฝ้า
ระวัง ในขณะที่ส่วน
ภูมิภาคให้คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์รับผิดชอบใน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพิ่ม
มติข้อห้า ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติรายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชา
สุขภาพครั้งที่ 7

ร่างที่ 5

ร่างที่ 6
กาหนดมาตรการควบคุมที่
เข้มงวด และเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทาธุรกิจ
เนื้อหาเกี่ยวกับตระหนัก
เพิ่มให้ครอบคลุมสื่ออื่น ๆ
นอกเหนือจากสื่อมวลชน
แลสื่อออนไลน์
ในมติข้อที่ 1 เพิ่ม
ผู้ประกอบการสื่อทั้งใน
ส่วนกลางและสวนภูมิภาค
ในมติข้อที่ 2 เพิ่ม
กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลัก เพิ่มองค์กร
อื่น ๆ ร่วมเป็นหน่วยงาน
หลักคือ กรม
ประชาสัมพันธ์ภายใจ
สานักนายกรัฐมนตรี องกร
วิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพ
ด้านโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค สมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ และ

ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

ร่างที่ 1

ร่างที่ 2

ร่างที่ 3
สูบบุหรี่ พัฒนาข้อมูล
ความรู้ กิจกรรมหลักสูตร
ในมติข้อที่สี่ เพิ่มคาว่าขอ
และเพิ่มกระทรวง
มหาดไทย ตามคาแนะนา
จาก preassembly

ร่างที่ 4

ร่างที่ 5

ร่างที่ 6
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า
ในมติข้อที่ 3 เพิ่ม
กระทรวงสาธารณสุขเป็น
แกนหลัก และเพิ่มองค์การ
ศาสนา ภาคประชาสังคม
และองค์การพัฒนาเอกชน
นอกจากนี้เพิ่มให้ทาง
หน่วยงานหลักพัฒนาองค์
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
ภาคประชาสังคม และ
องค์กรพัฒนาเอกชนใน
การกาหนดยุทธศาสตร์
การสื่อสารทางสังคม และ
การผลิตสื่อ เพื่อตอบโต้
และรูเ้ ท่าทันกลยุทธ์ทาง
สื่อและการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ในมติข้อที่ 4 เพิ่มการ
ทางานร่วมกับ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อเป็นการ
กาหนดกลไกการรับและ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบร่างเอกสาร มติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนือ้ หา

ร่างที่ 1

ร่างที่ 2

ร่างที่ 3

ร่างที่ 4

ร่างที่ 5

ร่างที่ 6
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย และเพิ่ม
สถาบันวิชาการ องค์กร
ศาสนา ภาคประชาสังคม
และองค์กรพัฒนาเอกชน
เป็นส่วนในการขับเคลื่อน
หลัก ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายควบคุมการ
บริโภคยาสูบในระดับ
จังหวัด
เพิ่มมติข้อที่ 5 เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย
เดิมอย่างเคร่งครัด และ
ปรับกฎหมายเดิมให้
เข้มงวดมากขึ้น
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บทสรุป
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามหลักการมีส่วนร่วมหลักเกณฑ์ในการพัฒนาข้อเสนอประเด็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาพรวมตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ประกอบ
ไปด้วย 3 กระบวนการหลักๆ คือ การรับข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การพัฒนาประเด็น
นโยบายสาธารณะก่ อ นคั ด เลื อ กเป็ น ร่ า ง และ การพั ฒ นาเอกสารหลั ก และร่ า งมติ เ พื่ อ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
สายธารการพัฒนามติการกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(มติการกากับดูแลสื่อฯ) เปรียบเทียบกระบวนการที่เกิดขึ้ นกับรูปแบบที่ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด
โดยสามารถสรุปความเหมือนและความแตกต่างในกระบวนการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารได้ดังนี้
 แนวทางการพัฒนานโยบายตามหลักเกณฑ์ของ คจ.สช. นั้นมีกระบวนการที่ไม่ส อดคล้องกับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจาก bottom up approach เห็นได้จากการให้มี คจสช. เป็นผู้ดาเนิน
รายการหลักในการพัฒนาร่าง แต่ไม่ได้มาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือเป็นเจ้าของประเด็นในการพัฒนาร่าง
อย่างแท้จริง ผู้ที่จะได้รับผลกระทบหรือผู้ทีจะต้องขับเคลื่อนนโยบายกับอยู่ในส่วนแค่รับฟังความคิดเห็น
ในช่ ว งท้ า ยหลั ง จากร่ า งนั้ น ได้ มี ก ารเขี ย นตบแต่ ง สวยงานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในตอนท้ า ย นอกจากนี้
กระบวนการที่ต้องผ่านการพิจารณา โดยคจ.สช. ในระหว่างร่างทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารและเนื้อหา
สาระมากเกินไปจนขาดการคานึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 แนวทางการพัฒนาและการพัฒนาประเด็นในตามความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างกันมากที่สุดในกรณีการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็น ในส่วนของแนวทางการพัฒนาประเด็นที่ตอบโจทย์การมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น ซึ่งกระบวนการ
นี้อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ของกาพัฒนาร่างมติ ในทางอุดมคติและตามรูปแบบการพัฒนาประเด็นแล้วนั้น การมี
ส่วนร่วมควรจะมีก่อนที่ประเด็นนี้จะถูกนาเสนอและกลั่นกรอง เพราะต้องมีการเปิดช่องทางการรับเสนอ
ประเด็นที่เน้นการหาหลักฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกละเลยและตัดตอนจากการ
พิจารณาของ คจสช. ในการคัดเลือกประเด็นเข้ามา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมที่สลับทางกันทาให้เกิด
การท้วงติงจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงหลังจากที่ร่างมติได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศ
 การเน้นการทางานของการพัฒนาร่างเอกสารมีส่วนดีในการทาให้เอกสารออกมาเป็นไปตามที่การประชุม
สมัชชาแห่งชาติต้องการ แต่ขาดการมีส่วนร่วมและเข้าถึงประเด็นจากเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลัก
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา และการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะนั้นไม่มากพอเท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่าในร่างมติฉบับสุดท้ายนั้นมีมติเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ข้อ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ หากแต่ว่าข้อที่เพิ่มมานั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในร่างที่นาเสนอ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็ไม่ได้ออก
ความเห็นให้เพิ่มมติข้อที่ 5 ดังนั้นข้อที่เพิ่มมามีที่มามาจากการเพิ่มโดยคณะทางานฝ่ายวิชาการ โดยไม่ได้
ผ่านความคิดเห็นถึงแม้จะอยู่ในเวทีระดับชาติก็ตาม
 ประเด็นการกากับดูแลสื่อสามารถพิจารณาให้เป็นประเด็นร้อนได้ เพราะการกากับดูแลสื่อนั้นมีแนวโน้มที่จะ
ขัดแย้งกับธุรกิจสุราและยาสูบในเรื่องของผลกาไรและการตลาดในการนาเสนอสินค้า และมีส่วนในการ
จากัดสิทธิของผู้บริโภคอีกด้วย แต่ถ้าหากมองจากกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่ามีการ neglect ผู้ที่จะ
ทาให้เกิดการขัดแย้งในการพัฒนาประเด็น เพื่อให้มตินี้ออกมารูปแบบที่รับได้จากผู้ที่ต้องนามติไปปฏิบัติ แต่
ไม่ได้รับทราบว่าจะสร้างความขัดแย้งกับผู้ที่ถูกกากับดูแลสื่อโดยตรง
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ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. การรับข้อเสนอ
ประเด็นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ

กระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1.1 เปิดรับประเด็น
นโยบายสาธารณะ
1.2 กลั่นกรองโดย
คณะอนุกรรมการ
วิชาการ

การมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรภาคี
เครือข่าย
1.1 ช่องทางในการรับ
เนื่องจากผู้ที่เสนอ
คณะทางานมี
MK – อาจารย์จาก
ประเด็นมาจากการ
ประเด็น (อาจารย์กิตติ) ความคุ้นเคยในเรื่องสื่อ มหาวิทยาลัย เป็นผูเ้ สนอ
นาเสนอโดย ผศ.ดร.กิตติ ไม่ใช่เป็นผูร้ ่างประเด็น และการสื่อสาร และมี
และเป็นคณะทางานใน
กันภัย และน่าจะมาจาก มติ จึงทาให้คณะทางาน ความคุ้นเคยกับการ
การร่างประเด็น
ประเด็นที่ได้นาเสนอหรือ ขาดความเป็นเจ้าของ
ทางานกับสมัชชาสุขภาพ MS – Media Monitor
มีความสนใจในปีก่อน
ประเด็น
เพราะได้ร่วมทางานกับ องค์กรของอาจารย์เอื้อ
หน้านี้ เพราะประเด็นสื่อ นอกจากคณะทางานจะ คปรสมาก่อน และได้เข้า จิต ผู้เป็นประธาน
ได้จัดให้เป็นประชุม
ไม่ได้เป็นเจ้าของประเด็น ร่วมกับ สช. มาบ้างในปี คณะทางาน
วิชาการในงานสมัชชา
NHA – คจสช มีอาจารย์
แล้ว ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ที่ผ่านมา จึงมี
สุขภาพแห่งชาติเมื่อปีที่ ในประเด็นสื่อไม่ได้เข้ามา ประสบการณ์และเข้าใจ กรรณ์ (ที่มา : สัมภาษณ์
แล้ว และอาจารย์เอื้อจิต มีส่วนร่วมในการร่าง
ระบบการทางานในการ อาจารย์เอื้อจิต) เป็นผู้
เป็นผู้ที่เข้าร่วมการ
สานต่อให้มีประเด็นนี้
ประเด็นตั้งแต่แรก และผู้ ร่างมติเป็นอย่างดี
ประชุมสมัชชาสุขภาพ
เกิดขึ้น
ที่มีผลกระทบจากสื่อสุรา
แห่งชาติ และปฏิรูปมา และยาสูบ ไม่ได้เป็นผู้
ก่อน (ในฐานะผู้เข้าร่วม เห็นความสาคัญและมี
แต่ไม่ได้เสนอประเด็น) ส่วนร่วมในการนาเสนอ
1.2 กลั่นกรองโดย
ประเด็น โดยเฉพาะใน
อาจารย์กรรณ์เป็นผู้
ระดับพื้นที่ และในส่วน
ประสานงานติดต่อให้
ของภาคเอกชน ประชา
อาจารย์เอื้อจิตเป็น
สังคม
เจ้าของประเด็น เพราะ
อาจารย์กิตติเสนอ แต่
สละสิทธิ์ในการพัฒนา
ร่างเอกสาร ทั้งนี้ได้มีการ
การพัฒนาประเด็นมติ
การกากับดูแลสือ่

อุปสรรคในการพัฒนา
ประเด็นมติ

164

ปัจจัยอานวยต่อการ
พัฒนาประเด็น

ระดับการมีสว่ นร่วม
หากมองในเชิงของการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วน จะ
เห็นว่าผู้ที่เกีย่ วข้องใน
การเสนอประเด็นนั้นมา
จากนักวิชาการเพียงคน
เดียว และถูกรับข้อเสนอ
โดย คจสช. หากประเด็น
นี้เป็นประเด็นที่เข้ามา
เป็นปีแรก ประเด็นนี้
จะต้องผ่านการพิจารณา
แบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
ประเด็นก่อน ที่จะมีการ
เสนอให้เป็น คจสช. ตาม
กระบวนการที่ ได้กาหนด
ไว้ (มีการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ศึกษา
เอกสาร และมีการ
นาเสนอข้อมูลมา
สนับสนุนในประเด็น)
จากการวิเคราะห์ผู้มสี ่วน
ร่วมแล้วจะพบว่าขาดผู้ที่
เกี่ยวข้องจากหลายภาค

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

2.การพัฒนาประเด็น
นโยบายสาธารณะก่อน
คัดเลือกเป็นร่าง

กระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การพัฒนาประเด็นมติ
การกากับดูแลสือ่

ประชุมเพื่อพิจารณาว่า
องค์กรใดควรจะเป็นจะ
ของประเด็นด้วย แต่จาก
คาสัมภาษณ์ของอาจารย์
เอื้อจิตแล้ว องค์กรของ
อาจารย์ได้ถูกคัดเลือก
เพราะทางานในกลุ่มสื่อ
media monitor
โดยตรง
2.1 categorize กลุ่ม
2.1 หากพิจารณาจากคา
ประเด็นที่คล้ายกัน
สัมภาษณ์ของอาจารย์
2.2 พิจารณาโดย
เอื้อจิตแล้ว จะทราบแค่
คานึงถึงข้อมูลการ
ว่า อาจารย์กรรณ์เห็นว่า
นาเสนอ และ
ประเด็นในการนาเสนอ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ในงานสมัชชาสุขภาพ
2.3 เสนอ คจสช. เพื่อรับ แห่งชาตินั้นยังมีน้อย
ฟังความคิดเห็น
และประเด็นสื่อมีความ
2.4 จัดประชุมกลั่นกรอ พร้อมในการเอาเข้าในปี
ข้อเสนอและหาผู้
นี้ได้ จึงได้รับเลือกให้เป็น
ประสานงาน
หนึ่งมติของสมัชชา
สุขภาพในครั้งนี้

อุปสรรคในการพัฒนา
ประเด็นมติ

ปัจจัยอานวยต่อการ
พัฒนาประเด็น

การมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรภาคี
เครือข่าย

ระดับการมีสว่ นร่วม
ส่วนในระดับเริม่ แรกใน
การพัฒนาประเด็น
โดยเฉพาะจากหน่วยงาน
ของภาครัฐที่จะต้องทา
หน้าที่ในการนามตินไี้ ป
ปฏิบัติ เช่น กสทช หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อ

การพัฒนาประเด็น
นโยบายสาธารณะก่อน
คัดเลือกเป็นร่าง โดย
คจสช เป็นทั้งอุปสรรค
และ facilitator ให้กับ
คณะทางานในการ
คัดเลือกเป็นประเด็น
นอกจากนี้การเลือก
โดยคจสชที่เน้นแต่
Format ทาให้มองข้าม
สาระของเนื้อหาทีเ่ น้น
จากการมองการเขียนที่
ถูกต้องบนแผ่นกระดาษ
มากกว่าการคานึงถึงการ
นาไปปฏิบตั ิจริงได้
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การจัดให้มี workshop
เพื่อให้คณะทางานที่
ได้รับคัดเลือกสามารถ
เขียนประเด็นและมติ
หลักตาม format ของ
การเขียนมติสมัชชา
สุขภาพเอื้อให้มตินั้น
ออกมาในรูปแบบที่คจส
ชต้องการ และทาให้
ประเด็นนี้ได้นาไปสู่การ
พิจารณาต่อได้ (เพราะ
เป็น 1 ใน criteria ใน
การคัดเลือกประเด็นว่ามี
format ที่ถูกต้องในการ
นาเสนอ)

NHA – คณะทางาน
พัฒนาร่าง และ
คณะกรรมการอนุ
วิชาการ

การที่ คจส. ยึดติดตาม
format มากเกินไป ทา
ให้ขาดการนาเสนอ
ประเด็นที่ครอบคลุม
เนื้อหาและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

กระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การพัฒนาประเด็นมติ
การกากับดูแลสือ่

อุปสรรคในการพัฒนา
ประเด็นมติ

ปัจจัยอานวยต่อการ
พัฒนาประเด็น

3. การพัฒนาเอกสาร
หลักและร่างมติเพื่อเสนอ
เข้าสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ

3.1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เอกสารร่างแรก
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่าง
3.3 การพิจารณาเอกสาร
หลักและร่างมติ
ของคจสช

3.1 เจ้าของประเด็นเป็น
ผู้เชิญชวนนักวิชาการที่
คุ้นเคย (ดร.นิษฐา และ
คุณวิลาวัลย์) มาร่วมงาน
ในการร่างเอกสาร โดย
เน้นการเลือกคนที่มั่นใจ
ว่าผู้ร่วมจะมีเวลาและ
รับผิดชอบมาร่วมประชุม
ได้ตลอดเวลา และเสนอ
ให้คจสชทราบ
3.2 การรับฟังความเห็น
ต่อร่าง และแกไขร่างที่
pre-assembly และใน
พื้นที่ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
3.3 การพิจารณาเอกสาร
หลักที่สามพราน ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 2

คณะทางานอนุกรรมการ
วิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้การพัฒนาเอกสาร
มีการเปลี่ยนแปลง
กลับไปกลับมา
(รายละเอียดในเอกสารที่
1 ) และคณะทางานคจส
ชเองก็เป็นอุปสรรคให้กับ
พัฒนาเอกสารร่างหลัก
(ที่มาจากการสัมภาษณ์
ของอาจารย์เอื้อจิต ใน
วันพิจารณาร่างที่สาม
พราน และจากการ
สังเกตการณ์ของตัวเอง
ในวันประชุม)
ประธานคจสชเป็นผู้นั่ง
ฟังการพิจารณาประเด็น
ในวันนั้น แต่ประธาน
ไม่ได้มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาร่างตั้งแต่แรกจึงมี
การแสดงความคิดเห็นให้
modify จากร่างแรก
ค่อนข้างเยอะ

การที่มีผเู้ ชี่ยวชาญด้าน
การสื่อสารเป็นผู้รา่ ง
ประเด็นทาให้การ
นาเสนอเอกสารให้คจสช
พิจารณานั้นไม่ต้องมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมมากนัก มี
การนาเสนอโดยอ้างอิง
literature review
ค้นหาข้อมูล และมี
เหตุผลเพียงพอในการให้
ประเด็นนี้ได้เป็นวาระ
ระดับชาติ
การได้คจสชสนับสนุนใน
เชิงของการประชุม
ปฏิบัติการกับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย และการลงรับ
ฟังความคิดเห็นในพื้นที่
ช่วย confirm ว่า
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่
สาคัญและทุกภาคส่วน
รับได้ ดังนั้น หากให้
นาไปสู่การปฏิบตั ิคงไม่มี
ใครคัดค้าน (ประเด็น
เย็น)
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การมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรภาคี
เครือข่าย
NHA – คณะทางาน
พัฒนาประเด็น อนุ
วิชาการ คจสช
MA เครือข่ายในพื้นที่รับ
ฟังความคิดเห็น
MP การประชุมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อน
preassembly ซึ่งมีทั้ง
ภาครัฐ (กสทช) และ
MS ภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ แต่ไม่มีผู้
ที่ทาสื่อเกี่ยวกับสุราและ
ยาสูบมาเข้าร่วม และ
MK นักวิชาการที่เข้า
ร่วมในการพิจารณาร่าง
แรกก่อน Preassembly

ระดับการมีสว่ นร่วม
ส่วนที่สามมีการมีส่วน
ร่วมจากหลายภาคส่วน
เพราะมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในข่วงนี้
บ่อยครั้ง ตั้งแต่การ
ประชุมย่อยกับผู้มสี ่วนได้
เสีย การประชุม
preassembly และการ
ประชุมในพื้นที่กับ
เครือข่าย จึงเสมือนว่ามี
การมีส่วนร่วมมาก แต่ถ้า
หากวิเคราะห์จากคา
สัมภาษณ์ของ
คณะทางานจะพบว่าการ
มีส่วนร่วมนั้นไม่ลึกซึ้ง
เท่าที่ควร จนคณะทางาน
ต้องจัดประชุมแยกด้วย
ตนเองกับ กสทช. เพื่อ
ถามความคิดเห็นว่าหาก
มีมตินี้แล้วนั้น จะนาไป
ปฏิบัติได้จริงหรือไม่
(เพราะจาก
preassembly ไม่ได้
ประเด็นตรงนี้เท่าที่ควร)

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

กระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การพัฒนาประเด็นมติ
การกากับดูแลสือ่

อุปสรรคในการพัฒนา
ประเด็นมติ

ปัจจัยอานวยต่อการ
พัฒนาประเด็น

การมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรภาคี
เครือข่าย

ระดับการมีสว่ นร่วม
สองคนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในประเด็นนี้แทนที่จะมี
ในกระบวนการขั้นแรก
จึงไม่สามารถเห็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง
ของการรับฟังความ
คิดเห็นของคนในพื้นที่ใน
ส่วนนี้
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ภาคผนวก 6
สายธารมติรา่ งมติเป้าหมายในการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย
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เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย
การก่อเกิดสายธาร
สาหรับสายธารของระเบียบวาระ “เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย”
นั้น มีจุดเริ่มต้นต่างจากการเสนอประเด็นที่ผ่านๆมาในปีก่อนๆ นั่นคือไม่ได้เป็นมติที่องค์กรและภาคีเครือข่าย
สมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติทั่ว ประเทศเสนอมายังสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ(สช.) และผ่ านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการตั้งแต่แรกจานวน 4 วาระ แต่เป็นระเบียบวาระใหม่ที่ คจ.สช. มี
มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการ คือ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เสนอ
เพิ่มเติม 1 ใน 3 วาระ คือ 1) การกากับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ
2) กรอบการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ และ 3) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว์ และสิ่ง แวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่ง ยืน เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นว่า ประเด็นเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสามารถ
พัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 ได้ รวมทั้งเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความพร้อมในเรื่องฐานข้อมูลทางวิชาการอยู่
แล้ว (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556)
คณะทางาน
สาหรับวาระเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยนั้น แผนงานเครือข่าย
ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ (Thai NCD Network) ส านั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลักดันนโยบายเรื่องโรคไม่ติดต่อสู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวั ง ป้องกัน
ควบคุม จัดการปัญหา พัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานที่ทาการศึกษาวิจัยเรื่องโรคไม่
ติดต่อเป็นเวลานาน ดังนั้นคณะอนุกรรมการกากับดูแลแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อจึง เห็นชอบในการ
บรรจุระเบียบวาระ “เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย” ในสมัชชาสุขภาพครั้งที่
6 เพื่อผลักดันนโยบายในระดับโลกและระดับชาติสู่การปฏิบัติ โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน
คณะทางาน นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐเป็นรองประธานคณะทางาน และมีแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่
ติดต่อเป็นเลขาคณะทางาน (ดูรายชื่อคณะทางานเฉพาะประเด็นในภาคผนวก 1)

“ระเบียบวาระนี้ ก็มีที่มาจากกรรมการของ NCD นั่นแหละ เค้าเรียกว่าอะไรนะ Steering Board ของ
NCD ก็มีคนเสนอและมีคนค้านอยู่นะ แต่ก็มีคนเสนอว่า ก็มีโอกาสน่ะ สมัชชาน่าจะเป็นช่องทางที่จะ
ทางานได้ เพราะจริงๆ NCD มุ่งที่จะทางานเชิงนโยบาย การจะควบคุมเรื่อง NCD ไม่ใช่แค่ไปสอนคน
แต่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไปชี้นาผู้กาหนดนโยบายได้ สมัชชาน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการ
กาหนดนโยบายได้”
“มันเป็นส่วนหนึ่งของ Country Strategy Program 5 ปีด้วย คือ WHO สนับสนุนเราร่วมกับ สปสช.
สสส. โดยยุทธศาสตร์จะต้องมี Policy Movement ด้วย การนามตินี้เข้าสมัชชาก็ถือเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการ move policy”
“ส่วนคณะทางานก็มีการประชุมร่วมกันกับ สช. เค้าก็แนะนาว่าให้เอา อาจารย์ณรงค์ศักดิ์มาเป็น
ประธานคณะทางาน เพราะเป็นคนรู้เรื่องนี้ดีที่สุ ดในกระทรวง รู้ดีที่สุ ดในประเทศไทยแล้ ว ถ้าจะ
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ผลักดันประเด็นนี้ต้องให้หมอณรงศักดิ์มาเป็นประธาน สช. ก็พยายามให้เราชวนคนนอกกระทรวงมา
ให้ความเห็นด้วย เช่นคุณสารี อ๋องสมหวัง ที่ทางานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค”
ฝ่ายเลขาคณะทางานเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
การหล่อเลีย้ งสายธาร
การประชุมของคณะทางาน
สาหรับการร่างระเบียบวาระนั้น เริ่มแรกฝ่ายเลขาของคณะทางาน (นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ , นพ.วิชช์
เกษมทรัพย์, นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม และ ภญ.อรทัย วลีวงศ์) เป็นผู้ร่างเอกสารหลัก และร่างมติ แล้วจึงเข้าที่
ประชุมคณะทางาน และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับข้อเสนอและพัฒนาร่างระเบียบวาระ โดยคณะทางาน
เฉพาะประเด็นมีการประชุมและรับฟังความคิดเห็นดังแสดงในตารางที่ 4-3
ตาราง 1 ปฏิทินการดาเนินงานโครงการ
ช่วงเวลา
กิจกรรมหลัก
20 สิงหาคม 5256
1.จัดประชุมคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นครั้งที่
1
เพื่อทาความเข้าใจ/วางแผนการดาเนินงาน/และให้
ความเห็นต่อร่างข้อมูลเชิงสถานการณ์/เอกสารหลัก
ข้อเสนอเชิงนโยบายและเอกสารผนวกข้อเสนอ
(เอกสารร่างที่ 1/1)
3 กันยายน 2556
2.นาเสนอความก้าวหน้า“ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับชาติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ” ให้
คณะอนุกรรมการวิชาการ (เอกสารร่างที่ 1/2)
กันยายน 2556
3.ส่งเอกสารร่างที่ 2 ให้กับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้
เสีย และรอรับข้อเสนอผ่านทางเอกสาร
*11 ก.ย. 56 ประกาศคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม 4
ท่าน
16 กันยายน 2556
4.จัดกระบวนการรับฟังความเห็น/เวทีสาธารณะเพื่อ
รับฟังความเห็นจากภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ
ร่างเอกสารหลัก ข้อเสนอเชิงนโยบายและเอกสาร
ผนวก (เอกสารร่างที่ 1/3)
พฤศจิกายน 2556
5. ปรับปรุงเอกสารร่างที่ 1 ตามที่ได้รับฟังความ
คิดเห็น เพื่อปรับเอกสารเป็นร่างที่ 2/1
2 ตุลาคม 2556
6. จัดประชุมคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นครั้งที่
2 และ การรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสาร (เอกสารร่าง
ที่ 2/1)
28 ตุลาคม 2556
7. นาเสนอความก้าวหน้า แก่ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการ (เอกสารร่างที่ 2/2)
8 พฤศจิกายน 2556 8. ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 8/2556 ณ สวนสามพราน (เอกสาร
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ผูด้ าเนินการ
เลขานุการและเลขานุการ
ร่วมคณะทางานฯ

ประธาน,เลขา,เลขานุการ
ร่วมฯ
เลขานุการและเลขานุการ
ร่วมคณะทางานฯ
คณะทางานฯร่วมกับ สช.

เลขานุการและเลขานุการ
ร่วมคณะทางานฯ
เลขานุการและเลขานุการ
ร่วมคณะทางานฯ
ประธาน,เลขา,เลขานุการ
ร่วมฯ
เลขา,เลขานุการร่วมฯ
(นพ.ทักษพล)

ตาราง 1 ปฏิทินการดาเนินงานโครงการ
ช่วงเวลา
กิจกรรมหลัก
ร่างที่ 2/3) (ร่างที่จะเข้าสมัชชาสุขภาพแห่ชาติครั้งที่
6)
17 – 18 มิถุนายน
9. เข้าพิจารณาและได้มติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2557
ครั้งที่ 6
ที่มา: ภญ.อรทัย วลีวงศ์, ผู้ช่วยเลขาฯแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ผูด้ าเนินการ
ภาคีเครือข่าย

ต้นน้าของประเด็นเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยนั้น เรียกได้ว่าเป็น
สายธารที่ก่อกาเนิดจากนักวิชาการด้านสาธารณสุขล้วนๆ คณะทางานร่างเอกสารแรกโดยล้อจากการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly - WHA) สมัยที่ 66 ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งวาระหนึ่งของ WHA คือ
เรื่อง “กรอบการติดตามความก้าวหน้าและตัวชี้วัดระดับโลกและข้อเสนอแนะสาหรับชุดเป้าหมายแบบสมัครใจ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ซึ่งผลจาก WHA ทาให้เกิด 25 ตัวชี้วัดและ 9 เป้าหมายโดยสมัคร
ใจในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยประเทศต่างๆสามารถเลือกตัวชี้วัดที่ สามารถใช้ได้กับบริบทของประเทศ
ตนเองโดยความสมัครใจเพื่อให้บรรลุ 9 เป้าหมายภายในปี 2568 (แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ, 2556)
ดังต่อไปนี้
1. อัตราตายของประชากรจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรังลดลงร้อยละ 25
2. การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10
3. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอของประชากรลดลงร้อยละ 10
4. ความชุกของความดันโลหิตสูงของประชากรลดลงร้อยละ 25 หรือความชุกของความดันโลหิตสูงของ
ประชากรไม่เพิ่มขึ้น
5. ค่าเฉลี่ยของการบริโภคเกลือ/โซเดียมในประชากรลดลงร้อยละ 30
6. ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นปี ลดลงร้อยละ 30
7. ความชุกของโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประชากรไม่เพิ่มขึ้น
8. ประชากรอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้รับคาปรึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการควบคุมระดับน้าตาลอย่างเหมาะสมอย่างน้อยร้อยละ 50
9. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อสามารถเข้าถึงการได้รับยาและเทคโนโลยีที่จาเป็นและเหมาะสม ร้อยละ 80
ฝ่ายเลขาของคณะทางานได้นาเสนอร่างเอกสารแรกให้แก่คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น ในวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างเอกสาร โดยข้อเสนอแนะหลักๆคือให้
ปรับแก้เอกสารให้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคและภาษาอังกฤษ พัฒนารูปแบบ
การนาเสนอกรอบตัวชี้วัดที่เข้าใจง่าย (อรทัย วลีวงศ์ และ วิชช์ เกษมทรัพย์ , 2556) ซึ่งข้อเสนอแนะนี้เปรียบ
เหมือนเกาะแก่งที่เป็ นอุป สรรคในการพัฒนาเอกสารโดยคณะทางานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการ
“แปลงสาร” ทางวิชาการให้เป็นภาษาที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ เนื่องจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ จึงต้องทาเอกสารให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าใจและแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างมติได้ด้วย
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หลังจากนั้นมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทางานอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยสรุป
ใจความได้ว่า สมัชชาเป็นเรื่องของกลไก กระบวนการ นโยบายสาธารณะในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายโด ย
ฉันทามติร่วมจากทุกภาคส่วน

“WHO not provide ‘HOW TO” but just “What to achieve’”
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นอกจากนี้ คณะทางานมีความเห็นว่าสามารถเพิ่มเติมจาก 9 เป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาของประเทศไทย เช่น เรื่องโรคไตเรื้อรัง และความเครีย ด โดยให้มีมติในการทายุทธศาสตร์ที่ระบุชัดเจน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดเป้าหมาย ข้อมูลทางวิชาการ และหน่วยงานที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2.2 การประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
คณะทางานได้ประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมี
ผู้เข้าร่วมส่วนมากเป็นนักวิชาการ เช่น กรมอนามัย สถาบันมะเร็ง กรมสรรพสามิต มหาวิทยาลัย มูลนิธิคุ้มครอง
ผู้บริโภค สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น สาหรับข้อคิดเห็น
ที่ได้ส่วนมากจะเป็นเรื่อง การเพิ่มตัวชี้วัด ความถูกต้องและแหล่งข้อมูลทางวิชาการของแต่ละตัวชี้วัด การเก็บ
ข้อมูลของตัวชี้วัด เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

“เพิ่มตัวชี้วัด ไขมันทรานส์ โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องเช่น การเพิ่มข้อมูลในฉลาก การสื่อสารสาธารณะ”
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

“ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความตัวชี้วัดที่ 9 เป็น ไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน”
กองออกกาลังกาย กรมอนามัย

“ในเรื่องการคัดกรองมะเร็งใน 25 ตัวชี้วัดที่มีเฉพาะปากมดลูก ของประเทศไทยทาแล้ว มะเร็งอื่นๆ เช่น
มะเร็งลาไส้ น่าจะถูกพัฒนาในระบบบริการ”
สถาบันมะเร็ง
“เป้ า หมาย system response: drug therapy & counseling, ต้ อ งท าประเมิ น CVD risk, self-

assessment ต้องพัฒนาเครื่องมือให้ดีขึ้นอีก เป็น primary prevention ก่อนเป็นโรค ส่วนเป้าหมาย
system response การได้รับยาจะต้องทาบัญชียาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้จริง ๆ”

สานักโรคไม่ติดต่อ
“กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจคือ อาหารในรพ. ที่มีความตระหนักต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่น”
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
“ควรเพิ่ ม regional targets อี ก 1 เป้ า หมาย และจั ด ให้ มี ก ลไก ท าเป้ า หมาย, แผนปฏิ บั ติ ก าร,
ระบบรายงาน เพื่อทางานต่อ”
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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“มตินี้ยังไม่ได้ระบุการเตรียมความพร้อมระบบรายงาน components แต่ละตัวชี้วัด ควรมีเพิ่มมติการ
วางแผนระบบรายงานและติดตามการดาเนินงานของตัวชี้วัดแต่ละตัวด้วย”
ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา
หลังจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ คณะทางานได้ปรับร่างมติ 3 ข้อ ได้แก่
…….จึงมีมติดังนี้
1. รับรองตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้ง 9 ซึ่งปรับจากเป้าหมายระดับโลก รวมทั้งแหล่งข้อมูล วิธีการวัด และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวัด ดังปรากฏในเอกสารผนวกหนึ่ง ให้เป็นของประเทศไทย
2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ที่มีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย เพื่อจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมายและตัว ชี้วัดเพิ่มเติม รวมทั้งระบบการเฝ้ าระวัง ติดตามประเมิน
ความก้าวหน้า โดยให้บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว เช่น............ เพื่อเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2557
3. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2560 และทุกสามปี จนถึงปี พ.ศ. 2569
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติ NCD พบว่า ในขาขึ้นมีความยากในการ
พัฒนาร่างเอกสารที่มีที่มาจากแหล่งวิชาการ มีศัพท์เทคนิค และศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งที่เป็นเรื่องไม่ไกล
ตัวจากประชาชนทั่วไป แต่การนาเป้าหมายจาก WHA และการระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ต้องอ้างอิงเอกสาร
ทางวิชาการ ทาให้ไม่สามารถ “simplify” คาพูดในเอกสารมาเป็นคาพูดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับประชาชน และ/หรืออาจทาให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางตีความพลาด และไม่
สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการให้ความคิดเห็นต่อร่างเอกสาร
จากการสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 8/2556 ณ สวนสามพราน
ยังพบว่า คจสช. มีการตัดคาพูดในร่างเอกสารออกอย่างมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถทาความ
เข้าใจได้ แต่อาจขัดกับวัตถุประสงค์ของคณะทางานที่ทางานในประเด็นนี้มายาวนาน ในประเด็นบทบาทของ
อนุกรรมการวิชาการและ คจ.สช.นี้ คณะทางานมีความเห็นว่าสามารถเพิ่มเติมคาอธิบายหรือตัดคาในเอกสาร
หลักได้ แต่ “ไม่ควรปรับ Resolution” ในร่างมติ
สาหรับขาเคลื่อนของประเด็นนี้ คณะทางานมีความเห็นว่าค่อนข้างยาก เพราะมติสมัชชาไม่มีข้อผูกมัด
ทางกฎหมาย และเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้
“การที่จะมาทางานเกี่ยวกับ NCD มันยาก จริงๆ แล้วประเทศไทย active มาก เคยมีการกาหนดให้ทา

NCD strategy ระดับโลกโดยให้แต่ละประเทศทายุทธศาสตร์ NCD ของประเทศตัวเอง ของประเทศ
ไทยก็ทายุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2553 ซึ่งผ่าน ครม.สมัยนายกอภิสิทธิ์ ยุทธศาสตร์นี้ระบุ
ว่า NCD ต้องเป็นงานของทุกกระทรวง หรือที่เรียกว่า all in one health policy โดยมีนายกเป็นหัว
และมีหลายๆ กระทรวงมาเกี่ ยวข้อง เพราะกระทรวงสาธารณสุ ขทาคนเดียวไม่ได้ เปรี ยบเหมือ น
เครื่องบินเจ็ทมี 4 ไอพ่น ถ้ากระทรวงสาธารณสุ ขทาแค่กระทรวงเดียวก็มีแค่ 1 ไอพ่น เพราะการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมคน ต้องอาศัยองค์กรอื่นๆด้วย เช่น กระทรวงการคลัง
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ต้องขึ้นภาษีบุหรี่นะ ตารวจก็ต้องจับผู้กระทาความผิด กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องให้ความรู้เด็ก และ
ภาคธุรกิจก็ต้องให้การยอมรับด้วย”
นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
วันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 นั้น ระเบียบวาระเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อของประเทศไทยได้เข้าพิจารณาเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จากการสังเกตการณ์ในห้อง
ประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม แต่เมื่อเข้ามาในห้องประชุมแล้ว หาที่นั่ง
ของตนเองไม่เจอและใช้เวลาพอสมควรในการหาที่นั่งให้ตรงตาแหน่งตนเอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยการ
นาเก้าอี้มาเพิ่มจนห้องประชุมมีเก้าอี้เป็นจานวนมาก ในห้องประชุมมีอุปกรณ์ช่วยกระจายเสียงที่มีความชัดเจน
ทั่วถึง ฟังได้ชัดเจนทั้งห้องประชุม พร้อมทั้งจอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนสามารถแสดงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการประชุมไปพร้อมกันทั้งห้องประชุม
บรรยากาศในห้ องประชุมดาเนิน ไปด้วยความเรียบง่ายไม่เกิดความขัดแย้งมากนักในการเสนอและ
อภิปรายในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอของสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ โดยภาพรวม มีภาคีเครือข่าย
จานวน 19 คนให้ข้อเสนอและอภิปรายในประเด็นนี้ ซึ่งส่วนมากเป็นภาคีจากจากหน่วยงานทางด้านสาธารณะ
สุ ข เมื่อ ไม่มี ผู้ เ สนอเพิ่ม เติ มแล้ ว ประธานอนุกรรมการดาเนินการประชุมจึ งจบการประชุม รอบแรกและให้
คณะทางานวิชาการกลางไปแก้เอกสารเพื่อเตรียมนามาเข้ารอบที่ 2 ต่อไป

“อยากให้มีการเปลี่ยนเรื่องตัวชี้วัด โดยการแยกตัวชี้วัดการได้รับยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออก
จากกัน เพื่อจะได้มีความชัดเจนว่าที่ผ่านมาเราล้มเหลวด้าน NCD และเรื่องการให้รัฐบาลส่วนกลางลด
บทบาท ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีอานาจในการดาเนินการด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ให้รัฐบาล
ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุนเท่าที่จาเป็น ก็ไม่ทราบว่าความคิดเห็นที่แสดงไปนั้น คณะทางานได้รวบรวมไว้
หรือไม่ และผลสรุปเป็นอย่างไร เพราะติดภารกิจได้เข้าร่วมเพียงวันแรกวันเดียว แต่ได้เดินชมกิจกรรม
ในลานสมัชชา และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่อง IL ก็เห็นว่ากระบวนการสมัชชาเอื้อต่อการมีส่วนร่วม
พอสมควร คือ กระบวนการจัดดีพอสมควร แต่คนที่เข้ามามีจานวนเยอะเกินไป ควรจะมีการหาวิธีการ
ขั้นตอน เก็บประเด็นจากสมัชชาจังหวัด หรือระบบการสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เพื่อช่วยลด
งบประมาณ และทาให้เกิดความคุ้มค่า”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ, ตัวแทนนักวิชาการวิชาชีพกายภาพบาบัด

“เข้าร่วมรับฟังในมติการป้องกันและการควบคุมโรคไม่ติดต่อไปประเทศไทยเป็นหลัก แต่ไม่ได้นาเสนอ
ในครั้งนี้ เพราะเสนอประเด็นมาแล้วตั้งแต่ทาร่างเอกสาร คราวนี้มาในฐานะผู้นามติไปปฏิบัติ ขอเพียง
การเข้าร่วมรับฟังเท่านั้น”
นายชิณวัฒน์ คะหาวงศ์ เป็นตัวแทนของกรมควบคุมโรค จังหวัดอุบลราชธานี
สาหรั บ การประชุม ในรอบที่ส องของประเด็น เป้าหมายในการป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น.ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประธานอนุกรรมการดาเนินการ
ประชุมได้เปิดการประชุมพร้อมทั้งนาเสนอประเด็นที่แก้ไข ซึ่งการประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ใด
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คัดค้าน แต่บรรยากาศการประชุมค่อนข้างเงียบเหงาเพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อยและเหลือเก้าอี้ว่าง
จานวนมากภายในห้องประชุม 2557 ประธานอนุกรรมการดาเนินการประชุมได้เคาะลงมติ ในเวลา 9.30 น.
ตาราง 2 รายชื่อคณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ระเบียบวาระที่ 2.6 เป้าหมายใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1
2
3
4

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
พญ.ประนอม คาเที่ยง
ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
คณะทางาน

ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ
สปสช.
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผอ.สานักทีป่ รึกษา กรมอนามัย
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริโภค
ผู้จัดการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
อสม. ตาบลโคกเจริญ 11/2 หมู่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด
จ.พังงา
นายก อบต. บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5
6
7
8
9
10

ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์
ศ.กิตติคุณนพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์
ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์
นพ.กิตติ ปรมัตถผล

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

11
12
13
14
15
16
17
18

พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์
ภกญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
นส.สาลี อ๋องสมหวัง
นายธีระ วัชระปรานี
นส.แสงศิริ ตรีมรรคา
นางรัชนี ณ นคร

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

19

นายวิทยา กิจสามี

คณะทางาน

20
21
22
23
24
25
26

ศ.เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
ดร.พัชนา ใจดี
นพ.ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ
นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม

27

ภญ.อรทัย วลีวงศ์

ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ
เลขานุการ
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เลขานุการร่วม แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เลขานุการร่วม แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวติ ไทย สานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยเลขาฯ
แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ที่มา: ภญ.อรทัย วลีวงศ์, ผู้ช่วยเลขาฯ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
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ภาคผนวก 7
สายธารมติรา่ งมติการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพือ่ “สุขภาพหนึง่ เดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
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การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึง่ เดียว” ของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม
ที่มาของประเด็น
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มแข็ง ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และได้ขยายผลในการป้องกันโรคติดต่อระหว่าง
คนและสัตว์อื่นๆ จนเป็นที่มาของการประชุมเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย (Thai One Health
Network) ในปี พ.ศ. 2554
สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาจากคาว่า One world + One
Health ในการประชุมของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife conservation society) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็น แนวคิดในการพยายามทางานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อนาไปสู่สุขภาพที่ดีของคน สุขภาพของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ และ
สุขภาพของสัตว์ป่า รวมไปถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพราะปัจจุบันจากการเพิ่มจานวนประชากรของ
มนุษย์และการขยายตัวของชุมชนเมือง ทาให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป โรคติดต่อเพิ่มจานวนมากขึ้น วิธีการ
บริโภคอาหารได้เปลี่ยนไป จากการเลี้ยงสัตว์หลังบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนไปเป็นระบบอุตสาหกรรม
ฟาร์มผลิตปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น พร้อมทั้งมีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
อีกทั้งมนุษย์ยังทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ด้วยปัจจัยดังกล่าวนั้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
สุขภาพของมนุ ษย์ มีความเกี่ย วข้องกับ สั ตว์ที่นามาเป็นอาหารและสิ่ งแวดล้ อม การเกิดปัญ หาดังกล่ าวนั้นมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมกลับตามมายังมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สุขภาพหนึ่งเดียว มีความหมายถึงความสัมพันธ์ด้านสุขภาพระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวทางการทางานเพื่อนาไปสู่สุขภาพหนึ่งเดียวจึงต้องทางานแบบองค์รวม
และมีการประสานแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณาการข้ามสาขาวิชาและ
ภาคส่วนทุกระดับ ประเทศไทยได้ประกาศเจตจานงสุขภาพหนึ่งเดียวโดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานระหว่างประเทศเป็นภาคีเครือข่าย ทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพที่ดีของทุก
ชีวิตในประเทศ นาไปสู่การดาเนินการโครงการจานวนมาก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย อาทิ
โครงการพัฒนาทีมระบาดวิทยาภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวระดับจังหวัดและอาเภอ กระทรวงสาธารณสุขได้
นาแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2556-2559 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการแม่บทในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติ แม้ว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวจะได้รับการยอมรับ
และผลักดันเป็นนโยบายทางด้านสาธารณสุข แต่แนวคิดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทั้งมนุษย์ สัตว์ที่นามาเป็น
อาหาร และสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญ ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพกายของมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาพใจและ
สังคม จึงเกิดการผลักดันแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวให้เป็นนโยบายสาธารณะ ผ่านกระบวนการของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมในแนวคิดนี้จากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่
จะผลักดันให้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชน อันเกิดให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ
คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม จึงมีมติดังต่อไปนี้ คือ สนับสนุนแนวคิดหลักการของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เป็นแนวปฏิบัติในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนากลไกในระดับท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาสุ ขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” สนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการดาเนินงานตามแนวทางของ “เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” ในทุกระดับ นอกจากนี้ยังให้ส่งเสริมแนวคิด
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“สุขภาพหนึ่งเดียว” ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และสนับสนุนการทางานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ
หนึ่งเดียวของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ
การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
เริ่มต้นจากมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม (กลุ่ มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
สานั กติดตามประเมิน ผลสิ่ งแวดล้ม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม) และ
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ one health ในขณะนั้น โดยกลุ่มมหาวิทยาลัย แรกเริ่ม
มี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยในการทางาน
สพญ.อังคณา (นักวิจัย IHPP) ได้รับการทาบทามจาก สช ให้เลือกงานวิจัยที่ตนสนใจ ซึ่งคุณหมอได้สนใจวาระ
One Health จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางาน (ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ) ต้องการให้มีเจ้าของวาระ
ณ วันนี้ One Health ยังทาแต่เรื่องโรคในสัตว์ โรคในคน แต่ยังขาดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงแรกก็ยังลังเลกัน
ว่า จะผลักดันให้ One Health เป็น วาระของสมัชชาชาติห รือเปล่า เนื่องจากบางท่านเห็ นว่ามีความซ้าซ้อน
เนื่องจากมติของสมัชชาชาติในปี 2552 เคยมีวาระเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีการบัญญัติว่าว่า One Health
อยู่ในมติอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจาเป็นที่จะทาในขณะนี้ พอจะยกให้ขึ้นมาเป็นประเด็น จึงไม่อยากให้มันไป
เชื่อมโยงกับโรคอุบัติใหม่ เพราะกลัวว่าจะซ้า จึงพยายามทาไปในเชิงเรื่องการสื่อสารมากกว่า ทาให้คนได้ยิน ได้
รู้จักมากขึ้น และให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น กับให้คนเข้าใจมากขึ้น
ต่อมาจากการประชุมของคณะทางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2556 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้มี
การหยิบยกประเด็น One Health กลับมาพูดคุยกันใหม่ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมบูรณ์นัก ณ วันนี้ One Health ยังจากัดอยู่แค่โรคคนหรือโรคสัตว์เท่านั้น จึงอยากให้มี การขยายออกไปสู่
หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญที่ต้องการผลักดันประเด็นนี้ โดยฝั่ง
ของกรมควบคุมโรคและทางฝั่งของสิ่งแวดล้อมได้พยายามที่จะจับมือกัน ซึ่งหลังจากการประชุมในวันที่ 31
กรกฎาคม 2556 ก็ได้มีการสานต่อโดยการเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องมาประชุมกันเป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งในช่วงแรกก็มีการ
ติดขัดเล็กน้อย เนื่องจากตัวแทนบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้เสนอมตินี้ แต่ไม่ได้เข้ามาร่วมในวงประชุม
เนื่องจากไม่ต้องการเป็นคณะทางาน แต่จะขอไปประชุมในวงใหญ่ อีกทั้งได้แจ้งไปยังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่า
จะไม่ขอผลักดันมติในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่เห็นประโยชน์ แต่ต่อมาได้มีการพูดคุยกันในระดับผู้ใหญ่ว่า
ให้กลับมาทาต่อ เนื่องจากต้องการพยายามเชื่อมโยง One Health กับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ แต่
อยากให้เชื่อมโยงกับชุมชน และเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่า ทาให้คนได้รับรู้ เข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ได้
ทบทวนถึงเครือข่ายที่มีความเกี่ยวพันกับ One Health ในปัจจุบัน คือ เครือข่ายมหาวิทยาลัย และเครือข่าย
Thai One Health Network ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนทางานมารวมตัวกัน ประกอบไปด้วยกรมควบคุมโรคและ
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งกรมอุทยานและองค์การสวนสัตว์ (ซึ่ง สพญ.อังคณาเคยทางานในองค์การสวนสัตว์มาก่อนจึง
ได้เข้ามาสู่ในส่วนของ Thai One Health Network
จากการได้ประชุมและพูดคุยกัน จึงได้แนวความคิดในเบื้องต้นของ One Health ว่าต้องการควบคุม
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค (vector agent) เนื่องจากทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
(คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องใช้สหสาขาวิชาในการแก้ไขปั ญหา ตั้งแต่ระดับชุมชน-ท้องถิ่นประเทศ จนถึงระดับโลก หรืออาจกล่าวได้ว่า ต้องการให้แนวคิดเรื่องสุข ภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกนโยบาย
(One Health-Health in all policies) เช่น ทางด้า นชี ว วิท ยาไม่ เพี ยงแต่จ ะมองในมุม มองของการเกิ ดโรค
เท่านั้น เนื่องจากแท้จริงแล้วนิยามของ One Health นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมมองของสาขาไหนเข้ามาจับ
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มติ One Health ถือว่าเป็นมติท้ายๆที่เข้ามาในสมัชชาชาติปีนี้ จึงทาให้การทางานค่อนข้างที่จะเร่งด่วน
และรวบรัดตัดตอน แต่เนื่องจากได้โต้โผใหญ่เข้ามาช่วยงานคือ อจ.ดร.สัตวแพทย์ ปานเทพ นพ.รุ่งเรือง และ
ตั ว แทนจาก สผ. มาร่ ว มงานกั น รวมทั้ ง ศ.พญ.สยุ ม พร จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิ บ ดี มาช่ ว ย
คณะอนุ วิ ช าการมาท างานในการร่ างมติ ซึ่ง ทุก ท่านก็ได้ ร่ว มมือ กันท างานอย่างแข็ งขัน แม้ว่ าจะยัง ไม่ไ ด้รั บ
งบประมาณในการดาเนินการก็ตาม ซึ่งการดาเนินงานก็เป็นไปได้ด้วยดี กระบวนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ มี ก ารฟั ง ความคิ ด เห็ น จากภาคี เ ครื อ ข่ า ย
คณะอนุกรรมการวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่ในแต่ละจังหวัด การประชุมแต่ละครั้งได้รับทราบการ
แก้ไขเอกสาร และได้ข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาร่างนโยบาย ดังนี้
ตาราง 1 การเสนอความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ความคิดเห็นทีน่ าเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่างระเบียบวาระ
Pre-Assembly รั บ ฟั ง ค ว า ม - เอกสารหลัก: ข้อ 8 ให้ปรับ...มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท
คิดเห็นจากภาคีเครือข่าย
- ร่างมติ: ข้อ 3 เพิ่ม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
17 ตุลาคม 2556
- อื่นๆ: เสนอเพิ่ม กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ข้อมูลข่าวสาร
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เอกสารหลัก:
คณะอนุกรรมการวิชาการ
- คานิยาม “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพิ่มคาอธิบายสั้น ๆ อีก 1
28 ตุลาคม 2558
บรรทัด เพื่ออธิบาย
- คาว่า “สาขา” และ “สาขาวิชา” ต่างกัน ดังนั้นขอให้เลือกว่าจะใช้คาไหน
ร่างมติ
- ปรับข้อ 4 แก้คาว่า “ของสุขภาพหนึ่งเดียว” เป็น “ในลักษณะ สุขภาพ
หนึ่งเดียว” และตัดคาว่า “ในระดับ”
- ร่างมติ ย่อหน้า รับทราบว่า เช่น สาธารณสุข สัตวแพทย์...” ให้เพิ่มวิชาชีพ
แพทย์ เอาไว้หน้าคาว่าสาธารณสุข
- ข้อ 2 มีการเสนอบทบาทของอปท. แต่เอกสารหลักไม่มีข้อมูล ดังนั้นใน
เอกสารหลั ก ควรเพิ่มข้อมูล บทเรียนการทางานของพื้นที่ อปท. ชุมชน
ท้องถิ่น ที่มีในปัจจุบัน ในการทางานด้านนี้ เป็นตัวอย่างของกลไกระดับ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพของสิ่งที่เสนอในมติ
- ข้อ 2 ข้อความ “ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ควรระบุด้วยว่ามีใครบ้าง
เพื่อให้สามารถนาไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ข้อ 4 “เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” ควรมีที่มาที่ไปของเครือข่ายสุขภาพ
หนึ่งเดียว ระบุเอาไว้ในเอกสารหลักด้วย เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล และคน
อาจจะไม่รู้จัก และไม่เข้าใจ
- ข้ อ 5 “ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสมั ช ชาสุ ข ภาพ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ...” ควรระบุ
เครือข่ายที่น่าจะเกี่ยวข้องและควรจะสนับสนุนลงไปเลย เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน
ความคิดเห็นจากพื้นที่จังหวัด ร่างมติ
- (จั งหวัดชุมพร) เพิ่มการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพิ่มการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในกรณีภัยพิบัติ
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ตาราง 1 การเสนอความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ความคิดเห็นทีน่ าเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่างระเบียบวาระ
- (จังหวดอุดรธานี) แก้คาและสานวนในร่างเอกสารหลัก และเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย
จนมาถึงการเสนอร่างมติกับคณะกรรมการ สช ครั้งแรกที่ สามพรานก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
แต่เนื่องจากมตินี้ถือว่ามีความเกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นๆในวงกว้างมาก จึงอาจมีความลาบากในการบริหาร
จัดการบ้างในบางช่วง เช่น มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิชีววิถี ฯลฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทีม
อนุวิชาการกาลังทาคืออะไร จึงปฏิเสธที่จะเข้ามาร่วมด้วย แต่กลับพบว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวงใหญ่
หรือการสัมมนาที่ขยายวงออกมาจากทีมงานของสมัชชาแทน หรือบางหน่วยงานไม่ทราบว่าจะเข้ามามีส่วนร่วม
หรือช่วยเหลือได้อย่างไร จึงไม่ได้เข้ามา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายที่จะทาต่อไป
ส่วนทางด้านมุมมองของคณะทางาน ยังเห็นว่ามตินี้ยังขาดความเป็นเนื้อเดียวกันของประเด็นการทางาน
ซึ่งเป็น ข้อจ ากัดที่เกิดจากความที่เป็ น ประเด็นที่มีความเกี่ยวกันยึดโยงกับหลายหน่วยงานในวงกว้าง ทาให้
stakeholder ขาดความรู้ สึ กของการเป็ น เจ้า ของในมติ จึง อาจทาให้ เกิ ดการโยนความรับ ผิ ด ชอบในระดั บ
ปฏิบัติการได้ จึงต้องการความชัดเจนในเรื่องกระบวนการ การเขียนของบประมาณรวมไปถึงการจัดสรร ซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความค่อยเป็นค่อยไปและถ้าได้มีการทาถอดบทเรียนในแต่ละพื้นที่จะ
ทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาหรือเห็นแนวทางการพัฒนาได้ดีขึ้น
ปัญหาอีกเรื่องที่สาคัญคือความล่าช้าของการจัดส่งเอกสาร เนื่องจากหลายหน่วยงานโดย สพญ.อังคณา
ถือเป็นบุคลากรที่มีความทุ่มเทและมีความอดทนเป็นอย่างมากที่คอยโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่างๆและคอย
อธิบายเรื่องของมติ One Health ให้กับแต่ละหน่วยงานจนเกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสิ่งสาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้
ประเด็นนี้มาสามารถเดินหน้าต่อไปได้คือ อาศัยเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหา
สาคัญ คือคนที่อยากผลักดัน ให้เกิดมติยังมีน้อย โดยเฉพาะหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมที่เชิญชวนอย่างไรก็ไ ม่
มาร่วมทั้งที่เป็นผู้เสนอมตินี้เข้ามา (คุณเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามผลและนโยบาย) จึง
กลายเป็นปัญหาที่ผู้เสนอมติตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ได้มาเป็นผู้ร่วมร่างมติ แต่กลับกลายเป็นคนอื่นเข้ามาสานต่อแทน
จึงไม่อาจทราบได้ว่ามติที่ร่างออกมาจะตอบสนองเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เสนอต้องการหรือไม่ เนื่องจาก
ถือว่าเป็นมติที่ถือว่ามีกรอบในวงกว้างเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานจึงอาจทาให้การขับเคลื่อนนั้นค่อนข้างยาก หา
วิธีการประเมินผลกระทบได้ลาบาก ยกตัวอย่างเช่น ประเมิน ตัวชี้วัดด้านสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน เนื่องจาก
ปัจ จั ยแวดล้ อมที่เกี่ย วข้องอาจจะมีมากมายจนไม่อาจสรุปได้ว่ามาจากปัญหาที่เราตั้งสมมติฐ านจริงหรือไม่
ประเด็นที่สาคัญอีกเรื่องคือหาตัวแทนที่จะรับผิดชอบเรื่อง One Health ในเชิงปฏิบัติได้ลาบาก เนื่องจากมีความ
เกี่ย วพัน กับ หลายหน่ วยงานองค์กร จึงยังเป็นข้อสงสั ยว่าจะดาเนินการในส่ วนนี้อย่างไร (เจ้าภาพไม่ชัดเจน
ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในยุทธศาสตร์) อีกทั้งทีมงานยังมีข้อมูลด้าน focal point ของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวโยงกับ One Health อย่างจากัด ทาให้การติดต่อสื่อสารยังเข้าถึงได้ลาบาก
นอกจากนี้ยังได้มีความพยายามผลักดันมติ One Health ผ่านทางงานวิจัย เช่น วิวัฒนาการแนวคิด
ทางด้าน One Health ผ่านทางยุทธศาสตร์และนโยบายในประเทศไทยรวมถึงการวิเคราะห์ข้อจากัดที่ยังขาดอยู่
(IHPP, 2014) ซึ่งพบว่ามีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจคือ คนยังไม่เคยได้ยินคาว่า One Health มาก่อน หรือบางคน
เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะมีนิยามที่หลากหลายมากแล้ว แต่ใครจะพูด สุดท้ายคือเคยได้ยิน เข้าใจ
แต่นาไปปฏิบัติไม่ได้เพราะแนวคิดค่อนข้างเป็นอุดมคติ ซึ่ง การนาไปประยุกต์ใช้ที่ต้องการจะเริ่มผลักดันก่อนคือ
การนาเข้าไปสู่ชุมชน เนื่องจากยังมีชาวบ้านในชุมชนอีกเป็นจานวนมากที่ไม่รู้จักสมัชชา และต้องการเน้นเรื่อง
Health in all policy โดย นพ โสภณ (ผอ กรม ควบคุมโรคติดต่อ) เป็นกาลังสาคัญที่ผลักดันให้เกิด Thai One
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Health Network ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการและกรอบการดาเนินงานอย่างชัดเจน จึงทาให้ Focal point
ของ One Health ณ ปัจจุบันพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น เช่นการขยายวงกว้างของการดาเนินการด้าน One
Health ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย ผ่านทางการสนับสนุนของ US-AID ทาให้ขยายเครือข่ายครอบคลุมไปยัง
ทั่วประเทศมากขึ้น
กล่าวถึงเรื่องของความพร้อมในการขับเคลื่อนมติ ในมุมมองของคณะทางานเห็นว่ายังไม่เต็มที่ 100%
นัก เพราะเนื่องจากเป็นมติที่เข้ามาในสมัชชาเป็นกลุ่มท้ายๆ และต้องทางานแข่งกับกรอบเวลาที่เร่งด่วน (มีเวลา
ไม่ถึงสามเดือนก่อนจะนาเสนอรอบแรกให้กับคณะ สช) ซึ่งในเบื้องต้นทีมงานต้องการจะเลื่อนให้ไปนาเสนอในปี
หน้า แต่หลังจากพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นถ้าสามารถผลักดันมตินี้ให้ขึ้นสู่สมัชชาชาติแล้ว จึงร่วมกันเร่ง
ทางานและผลักดันมตินี้จนสามารถนาเสนอต่อคณะกรรมการ สช ในรอบแรกได้เป็นผลสาเร็จ

181

ภาคผนวก 8
สายธารมติทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม
จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
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ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
การก่อเกิดสายธาร
หากเปรียบประเด็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ (Free
Trade Agreement: FTA) เป็ น สายธาร สายธารนี้ นับว่าเป็นสายธารที่ยาวที่สุ ดเมื่ อเทีย บกับประเด็ นอื่นใน
สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ต้นน้้าของสายธาร FTA เริ่มเมื่อมีการบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้ว
คือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งถูกพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนผ่านการยื่นเสนอโดยภาคีสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กังวลต่อผลกระทบด้านลบจากการค้าเสรีในสินค้าที่มีผลต่อสุขภาวะและสังคม เช่น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบซึ่งเป็นบ่อนท้าลายสังคม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าคุณธรรม
ได้แก่ ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ ท้าให้คนจนไม่สามรถเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกับคน
รวย นอกจากนั้น สังคมยังมีความกังวลต่อช่องว่างของระบบในการก้าหนดกรอบการเจรจาการค้าเสรีทุกระดับ
ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือก้าลังอยู่ระหว่างการเจรจา และที่จะมีการเจรจาในอนาคต รวมทั้งได้ตระหนักถึง
ข้อจ้ากัดของกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านสินค้าที่มีผลต่อสุขภาวะ
และสังคม (ศิริพร สัจจานันท์, 2555) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติจึงมีมติเห็นร่วมให้ต้องมีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
เพื่อให้กระบวนการท้าสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใดๆ ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบทางสุข
ภาวะและสังคมอย่างรอบด้านด้วย (ส้ านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2556) ดูสรุปมติการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศของสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3 ในรูปที่ 1
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รูป 1 สรุปมติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3
ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556
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ในการประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีการถกเถียงกันอย่างมากมายถึงความจ้าเป็นและระยะเวลาในการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) จากการค้าเสรีจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม โดยเฉพาะภาคเอกชนที่จะได้รับผลกระทบจากมตินี้ ต้นน้้าของสายธารเหมือนจะแยกออกเป็นสองสายที่
ไม่มีวันบรรจบกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมรวมในห้องประชุมใหญ่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 ภาคประชาสังคมและเครือข่ายจังหวัดมีความเข้มแข็งและพยายามต่อสู้จนได้รับการรับรองมติสมัชชา
อย่างไรก็ตาม มีการขอให้บันทึกข้อกังวลของกลุ่มเครือข่ายต่อมติการค้าเสรีระหว่างประเทศที่ได้มีการรับรองไว้
ด้ว ย โดยแยกข้อกังวลเป็น 2 ประเด็น หลั ก ประเด็นแรก ทางผู้ แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น คือ นายรัชวิทย์ ปิยะปราโมทย์ ได้แสดงข้อกังวลว่าการก้าหนดให้ต้องประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพก่อนก้าหนดกรอบการเจรจาจะท้าให้การด้าเนินงานเตรียมการเจรจาหยุดชะงักลง และหากมี
การตัดสินค้าบางตัวออกจากกรอบการเจรจาความตกลง จะท้าให้ประเทศผู้เจรจาทราบท่าทีของประเทศไทย
ก่อนเริ่มเจรจา และเสียโอกาสในการเจรจา ส่วนประเด็นข้อกังวลที่ 2 มาจากอนุกรรมการวิชาการและประธาน
คณะท้างานพัฒนาร่างเอกสารประกอบการประชุมเพื่อน้าเข้าพิจารณาในระเบียบวาระนี้ (นายแพทย์วิโรจน์ ตั้ง
เจริญเสถียร) ได้ขอให้ บันทึกข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณายกร่างมติว่ายังมีองค์ประกอบของผู้แทน
เครือข่ายไม่ครบจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งมีเพียง 4 กลุ่มเท่านั้นที่เข้าร่วม คือ สภาหอการค้า
สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และผู้แทนสมาคมเครื่องมือแพทย์ไทย “ดังนั้นถึงแม้ว่าจะ

สามารถพัฒนาเอกสารได้แต่ก็ไม่สง่างาม เพราะสมัชชาสุขภาพควรต้องให้ความส้าคัญต่อกระบวนการการท้างาน
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ” (ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556) สายธารใน
ครั้งนั้นจึงแยกออกเป็นหลายสาย ทั้งสายที่ต้องการให้มีการท้าการประเมินผลกระทบสุขภาพอย่างจริงจัง สาย
เอกชนที่จะเป็นผู้เสียเปรียบจากความล่าช้าในการประเมินผลกระทบสุขภาพ และสายนักวิชาการที่ยึดมั่นใน
หลักการของสมัชชาคือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและแสวงหาข้อตกลงอย่างสมานฉันท์ สายธารที่แยกเป็น
สามสายนี้ จึงไม่มีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนมติลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ไม่ พ บว่ า มีก ารเสนอมติก ารป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะและสั ง คมจากการค้ า เสรี ระหว่า งประเทศให้ แ ก่
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเพื่อเห็นชอบแต่อย่างใด (ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2553) ส้าหรับ
การขับเคลื่อนมติภายหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 นั้นส่วนมากจะเป็นการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่
คัดค้านการเจรจา FTA โดยมีลักษณะเป็นการประท้วง มากกว่าการน้ามติสมัชชามาอ้างอิง ในวันที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2555 นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ การแพทย์ การสาธารณสุข การพัฒนาสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค และ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งหมด 84 คน ได้ท้าจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านข้อสรุปของกรมเจรจา
การค้าฯ ที่ให้การยอมรับทริปส์พลั สหากท้า FTAกับสหภาพยุโรป เพราะจะท้าให้ราคายาแพงขึ้น และระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะไม่สามารถครอบคลุมยาจ้าเป็นที่มีราคาแพงในชุดสิทธิประโยชน์ได้ เครือข่ายจึง
ขอให้ ก ารเจรจาFTAกั บ สหภาพยุ โ รปที่ จ ะมี ขึ้ น รอผลการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก้าลังด้าเนินการอยู่ (ส้านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2555b) หลังจากนั้นสองเดือน คือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เครือข่ายภาค
ประชาชน 14 องค์ก รเข้า ชี้ แจงต่ อคณะกรรมาธิ ก ารการต่ า งประเทศ วุ ฒิ ส ภา เพื่ อเรี ย กร้ อ งให้ ต รวจสอบ
กระบวนการจัดท้าการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะความพยายามเร่งรัด
น้ า ร่ า งกรอบเจรจาเข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี แ ละการประชุม รั ฐ สภา โดยเสนอให้ ก รมเจรจาฯ
ด้าเนินการตามมติ ครม.เมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นมติเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ไม่ใช่เรื่องมติ FTA
จากสมัชชาชาติครั้งที่ 3 โดยให้กรมเจรจาฯ น้าผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรายงานกลับไปยัง ครม.
ก่ อ นการยกร่ า งกรอบการเจรจาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 190 นอกจากนั้ น ขอให้ ร อผลการ
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ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพก่อนการเจรจาFTAกับสหภาพยุโรป (ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,
2555a)
ภาคประชาสังคมเปรียบเหมือนกระแสน้้าที่เชี่ยวกรากในการผลักดันสายธารนี้ในขาขึ้น เนื่องจากเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นความตายของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม แต่ในขาเคลื่อน พบว่าสายธารนี้ประสบความ
ยากล้าบากในการขับเคลื่อนมติ จากธรรมชาติของระบอบทุนนิยมที่มองเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
เมื่อย้อนกลับไปดูมติ FTA ปี พ.ศ. 2553 พบว่าเจ้าภาพที่ระบุในมติที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ รัฐบาลและภาคส่วน
ของสังคมไทย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ส้านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2553) โดยเฉพาะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการน้ามติที่ได้รับการ
รั บ รองมาขับ เคลื่ อนอย่ างเป็ น รู ป ธรรม และรั ฐ บาลยัง มีการเจรจาการค้า เสรี ระหว่างประเทศโดยค้านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบต่อสุ ขภาวะ เห็นได้ชัดเจนว่าแม้ภาคเอกชนและรัฐ บาลจะไม่
สามารถต่อรองมติในสมัชชาชาติ แต่เมื่อเจ้าภาพหรือผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติไม่เห็นดีเห็นงามด้วย การกระท้าตามมติ
ย่อมไม่เกิดขึ้น แม้ภาคเอกชนจะเป็นสายธารที่มีกระแสน้้าไม่แรงมากนักในวันลงมติ แต่เป็นสายที่ได้รับการโอบ
อุ้มคุ้มกันจากรัฐบาลที่เปรียบเสมือนเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีอ้านาจในการกักเก็บน้้าหรือเปิดประตูระบายน้้า
เมื่อไหร่ก็ได้ มติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงไม่ได้มีผลบังคับใช้กับภาคเอกชนมากเท่ากับกฎหมาย
ในปี พ.ศ. 2556 ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ซึ่งเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายจากสภาหอการค้า และเป็น
ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจสช.) ครั้งที่ 5 – 6 เห็นว่ามตินี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึง
เสนอให้ทบทวนและพัฒนามตินี้อีกครั้ง ซึ่ง คจสช. ก็ได้เห็นชอบให้มีการบรรจุวาระนี้เป็นวาระทบทวนในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 อีครั้งหนึ่ง (ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
คณะท้างาน
มติที่ประชุม คจ.สช. เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ.2556 เห็นชอบให้บรรจุระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ เป็นระเบียบวาระทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 และมอบหมายให้มีกลไกท้างานทบทวนร่างมติ โดยให้
อนุกรรมการวิชาการด้าเนินการต่อไป
คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้แต่งตั้งคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นการป้องกันผลกระทบต่อสุข
ภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส้ านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส้านักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้า
เสรีภาคประชาชน และนักวิชาการ โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะท้า งาน รศ.นุศราพร
เกษสมบูรณ์ และนางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์ เป็นผู้ท้างานและเลขานุการ มีหน้าที่ศึกษาผล และปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการด้าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 9 การป้องกันผลกระทบต่อสุข
ภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมคณะท้างานฯ ก็พบว่า ยังมีปัญหาในการปฏิบัติ
และมีข้อห่วงใยจากทุกฝ่าย จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการทบทวน และพัฒนามตินี้ คณะท้างานฯได้จัดท้าร่าง
เอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพ เรื่อง ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุข
ภาวะและสังคมจากการค้าเสรีร ะหว่างประเทศ เพื่อน้าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6
พ.ศ.2556 ต่อไป (ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556b)
ประธานคณะท้างานในมตินี้นับว่าเป็น Key Success หนึ่งของการพัฒนาร่างเอกสาร เนื่องจาก การ
ด้าเนินการประชุมในมตินี้ เป็นเรื่องของผลประโยชน์และเป็นเรื่องยากมากที่จะหาความสมานฉันท์ระหว่างภาค
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ส่วนที่มีความเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทางส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเรียนเชิญ นพ.สุวิทย์ มา
เป็นประธานคณะท้างาน โดยมุ่งหวังที่จะท้าให้สายธารทั้งสองสายมาบรรจบรวมกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจาก นพ.สุ
วิทย์ จะเป็นที่เคารพของทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีทักษะและไหวพริบในการด้าเนินการประชุมอย่างยอด
เยี่ยม จากการสังเกตการณ์ประชุมคณะท้างาน นพ.สุวิทย์สามารถควบคุมสถานการณ์และการโต้แย้งของฝ่าย
ต่างๆได้ โดยมีการสรุปค้าพูดให้ดูนิ่มนวลลงและคอยประนีประนอมระหว่างสองฝ่าย หากเริ่มมีการโต้เถียงกัน
ประธานจะคอยย้้าและให้สติภาคประชาสังคมว่า “สมัชชาเป็นเครื่องมือในการหาฉันทามติร่วมกันจากทุกภาค
ส่วน” และหากภาคเอกชนไม่ยอมผูกมัดตนเองกับมติใดๆเลย ประธานจะย้้าว่าหากไม่มีมติร่วมกัน “ให้กลับไปใช้
มติเดิมของปี 2553” ซึ่งภาคเอกชนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จากความสามารถเฉพาะตัวของประธานคณะท้างาน จึง
ท้าให้การประชุมของคณะท้างานพัฒนาเอกสารยังคงด้าเนินไปได้ โดยประธานพยายามย้้ากับคณะท้างานอยู่
เสมอว่าให้ทุกภาคส่วนหา “evidence base” แทนที่จะใช้ “ความรู้สึกและความมีอคติ” ในการถกเถียงและหา
ข้อสรุปร่วมกัน
การหล่อเลีย้ งสายธาร
การประชุมของคณะท้างาน
การพัฒนาร่างมติมีการประนีประนอมระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างดีมาตลอด นับว่า
เป็ น จุ ดส้ าคัญในการเริ่ มต้น พูดคุย กัน ของสองฝ่ ายเพื่อวางกรอบการปฏิบัติที่ทุกภาคส่ ว นสามารถ “รับได้ ”
จนกระทั่งในการประชุมคณะท้างานครั้งที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
เอกสารก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาก่อนส่งให้พื้นที่จังหวัดจัดรับฟังร่างครั้งที่ 2 ผู้แทนส้านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการร่ว ม 3 สถาบั น ภาคเอกชน (กกร.) ได้แก่ คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการในห้องประชุม 1 โดยไม่มีการแจ้ง
ให้คณะท้างานทราบล่วงหน้า โดยข้อเสนอหลักในหนังสือคือ นิยาม “การค้าเสรีระหว่างประเทศ” กว้างเกินไป
ไม่มีการก้าหนดขอบเขตที่ชัดเจน และการประเมินผลกระทบสุขภาพควรเสนอเป็นประเด็นๆไป ไม่ควรก้าหนดให้
ท้าทุกประเด็น นอกจากนั้น ซึ่งผู้แทน กกร. (คุณสุนีย์ วรวุฒวงกูร และคุณธวัชชัย อนันตวาระ) แจ้งในที่ประชุม
วันนั้นว่า กกร.ต้องการสงวนการให้ความเห็นในประเด็นการประชุมวันนี้แต่จะส่งหนังสือนี้เป็นหลักการของ
ภาคเอกชน และถือว่าให้ติดวงเล็บไปทั้งฉบับของร่างมติ
เหตุการณ์นี้ท้าให้คณะท้างานจากภาคส่วนอื่นเกิดความไม่พอใจอย่างมาก เพราะไม่มีการพูดคุยและไม่มี
ท่าทีใดๆมาก่อนในการประชุมที่ผ่านมาทั้งสามครั้ง มีค้าถามจากที่ประชุมว่าเหตุใดภาคเอกชนจึงเพิ่งมาเสนอใน
วั น นี้ (ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม ครั้ ง ที่ 4) การกระท้ า เช่ น นี้ ถื อ ว่ า ภาคเอกชน “ไม่ มี ค วามจริ ง ใจ ” “ไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ
คณะอนุกรรมการคนอื่น ” “ผิดมารยาทและขาดจิตวิญญาณของของสมัชชา ” “เห็นแก่ตัว จะท้าธุรกิจแบบไม่
เห็นหน้าอินทร์หน้าพรมไปทั้งชาติเลยรึไง” “รับได้ถ้ามาเสนอปัญหานี้ตั้งแต่ครั้งที่ 2 แต่นี่มันประชุมครั้งที่ 4 แล้ว
เป็นการตีรวน ถ้าสิ่งที่ตัวเองเสนอไม่ได้ 100% ก็ไม่เอา” หลังจากนั้น ประธานคณะท้างานได้แจ้งภาคเอกชนว่า
“หากติดวงเล็บทั้งฉบับจะปิดการประชุม การพูดกลับไปกลับมาถือว่าไม่ based on sincerity/ honesty จะถือ
ว่าหาข้อตกลงไม่ได้ ไม่มีมติใหม่ กลับไปใช้มติเดิม ” (ซึ่งการ revise มติครั้งนี้ ภาคเอกชนเป็นคนยื่นขอ revise
เอง) ซึ่งคณะท้างานท่านหนึ่งได้กล่าวในที่ประชุมว่า “การที่มติล่มเป็นการเสียเครดิตคณะท้างานทั้งคณะ ต้อง

บันทึกรายงานการประชุมเป็นเอกสารแนบไปโดยแสดงเป็น sequence เหตุการณ์ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกถึง

1

หนังสือที่ กกร. 322/2556 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
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ครั้งที่ 4 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง” ส่วนภาคประชาสังคมได้กล่าวว่า “คจสช ต้องแจ้งให้ทั้งสมัชชาทราบด้วยว่าที่ล่ม
เพราะภาคเอกชนไม่มีความจริงใจ”
ซึ่งผู้แทน กกร. (สุนีย์ วรวุฒวงกูร ) ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าตนเองเป็นเพียงตัวกลางของสองฝ่าย ไม่มี
อ้านาจตัดสินใจใดๆ และที่ประชุม กกร.พิจารณาโดยหลักการ ไม่ได้พิจารณาจากร่าง จึงขอติดวงเล็บทั้งฉบับและ
ขอออกจากที่ประชุม แต่ประธานทักท้วงว่า “ในหนังสือที่ยื่นในวันนี้ระบุว่าได้พิจารณาร่างล่าสุดอย่างละเอียด

แล้ว และไม่ได้ระบุว่าให้ติดวงเล็บทั้งฉบับ การที่ให้ติดวงเล็บทั้งฉบับนั้นถือเป็นการตีความของคุณสุนีย์เองหรือไม่
ขอให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง” ผู้แทน กกร. จึงขอโทรศัพท์ปรึกษาผู้มีอ้านาจใน กกร.ก่อน ท้าให้ประธานสั่งพักการ

ประชุม 15 นาที เพื่อรอการยืนยันจาก กกร.อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้แทน กกร. กลับมาแจ้งที่ประชุมว่า ยังติดต่อได้
ไม่ครบทุกฝ่าย (ขาดธนาคารไทย) แต่ขอพิจารณาเอกสารต่อ โดยขอพิจารณาและติดวงเล็บเป็นประเด็นๆไป
ดังนี้
1. ค้าจัดกัดความของการค้าเสรีระหว่างประเทศ (ครอบคลุมแค่ไหน เฉพาะที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่
ยังติดวงเล็บอยู่ แต่ NGO บอกว่าอยากให้นิยามกว้างไว้เผื่ออนาคต และกระทรวงพาณิชย์ก็สนับสนุนให้นิยาม
กว้างไว้อยู่ หากเปลี่ยนแปลงต้องกลับไปปรึกษารองอธิบดีก่อน จึงติดวงเล็บประเด็นนี้ไว้)
2. มีการถกเถีย งว่าใครจะเป็น เจ้ าภาพท้า HIA (แย่งกันไม่เป็นเจ้าภาพ) ผู้แทนกระทรวงพาณิช ย์ให้
ความเห็ นว่ากระทรวงสาธารณสุ ขถนัดเรื่ องสุขภาพมากกว่า ส่วนผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าควรให้
กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพมากกว่าเพราะเกี่ยวกับเรื่อการค้า เมื่อประธานถามว่าควรจะให้ สช เป็นเจ้าภาพ
ชื่อแรกหรือไม่ สช.แจ้งที่ประชุมว่า สช.เป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น ถึงจะมีคณะกก.HIA ใน สช. แต่ก็เป็นเพียงการท้า
หลั กเกณฑ์ไม่ใช่ห น่ว ยปฏิบัติ ซึ่งประเด็น นี้ ประธานได้ทักท้ว งว่า สช มีห น้าที่ advocate ด้ว ย ไม่ใช่ก้าหนด
หลักเกณฑ์อย่างเดียว ที่ประชุมจึงสรุปว่า “ให้ สช สนับสนุน ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข
(เรียงตามตัวอักษร) ร่วมกันพิจารณาด้าเนินการ HIA”
3. ข้อ 1 ในร่างมติ “การแสดงจุดยืนในการป้องกันผลกระทบดังกล่าวต่อคู่เจรจาต่างประเทศ” กกร.ขอ
เปลี่ยนค้าว่า”ต่อคู่เจรจา” เป็น “ต่อสังคม” เพราะไม่สามารถแสดงท่าทีใดๆต่อคู่เจรจาได้ ถ้าเขียนแล้วท้าไม่ได้
ไม่อยากจะเขียน และขอติดวงเล็ บไว้เ พื่อไปปรึกษาหารืออีกรอบ ซึ่งตรงนี้เริ่มมีการประชดประชันจากภาค
ประชาสังคมและภาควิชาการ เช่น “เขียนไปเลยไหมว่าไม่สนใจเรื่องผลกระทบสังคมและสุขภาพเลย สนใจเรื่อง
เศรษฐกิจอย่างเดียว” หรือเสนอให้ “เขียนว่าแสดงจุดยืนอย่างลับๆ”
ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ผู้แทน กกร. แจ้ งว่า ข้อความใดที่ติดวงเล็บไว้ จะกลับไปปรึกษากับผู้ มี
อ้านาจ และจะส่งกลับมาให้คณะท้างานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าวงเล็บอะไรเปิดได้บ้าง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ส่ง
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน เพื่อจะได้ให้อนุวิชาการพิจารณาในวันที่ 21 พฤศจิกายน แต่ทาง กกร. ไม่พร้อม
เพราะต้องรอเอาข้าวาระประชุมประจ้าเดือนตอนปลายเดือนเท่านั้น ประธานจึงสรุปให้ทางอนุวิชาการน้าไป
พิจารณาเอาเอง เหตุการณ์ครั้งนี้ท้าให้ไม่สามารถส่งร่างนี้ไปในการรับฟังความเห็นของเวทีจังหวัดได้ทัน แต่ สช
ได้น้าเอกสารขึ้นในเว็บไซต์และให้ทางจังหวัดไปดาวโหลดเพื่อน้ามารับฟังความคิดเห็น ซึ่งจากการสังเกตการณ์
ในเวทีจังหวัด ไม่มีการน้าประเด็น FTA ขึ้นมาพูดคุยในเวทีจังหวัด
การประชุมพิจารณาเอกสารหลักและร่างมติ จากคจ.สช.ก่อนน้าเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กระบวนการพั ฒ นาร่ า งเอกสารหลั ก และร่า งมตินี้ มีก ารประชุม คณะท้า งาน 4 ครั้ง โดยฝ่ า ยเลขา
คณะท้างานเป็นผู้พัฒนาร่างมติ จากการเปรียบเทียบร่างมติวันที่ 14 ตุลาคม, 18 ตุลาคม และ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 พบว่า ร่างมติวันที่ 18 ตุลาคม และ 21 พฤศจิกายน ต่างไปจากร่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย
มีการจัดเรียงข้อใหม่ และมีการเพิ่มเติมประโยคเงื่อนไขมากขึ้น เช่น ข้อ 1 เพิ่มประโยค “เพื่อเอื้ออ้านวยต่อการ
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พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ส่วนร่างมติวันที่ 18 ตุลาคม
และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีความคล้ายคลึงกัน
ส้าหรับร่างสุดท้าย (21 พ.ย.) พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ โดยสรุป ยังคงข้อความเกือบทุก
ข้อความที่ กรมเจรจา และ กกร. ขอสงวนไว้ในร่างวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เช่น
- การท้า HIA คงข้อความ “เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการเจรจาการ
เปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (ตัดค้าว่าทุกกรอบทุกรอบออกไป) เพื่อป้องกันผลกระทบและเยียวยาความ
สูญเสีย รวมทั้งเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
ไทยต่อไป”
- จัดให้มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนเยียวยา
- ศึกษาการก้าหนดรายการสินค้าที่ควรก้าหนดเป็นรายการยกเว้นการเจรจาอย่างถาวร (permanent
exclusion list)
- การใช้หลักการระมัดระวังไว้ก่อน (precautionary principle)
อย่ างไรก็ตาม ในร่ างสุ ดท้ายนี้ คณะอนุกรรมการวิช าการยอมตัดบางข้อความที่กรมเจรจาระหว่าง
ประเทศของสงวนไว้ เนื่องจากความหมายซ้้าซ้อนกับข้อความที่กล่าวมาแล้ว เช่นตัดข้อความ “ขอให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม ในการด้าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งระหว่างและหลัง
การเจรจา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาน้าผลการศึกษาไปด้าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเจรจารอบ
ต่อไป…….”

การเรียกประชุมด่วนและ Conference Paper ก่อนวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6: เหลือ
เพียง 2 ประเด็นที่ไปสู้กันในวันจริง
การประชุม คณะท้างานครั้ ง ที่ 4 มี ความขัดแย้ งและยังมี การติ ดวงเล็ บในเอกสารอยู่มาก ประธาน
คณะท้างานเห็นว่ายังพอมีเวลาเหลือจากการเลื่อนวันประชุม จึงมีการเรียกประชุ มด่วนในวันที่ 13 มิถุนายน
2557 เพื่อประนีประนอมข้อความที่ติดวงเล็บ แต่ไม่มีการส่งเอกสารนี้ให้ภาคีเครือข่ายทราบก่อนล่วงหน้า จึง
เรี ย กเอกสารฉบั บ นี้ ว่ า “Conference Paper” ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เสนอจากคณะท้ า งาน 4 ฝ่ า ย คื อ 1) กลุ่ ม ศึ ก ษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีภ าคประชาชน 2) คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันเอกชน 3) ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 4) ส้านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ผลจากการประชุมในวันนั้น ได้มีการถอดวงเล็บออกเกือบทั้งหมด เหลือเพียงสองประเด็นที่จะมาแสดง
ความคิดเห็นกันในวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ
มติข้อ 3.3 ให้ด้าเนินการประเมินผลกระทบในประเด็นที่เป็นข้อห่วงใย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
และสังคม และครอบคลุมการเจรจาในกรอบต่างๆ โดยไม่เป็นอุปสรรคหรือท้าให้เกิดความล่าช้าในการเจรจา
และ
มติข้อ 6 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ หลักการระมัดระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) ในการ
เจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยค้านึงถึงการป้องกันผลกระทบในด้านลบต่อสุขภาวะและสังคมที่อาจจะ
เกิดขึ้น
“ทางภาคเอกชนก็ยอมถอดวงเล็บให้เราเยอะเหมือนกัน ทางเราก็ยอมเท่าที่ยอมได้ เพราะเราไม่เสีย
อะไรอยู่แล้ว ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็กลับไปใช้มติปี 53 เหมือนเดิม”
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, FTA Watch
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วันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
บรรยากาศวันของการประชุมระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ ในรอบที่ 1 มีผู้ยกป้ายขอแสดงความคิดเห็นจ้านวน 22 ป้ายทั้งจากตัวแทนจังหวัด ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน อย่างไรก็ตามเกิดความสับสนในการแสดงความเห็นต่อร่างมติ เนื่องจากผู้ที่
เป็นภาคีเครือข่ายและเป็นคณะท้างานด้วยยึดร่างล่าสุดคือ Conference Paper ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2557 ซึ่งอยู่ในถุงผ้าที่เพิ่งแจกตอนลงทะเบียนตอนเช้า แต่ตัวแทนจังหวัดและภาคีอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคณะท้างานใช้
เอกสารวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งไปให้ พิจารณาก่อนเข้าร่ว มประชุมมาแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ประธานคณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุม คือ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ยืนยันว่า ในรอบแรกนี้จะต้องใช้เอกสารที่
ส่งให้พื้นที่ คือเอกสารฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในการแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นฉบับที่ภาคี
เครือข่ายทุกคนในที่ประชุมมีเวลาอ่าน รวบรวมความเห็น และได้เตรียมตัวมาแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทน
กลุ่ม
“เป็นการไม่แฟร์หากจะใช้ Conference Paper วันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเครือข่ายจ้านวนมากยังไม่มี

เวลาอ่าน และขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ยกป้ายพูดในฐานะภาคีเครือข่าย
ไม่ใช่ในฐานะคณะท้างาน”
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์, ประธานคณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุม

การประชุ ม รอบแรกนี้ จึ ง ยึ ด จากเอกสารฉบั บ ลงวั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 จากการเรี ย บ
เรียงความคิดเห็นพบว่า ภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคณะท้างานและไม่ได้ศึกษา Conference Paper มาก่อน เช่น
จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เสนอความเห็นให้เพิ่มเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชลงไปในกรอบการเจรจา
FTA ด้วย ในขณะที่คณะท้างานที่เป็นภาคีเครือข่ายพยายามหยิบยกเอาประเด็นเรื่อง Precautionary Principle
และช่ ว งเวลาในการท้ า HIA มาถกเถี ย งกั น ในรอบแรกนี้ ไม่ ส ามารถหามติ ที่ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ไ ด้ ประธาน
คณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุมจึงเสนอให้คู่ขัดแย้งและผู้ ที่สนใจเข้าไปตกลงกันในห้องกัลยาณมิตรในตอน
บ่ายเพื่อปลดล็อคประเด็นขัดแย้งทั้งสองประเด็นก่อนจะน้าเข้ามาพิจารณาในห้องใหญ่อีกรอบ

ห้องกัลยาณมิตรและกระบวนการให้ได้มาซึ่งมติทเี่ ป็นเอกฉันท์
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประธานห้องกัลยาณมิตรตั้งกติกาว่าจะหาข้อยุติร่วมกันเพียงสองประเด็นที่ยัง
หาข้อสรุปไม่ได้จากในห้องประชุมใหญ่เท่านั้น คือ 1) ประเด็นเรื่อง Precautionary Principle และ 2) ประเด็น
เรื่องช่วงเวลาในการท้า HIA
ส้าหรับประเด็นเรื่อง Precautionary Principle นั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องการให้ระบุ
เกณฑ์ส้าหรับหลักการ Precautionary Principle ให้ชัดเจนว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เข้ า ใจที่ ไ ม่ ต รงกั น ซึ่ ง อาจท้ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเมื่ อ ถึ ง เวลาต้ อ งปฏิ บั ติ แต่ ภ าคประชาสั ง คมคิ ด ว่ า หลั ก การ
Precautionary Principle นั้น เป็นเพียง concept ไม่ใช่ข้อปฏิบัติจึงไม่มีความจ้าเป็นต้องก้าหนดหลักเกณฑ์
และการก้าหนดนิยามก่อนท้าให้หลักการแคบและอาจไม่ครอบคลุมได้

“ที่ผ่านมาไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราก็ concern และมีการประชุมรับฟังท่าทีอยู่แล้ว มีการจ้าง
ศึกษาผลกระทบโดยมี TOR และเราสามารถจ้างได้แค่บริษัทที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังเท่านั้น”
นุชพันธ์ กฤษณามระ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“การที่เราท้างานแบบนี้ สุดท้ายเป็นภาพรวมของประเทศ ถ้ามองแค่มุมมองเดียวอาจจะมองว่าเสียประโยชน์ แต่
บางมุมมองอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ เราเลือกผู้บริหารประเทศแล้ว สุดท้ายก็ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ”
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สุนีย์ วรวุฒวงกูร, ผู้แทนส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน

“เวลาชวนภาคีมาเจรจาก่อนท้ากรอบเจรจา ชอบลืมชวนภาคประชาชน”
นิมิตร์ เทียนอุดม, ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

“เมื่อ กกร. ยืนยันตามมติใน Conference Paper ที่ไม่มีการก้าหนดนิยาม ท้าไมไม่ยืนยันตามนี้ ท้าไม
ต้องขอเพิ่มด้วย ไม่เข้าใจว่าจะมา set zero อีกท้าไม”
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, FTA Watch

“ความรู้สึกเมื่อเช้าคืออยากให้คนทั้งประเทศเข้าใจตรงกัน จึงขอเพิ่ม”
ฉัตรชัย บุญรัตน์, รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ส้าหรับกระบวนการในห้องกัลยาณมิตรนั้น มีความพยายามในการประนีประนอมหาทางออกจากภาค
วิชาการ เช่น นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ที่พยายาม
หาทางไกล่เกลี่ยและหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้
“หากทุกฝ่ายเห็นด้วยในหลักการร่วมกัน เราน่าจะเขียนนิยามในระดับหนึ่งที่ยอมรับกันได้ในเมื่อ และมี
consensus ที่จะ accept หลักเกณฑ์นี้ เพราถ้าไม่เขียน หอการค้าก็จะไม่สบายใจ”
นพ.ภูษิต ประคองสาย, ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เลขานุการคณะท้างานยืนยันว่าตอนท้า Conference Paper ร่วมกันระหว่างคณะท้างาน
4 ฝ่ายนั้น มีการให้ความเห็นไปแล้วว่าไม่มีนิยามในระดับสากลที่ตรงกันแต่เป็นหลักการที่มีความหลากหลาย ทาง
กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ โ ดยตรงได้ ยื น ยั น มี ค วามเห็ น ตาม
Conference Paper ที่ไม่มี การก้าหนดหลั กเกณฑ์ ดัง นั้น ในประเด็นนี้ จึงสามารถตกลงกันได้ว่า ไม่ก้ าหนด
หลักเกณฑ์เรื่อง Precautionary Principle ลงไปในมติ

ประเด็นที่ไม่มีฉันทามติ: การท้า HIA โดยไม่เป็นอุปสรรคหรือท้าให้เกิดความล่าช้าในการเจรจา
อีกประเด็นหนึ่งที่พูดคุยในห้องกัลยาณมิตรคือ การท้า HIA โดยไม่เป็นอุปสรรคหรือท้าให้เกิดความล่าช้า
ในการเจรจา ซึ่งฝ่ายแรก ได้แก่ ภาคประชาสังคม และกรมควบคุมโรคขอตัดประโยคนี้ทิ้ง หรืออย่างน้อยก็ต้องมี
การเปลี่ยนค้าพูด

“ขอเปลี่ยนจากค้าว่าล่าช้าเป็นในเวลาที่เหมาะสมและเอาค้าว่าไม่เป็นอุปสรรคออกเพราะไม่รู้ว่าไม่เป็นอุปสรรค
ของใคร”

ผู้แทนกรมควบคุมโรค
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ กระทรวงพาณิชย์และ กกร. กล่าวว่าขอยืนตาม Conference Paper และขอ
สงวนทั้งค้าว่า “โดยไม่ท้าให้เป็นอุปสรรค” และ “ไม่ท้าให้เกิดความล่าช้า” ไว้ในประโยค อย่างไรก็ตาม มีความ
พยายามจากหลายภาคส่วนในการปรับเปลี่ยนประโยค เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ เช่น

“โดยสามารถด้าเนินการศึกษาไปพร้อมๆกับการเจรจา และให้น้าผลการศึกษามาประกอบการเจรจา
โดยเร็ว”
นิมิตร์ เทียนอุดม, ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
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“โดยค้านึงถึงระยะเวลาที่ไม่กระทบต่อคุณภาพการประเมิน และไม่ท้าให้เกิดความล่าช้าในการเจรจา”
“โดยค้านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ไม่กระทบต่อคุณภาพการประเมิน และไม่ท้าให้เกิดอุปสรรคในการเจรจา”
นพ.ภูษิต ประคองสาย, ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

“เราขอสงวนสองท้านั้นไว้แต่เพิ่มประโยคให้เป็นแบบนี้ได้มั๊ยคะ - โดยสามารถด้าเนินการศึกษาควบคู่ไป
กับการเจรจา และค้านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ไม่กระทบกับการประเมิน รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการเจรจา”
นุชพันธ์ กฤษณามระ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การเจรจาล่วงเลยมาถึงเกือบ 17.00 น. โดยที่ภาคประชาสังคมขอประนีประนอมตัดค้าว่าโดยไม่เป็น
อุปสรรคทิ้ง และยอมให้คงค้าว่าไม่ท้าให้เกิดความล่าช้าไว้ในประโยค อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์และ
กกร. ยืนยันคงทั้งสองค้าไว้ในประโยคนี้ เพราะเป็นประโยคที่ได้รับการรับรองจากผู้ใหญ่ในกระทรวงแล้ว ตาม
หลักการท้างานของทางราชการ ผู้แทนจากกระทรวงไม่มีอ้านาจตัดสินใจใดๆในการประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือจากใน Conference Paper จะต้องขอกลับไป Mandate กับผู้ใหญ่ของ
กระทรวงก่อน และจะท้าให้วันนี้ไม่สามารถมีฉันทามติได้ มีความพยายามของประธานให้กระทรวงพาณิช ย์
กลับไปโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ใหญ่ในกระทรวงวันนี้ และนัดเจอกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เช้า อย่างไรก็ตาม ทาง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งกับที่ประชุมว่าคงจะไม่ทัน แต่วันนี้จะขอโทรศัพท์
ปรึกษากับนิติกรอีกครั้งและให้ค้าตอบตอนนี้เลย ประธานจึงสั่งพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้กระทรวง
พาณิชย์ติดต่อกับนิติกร และจะจบการประชุมในวันนี้เลย
เมื่อประธานเรียกประชุมอีกครั้ง กระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยค้าในประโยค
ได้ ประธานห้องกัลยาณมิตรจึงขอปิดการประชุม และจะส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุม
พิจารณาต่อไป
ทีมประเมินสังเกตกระบวนการหาฉันทามติร่วมกันในห้องกัลยาณมิตร ได้ดังต่อไปนี้
1) มีการปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีอ้านาจตัดสินใจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ขอโทรสอบถามผู้ใหญ่และทางนิติ กร
ของกระทรวงว่า สามารถปรับค้าพูดได้หรือไม่
2) ความพยายามในการประนีประนอม ทั้งภาควิชาการที่พยายามเสนอให้ปรับค้าพูด และภาคประชา
สังคมที่ขอตัด 1 ค้า จาก 2 ค้าที่มีปัญหา
3) มีคนจาก สช พยายามเข้ามาพูดคุยตัวต่อตัวกับฝ่ายที่ไม่ยอม ทั้งในระหว่างการเจรจา และระหว่าง
การพักประชุม โดยกล่าวอ้างการท้างานของคณะท้างาน 4 ฝ่ายที่เสนอ Conference Paper เข้ามา อย่างไรก็
ตาม ความพยายามในการอ้างถึงคณะท้างาน 4 ฝ่ายนั้น ไม่เป็นผล เนื่องจากผู้ที่คัดค้านเช่นกรมควบคุมโรคกล่าว
ว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการท้า Conference Paper วันที่ 13 มิถุนายน และถึงแม้ส้านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศจะเป็น 1 ใน 4 ฝ่ายของคณะท้างาน แต่ไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้กับกรมควบคุมโรคมาก่อน
ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ส้าหรับทางภาคประชาสังคมก็เช่นกัน แม้ FTA Watch
จะเป็ นคณะท้างานและมีส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นา Conference Paper ด้ว ย แต่องค์กรประชาสังคมอื่นๆเช่น
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นความตายที่ไม่อาจยอมได้

“จ้าหน้านี้ไว้เลยนะคะ ว่ารับปากอะไรไม่ได้เลย เพราะภาคประชาสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย
และประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นความตายแบบนี้ เรายอมไม่ได้จริงๆ และต้องขอขอบคุณกรมควบคุมโรคด้วยที่
เห็นความส้าคัญในประเด็นนี้และร่วมกันต่อสู้”
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, FTA Watch หนึ่งในคณะท้างานเฉพาะประเด็น
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ไม่สามารถมีมติได้: ครั้งแรกของประวัติศาสตร์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประเด็น FTA ถูกน้าเข้าห้องประชุมใหญ่เป็นรอบที่สอง โดยประธาน
คณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุมได้ขอให้ภาคีในห้องประชุมใหญ่พิจารณาร่วมกันในอีกเพียงประเด็นเดียวที่ไม่
สามารถตกลงกันได้ในห้องกัลยาณมิตร คือค้าว่า “ไม่เป็นอุปสรรค” ซึ่งมีผู้พยายามปรับเปลี่ ยนค้าพูดแต่ไม่
สามารถตกลงกันได้ จนมีผู้เสนอว่าให้ยกมือเพื่อตัดสิน แต่ประธานกล่าวว่าการยกมือไม่ใช่หลักการของสมัชชา
และขอให้ใช้วิธีการตกลงอย่างสมานฉันท์แทน

“เราก็เห็นกันแล้วว่าเสียงข้างมากไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป กระบวนการสมัชชาสุขภาพแม้มีแค่คนเดียวยัง
ติดใจ เราก็จะยังไม่เคาะ”
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

เมื่อไม่สามารถหาฉันทามติได้ ในที่สุดประธานคณะอนุกรรมการด้าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ประเด็น
FTA ในปีนี้ ไม่สามารถมีมติได้และให้กลับไปใช้มติปี พ.ศ. 2553 เหมือนเดิม ซึ่งนายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี
ตัวแทนจากภาคส่วนของวิชาการขอให้มีบันทึกจากการประชุมแทนมติ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการ
ด้าเนินการพูดคุยในประเด็นนี้ในปีต่อไป ซึ่งบันทึกจากการประชุมวาระ FTA มีข้อความดังนี้ (สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 6, 2557)
“เนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ในระเบียบวาระที่ 2.8 การทบทวนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ” ที่ประชุมยัง
ไม่สามารถตกลงฉันทมติร่วมกันได้
ที่ประชุมได้ยืนยันจะรักษาจิตวิญญาณสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการท้างานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไป
โดยมีแนวทางดังนี้
ขอให้ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาตั้งคณะท้างานที่มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
เพื่อปรั บ ปรุ งเอกสารสมัช ชาสุ ขภาพ 6/ หารือ 8 (การทบทวนมติส มัช ชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่อง การป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ) โดยพิจารณาข้อเสนอจากภาคีสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เป็นพื้นฐาน และน้ามาเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7”
ตารางที่ 2: สรุปช่วงเวลาของเหตุการณ์ในระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ
ช่วงเวลา
เหตุการณ์
พ.ศ. 2553
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 รับรองมติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะ
และสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
16 กันยายน พ.ศ.2556
คจสช. 6 เห็นชอบให้บรรจุระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและ
สังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ เป็นระเบียบวาระทบทวนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
24 กันยายน พ.ศ. 2556 ประชุมคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นครั้งที่ 1
14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประชุมคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นครั้งที่ 2
18 ตุลาคม พ.ศ.2556
ประชุมคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นครั้งที่ 3
15 พฤศจิกายน พ.ศ.
ประชุมคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นครั้งที่ 4
2556
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ช่วงเวลา
21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556
13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หลังจาก 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 – สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7

เหตุการณ์
อนุวิชาการพิจารณาร่างเอกสาร และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
ประชุมคณะท้างานวิชาการพัฒนาประเด็นครั้งที่ 5 ได้ Conference Paper
ข้อเสนอจากคณะท้างาน 4 ฝ่าย
เข้าพิจารณาเป็นระเบียบวาระที่ 9 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ในรอบแรก เข้าห้องกัลยาณมิตร
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 “ไม่มีมติ” ส้าหรับวาระป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ตั้งคณะท้างานที่มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ พิจารณาข้อเสนอจากภาคีสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 และน้ามติมาเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 7

บทสรุปทีย่ ังไม่มีข้อสรุป แต่ยงั มีทางเดินต่อ: เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย
การที่ประเด็น FTA ไม่สามารถมีฉันทามติ ทั้งที่ประธานคณะท้างานพัฒนาประเด็นมีทั้งประสบการณ์
และมีความสามารถสูงในการพยายามประนีประนอมคณะท้างานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 4 ฝ่าย
และมีการประชุมถึง 5 รอบก่อนถึงวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 แสดงให้เห็นว่าระเบียบวาระนี้มี ความ
ซับซ้อนของปัญหาและเป็นประเด็นความเป็นความตายที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ได้เสียอย่างรุนแรงเกินกว่าที่จะ
รอมชอมเพื่อให้ได้มติร่วมได้
อย่ างไรก็ ต าม หลายภาคส่ ว นเห็ น ว่ า แม้ ไ ม่ส ามารถหาข้อ สรุ ป ได้ แต่ ส มัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติเ ป็ น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการน้าคนที่มีความคิดต่างกัน มาพูดคุยกัน ท้าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากมุมมองของฝ่ายตรง
ข้ามที่ฝ่ายตนเองอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ถึงแม้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ก็เป็นการขยายเครือข่ายของคนที่คิด
เหมือนกัน และยังท้าให้สองฝ่ายตรงข้ามเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องระบบความคิดของแต่ล ะ
ฝ่าย เช่น ที่มาที่ไปของความคิดจากภาคประชาสังคม และข้อจ้ากัดของระบบการท้างานในภาคราชการ การที่
ยังไม่มีมติในครั้งนี้ เป็นการไม่หักหาญน้้าใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อลงมติ และยังเป็นการเปิดช่องให้มีการพูดคุยกัน
ต่อได้ ซึ่งดีกว่าการมีมติที่ฝืนใจบางภาคส่วน แต่น้ามติไปปฏิบัติไม่ได้
“เอกชนเค้ามีความคิดว่า GDP เป็นผลประโยชน์ของชาติ ถ้าธุรกิจยืนได้ ชาติก็ยนื ได้ด้วย แต่เค้าลืมคิดถึงคน
เล็กคนน้อยที่จะได้รับผลกระทบไป เรื่อง FTA คนทีไ่ ด้รับผลกระทบมากที่สุดคือเกษตรกร และผู้ป่วย FTA คุกคาม
เกษตรกรนะ ท้าให้เค้าพึ่งตัวเองไม่ได้ แต่ถึงคราวนี้จะตกลงกันไม่ได้ก็ยังถือว่าสมัชชามีประโยชน์อยู่นะ เราก็ได้เจอคนที่
คิดเหมือนๆกับเรา ได้ภาคีเครือข่ายเพิ่ม”
วีระยุทธ โพธิถาวร, จังหวัดขอนแก่น

“ภาคธุรกิจเค้าละเลยคนเล็กคนน้อย เราไม่ได้แอนตี้การเจรจาระหว่างประเทศ แต่ชาวบ้านก็ตอ้ งสามารถท้า
ธุรกิจของเค้าได้ด้วยจะได้ win – win กันทั้งสองฝ่าย ถึงคราวนีต้ กลงกันไม่ได้แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ เมื่อก่อนเคยมา
คุยกันที่ไหน มีแต่เกิดปัญหาแล้วก็เถียงกัน แต่สมัชชาท้าให้สองฝ่ายได้มาคุยกัน”
นพวรรณ งามข้า, เครือข่ายกสิกรรมทางเลือก
ทีมประเมินเรียนรู้จากการติดตามประเด็น FTA ว่าประเด็นที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวโยงกับเรื่องผลประโยชน์
ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การพยายามปรับค้าพูดและการ “ไม่ยอมกัน” ด้วยค้าเพียงค้า

194

เดียวเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ซึ่งมีรากฐานและประวัติศาสตร์ของความ
ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ภาคเอกชนมีความตั้งใจพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ภาคประชาสังคมมีความ
กังวลอย่างมากต่อการเปิดเสรีทางการค้า เพราะหากเกิดผลกระทบขึ้นมาแล้วไม่สามารถย้อนคืนให้เหมือ นเดิมได้ แม้แต่
เงินก็ไม่สามารถเยียวยาหรือชดเชยความสูญเสียได้
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ภาคผนวก 9
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 6 พ.ศ.2556
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รหัสแบบสอบถาม _ _ _ _

แบบสอบถามความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี




กรุ ณาส่งคืนแบบสอบถามและรับของชาร่ วย ณ จุดรับค่าเดินทาง 

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูล/ความคิดเห็นของท่านและเติมข้อความในช่องว่าง

ท่านคือใคร?
1. เพศ
2. อายุ

 1.ชาย

 2.หญิง

.........................................................

3. ระดับการศึกษา
 1.ต่ากว่าปริญญาตรี

ปี
 2.ปริญญาตรี

 3.สูงกว่าปริญญาตรี

4. เป็นตัวแทนจากกลุ่มใด
 1. MA (กลุ่มเครือข่ายพื้นที่) จังหวัด......................................................................................
 2. MS (กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน)
 3. MK (กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ)
 4. MP (กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ)
 5. อื่นๆ ระบุ ...........................................................................................................................
ท่านรู้จักสมัชชาสุขภาพมากน้อยเพียงใด?
จากข้อความว่า
“สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” นั้น
5. ท่านมีความชัดเจนในความหมายของคาว่า “สมัชชาสุขภาพ” มากน้อยเพียงใด
 1. ชัดเจนมาก
 2. ไม่ค่อยชัดเจน
 3. ไม่ชัดเจน
6. ท่านมีความชัดเจนในความหมายของคาว่า
“กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” มากน้อยเพียงใด
 1. ชัดเจนมาก
 2. ไม่ค่อยชัดเจน
 3. ไม่ชัดเจน
7. ท่ า นเข้าใจความแตกต่ างระหว่ างสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ สมัช ชาสุ ขภาพเฉพาะพื้น ที่ และ
สมัชชาสุขภาพประเด็น มากน้อยเพียงใด
 1. เข้าใจดี
 2. เข้าใจบ้าง
 3. ไม่เข้าใจ

ท่านมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้อย่างไร
8. ท่านผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเข้าประชุมด้วยวิธีการใด
 1. เลือกโดยประธาน/คณะกรรมการ ของเครือข่าย/องค์กร
 2. เลือกโดยกลุ่มย่อย/สมาชิกของเครือข่าย/องค์กร
 3. หนังสือเชิญเฉพาะตัว
 4. สมัครเข้ามาเอง
 5. ตัวแทนหน่วยงาน  6. อื่นๆ..................................................
9. ท่านเคยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งใดมาบ้าง
9.1 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551  1. ร่วม

9.2 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552  1. ร่วม

9.3 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553  1. ร่วม

9.4 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554  1. ร่วม

9.5 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555  1. ร่วม


2.
2.
2.
2.
2.

ไม่ร่วม
ไม่ร่วม
ไม่ร่วม
ไม่ร่วม
ไม่ร่วม

10. การเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2556 ที่ผ่านมา
มีผลกระทบต่อท่านหรือไม่
 1. ไม่มี
 2. มีบ้าง
 3. มีมาก
11. ท่านประเมินตนเองว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
 1.พร้อมมาก
 2.พร้อมบ้าง
 3.ไม่พร้อม
12. ท่านมีการศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ก่อนการเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ มากน้อยแค่ไหน
 1.อย่างเต็มที่
 2.เล็กน้อย

 3.ไม่ได้ศึกษา

13. ท่านมีโอกาสศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารร่างมติ ก่อนการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
มากน้อยแค่ไหน
 1.อย่างเต็มที่
 2.เล็กน้อย
 3.ไม่ได้ศึกษา
กับการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่าน)

14. ในการประชุมครั้งนี้ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง
กิจกรรม
1) ห้องพิจารณามติ
2) ปาฐกถาพิเศษ
3) ลานสมัชชาสุขภาพ
4) การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย
5) อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................
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ไม่เข้าร่วม

เข้าร่วม

15. ในห้องพิจารณามติ ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยแค่ไหน
ไม่
เข้าร่วม

ระเบียบวาระ

ร่วมเป็น
ผู้ฟัง

ร่วมเป็น
ผู้เสนอ
ความเห็น

1) แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
2) แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561
3) ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
4) นโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับ
ประชาชน
5) การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6) เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย
7) การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อ “สุขภาพหนึ่ง
เดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
8) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรี
9) ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูป
ประเทศไทย
10) รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดาเนินงานตาม
มติฯ
16. ในภาพรวม ท่านเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน จากการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งนี้ (โปรดกาทับลงบนตัวเลขที่ตรงกับการเรียนรู้ของท่าน)

17. เนื้อหาการเรียนรู้ส่วนใดที่ท่านได้จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ด้านเนื้อหา/วิชาการ
 2.ด้านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 3.ด้านการจัดสมัชชาสุขภาพ
 4.ด้านการสร้างเครือข่าย
 5.อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................
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18. การเรียนรู้ของท่านในข้อ 17 เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ห้องพิจารณามติ
 2.ปาฐกถาพิเศษ
 3.ลานสมัชชาสุขภาพ
 4.การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย
 5.อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................
19. ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด
(กรุณา  ภาพที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)

ด้าน
1) ห้องพิจารณามติ
2) ลานสมัชชาสุขภาพ
3) การติดต่อประสานงานก่อนการประชุม
4) เอกสารประกอบ
5) การลงทะเบียน

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เข้าร่วม






















20. สรุปในภาพรวมทั้งหมด ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด
=พึงพอใจมาก
=พึงพอใจปานกลาง
=พึงพอใจน้อย
ต่อจากวันนี้ไป
21. ภายหลังการร่วมประชุมครั้งนี้ ความรู้สึกของท่านต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ไม่ใช่สมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือ สมัชชาเฉพาะประเด็น) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 1. มากขึ้น
 1. มากขึ้น
 1. แน่นอน

21.1 ความเชื่อมั่น
21.2 การเห็นประโยชน์
22.3 การเข้าร่วมครั้งต่อไป

 2. เท่าเดิม
 2. เท่าเดิม
 2. ไม่แน่ใจ

 3. ลดลง
 3. ลดลง
 3. ไม่เข้าร่วม

22. ท่ าน/เครื อข่ายมี ค วามสนใจจะพัฒ นาประเด็น เข้า สู่ ก ระบวนการสมั ชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครั้งต่อไป หรือไม่
 1. สนใจมาก
 2. สนใจบ้าง
 3. ไม่สนใจ
23. หลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้แล้ว ท่านจะทาอะไรต่อไป
 1. ไปขับเคลื่อนประเด็น/นโยบายในเครือข่ายของตนเอง
 2. ไปสื่อสาร/พูดคุยสมาชิกในเครือข่าย/ที่ทางาน แต่ยังไม่มีทิศทางหรือประเด็นชัดเจน
 3. เตรียมประเด็นเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป
 4. ไม่ชัดเจนว่าจะทาอะไรต่อ
 5. ไม่ทาอะไร


ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 

ทีมประเมิ
นผล งานสมัชชา
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ผู้ให้ข้อมูล-เป็นใคร ตัวจริงหรือไม่
1. ผู้ให้ข้อมูล เป็นใคร มาจากไหน หรือ จากเครือข่าย องค์กรใด เข้าร่วมในฐานะอะไร โดยกระบวนการถูก
คัดเลือก/สมัคร หรือมอบหมายอย่างไร
2. ผู้ให้ข้อมูล เข้าใจความหมายของสมัชชาว่าอย่างไร มีอดีตเกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพ สมัชชาพื้นที่ และ/
หรือสมัชชาเฉพาะประเด็น หรือไม่ มากน้อย อย่างไรในฐานะอะไร การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล มี
การเตรียมความพร้อมมาอย่างไรหรือไม่ และมีความคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายอะไร เป็นการเฉพาะ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการประชุม
1. ผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมการประชุมในกิจกรรมอะไรบ้าง ประเมินบทบาทการมีส่วนร่วมของตนเองตัวเองอย่างไร
(มีบทบาทในการอภิปราย ถกเถียง แสดงความเห็น มากน้อยอย่างไร ทาไม) พึงพอใจกับบทบาทตนเองแค่ไหน
คิดว่ากระบวนการทั้งหมด เอื้อมากน้อยแค่ไหน กับการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และควรทาอย่างไรให้ดีขึ้น
2. ผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมในห้องพิจารณามติต่างๆ หรือไม่ อย่างไร ทาไม และ มีความเห็นต่อบรรยากาศ
กระบวนการบทบาทหน้าที่ของประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดตามมาหรือขาเคลื่อน
อย่างไร
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและการประเมินผลกระบวนการในภาพรวม ได้เรียนรู้ และพึงพอใจแค่ไหน
1. ผู้ให้ข้อมูล เข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ อะไรบ้าง เหตุผลในการเข้าร่วมคืออะไร ประเมินผลรูปแบบและ
กระบวนการจัดกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นหรือได้รับอย่างไร พึงพอใจหรือไม่ ได้ประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรม
และ มีความเห็นอย่างไร (ทั้งในแง่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การมีเครือข่ายมากขึ้น และ ผลในเชิงการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ)
2. ผู้ให้ข้อมูล มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง ยกระดับให้ดีขึ้นอย่างไร หรือไม่ กับกิจกรรมต่างๆ เช่น
ลานสมัชชา มัคคุเทศก์สมัชชา เวทีวิชาการ ฯลฯ
การบรรลุความคาดหวังและสิ่งที่อยากเห็นในการประชุมสมัชชาครั้งต่อไป
1. ผู้ให้ข้อมูลประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ของสมัชชาครั้งนี้ ในภาพรวมอย่างไร โดยเฉพาะในแง่ประโยชน์ที่ได้รับ
และการบรรลุเป้าหมายรวมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คือ การเป็นกลไก/พื้นที่ ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และ ของประเทศ)
2. ผู้ให้ข้อมูล มีความรู้สึกพึงพอใจกับการได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สมกับความคาดหวังหรือไม่ ทาไม และ
ผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกระบวนการสมัชชามากน้อยเพียงใด เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
3. ผู้ให้ข้อมูลต้องการเห็น การประชุมในครั้งต่อไป เหมือนหรือแตกต่างจากการประชุมในครั้งนี้ อย่างไร
ตรงไหน และทาไม
จบการสนทนา “ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ” และมอบของที่ระลึก
ทีมประเมินผลงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ภาคผนวก 11
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7 พ.ศ.2557
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รหัสแบบสอบถาม _ _ _ _

แบบสอบถาม

ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



กรุณาส่งคืนแบบสอบถามและรับของชาร่วย ณ จุดประชาสัมพันธ์ 

 คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูล/ความคิดเห็นของท่านและเติมข้อความในช่องว่าง

ท่านรู้จักสมัชชาสุขภาพมากน้อยเพียงใด?
จากข้อความว่า
“สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” นั้น
1. ท่าน เข้าใจความหมายของคาว่า “สมัชชาสุขภาพ” ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
 1. มาก
 2. ไม่ค่อยชัดเจน
 3. ไม่ชัดเจน
2. ท่านมีความเข้าใจในความหมายของคาว่า “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม” ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
 1.มาก
 2. ไม่ค่อยชัดเจน  3. ไม่ชัดเจน
3. ท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มากน้อยเพียงใด
 1.เข้าใจดี  2.เข้าใจบ้าง  3. ไม่เข้าใจ

การมีส่วนร่วมครั้งนี้
4. ท่านผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยวิธีการใด
 1. เลือกโดยประธาน/คณะกรรมการของเครือข่าย/องค์กร
 2. เลือกโดยกลุ่มย่อย/สมาชิกของเครือข่าย/องค์กร
 3. ตัวแทนหน่วยงาน
 4. หนังสือเชิญเฉพาะตัว  5. สมัครเข้ามาเอง
 6. อื่นๆ..................................................
มีหน้าถัดไปค่ะ

การมีส่วนร่วมครั้งนี้ (ต่อ)
5. ท่านเคยเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีใดมาบ้าง
 2551  2552  2553  2554

 2555

 2556

6. ท่านประเมินตนเองว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด  1.มาก
 2.บ้าง
 3.ไม่พร้อม
7. ท่านมีการศึกษาทาความเข้าใจ กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ก่อนการเข้าร่วมงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มากน้อยแค่ไหน
 1.เต็มที่
 2.เล็กน้อย
 3.ไม่ได้ศึกษา
8. ท่านมีโอกาสศึกษาและทาความเข้าใจ เอกสารร่างมติ ก่อนการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งนี้ มากน้อยแค่ไหน
 1.เต็มที่
 2.เล็กน้อย
 3.ไม่ได้ศึกษา

การมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติ

(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่าน)

9. ใน ห้องพิจารณามติ ท่านมีส่วนร่วมน้อยแค่ไหน
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กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม
10. ในการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ห้องพิจารณามติ
 2.ห้องปาฐกถาพิเศษ
 3.ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพทีผ่ ่านมา
 4.กิจกรรมประชุมวิชาการ (เวลา 12.15-14.00 น.)
เช่น ถอดรหัส...เมืองใหญ่ ทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย ฯลฯ

 5.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ (เวลา 16.00-18.00 น.)
เช่น สารภี...อาเภอสร้างสุขฯ เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น ฯลฯ

 6.ลานสมัชชาสุขภาพ

 7.อื่นๆ ระบุ ..........................................................................................

11. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด
(กรุณา  ภาพที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)

12. การเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ท่านเกิดการเรียนรู้ มากน้อยเพียงใด

(โปรด  ทับลงบนตัวเลขที่ตรงกับการเรียนรู้ของท่าน)

13. ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ด้านเนื้อหา/วิชาการ
 2.ด้านกระบวนการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
 3.ด้านการจัดสมัชชาสุขภาพ
 4.ด้านการสร้างเครือข่าย
 5.อื่นๆ ระบุ ...........................................................................
14. ในภาพรวม ท่านพึงพอใจกับการร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด
=มาก
=ปานกลาง
=น้อย
หน้า 3

ต่อจากวันนี้
15. ภายหลังการร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ความรู้สึกของท่านต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (ไม่ใช่สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือ สมัชชาเฉพาะประเด็น)
1) ความเชื่อมั่น
 1. มากขึ้น  2. เท่าเดิม
 3. ลดลง
2) การเห็นประโยชน์  1. มากขึน้
 2. เท่าเดิม
 3. ลดลง
3) การเข้าร่วมครั้งต่อไป  1. แน่นอน  2. ไม่แน่ใจ
 3. ไม่เข้าร่วม
16. ท่าน/เครือข่ายมีความสนใจจะพัฒนาประเด็นเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งต่อไป หรือไม่
 1. สนใจมาก  2. สนใจบ้าง  3. ไม่สนใจ
17. หลังการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้แล้ว ท่านจะทาอะไรต่อไป
 1. ไปขับเคลื่อนประเด็น/นโยบายในเครือข่ายของตนเอง
 2. ไปสื่อสาร/พูดคุยสมาชิกในเครือข่าย/ทีท่ างาน แต่ยังไม่มที ิศทางหรือประเด็นชัดเจน
 3. เตรียมประเด็นเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป
 4. ไม่ชัดเจนว่าจะทาอะไรต่อ
 5. ไม่ทาอะไร

ท่านคือใคร?
18. เพศ

 1.ชาย  2.หญิง

19. อายุ ......................................................... ปี
20. ระดับการศึกษา  1.ต่ากว่าปริญญาตรี  2.ปริญญาตรี  3.สูงกว่าปริญญาตรี
21. เป็นตัวแทนจากกลุ่มใด
 1.MA (กลุ่มเครือข่ายพื้นที่) จังหวัด...................................
 2. MS (กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน)
 3. MK (กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ)
 4. MP (กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ)
 5. อื่นๆ ระบุ .........................................................................................................................
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
 ทีมประเมินผล งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-3821472 หรือ 086-6737418
หน้า 4

ภาคผนวก 12
แนวคาถามเพือ่ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 พ.ศ.2557
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แนวคำถำมเพื่อสัมภำษณ์
ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
วันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


1. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นใคร มีฐานะอะไรในเครือข่าย เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพได้อย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร
เข้ามาร่วมงานฯ บ่อยครั้งแค่ไหน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง ในงานสมัชชาสุขภาพครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมในฐานะอะไร มีบทบาท
มากน้อยแค่ไหน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผู้ให้สัมภาษณ์ มีทัศนะอย่างไรกับงานสมัชชาแห่งชาติในปีนี้ ในประเด็น การรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม ในการ
สร้าง/กาหนดนโยบาย บรรยากาศงานโดยเฉพาะบรรยากาศการมีส่วนร่วมในห้องพิจารณามติฯ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ผู้ให้สัมภาษณ์ มีทัศนะอย่างไรกับคาว่า กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
และคาว่าสมัชชาสุขภาพในฐานะเครื่องมือ/พื้นที่ การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็นด้วยหรือไม่ กับความเป็นจริงในปัจจุบัน กับแนวคิดที่ว่า"สมัชชาสุขภาพ คือพื้นที่
สาธารณะในการกาหนดนโยบายสุขภาพ ที่ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ" ทาไม จึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ผู้ให้สัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการพัฒนากระบวนการและงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…“หากมองให้กว้างและไกล สมัชชาสุขภาพสามารถเป็นมรรคแห่งการเดินสู่
สังคมแห่งวุฒิภาวะที่ผู้คนแก้ปัญหาต่างๆที่มีรว่ มกันด้วยปัญญา เมตตา และความ
เป็นกัลยาณมิตร การผลักดันให้วิถีหรือจิตวิญญาณสมัชชาสุขภาพเป็นบรรทัดฐาน
หรือวิถีปกติของสังคม สามารถถือเป็นอุดมคติที่สังคมควรไปให้ถึง”…

รายงานงานวิจัย
โครงการวิจัยการประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที6่ ,7 (2556-2557)

