สารบัญ
หน้ า
คํานํา
บทสรุปผู้บริ หาร
บทที่ 1 บทนํา

1

1.1 ที่มาและแนวคิดของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

1

1.2 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในประเทศไทย

2

1.3 กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช.

4

1.4 การประเมินทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ คสช. ทีผ่ า่ นมา 14
1.5 นัยสําคัญของการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพครัง้ นี ้

19

1.6 กรอบแนวคิดในการประเมิน

20

1.7 วัตถุประสงค์ของการประเมิน

21

บทที่ 2 วิธีการศึกษา

23

2.1 ขอบเขตของการศึกษา

23

2.2 วิธีการศึกษา

24

2.3 นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีค่ ดั เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา

26

บทที่ 3 ผลการศึกษา

35

3.1 ผลการพัฒนาชุดตัวชี ้วัดเพือ่ ใช้ ในการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

35

3.2 ผลการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตามตัวชี ้วัด

42

3.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช.

57

บทที่ 4 อภิปรายผล

61

4.1 การมีสว่ นร่วม

62

4.2 การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกันของภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ นโยบายบนฐานของความรู้

63

4.3 การประเมินผลสําเร็ จของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

64

4.4 ข้ อจํากัดของการศึกษา

67

บทที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

69

5.1 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การทํางานของ คสช.

69

5.2 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

74

5.3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่ องมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

76

หน้ า
5.4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ละกลไก

79

ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอ่ รายงานการประเมินผล

85

เอกสารอ้ างอิง

95

ภาคผนวก รายละเอียดการเก็บข้ อมูลและสรุปการจัดประชุมเพือ่ รับฟั งความคิดเห็นในขันตอนต่
้
างๆ
ของการประเมิน

สารบัญรู ปภาพ
หน้ า
รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติกบั ระบบสุขภาพ

5

รูปที่ 2 สมัชชาสุขภาพที่พงึ ประสงค์

7

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

21

รูปที่ 4 ตัวอย่างของ SECI model

78

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1 นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีค่ ดั เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษาและเกณฑ์การคัดเลือก

31

ตารางที่ 2 ตัวชี ้วัดทีใ่ ช้ ในการประเมินตามกรอบการศึกษา

36

ตารางที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ละกลไก

79

บทสรุ ปผู้บริ หาร
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ (Healthy Public Policy) เป็ นหนึง่ ในหลักการสําคัญเพือ่ สนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ โดยมีแนวคิดของความห่วงใยต่อสุขภาพอย่างชัดเจนในนโยบายสาธารณะทุกนโยบาย รวมถึงความพร้ อมในการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากนโยบายเหล่านัน้ หลักการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ รับการ
พัฒนามาเป็ นระยะเวลายาวนานในระดับนานาชาติ ซึง่ ประเทศไทยได้ รับเอาหลักการนีม้ าใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ สําคัญประการหนึง่ ที่ไ ด้ จากการปฏิรู ประบบสุขภาพ
แห่งชาติในระดับมหภาค ได้ กําหนดให้ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทําหน้ าทีส่ นับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพอย่างมีสว่ นร่ วมจากทุกภาคส่วน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็ นฝ่ าย
เลขานุการ และเพื่อให้ การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายให้ สงั คมโดยรวมมีสขุ ภาพดี ผ่านกลไกการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมไว้ 4 รูปแบบ ได้ แก่ 1) ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 2) สมัชชา
สุขภาพ 3) การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และ 4) กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในรู ปแบบอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ
ระดับชาติ หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ กลไกทัง้ 4 ข้ างต้ นได้ มีการจัดทําและดําเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง และ
เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิผล ปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จึงจําเป็ นต้ องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ในแง่มมุ ต่างๆ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
ในการดําเนินงาน นําไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในภาพรวมอย่างรอบด้ าน
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ
คสช. ระหว่าง พ.ศ. 2550-2554 และจัดทําข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในอนาคต การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาแบบย้ อนหลังโดยใช้ กรณีศกึ ษาในการประเมิน ซึ่งคณะผู้วิจยั คัดเลือกกรณีศึกษา
ทีค่ รอบคลุมกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทัง้ 4 ของ คสช. แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ
ประเมินในแต่ละกรณีศกึ ษาใช้ ชดุ ตัวชี ้วัดทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นโดยคณะผู้วจิ ยั ในการพัฒนาชุดตัวชี ้วัด คณะผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
การทบทวนคํ า จํ า กัด ความและหลัก การเกี่ ย วกับ หรื อ ที่ ก ล่า วถึ ง นโยบายสาธารณะเพื ่อ สุข ภาพจากเอกสารทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพื่อกรองคําสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสําหรับใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ตัว ชี ว้ ัดในการประเมิ น ซึง่ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมได้ นํ ามาหารื อในคณะผู้วิจัยเพื่อ คัดเลือ กและจัดกลุ่มตัวชี ว้ ัด ที่
สอดคล้ องกับกรอบการประเมินที่ใช้ ในการศึกษานี ้ (ดัดแปลงจาก CIPP model) หลังจากนัน้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพือ่ การ
ประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแต่ละกรณีศกึ ษา โดยการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น หนังสือ

ก

นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานการวิจยั และบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ จํานวน 74 ท่าน (โดย
นักวิจยั เป็ นผู้สมั ภาษณ์ ) การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ จํานวน 191 ท่าน (โดยนักวิจยั เป็ นผู้ดําเนินการ
สนทนากลุม่ ) รวมถึงการเข้ าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนัน้
คณะผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ กับบุคลากรของ สช. รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. จํานวนทังสิ
้ ้น 29 ท่าน ทังนี
้ ้ ได้ มีการบันทึกเทป
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ รวมถึงการประชุมต่างๆ ไว้ และนํามาถอดความแบบคําต่อคํา (Verbatim) เพือ่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) ต่อไป
ชุดตัวชี ้วัดทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นเพือ่ ใช้ ในการประเมินครัง้ นี ้ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดทังหมด
้
15 ตัวชี ้วัด และแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) ตัวชี ้วัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy process) ได้ แก่ การมีสว่ นร่ วม (ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัดย่อย ได้ แก่ ความเป็ น
ตัวแทนของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียหลัก การแสดงความคิดเห็นของตัวแทนและช่องทางการเข้ าร่วมทีห่ ลากหลาย) การมีข้อมูลที่เท่า
เทียมกัน ความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ การแบ่งปั นข้ อเท็จจริ ง การตีความ และการดําเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปร่ วมกัน
2) ตัวชีว้ ดั เนื ้อหานโยบาย (Policy content) ได้ แก่ การคํานึงถึงเรื่ องของสุขภาพและความเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนันๆ
้ 3) ตัวชี ้วัดผลสําเร็ จของนโยบาย (Policy achievement)
ได้ แก่ ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ หรื อเป็ นเจ้ าของนโยบาย มีการใช้ ประโยชน์จากนโยบาย การเคลือ่ นไหวในเชิงขัดแย้ ง การพัฒนา
ศักยภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีสว่ นร่วม การตัดสินใจที่เป็ นผลมาจากการลดลงของความเห็นที่แตกต่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียกลุม่ ต่างๆ และการตัดสินใจที่เป็ นผลมาจากความรู้ที่เพิ่มขึ ้น และ 4) ตัวชี ้วัดผลกระทบจากนโยบาย (Policy impact) ได้ แก่
การทําให้ เกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และการทําให้ เกิดความเท่าเทียมด้ านสุขภาพ ทังนี
้ ้ ในส่วนบริ บท (context) หรื อ
ปั จจัยแวดล้ อมที่มีผลต่อการพัฒนานโยบายนัน้ นักวิจยั ได้ นํามาวิเคราะห์โดยไม่มีการกําหนดตัวชี ้วัด เนื่องจากปั จจัยส่วนใหญ่
เป็ นปั จจัยที่ คสช. และ สช. ไม่สามารถควบคุมหรื อทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ผลการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. และ สช. ตามชุดตัวชี ้วัดที่
พัฒนาขึ ้น สรุปได้ ดงั นี ้
• การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่ างๆ คสช. และ สช. สนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะโดยอิงหลักการประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory democracy) ซึ่งที่ผ่านมา ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความตืน่ ตัวและเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ ้น ทังใน
้
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในกรอบธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ (HIA) แต่เ กิ ด ความไม่ส มดุล ของการมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการดัง กล่า วระหว่า งผู้แ ทน
หน่วยงาน/องค์กรในภาคส่วนต่างๆ กับภาคประชาสังคมและภาคประชาชน นอกจากนี ้ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
บางกลุม่ มีทศั นคติเชิงลบต่อภาคเอกชนที่แสวงหากําไรและเกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพ จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง
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ทีท่ ําให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทีส่ ําคัญบางกลุ่มไม่เข้ าร่ วมกระบวนการ สําหรับการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นและคณะกรรมการระดับชาติขึ ้นอยู่กับวิธีการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานและกลุม่ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นนโยบายนันๆ
้ เข้ าร่วมในการประชุม/คณะกรรมการ
ผู้ที เ่ ข้ า ร่ ว มในการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื อ่ สุข ภาพภายใต้ ก รอบธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ง ชาติ ใ น
ระดับชาติและระดับองค์กรอาศัยข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการดําเนินงานในระดับ
พื ้นที่ แต่สาํ หรับผู้ท่ ีเข้ าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นบางกลุ่มไม่ไ ด้ ข้อ มูลและไม่เข้ าใจบริ บ ทรวมถึงเนือ้ หาของนโยบายสาธารณะที่ นํามาพิจารณาเป็ นอย่างดี จนมี
ความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้แทนกลุม่ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเชิงวิชาการ
ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นของตัวแทนในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื ้นที่ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื น้ ที ่ห รื อ HIA ในพื น้ ที ่นัน้ พบว่า หากตัว แทนมาจากพื น้ ที ่ที ่ป ระสบกับ ปั ญ หาหรื อ ภัย คุก คามส่ว นใหญ่ ใ ช้ ข้ อ มูล จาก
ประสบการณ์ของตน และการแสดงความคิดเห็นนันเป็
้ นความคิดเห็นที่ผ่านการได้ รับข้ อมูลความรู้ มาก่อน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในพื ้นที่ สําหรับคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาตินนั ้ การแสดงความคิดเห็นของกรรมการ
แต่ละท่านเกิดจากประสบการณ์และความรู้ทม่ี อี ยูแ่ ล้ ว เนือ่ งจากกรรมการส่วนใหญ่มบี ทบาทหน้ าทีท่ เ่ี กี่ยวข้ องกับเรื่ องกําลังคน
ด้ านสุขภาพ
ช่องทางการเข้ าร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกลไกทัง้ 4 ของ คสช. มีหลากหลาย
รู ปแบบ ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทังในระดั
้
บชาติและระดับจังหวัด ซึ่งการศึกษานี ้พบว่า ในหลายจังหวัดมีการ
เลือกใช้ พื ้นที่สาธารณะหรื อกลไกอืน่ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะมากกว่าสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างกันของภาคส่ วนต่ างๆ คสช. ได้ กําหนดให้ การใช้ “ปั ญญา” ข้ อมูล ความรู้ และ
การถกแถลงเพือ่ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ประการหนึง่ ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพ การศึกษานี ้พบว่า กลไกทัง้ 4 ของ คสช. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ แลกเปลีย่ นข้ อมูลและความเห็นซึ่งกันและกัน แต่ไม่
สามารถสรุ ปได้ ว่าผู้มีสว่ นร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้ กรอบธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
และการพัฒนานโยบายผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีน่ นั ้ มีข้อมูลทีส่ มดุลกันระหว่างข้ อมูลด้ านบวกและด้ านลบของ
นโยบาย สําหรับการเข้ าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นพบข้ อจํากัดของการเข้ าถึง
ข้ อมูลทังด้
้ านลบและด้ านบวกของผู้เข้ าร่วมประชุม ในขณะทีผ่ ้ เู ข้ าร่วมในการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในบางพื ้นที่ท่ี HIA
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม จะได้ รับข้ อมูลทังทางบวกและทางลบอย่
้
างเท่าเทียมกันเพือ่ ประกอบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทังนี
้ ้การทีผ่ ้ เู ข้ าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะมีข้อมูลทีช่ ี ้ให้ เห็นผลได้ และผลเสียของนโยบายเป็ นส่วนหนึ่ง
ทีท่ าํ ให้ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกันเกิดขึ ้นอย่างรอบด้ าน
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกหลักทัง้ 4 ของ คสช. มีข้อจํากัดทีท่ ําให้ กระบวนการ
ดังกล่าวไม่สนับสนุนให้ เกิดการถกแถลงอย่างลึกซึ ้ง ซึง่ จะทําให้ เกิดฉันทามติอย่างแท้ จริ ง อันจะนําไปสูก่ ารยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีการยกร่ างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 ที่ไม่ชดั เจนว่า หลังจาก
ผ่านกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องทัว่ ประเทศแล้ ว มีกระบวนการถกแถลงอย่างลึกซึ ้งก่อนสรุ ปเป็ นธรรมนูญ
ว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติหรื อไม่ และในกรณีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่มีการกําหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ซึ่งกลายเป็ นข้ อจํากัดในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการถกแถลงอย่างลึกซึ ้ง นอกจากนี ้ การได้ มาซึ่ง
ข้ อ สรุ ป จากการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื ่อ สุข ภาพผ่ า นกลไกของ คสช. เป็ นไปในลัก ษณะของการเจรจาต่ อ รอง
ประนีประนอมเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ผ้ มู ีส่วนร่ วมส่วนใหญ่ ยอมรั บได้ หรื อไม่มีความเห็นแย้ ง (ในขณะนัน)
้ เท่านัน้ สําหรับการ
พัฒนานโยบายสาธารณะในบางพื ้นทีผ่ า่ นกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ พบว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันใน
กลุม่ ผู้เข้ าร่ วมกระบวนการพัฒนานโยบาย แต่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีแ่ สดงถึงการอภิปรายความเห็นทีแ่ ตกต่างอย่างลึกซึ ้ง
ในขณะที่พื ้นทีท่ ี่ HIA เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม พบการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งที่เอื ้อให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดย
ผ่านเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทีจ่ ัดขึ ้นอย่างสมํา่ เสมอ สําหรั บการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านคณะกรรมการกํ าลังคนด้ าน
สุขภาพแห่งชาตินนั ้ ส่วนใหญ่ มีวาระการประชุมเป็ นประเด็นเชิ งวิชาการ ซึง่ เป็ นข้ อจํ ากัดของการถกแถลงอย่างลึกซึง้ ใน
ผู้เข้ าร่ วมจากภาคประชาชนที่ไม่เข้ าใจหรื อมีข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ ะอภิปรายโต้ แย้ งกับกรรมการจากหน่วยราชการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้ าใจในประเด็นที่พิจารณาเป็ นอย่างดี
• การใช้ ประโยชน์ จากนโยบายสาธารณะที่พัฒนาขึ้น ผ่านกลไกหลักทัง้ 4 ของ คสช. มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
อาจแบ่งได้ เป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะที่พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ อ้างอิงเพือ่ ใช้ ในการทํางานประจําของ
หน่วยงาน/องค์กรทีด่ าํ เนินการอยูก่ อ่ นแล้ ว 2) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นไปแปลงเป็ นแผนงานโครงการที่ตน
รับผิดชอบอยู่ 3) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะที่พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ เจรจาต่อรองทางนโยบาย และ 4) การนํามติหรื อนโยบาย
สาธารณะไปใช้ กําหนดยุทธศาสตร์ ขององค์กร ทังนี
้ ้ มติส่วนใหญ่ยงั ไม่ทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงหรื อผลลัพธ์ ที่เป็ นรู ปธรรม
ตามมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการทีห่ น่วยราชการซึง่ เป็ นผู้นํานโยบายไปปฏิบตั ิเข้ าร่ วมกระบวนการพัฒนานโยบายใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าภาคส่วนอื่นๆ
• ผลกระทบจากนโยบาย ต่อสถานะสุขภาพและความเท่าเทียมด้ านสุขภาพยังไม่สามารถประเมินได้ จากนโยบาย
สาธารณะทีเ่ ลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา เนื่องจากนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่นาํ มาเป็ นกรณีศกึ ษายังไม่เคยมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบมาก่อน ส่งผลให้ เกิดข้ อจํากัดในเรื่ องการมีอยู่และความสมบูรณ์ของข้ อมูล รวมถึงความน่าเชื่อถือ
ของเอกสาร อันเป็ นสิง่ สําคัญในการประเมินผลกระทบจากนโยบายโดยใช้ วิธีการศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิเป็ นหลัก
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การศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นความสําคัญของปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและตัวแสดงหลัก
ภายในประเทศที่มีอิทธิ พลต่อการขับเคลือ่ นการปฏิรูประบบสุขภาพ อันเป็ นที่มาของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
สืบเนื่องมาจนถึงการดําเนินการตามกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่า ว ซึง่ อิทธิ พลของ
ปั จจัยด้ านการเมืองที่เด่นชัดมากที่สดุ ได้ แก่ ท่าทีและบทบาทของนายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหน่งเป็ นทังประธาน
้
คสช. และ
คณะกรรมการนโยบายอืน่ ๆ นอกจากนี ้ ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับ สช. อาจส่งผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเช่นกัน
ทัง้ ในเรื ่ อ งของระบบบริ หารจัดการและกลไกการทํ า งาน ซึง่ จะต้ อ งเลือ กใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ ประเด็น นโยบายและบริ บ ท
นอกจากนัน้ การปฏิบตั ิงานของ สช. ที่เป็ นกลาง เพือ่ ทําให้ เกิดภาพลักษณ์ทีน่ ่าเชื่อถือก็เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนินงาน
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพของ สช.
จากการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้ วยตัวชี ้วัดที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ นักวิจยั พบว่า ตัวชี ้วัด
เหล่านี ้ในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถสะท้ อนลักษณะสําคัญ (Key features) ของกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสว่ นร่ วมภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ได้ ตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการจนสิ ้นสุดการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ โดยผู้ใช้ ตวั ชี ้วัดนี ้ในการประเมินผลจําเป็ นที่จะต้ องทําความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในความหมายและวัตถุประสงค์ของ
ตัวชี ้วัด สําหรับตัวชี ้วัดในกลุม่ “กระบวนการพัฒนานโยบาย” มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องออกแบบกระบวนการเก็บข้ อมูลเพือ่ การ
ประเมินในลักษณะของการเก็บข้ อมูลไปข้ างหน้ า (Prospective) จึงจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการประเมิน
ในช่วง 5 ปี ทีผ่ า่ นมา คสช. และ สช. ได้ ทมุ่ เทการทํางานอย่างหนัก เพือ่ สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพจํานวนมาก โดยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วม แสดงความคิดเห็น และออกแบบนโยบายสาธารณะ
ทีต่ อบสนองความต้ องการของประชาชน ทําให้ เกิดการตื่นตัวขององค์กรในภาครัฐในการรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียก่อนกําหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินกรณีศกึ ษาจากชุดตัวชี ้วัดแสดงให้ เห็นถึงการดําเนินงานทีย่ งั มีข้อจํากัด
หากได้ รับการแก้ ไขและพัฒนาจะทําให้ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะมีประสิทธิ ผลมากขึ ้น ซึ่งข้ อค้ นพบจากการ
ประเมินนี ้ นําไปสูข่ ้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สาํ คัญ 4 กลุม่ ประกอบด้ วย
1. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การทํางานของ คสช. ประกอบด้ วย ข้ อเสนอแนะให้ คสช. พิจารณาความ
เป็ นไปได้ ของการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่ วมของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียภายใต้
กลไกภายในองค์กรหรื อคณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดนโยบายเอง (Inside-Out) นอกเหนือจากการผลักประเด็นด้ านสุขภาพใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะจากภายนอก (Outside-In) ในมุมมองของผู้กําหนดนโยบายทีอ่ ยูต่ ามหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึง่
จะช่วยลดแรงต่อต้ านหรื อเพิม่ ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของข้ อเสนอแนะจากภาคประชาชน นอกจากนี ้ คสช. ควรพิจารณาการปรับ
ยุทธศาสตร์ ทีช่ ูธงเรื่ องสุขภาพอย่างเด่นชัดจนทําให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องสําคัญทีอ่ ยู่นอกระบบสุขภาพรู้ สึกกดดันและบางครัง้ ไม่เข้ าใจ
เจตนารมณ์ของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมถึงปรับปรุ งกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อการปฏิบตั ิที่เป็ นกลาง
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คสช. ควรให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมและการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ ง โดยให้ ความสําคัญกับความเป็ นตัวแทน การสร้ าง
กระบวนการทีเ่ หมาะสม และการให้ ความสําคัญกับหลักฐานทางวิชาการในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สช. ประกอบด้ วย ข้ อเสนอแนะให้ มีการจัดหน่วยจัดการความรู้ในองค์กรที่
ดําเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรภายใน สช. เอง รวมถึงการจัดการความรู้ให้ แก่บคุ ลากรในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการจัดการความรู้ แก่ประชาชนในสังคม ให้ ตระหนัก เข้ าใจ และสามารถมีสว่ นร่ วม
กระบวนการพัฒนานโยบายได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ สช. ควรพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานขององค์กรซึ่งเป็ นเสมือนแผนที่
บอกเส้ นทางการทํางาน ข้ อกําหนดมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานใน สช. มีแนวทางการปฏิบตั ิงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการให้ นิยามกับถ้ อยคําเฉพาะทีน่ ิยมใช้
ในกลุ่ม และจัด แบ่ง ประเภทเอกสารขององค์ ก ร รวมถึ ง การจัด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลที ่ทํ า หน้ า ที ่ติ ด ตามและ
ประเมินผลกระบวนการทํางานของ คสช. สช. และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
3. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกั บเครื่ องมือเพื่อสนั บสนุ นการพั ฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ประกอบด้ วย
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจของผู้ทีเ่ กี่ยวข้ อง เพือ่ ประเมินความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กลุม่ ต่างๆ ทีม่ ีบทบาทหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งจะมีสว่ นสนับสนุนในการหาแนวทางทํางาน
ร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม ข้ อเสนอแนะเพือ่ การบริ หารจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ด้ วยทฤษฎีการจัดการความรู้ รวมถึงการศึกษาต้ นทุนทางสังคมและการประเมินความคุ้มค่า/คุ้มทุนของนโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบทางสังคม เพือ่ ใช้ ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสม
4. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ ละกลไก ประกอบด้ วย
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ละกลไกที่นอกเหนือจากข้ อเสนอแนะที่สามารถนําไป
ปรับใช้ ได้ ในทุกกลไก (Cross-cutting recommendations) ดังทีเ่ สนอในข้ อ 1-3 ข้ างต้ น
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บทที่ 1
บทนํา
แนวคิดดังเดิ
้ มเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนเน้ นทีส่ ถานะของการปราศจากโรคหรื อความผิดปกติทางร่ างกายและ
จิตใจ รวมทังการรั
้
กษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บป่ วยขึ ้นแล้ ว ซึง่ แตกต่างจากในปั จจุบนั ที่ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยที่
เกีย่ วข้ องและการจัดการแบบองค์รวมมากขึ ้น กล่าวคือ การเน้ นทีป่ ั จจัยกําหนดสุขภาพ (Determinants of health) ไม่ว่า
จะเป็ นสถานะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริ โภค การเคลื่อนไหวร่ างกาย อาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้ อมทังที
้ ่เป็ นอยู่ตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้ างขึ ้น นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นตัวกําหนดปั จจัยเหล่านี ้อีกชันหนึ
้ ่ง ซึ่ง
เป็ นผลจากการกระทําร่ วมกัน (Collective action) ในรู ปของการเมือง (Politics) และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
(Public policy) ทังในและนอกระบบสุ
้
ขภาพ หรื ออีกนัยหนึ่งคือ สิ่งที่รัฐเป็ นผู้ผลักดัน กําหนด หรื อให้ ทางเลือกแก่
ประชาชนในการกระทํากิ จ กรรมใดๆ ซึ่ง จะมีผ ลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในที่สุด (1) การให้ ความสําคัญต่อ
ผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากนโยบายสาธารณะนี ้ ได้ นําไปสูแ่ นวคิดเรื่ อง Healthy Public Policy ซึ่งหมายถึง
นโยบายสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ หรื อ อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องไม่ทําให้ เกิดผลกระทบด้ านลบต่อสุขภาพ อย่างไรก็
ตาม ในรายงานนี ้จะใช้ คําแปลในภาษาไทยว่า “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ผลิตขึ ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
บทแรกของรายงานการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2550-2554 นี ้ นําเสนอที่มาและแนวคิดของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับนานาชาติ ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในประเทศไทย เชื่อมโยงไปถึงการจัดตังคณะกรรมการสุ
้
ขภาพแห่งชาติ (คสช.)
และกลไกต่างๆ ที่ใช้ ใ นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ความสํา คัญของการประเมินการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ รวมถึงผลการประเมินการดําเนินการตามกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้
การดําเนินงานของ คสช. ทีผ่ า่ นมา นอกจากนี ้ ยังนําเสนอกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการประเมินในครัง้ นี ้

1.1 ที่มาและแนวคิดของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการพัฒนามาเป็ นระยะเวลายาวนาน นับตัง้ แต่การผลักดัน
เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้ า (Health for All) ตามคําประกาศแห่ง Alma Ata (Declaration of Alma Ata) ในปี พ.ศ. 2521
ซึ่งระบุว่า สุขภาพเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของมนุษย์ และการบรรลุซึ่งการมีสขุ ภาพทีด่ ีของประชาชนต้ องอาศัยความร่ วมมือ
จากหลายภาคส่วนในสังคม (2) โดยสมัชชาสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครัง้ ที่ 32 ได้ มีมติรับรองคํา
ประกาศแห่ง Alma-Ata และประกาศให้ สขุ ภาพดีถ้วนหน้ าเป็ นยุทธศาสตร์ ระดับโลก (Global Strategy) ที่ต้องบรรลุ
ภายในปี พ.ศ. 2543 (3) นอกจากนี ้ ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพครัง้ ที่ 1 (The First
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International Conference on Health Promotion) ซึ่งจัดขึ ้นทีเ่ มือง Ottawa ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2529 ได้ ให้
ความสําคัญกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างความเท่าเทียมด้ านสุขภาพ โดยการดําเนินการ
้ อ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
สร้ างเสริ มสุขภาพต้ องประกอบไปด้ วย 5 องค์ประกอบสําคัญ 1 ซึง่ หนึง่ ในนันคื
(4) ผ่านการนําประเด็นด้ านสุขภาพเข้ าสูว่ าระของการพัฒนานโยบายในทุกภาคของกิจกรรมในสังคม (Sectors) และใน
ทุกระดับตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับชาติ รวมถึงส่งเสริ มให้ เพิม่ ความตระหนักของผู้กําหนดนโยบายถึงผลกระทบด้ าน
สุขภาพที่เป็ นผลมาจากการตัดสินใจของตน และร่ วมรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพเหล่านัน้ แนวคิดเรื่ องนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพถูกกล่าวถึงอีกครั ง้ ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสร้ างเสริ มสุขภาพครัง้ ที่ 2 ที่เมือง
Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2531 โดยยํ ้าว่า นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มีพื ้นฐานจากความห่วงใยอย่าง
ชัดเจน (Explicit concern) ต่อสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพในทุกนโยบาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมทีเ่ อื ้อให้ ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมีสขุ ภาพดี (5)
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ คําจํากัดความของนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพว่า คือ “นโยบายสาธารณะที่มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอย่างชัด เจน พร้ อมทีจ่ ะรั บผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากนโยบายนัน้ เป็ น
นโยบายที่มงุ่ สร้ างสิง่ แวดล้ อมทังทางสั
้
งคมและทางกายภาพที่เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพที่ดี เป็ นนโยบายที่ม่งุ ทําให้ ประชาชนมี
ทางเลือกและสามารถเข้ าถึงทางเลือกทีก่ ่อให้ เกิดสุขภาพดี” (6) สําหรับประเทศไทยได้ มีผ้ ใู ห้ คําจํากัดความของนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพไว้ วา่ “แนวทางหรื อทิศทางทีส่ งั คมโดยรวมเชื่อว่า เห็นว่า จะนําไปสูค่ วามอยูเ่ ย็นเป็ นสุขหรื อการมีสขุ
ภาวะทีต่ งอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของศีลธรรมอันดี” (7)
จากคําจํ ากัดความทังหมดที
้
ก่ ล่าวมาจะเห็นได้ ว่า นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพจะต้ องเป็ นนโยบายทีม่ ีการ
คํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพหรื อคํานึงถึงผลทีจ่ ะเกิดตามมากับสุขภาพของประชาชนเป็ นสํา คัญ เป็ นนโยบายที่ไม่ได้
จํากัดว่าต้ องเป็ นผลจากการดําเนินงานของภาคสาธารณสุขเท่านัน้ หากแต่ยงั ต้ องเป็ นผลจากการสนับสนุนจากอุดมการณ์
ร่วมและเป็ นที่ยอมรับของสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อมุง่ สร้ างความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ ้นในสังคม เป็ นนโยบายทีอ่ าจถูกผลักดัน
จากฝ่ ายการเมืองในระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และการมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริ งของภาคประชาสังคม

1.2 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ ให้ ความสําคัญต่อแนวคิดเรื่ องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาเป็ นเวลาสองทศวรรษ เริ่ มจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทีม่ ีบญ
ั ญัติการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เช่น มาตรา 59 ที่ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้ รับข้ อมูล คําชี แ้ จง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรั ฐ
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5 องค์ประกอบสําคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพ ตามที่ระบุใน Ottawa Charter ได้ แก่ 1. การสร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build
healthy public policy) 2. การสร้ างสิง่ แวดล้ อมทีเ่ อื ้อต่อสุขภาพ (Create supportive environments) 3. การสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชุน
(Strengthen community actions) 4.การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) และ 5. การปรับระบบบริ การสุขภาพ (Reorient
health services)
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รั ฐวิสาหกิ จ หรื อส่วนราชการท้ องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรื อการดําเนินโครงการหรื อกิ จกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียสําคัญอืน่ ใดที่เกี่ยวกับตน หรื อชุมชนท้ องถิ่น และมี
สิท ธิ แ สดงความคิ ด เห็ น ของตนในเรื ่ อ งดัง กล่า ว…” นอกจากนี ้ ยัง มี น โยบายที ่เ กี ่ย วข้ อ งของภาครั ฐ เช่ น นโยบาย
สาธารณสุขมูลฐาน ตังแต่
้ พ.ศ. 2520 ที่สอดคล้ องกับคําประกาศแห่ง Alma Ata ซึง่ ครอบคลุมการสร้ างเครื อข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงการให้ บริ การสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบลให้ ลงไปในระดับหมูบ่ ้ านและครัวเรื อน (8)
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการเพือ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในประเทศไทยพบปั ญหาต่างๆ ทังเรื
้ ่ อง
ของความซับซ้ อนของการบริ หารจัดการกลไกย่อยซึ่งกระจัดกระจายแยกส่วนอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อ
การทํางานอย่างเป็ นเอกภาพของภาครัฐ และไม่สามารถทําให้ เกิดความยัง่ ยืนของการประสานภาคส่วนสูเ่ ป้าหมายเพือ่
สุขภาพดีถ้วนหน้ าได้ รวมถึงปั ญหาสุขภาพจากสาเหตุทป่ี ้ องกันได้ เช่น โรคเอดส์ อุบตั เิ หตุ โรคหัวใจ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมา
จากความบกพร่ องเชิงระบบของกลไกและองค์กรต่างๆ ในระบบสุขภาพ ความไม่เป็ นธรรมและการเข้ าไม่ถึงการรักษาที่
สําคัญและจําเป็ น จึงทําให้ เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพขึ ้น โดยเริ่ มดําเนินการตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2543 (9) โดยยึดแนวคิดสําคัญ
คือ “การสร้ างสุขภาพดีนําการซ่อมสุขภาพเสีย” หรื อ “สร้ างนําซ่อ ม” และในช่วงเวลาเดียวกันได้ มีการกําหนดแนวคิดเรื่ อง
“การกระจายอํานาจด้ านสุขภาพ” ไว้ ในแผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 พร้ อมกับการ
นําเสนอหลักการ “สามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา” โดย นพ.ประเวศ วะสี (10) ซึง่ ประกอบด้ วยการประสานพลังกันทังพลั
้ ง
วิชาการ พลังประชาสังคม และพลังการเมือง มาใช้ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ภายใต้ การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มีสาํ นักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เป็ นหน่วยบริ หารจัดการ สิ่งสําคัญอย่าง
หนึ่งทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างการปฏิรูประบบสุขภาพที่ผา่ นมา คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพแห่งชาติที่ประกาศใช้ ในปี
พ.ศ. 2550 ที่ถกู นํามาใช้ เป็ นกลไกในการระดมความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนเพือ่ ให้ เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ
อย่า งเป็ นระบบและเป็ นรู ป ธรรม ใจความหลัก ของ พ.ร.บ. สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ได้ แ ก่ การสนับ สนุน ให้ มี
กระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน กระบวนการเหล่านี ้
สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดในรั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ที่ระบุใ ห้ รัฐ ส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจทางการเมือง
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ กําหนดให้ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทําหน้ าที่สนับสนุนกระบวนการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ทําหน้ าทีเ่ ป็ นองค์ กรเลขานุการ และเพือ่ ให้ การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ทีม่ ีเป้าหมายให้ สงั คม
โดยรวมมีสขุ ภาพดี ผ่านกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมไว้ 4 รูปแบบ (11) ได้ แก่
1) ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
2) สมัชชาสุขภาพ ได้ แก่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
3) การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
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4) กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ
กลไกทัง้ 4 ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพที่เน้ นการมีสว่ นร่ วมของ
ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ องในสังคม (12) ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory democracy) (13) ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ปรึ กษาหารื อหรื ออภิปรายประเด็นปั ญหาที่หยิบยกมา
พิจารณาอย่างกว้ างขวาง รวมถึงมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจสุดท้ ายทีเ่ ป็ นข้ อตกลงร่ วมกัน เพือ่ นําความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของรั ฐ แทนที่จะเป็ นการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบเดิมคือในแนวดิ่งตาม
แนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative democracy) (14) ที่มีการเลือกผู้แทนเข้ าไปบริ หารและตัดสินใจ
แทนตน

1.3 กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช.
1.3.1 ธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 มี ห ลั กการว่า สุข ภาพของประชาชนมี ค วามสั มพัน ธ์ กับ
ส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้ แก่ ปั จเจกบุคคล สภาพแวดล้ อม และระบบสุขภาพ ทังนี
้ ้ความเป็ นไปของปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ จะถูกกํากับด้ วยกรอบของธรรมนูญสุขภาพฯ ทีเ่ ป็ นตัวกําหนดปรัชญาและแนวคิด คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงหน้ าที่ของระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงการจัดทํานโยบายและแผนสุขภาพในระดับ
ต่างๆ ทังระดั
้ บชุมชน จังหวัด ประเทศ และการดําเนินการของทุกภาคส่วนในสังคม ดังรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ
ธรรมนูญสุขภาพฯ ได้ รับการตีความว่า เป็ นกฎหมายทีว่ ่าด้ วยเรื่ องสุขภาพเพือ่ ให้ ทกุ ฝ่ ายนําไปใช้ เป็ นกรอบในการอ้ างอิง
และมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องที่ต้องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าทีข่ องตน หรื อเป็ น
เครื่องมือขับเคลือ่ นสังคมให้ เป็ นไปตามระบบสุขภาพที่พึงประสงค์บนหลักการการมีสว่ นร่ วม รวมถึงเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้วา่ ด้ วยเรื่ องระบบสุขภาพ (15, 16)
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รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติกับระบบสุขภาพ (17)

เมื่อมีการประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพฯ ในปี พ.ศ. 2552 คสช. ซึ่งมีหน้ าที่ดําเนินการให้ ธรรมนูญสุขภาพฯ มีผล
ในทางปฏิบตั ิตามบทบัญญัตใิ น พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดย คสช. ได้ กําหนดแนวทางการผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ สูก่ าร
ปฏิบตั ิที่มีเป้าหมาย 3 ประการ (18) ได้ แก่ 1) ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ รับความยอมรับและ
ผูกพันเป็ นฐานอ้ างอิง เป็ นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้ านสุขภาพจาก
หน่วยงาน องค์กรภาคีทีเ่ กี่ยวข้ อง 2) เกิดการดําเนินงานทางด้ านสุขภาพทีม่ ีทิศทางสอดคล้ องกับหลักการของธรรมนูญ
สุขภาพฯ และ 3) มีองค์ความรู้ อย่างพอเพียงเพือ่ การขับเคลื่อน และ/หรื อทบทวน ปรับปรุ งธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับต่อไป
พร้ อมทังกํ
้ าหนดยุทธศาสตร์ ในการผลักดันการใช้ ธรรมนูญสุขภาพฯ ไว้ 5 ประการ (19) ได้ แก่ 1) ธรรมนูญสุขภาพฯ เป็ น
ฐานอ้ างอิงในการจัดทําแผนทังในระดั
้
บประเทศ ระดับหน่วยงานและระดับพื ้นที่ 2) สร้ างกระบวนการขับเคลือ่ นสาระทีเ่ ป็ น
ประเด็นสําคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ ด้ วยหลักการตลาดเชิงสังคม 3) การสื่อสารทางสังคม 4) การจัดการความรู้ และ 5)
ใช้ การติดตามและประเมินผลเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในการขับเคลือ่ น
จากการติด ตามความคืบ หน้ าของการนํา ธรรมนูญ สุขภาพฯ ไปใช้ โดยคณะกรรมการติด ตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (20, 21) พบว่า ธรรมนูญสุขภาพฯ ได้ ถกู ใช้ ใน 3
ระดับ ได้ แก่ ระดับผลผลิต ระดับกระบวนการ และระดับพื ้นที่ ในระดับผลผลิต คือมีผลทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
เนื ้อหาของนโยบาย/แผนที่จดั ทําขึ ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น เกิดการปรับปรุงสาระของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (20)
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ในประเด็นทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับระบบสุขภาพ มีองค์กรชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นประมาณ 14 แห่ง ประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพฯ เป็ นต้ น สําหรับในระดับกระบวนการ ได้ แก่ การสือ่ สารให้ มกี ารนําธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช้ เป็ นกรอบใน
การพิ จารณาจัดทํ านโยบาย/แผน เช่น สํานักนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ดํา เนิ นการรั บ ฟั ง
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และกรมควบคุมโรค รับฟั งความเห็นเพือ่ ยกร่ างแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2555 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) และในระดับพื ้นที่ มีการยกร่างหรื อเตรี ยมยกร่ างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพใน
ระดับพื ้นที่ใน 30 พื ้นที่ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม จากรายงานความคืบหน้ าการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ การผลักดันธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สูก่ ารปฏิบตั ิ (พ.ศ.2553-2556) (20) เมื่ อปี พ.ศ. 2554 ระบุวา่ ไม่มีการพัฒนา
ระบบติดตามการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้ กรอบธรรมนูญสุขภาพฯ แต่ควรจัดช่องทางให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
รายงานข้ อมูลมายัง คสช. ได้ ในกรณีทพ่ี บการดําเนินงานทีไ่ ม่สอดคล้ องกับทิศทางหรื อเจตนารมณ์ของธรรมนูญสุขภาพฯ

1.3.2 สมัชชาสุขภาพ
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ ให้ นิยามของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าหมายถึง “กระบวนการทีใ่ ห้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้ องได้ ร่วมแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และเรี ยนรู้ อย่างสมานฉันท์ เพือ่ นําไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรื อความมีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดให้ มีการประชุมอย่างเป็ นระบบและ
อย่างมีส่วนร่ วม” ในขณะที่ อําพล จินดาวัฒนะ (22) กล่าวถึง สมัชชาสุขภาพ ในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่ องมือทีเ่ ปิ ด “พื ้นที่
สาธารณะ” ให้ กบั ภาคส่วนต่างๆ ได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เป็ น “ปฏิบตั ิการทาง
สังคมขนาดใหญ่” ทีม่ ีเป้าหมายในการสร้ างสุขภาพหรื อสุขภาวะ โดยการ “ถักเชือ่ มทุกภาคส่วนในสังคมทังแนวตั
้
งและ
้
แนวนอนเข้ าหากัน” (23) นอกจากนี ้ ยังเป็ น “กระบวนการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้วยข้ อมูล
องค์ความรู้แบบสมานฉันท์ เพือ่ นําไปสูท่ างออกร่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร” ทังนี
้ ้ สมัชชาสุขภาพแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ โดยสมัชชาสุขภาพ ทัง้ 3 ประเภท
มีความเชื่อมโยงกัน (24) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นหรื อสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายก่อนนําเข้ าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนมติที่ได้ จากสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
เมื่อพิจารณาการให้ นิยามของสมัชชาสุขภาพและการตีความของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ร่ วมกับการวิเคราะห์
คุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ หรื อ “เพชร 6 เหลี่ยม” (รู ปที่ 2)(23) หลักการสําคัญของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (12) ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ ทีก่ ําหนดโดย คสช. สช. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) และคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานภายใต้ คณะกรรมการดังกล่าว อาจสรุ ปหลักการและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับสมัชชาสุขภาพได้ ดงั นี ้
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1) สมัชชาสุขภาพยึดหลักการประชาธิ ปไตยแบบมี สว่ นร่ วม
สมัชชาสุขภาพทุกประเภทควรเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วม ‘แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่’
เป็ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม (Participatory public policy process) ไม่ใช่การกําหนดนโยบายโดย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อมีชอ่ งทางการกําหนดนโยบาย ‘แบบปิ ด’ แต่ ‘ต้ องเชื่อมโยง ดึงให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ ามามีสว่ นร่ วมอย่างจริ งจัง
ไม่ใช่มีสว่ นร่ วมแบบพอเป็ นพิธี’ (25) โดยคําว่า ‘ทุกฝ่ าย’ หรื อ ‘ทุกภาคส่วน’ นี ้ ในเอกสารของ สช. บางฉบับใช้ คําว่า ‘พหุ
ภาคี’ (12) นอกจากนี ้ การมีสว่ นร่วมของบุคคล และผู้แทนเครื อข่ายหรื อหน่วยงานในสมัชชาสุขภาพมิได้ เป็ นเพียงการเข้ า
ร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมเท่านัน้ แต่ ‘มีความหมายทีก่ ว้ าง กินความตังแต่
้ การมีส่วนร่ วมคิด ร่ วม
เสนอแนะ ร่วมพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะ ร่วมผลักดัน ร่วมประเมินผล และร่ วมพัฒนาต่อเนื่อง’ (26) รวมทังการมี
้
สว่ น
ร่ ว มในการ ‘จัด การ’

หรื อ ดํ า เนิ น กระบวนการสมัช ชาสุข ภาพ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากองค์ ป ระกอบของ คจ.สช. และ

คณะอนุกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนพื ้นที่ และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ

รูปที่ 2 สมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ (23)

2) สมัชชาสุขภาพจัดกระบวนการอย่างเป็ นระบบ มี แบบแผน แต่ยืดหยุ่นได้
คสช. และ สช. ให้ ความสําคัญต่อกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็ นอย่างมาก และมีความพยายามที่จะสร้ าง
ความเป็ นระบบและมีแบบแผนให้ กบั สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นด้ วยการกําหนดโครงสร้ าง เช่น การแต่งตัง้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานคณะต่างๆ ให้ ทําหน้ าทีจ่ ดั สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและติดตามผลการ
ดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ คจ.สช. ได้ สง่ กรรมการและบุคลากรของ สช. จํานวนหนึ่งไปศึกษาและสังเกตการณ์
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การจัดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกทีน่ ครเจนีวาหลายครัง้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก ‘สมัชชาอนามัยโลกเป็ นการประชุมสมัชชาของ
ผู้แทนประเทศสมาชิกทังหมด
้
มีระบบการเตรี ยมระเบียบวาระการประชุมทีด่ ี มีการทํางานวิชาการล่วงหน้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และการพิจารณาออกมติในแต่ละเรื่ องทําอย่างเป็ นระบบ’ (23) และได้ มีการนําวิธีการจัดสมัชชาอนามัยโลกมาประยุกต์ใช้
ในการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพ รวมทังแนวทางการมี
้
ส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ายในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และแนวทางหาฉันทามติ แม้ จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางต่างๆ เพื่อให้ สมัชชา
สุขภาพดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ แต่ก็มีความยืดหยุน่ ดังที่เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ กล่าวไว้ ว่า สมัชชา
สุขภาพ ‘เป็ นเสมือนการเดินทางไกลไปด้ วยกัน ... ทีม่ ีเป้าหมายปลายทางอยู่ไกลมาก ... จึงยังต้ องร่ วมกันเดิน ร่ วมกัน
ปฏิบตั ิ ร่ วมกันทดลอง ... ทําไปเรี ยนรู้ ไป ปรับไป พัฒนาไป โดยยึดหลักการ มีความเป็ นระบบ มีแบบแผน แต่ยืดหยุ่นได้ ’
เพือ่ ให้ การพัฒนากระบวนการมีความสอดคล้ องกับบริ บททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (23)
3) สมัชชาสุขภาพเป็ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพโดยใช้ปัญญา ด้วยความสมานฉันท์ ของ
ทุกภาคส่วน
ตามหลักการของสมัชชาสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกนี ้จะต้ อง ‘พึง่ พาพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยง
กัน คือ พลังทางปั ญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอํานาจรัฐหรื ออํานาจทางการเมือง’ โดยมีลกั ษณะที่พึงประสงค์ คือ
‘การทํางานบนฐานความรู้ (ใช้ ปัญญา) ผสมผสานเข้ ากับฐานด้ านจิตใจ (ด้ วยความรักสมัครสมาน)’ กระบวนการสมัชชา
สุขภาพทีด่ ีต้องมีการทํางานวิชาการเพือ่ สร้ างปั ญญาในการเสนอทางออก ลักษณะที่พึงประสงค์อีกประการหนึง่ ของ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ได้ แก่ การทํางานร่วมกันของบุคคล กลุม่ บุคคล และหน่วยงานอย่างเป็ น ‘กัลยาณมิตร’ ไม่ว่า
จะเป็ นฝ่ ายที่สนับสนุนหรื อคัดค้ านข้ อเสนอนโยบายที่นําเข้ าสู่การพิจารณาถกแถลง ซึง่ ทําให้ สมัชชาสุขภาพ ‘ไม่ใช่เวที
โต้ แย้ งถกเถียงความเห็น หรื อการเรี ยกร้ อง หรื อโจมตีกนั ’ (23)

4) ข้อ เสนอนโยบายที ่นํา เข้ าสู่ ก ารถกแถลงในสมัช ชาสุ ขภาพควรมี ป ระเด็ น ชัด เจนและพัฒ นาเป็ นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพทีด่ ี และสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็ นสมัชชาประเภทใดควรมีคุณลักษณะในเรื่ องความชัดเจนของประเด็น
การพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีด่ ี และสอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี ้ ได้ มี
การระบุลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่า ‘มีความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีแ่ ละสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น รวมทังกระบวนการพั
้
ฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ’ ตลอดจนเน้ นการถกแถลงเฉพาะประเด็น
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในระดับชาติ และระดับสากล หรื อประเด็นในระดับพื ้นทีท่ ม่ี ีความสําคัญ นอกจากนี ้ ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละปี มีข้อเสนอประเด็นนโยบายเข้ าสูก่ ารพิจารณาเป็ นจํานวนมาก แต่ระยะเวลาในการ
ถกแถลงระหว่างการประชุมสมัชชามีอยู่อย่างจํากัด อีกทังคุ
้ ณสมบัติของข้ อเสนอก็ยงั แตกต่างกัน จึงจําเป็ นต้ องกําหนด
หลักเกณฑ์ สําหรับคัดเลือกข้ อเสนอที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สําหรับคุณสมบัติที่พิจารณาในปี พ.ศ. 2554 ได้ แก่
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ความสําคัญของประเด็นนโยบาย (โดยอาจพิจารณาจาก ความสอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อวิกฤตการณ์ของพื ้นทีห่ รื อ
ของสังคม การมีผลต่อระบบสุขภาพ การมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กนั ทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับชาติ มีความซับซ้ อนของ
ปั ญหาที่ต้องอาศัยหลายภาคส่วนในการแก้ ปัญหา และมีความสัมพันธ์ กบั การเคลื่อนไหวในระดับโลก) ความรุ นแรงของ
ปั ญหา ความสนใจของสาธารณะ และความเป็ นไปได้ ในการผลักดันเชิงนโยบายหรื อผลต่อเนือ่ งให้ เกิดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (27)

5) ผลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพควรมี การผลักดันไปสูก่ ารปฏิ บตั ิ ทีเ่ ป็ นรู ปธรรมในหลายช่องทาง
การที่นโยบายสาธารณะจะมีผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์อนั เป็ นทีต่ ้ องการหรื อไม่นนั ้ นอกจากจะถูก
กําหนดโดยเนื ้อหาของนโยบายนันๆ
้ ว่าได้ รับการพัฒนามาเป็ นอย่างดีเพียงใดแล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั ขันตอนการนํ
้
านโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิ เพื่อให้ มีการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพให้ เกิดการปฏิบตั ิโดยภาคส่วนต่างๆ รวมทังหน่
้ วยราชการที่เกี่ยวข้ อง
คสช. และอนุก รรมการและคณะทํางานที่ได้ รับมอบหมาย นอกจากนี ้ สช. ได้ กําหนดโครงสร้ าง กลไก และแนวทาง
ดําเนินการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเริ่ มตังแต่
้ หลังการประชุมสมัชชาสุขภาพในปี พ.ศ.
2551 สช. ได้ มกี ารวางระบบเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรวม 5 ช่องทาง ได้ แก่ (1) ผ่าน คสช. สู่
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบตั ิ (2) ประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรง (3) เชื่อมหน่วยงานองค์กรภาคีเชิงยุทธศาสตร์ เป็ นการเฉพาะ (4) ผสมผสานกับการทํางานสนับสนุนสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื ้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ (5) สื่อสารกับสังคมวงกว้ างผ่านช่องทางต่างๆ (23) ต่อมาในปี
2552 คสช. แต่งตังคณะกรรมการขั
้
บเคลือ่ นและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ทําหน้ าทีว่ าง
กลยุทธ์การขับเคลือ่ นและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิแบบมีสว่ นร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ มีการดําเนินการมาตังแต่
้ ก่อนมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และได้ กลายเป็ นข้ อผูกพันขึ ้น
หลังจากที่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดให้ คสช.จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่ง
รับผิดชอบและดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มีการจัดการทีเ่ ป็ นระบบ สามารถระบุขนตอน
ั้
ผู้ทร่ี ับผิดชอบ และผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ ขันตอน
้
วิธีการต่างๆ มี
ความยืดหยุน่ ตามความเหมาะสม ให้ มีความเชื่อมโยงกับกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอื่นๆ เน้ นประเด็น
ในระดับชาติ หรื อประเด็นในระดับพื ้นที่ที่มีความสําคัญ (12)
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแตกต่างจากสมัชชาสุขภาพรูปแบบอื่น คือ จะใช้ ประเด็นเป็ นตัวตังในการดํ
้
าเนินงาน
(28) นัน่ คือ จะมีการพัฒนานโยบายสาธารณะจากประเด็นนโยบายใดนโยบายหนึง่ เป็ นหลักในสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นแต่ละครัง้ สช. จะให้ การสนับสนุนองค์กร/หน่วยงานทีต่ ้ องการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยอาจเป็ นการ

9

ให้ คําปรึกษา หรื อการเชื่อมโยงองค์กร/หน่วยงานอืน่ ๆ เข้ ามาร่ วมกันพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งช่วยให้ ทกุ ภาคส่วนได้
เป็ นเจ้ าของและใช้ ประโยชน์จากสมัชชาสุขภาพอย่างจริ งจัง (29) เช่น การส่งเสริ มให้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้ วยแผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 –
2559) ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ องค์กร/หน่วยงานที่จดั สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอาจเสนอผลจากการ
ประชุมเป็ นประเด็นเชิงนโยบายเพือ่ รับการพิจารณาพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ อีก
ด้ วย เช่น ประเด็นเชิงนโยบายที่ได้ จากการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเรื่ อง การเยียวยาพหุวฒ
ั นธรรมชายแดนใต้
ได้ รับพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 เป็ นต้ น
คสช. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นในปี พ.ศ. 2550 รวมถึงกําหนดแนวทางสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ในปี พ.ศ. 2553 (30) เพื่อให้ กับองค์กร/หน่วยงานทีต่ ้ องการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงาน นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ. 2554 คสช.ได้ แต่ง ตัง้ “คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื ้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” ขึ ้นเพื่อให้ ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีแ่ ละ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้ เป็ นระบบมากขึ ้น
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ใช้ อาณาบริ เวณทีแ่ สดงขอบเขตเป็ นตัวตังในการดํ
้
าเนินงาน เช่นเดียวกับสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีม่ ีมาก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยอยู่ในรู ปแบบ
ของการทดลองจัด ไม่มีการกําหนดกลไกทํางานทีช่ ดั เจน ไม่มีภาคีและบุคคลรับผิดชอบที่แน่นอน ต่อมา คสช. และ สช. ซึ่ง
มีหน้ าทีส่ นับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนในการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื ้นทีใ่ ห้ เป็ นระบบมากขึ ้น โดยใช้ หลักเกณฑ์และแนวทางเดียวกันกับการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ทังนี
้ ้ สช.
วางแนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ในด้ านต่างๆ ประกอบด้ วย ด้ านวิชาการ ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพ ด้ านการสื่อสารทางสังคม ด้ านการสนับสนุนงบประมาณ ด้ านการขับเคลื่อนและติดตามข้ อเสนอเชิงนโยบาย
และด้ านการประสานความเชื่อมโยงกับภาคีหรื อเครื อข่ายอื่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2554 คสช. ได้ สนับสนุนการ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่และทําให้ เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพรวมกว่า 100 เรื่ อง ทังนี
้ ้ กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพในแต่ละพื ้นที่มีรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น ในการกํ าหนดประเด็นทีน่ ํามาพิจารณา หลาย
จังหวัดมีจดุ เริ่ มต้ นทีป่ ั ญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของคนเป็ นจํานวนมาก (31) บางจังหวัดนอกจากพิจารณาขนาดของ
ปั ญหาแล้ วยังให้ ความสําคัญกับความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด (32) นอกจากนี ้ ยังมีรูปแบบการจัด
สมัชชาทังที
้ เ่ ป็ นระบบ โดยประยุกต์มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการจัดแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นไปในรูปแบบหลังนี ้ (23)
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การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีม่ ีระดับความสําเร็ จในการนําไป
ปฏิบตั ิทีแ่ ตกต่างกัน ทังในแง่
้
จํานวนนโยบายที่ถูกพัฒนาและการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติทีแ่ ตกต่างกันด้ วย อัน
เนื่องมาจากความสลับซับซ้ อนของพื ้นที่ โดยเฉพาะต้ นทุนทางสังคม และสภาพปั ญหาในพื ้นที่ที่แตกต่างกัน

1.3.3 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพหรื อ เอชไอเอ (Health Impact Assessment; HIA) เป็ นอีก กลไกที่สาํ คัญในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดย “มุ่งจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของสังคม โดยประยุกต์ใช้ แนวทางและ
เครื่ องมือทีห่ ลากหลายในการระบุ คาดการณ์และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นหรื อเกิดขึ ้นแล้ วกับ
ประชากรกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง จากข้ อเสนอหรื อการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจอันจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการสร้ างเสริ มและคุ้มครองสุขภาพสําหรับประชาชนทุกกลุม่ ” (33) โดย
HIA ถูกคาดหวังให้ เป็ นกลไกและกระบวนการทีเ่ กิดจากการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยให้ ประชาชนผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียจากโครงการ
หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ เอกชนผู้ดําเนินโครงการ รวมถึงภาคประชาสังคม มีสว่ นร่ วมในการพิจารณาหรื อคาดการณ์
ว่านโยบาย แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรม อาจมีผลกระทบหรื อมีผลกระทบเกิดขึ ้นต่อประชาชนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งอย่างไร
ผลกระทบนันจะป
้ ้ องกันหรื อบรรเทาได้ อย่างไร ซึ่งนําไปสูก่ ารเกิดทางเลือกในเชิงนโยบายทีห่ ลากหลาย
แนวคิดเรื่ อง HIA ก่อตัวในประเทศไทยตังแต่
้ พ.ศ. 2543 ภายใต้ การริ เริ่ มของ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ต่อมา
ถูกบรรจุเป็ นมาตราหนึ่งใน พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ภายหลัง
เมื่อมีการจัดตัง้ สช. จึงเกิดคณะทํางานยกร่ างระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธี HIA ทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ ซึ่งร่ างฯ
ดังกล่าวได้ ผา่ นความเห็นชอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 โดยมีศนู ย์ประสานงานการพัฒนา
ระบบและกลไก HIA (HIA Coordinating Unit) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ สช. ทําหน้ าทีเ่ ป็ นสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA (34, 35)
ปั จจุบนั HIA ในประเทศไทย มีเสาหลัก 4 ประการ (34, 35) คือ
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA Commission)
เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและวิธีการทํา HIA รวมถึงสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ให้ มีการ
ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว มีกระบวนการประเมินผลและปรับปรุ งหลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 2 ส่งเสริ ม สนับสนุน
และผลักดันให้ หน่วยงานต่างๆ ใช้ HIA หนุนเสริ มการดําเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ อื ้อต่อสุขภาพ ตามบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบเป็ นกลไกนโยบาย ภายใต้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับคณะรัฐมนตรี
ได้ โดยตรง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ เสนอผลการทํา HIA ประกอบการตัดสินใจของผู้ตดั สินใจนโยบาย
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2) เครื อข่ายนักวิชาการเอชไอเอ (HIA Consortium)
เป็ นกลไกหลักในการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน HIA ของประเทศไทย รวมถึงการสร้ างและพัฒนาบุคลากร
ด้ าน HIA ในทุกด้ าน โดยดําเนินการในรู ปแบบของเครื อข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ด้ วยการ
พัฒนาหลักสูตร HIA ในระดับปริ ญญาโทและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ ริ เริ่ มการจัดตังหน่
้ วยวิจยั และพัฒนา HIA
ในมหาวิ ท ยาลัย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตลอดจนจัดทํากรณีศึกษา HIA เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีวิทยาด้ าน HIA เช่น ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทําเหมืองแร่ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เป็ นต้ น
3) เครื อข่ายการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยชุมชน
เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ สามารถทํา HIA ชุมชน และใช้ ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถก
แถลงและเจรจาต่อรองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้ เกิดการตัดสินใจเลือกการพัฒนาทีเ่ ป็ นผลดีต่อสุขภาพ
ชุมชนมากที่สดุ ยกระดับ HIA ชุมชนจากกรณีศกึ ษาเป็ นพื ้นที่เรี ยนรู้ และสังเคราะห์ความรู้ด้าน HIA ชุมชน
4) เครื อข่ายการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในประชาคมอาเซียน
เป็ นกลไกการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ข้ อมูลการทํา HIA ในประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการประเมินผลกระทบข้ าม
พรมแดน จัดตัง้ ASEAN Focal Point on HIA (AFPHIA) มีการประชุมทํากรอบการทํางาน (TOR) จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
และร่วมกันจัดตังเครื
้ อข่ายนักวิชาการ HIA ในประชาคมอาเซียน โดยการทํากรณีศกึ ษาร่วมกัน เรื่ อง ผลกระทบต่อสุขภาพ
กรณีการจัดการภัยพิบตั ิ
การประเมิ นผลกระทบด้านสุขภาพของนโยบายสาธารณะในชุมชน หรื อเอชไอเอชุมชน (34)
ในปี พ.ศ. 2551 สช. เริ่ มการพัฒนาศักยภาพให้ ชุมชนสามารถทําการประเมินผลกระทบได้ ด้วยตัวเอง เพื่อให้ มี
ข้ อมูลประกอบการมีส่วนร่ วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เรี ยกว่า การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยชุมชน
(Community Health Impact Assessment: CHIA) หรื อ HIA ชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติได้ ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธี HIA โดยแบ่งการทํา HIA ออกเป็ น 4 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การทํา HIA ในระดับ
โครงการหรื อกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึง่ ต้ องดําเนินการตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 67 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2) การทํา HIA ในระดับนโยบายสาธารณะ และการดําเนินกิจกรรมด้ าน
การวางแผนพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของชุม ชนอย่างรุ นแรงในอนาคต ซึง่ เป็ นการทําแบบสมัครใจของ
หน่วยงาน 3) การทํา HIA กรณีทีม่ ีการขอใช้ สิทธิตาม มาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และ 4) การทํา HIA ในฐานะ
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของสังคม CHIA ถูกจัดอยู่ในรู ปแบบที่ 4 คือ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันของชุมชนท้ องถิ่น
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เพือ่ สนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่วมตัดสินใจนโยบาย โครงการ และกิจกรรมการวางแผนพัฒนาด้ านต่างๆ ที่จะเป็ นผลดีตอ่
สุขภาวะของชุมชน และมีความเป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพ
แนวคิดของ CHIA คือการ “เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ทีใ่ ช้ ในการพัฒนาชุมชน โดยมุง่ ที่การกําหนดอนาคตของชุมชน...แต่
ละชุมชนจะพัฒนาเครื่ องมือทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลกระทบ ออกแบบกระบวนการและทําการประเมินผลกระทบด้ วย
ตัวเอง ซึง่ จะมีความแตกต่างกันตามบริ บท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ท้ องถิ่ น” โดยมีความมุ่งหวังให้
กระบวนการนี ้ทําให้ เกิดการสร้ างสุขภาพจากฐานราก โดยชุมชนเป็ นผู้ร่วมกันสร้ างผ่านการพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ อื ้อ
ต่อสุขภาพ การทําให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง การทําให้ เกิดสิง่ แวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ นอกจากนี ้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันจะทําให้ เกิดการปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพแบบองค์รวม ประชาชนมีทกั ษะในการดูแล
สุขภาพ และพึง่ ตนเองได้ มากขึ ้น ส่งผลต่อการลดความเจ็บป่ วยและสร้ างสุขภาพในท้ ายสุด
ในแนวคิด ของ สช. เห็ น ว่า “HIA ควรเป็ นพันธะสั ญญามากกว่า การบั งคับ ”ค่อ ยๆ กลายเป็ นวัฒ นธรรมของ
สังคมไทยในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับตังแต่
้ ชมุ ชน โครงการ แผนงาน และนโยบาย ทุกคนเปิ ดใจ ไว้ วางใจ
ซึ่งกันและกัน เข้ าใจ เข้ าถึง และเป็ นเจ้ าของร่ วมกัน เน้ นการมีส่วนร่ วมและเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ มีการทํางานร่ วมกัน
ของสหสาขาวิชาชีพโดยถือเป็ นภาระหน้ าทีร่ ่วมกันของทุกคนในสังคม ไม่ใช่เป็ นของคนภาคสาธารณสุขแต่เพียงฝ่ ายเดียว
โดยกระบวนการทํางาน CHIA ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ การสร้ างเครื่ องมือของชุมชน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชน การผลักดันสูก่ ระบวนการตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผล

1.3.4 กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ
นอกจากการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกลไกของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชา
สุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพแล้ ว คสช. ยัง จัดให้ มีกลไกรู ปแบบอื่นๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อาจแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก (36) ได้ แก่
1) การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการระดับชาติขึน้ มารั บผิ ดชอบเฉพาะเรื่ อง เพือ่ เป็ นกลไกในการดูแ ลนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ด้า นสุขภาพทัง้ ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งและไม่เกี ่ยวข้ อ งกับมติข องสมัช ชาสุ ขภาพแห่ง ชาติ รวมถึ ง การให้
คําปรึ กษาและข้ อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นหนึง่ ๆ โดยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 มีการจัดตัง้
คณะกรรมการแห่งชาติภายใต้ คสช. รวม 4 คณะ ได้ แก่
1.1) คณะกรรมการกํ าลังคนด้ า นสุขภาพแห่ง ชาติ (แต่ง ตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2551) เพื ่อให้ ก ารดูแ ลและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559
1.2) คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุขภาพแห่งชาติ (แต่งตังเมื
้ อ่ ปี พ.ศ. 2551) ให้ การ
ดูแลและขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550– 2554
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1.3) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและนโยบายสุขภาพ (แต่งตังเมื
้ อ่ ปี พ.ศ. 2552) แต่งตังขึ
้ ้นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 เรื่องการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ า
เสรี
1.4) คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ (แต่งตัง้ เมื่ อปี พ.ศ. 2554) เพื่อให้ การดูแลและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ พ.ศ. 2553-2562
2) การพัฒ นานโยบายสาธารณะเพือ่ สุข ภาพในรู ป แบบของเครื อ ข่าย เช่ น ประสานความร่ ว มมื อกับ มูล นิ ธิ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย) ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้ านเกษตรและอาหาร และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรหรื อสถาบันวิชาการในการพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกัน เช่น ประสาน
ความร่ ว มมือ กับมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ โครงการพัฒนาความร่ วมมื อเพื่อเสริ มสร้ างกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภาคอีสาน (พสส.)

1.4 การประเมินที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ คสช.ที่
ผ่ านมา
การประเมินเป็ นเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะทําให้ ทราบถึงความสําเร็ จ ปั ญหา และอุปสรรคในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ผา่ นมา เพื่อนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งการดําเนินงานนันให้
้ ดียิง่ ขึ ้น คสช. และ สช. ได้ สนับสนุนให้ มี
การศึกษาและการประเมินที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ
คสช. แบ่งตามกลไกของ คสช. ได้ ดงั ต่อไปนี ้

1.4.1 ธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
คสช. แต่งตังคณะกรรมการสํ
้
าหรับขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ รวม 2 ชุด หนึ่งในนันคื
้ อ คณะกรรมการติ ดตาม
สนับสนุน และประเมิ นผลธรรมนูญว่ าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มีหน้ าที่หลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนการ
ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพฯ รวมถึงสนับสนุนการประเมินการดําเนินงานตามธรรมนูญ
สุขภาพฯ เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนที่เข้ มแข็ง (37) อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2555 ไม่พบว่ามีการประเมินผลที่
เกี่ยวข้ องกับการนําธรรมนูญสุขภาพฯ ไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ ในขณะทีก่ ารจัดการความรู้เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพระดับ
พื ้นที่ มักอยูใ่ นรูปแบบของเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หรื อหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาธรรมนูญฯ จึงอาจกล่าว
ได้ ว่าความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการนําธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิมีอยู่อย่างจํากัด อาจไม่เพียงพอที่จะใช้ ในการ
ทบทวนธรรมนูญสุขภาพฯ ที่จะมีขึ ้นในปี พ.ศ. 2557
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1.4.2 สมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นับตังแต่
้ การจัดสาธิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2544 จนถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553
พบว่ามีการศึกษาหรื อการประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกือบทุกครัง้ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษารู ปแบบและ
กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ ได้ ข้อแนะนําสําหรับใช้ ในการปรับปรุ งการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี
ต่อๆ ไป เช่น การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยวิลาวัณย์ เสนารัตน์ และคณะ (38) ได้ ประเมินกิจกรรม
ต่างๆ ทีจ่ ดั ขึ ้นทังในขั
้ นตอนการเตรี
้
ยมงาน และระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยประเมิน 4 องค์ประกอบ
ของกระบวนการนโยบาย คือ บริ บท ปั จจัยนําเข้ า กระบวนการ และผลลัพธ์ ประกอบด้ วยการประเมินภาพรวมของ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นข้ อเสนอแนะในการประชุมสมัชชาฯ ครัง้ ต่อไป และการประเมินตามวัตถุประสงค์การจัดสมัชชาฯ
เช่น การสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม ซึง่ พบว่า มีการจัดสรรผู้เข้ าร่ วมกระบวนการ
อย่า งชัด เจน และกระจายอย่า งทัว่ ถึ ง ตามพื น้ ที ่ กลุ่ม อายุ อาชี พ และหน่ว ยงานต้ น สั งกัด แต่ก ารเข้ า ร่ ว มของกลุ่ม
นักการเมืองและข้ าราชการน้ อยกว่าครึ่งหนึง่ ของเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในขณะที่กลุม่ นักวิชาการและวิชาชีพมีจํานวนมากกว่า
เป้าหมาย ต่อมา การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2553 โดย ศุภวัลย์ พลายน้ อยและคณะ (39) กลับพบว่า
ภาควิชาการและวิชาชีพเข้ ามามีสว่ นร่วมน้ อยกว่าเป้าหมาย
หากพิจารณาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในฐานะกลไกในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ กลไกนี ้ประสบความสําเร็ จอย่าง
ชัดเจน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายนอกห้ องประชุม เช่น เวทีสมั มนาย่อย การจัดนิทรรศการ เป็ นต้ น ในขณะทีก่ าร
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และการแสดงความเห็นภายในห้ องประชุม ถึงแม้ จะมีการเปิ ดโอกาสในการอภิปราย แต่การประเมินที่
ผ่านมาชี ้ให้ เห็นว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อจํากัดด้ านเวลา จึงไม่เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่เพียงพอระหว่างผู้เข้ าร่ วม
การประชุม โดยพบปั ญหานี ้ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตังแต่
้ ก่อนมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (38) ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาอืน่ ๆ ในช่วงเดียวกันที่พบว่า กระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไม่ได้ เป็ นกระบวนการถกแถลง (Deliberative process) อย่างแท้ จริ ง แต่เป็ นไปอย่างประนีประนอมซึง่ กันและกัน เพือ่ ทีจ่ ะ
หาความเห็นทีเ่ ป็ นเอกฉันท์ ภาพรวมของการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในเวทีสมัชชาสุขภาพยังเป็ นการรับรู้ แบบผิวเผิน (40, 41)
รวมถึงบางประเด็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นเรื่ องซับซ้ อนเกินกว่าที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ในเวลาที่จํากัด อีกทังการประชุ
้
มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่มี ีลกั ษณะที่เป็ นทางการมีบรรยากาศทีผ่ ้ เู ข้ าร่วมประชุมบางส่วน
ไม่ค้ ุนเคย เช่น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประชาชนผู้มีส่วนร่ วมในการยกร่ าง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่ าง พ.ร.บ. ได้ อย่างเหมาะสม และรู ปแบบกระบวนการเป็ นเพียงการมารับฟั ง
ข้ อคิดเห็น ไม่มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ไม่เกิดการถกแถลง ทําให้ ไม่เกิดสิ่งทีเ่ รี ยกว่า “ฉันทามติ” ขึ ้นในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในภาพรวม (42)
หากพิจารณาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในฐานะทีเ่ ป็ นกระบวนการทางการเมืองและกลไกการขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะนัน้ กลไกนี ้ถูกนํามาใช้ ในการทําประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็ นเวทีและ
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พื ้นที่สาธารณะ เปิ ดโอกาสให้ กบั ภาคประชาชนในการทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะ ในที่นี ้ได้ แก่ การยกร่ าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวที่รวบรวมเครื อข่ายจากหลายภาคส่วนเข้ ามาทํางานร่ วมกัน (41) อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่ วมงานสมัชชาสุขภาพ
สุขภาพส่วนใหญ่เป็ นผู้ทีเ่ คยเข้ าร่ วมสมัชชาสุขภาพมาหลายครัง้ (43, 44) จึงอาจกล่าวได้ ว่าการมีสว่ นร่ วมในกระบวน
สมัชชาสุขภาพทีผ่ า่ นมาเป็ นไปในวงจํากัดในแง่ประเภทของผู้มสี ว่ นร่วม
การประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 โดยศุภวัลย์ พลายน้ อยและคณะ (39) มุ่งเน้ นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามลักษณะของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทีพ่ ึงประสงค์ โดยตังกรอบการ
้
ประเมินและพัฒนาตัวชีว้ ัดผ่านการประเมินรวม 5 ด้ าน ได้ แก่ หลักการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระบบบริ หารจัดการ
ภาพรวม การประเมินต้ นนํ ้า การประเมินกลางนํ ้า และการประเมินปลายนํ ้า ทังนี
้ ้ นักวิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับ สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติวา่ มีความสําเร็ จในเชิงปริ มาณ ได้ แก่ จํานวนของมติที่เกิดขึ ้นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ไม่สามารถหา
ข้ อสรุปในด้ านความสําเร็ จเชิงกระบวนการ เช่น การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้และการเรี ยนรู้อย่างสมานฉันท์
สําหรับการประเมินปั จจัยที่มีผลต่อการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยเพ็ญแข ลาภยิ่ง (45)
แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยที่สง่ ผลให้ มีการนํามติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ได้ แก่ การมีแผนยุทธศาสตร์ เป็ นรู ปธรรมสมบูรณ์ มีเครื อข่าย
ดําเนินงานอยูแ่ ล้ วเป็ นทุนเดิม และมีหน่วยงานราชการระดับชาติรับผิดชอบโดยตรง เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะช่วยในการ
ประเมินมติที่ผา่ นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวา่ มีความเป็ นได้ ในการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมากน้ อยเพียงใด และปั จจัยเหล่านี ้จะ
สามารถช่วยในการคัดเลือกประเด็นที่นา่ จะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ เข้ าสูก่ ระบวนการมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 ที่มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จนถึงขณะดําเนินการประเมินนี ้ ไม่พบว่ามีการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หากแต่พบการถอดประสบการณ์ จากการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้ วยแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ (46)
และการรายงานความก้ า วหน้ า การขับเคลือ่ นมติ ทีไ่ ด้ จ ากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่า ด้ ว ยการแพทย์ แผนไทย
การแพทย์พื ้นบ้ านและการแพทย์ทางเลือก (47)
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที ่
ในบางจังหวัดได้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาเป็ นเวลานาน โดยประเด็นทีน่ ํามาอภิปรายในสมัชชาสุขภาพ
ระดับจังหวัดในระยะแรก (พ.ศ. 2541-2550) เป็ นประเด็นเกี่ยวกับข้ อมูลความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพือ่ นําเข้ าสูก่ ารพิจารณาการยกร่ าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 สุวจี กู๊ด (42) ศึกษารู ปแบบ
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ใน 7 จังหวัด ได้ แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ สตูล สงขลา ปราจีนบุรี นครปฐม และแม่ฮ่องสอน
ครอบคลุมวิธีการนําเสนอประเด็น และเครื่องมือที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ รวมทังปั
้ จจัยทีม่ ีผลต่อการมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการแสดงความคิดเห็น เช่น รู ปแบบการประชุม (เป็ นทางการ/ไม่เป็ นทางการ) ความเหมาะสมของเนื ้อหาในการ
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ประชุม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังวิเคราะห์เชื่อมโยงผลจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่กบั สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การศึกษานี ้
พบว่า กระบวนการจัดการสมัชชามีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด โดยผู้จดั ให้ ความสําคัญกับผู้เข้ าร่ วมประชุมที่มี
ความหลากหลาย มีความพยายามสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันในการเข้ ามาแสดงความคิดเห็น และการสร้ างพลังเพือ่
สนับสนุนร่ าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ แม้ ว่าในหลายจังหวัดจะมีการสร้ างการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นผลมาจากการปฏิรูประบบ
สุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในบางจังหวัดเกิดเพียงการรับรู้ มากกว่าการเรี ยนรู้ และยังเข้ าไม่ถึงแนวคิดและหลักการของการ
สร้ างเสริ มสุขภาพอย่างแท้ จริ ง (44)
ต่อมาเมื่อการร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2546 การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดจึงเปลี่ยนไปเป็ น
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ ไขปั ญหาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื ้นที่ ตลอดจนเพิ่มการนํามติที่ได้ จากสมัชชาสุขภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิและขยายไปสูป่ ระเด็นอื่นๆ อย่างกว้ างขวาง (28, 48)
ในปี พ.ศ. 2551 วณี ปิ่ นประทีป (49) ประเมินความเหมาะสมของระบบการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
ตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2550 ในพื ้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด ได้ แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ตราด ขอนแก่น อุบลราชธานี เลย พัทลุง และสงขลา และพื ้นที่ทวั่ ไป 16 จังหวัด
ได้ แก่ เชี ยงราย กํ าแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก สระบุรี ราชบุรี ฉะเชิ งเทรา สระแก้ ว สกลนคร ร้ อยเอ็ด หนองคาย
อุดรธานี สุรินทร์ นครศรี ธรรมราช ชุมพร และภูเก็ต พบว่า แต่ละจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการสมั
้
ชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ ําหนดไว้ จังหวัดส่วนใหญ่ใช้ ข้อมูลทางวิชาการในการดําเนินงานโดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากร และทีป่ รึ กษาจากส่วนกลาง แต่การฝึ กอบรมขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และพบ
ความล่าช้ าในการออกแบบกระบวนการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานของพื ้นที่อนั เป็ นผลมาจากการพิจารณา
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ สนอมาจากคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ทีล่ า่ ช้ า ทังนี
้ ้ จังหวัดส่วนใหญ่
สามารถดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพได้ ตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ และบางจังหวัดมีข้อจํากัด เช่น การสื่อสารสาธารณะ
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็ นต้ น

1.4.3 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ในช่วงก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีการประเมินผลการดําเนินงานของแผนงานวิจัยและพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบ HIA ซึง่ สถาบันวิจยั สาธารณสุขจัดตังขึ
้ ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน HIA สําหรับ
ประเทศไทย ในการประเมินผลได้ วิเคราะห์ปัจจัยหรื อเงื่อนไขในการดําเนินงานในด้ านนี ้ (50) ซึ่งพบว่า การดําเนินงานมี
ลักษณะทวนกระแสกับแนวนโยบายของรัฐที่สว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้ คํานึงถึงเรื่ องของสุขภาพ รวมถึงภัยคุกคามจากฝ่ ายเสีย
ประโยชน์ ส่งผลให้ มีความยากลําบากในการดําเนินงาน และถึงแม้ งานด้ าน HIA จะสนองต่อความต้ องการของประชาชน
แต่การทํางานด้ านนีอ้ ยู่ในช่วงของการบุกเบิก เป็ นการเรี ยนรู้ ในลักษณะลองผิดลองถูก และยังขาดการทํางานร่ วมกัน
แบบสหวิทยาการ ซึง่ มีผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการทํา HIA ส่งผลต่อการนํา HIA ไปใช้ รวมถึงการขาดการประสานความ
ร่วมมือในการทํางานของภาคีตา่ งๆ ทังภาคี
้ ด้านสุขภาพของการปฏิรูประบบสุขภาพ และนักวิชาการ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยัง

17

พบว่า การรับรู้และเรี ยนรู้ ในเรื่ องของ HIA เกิดขึ ้นจํากัดเฉพาะกับประชาชนที่ประสบปั ญหาและเป็ นประชาชนกลุม่ ที่เห็น
ว่า HIA จะเป็ นเครื่ องมือในการแก้ ปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละพื ้นที่ มักยุติการดําเนินงาน เมือ่ ได้ ทางเลือกเพื่อการ
ปรับแก้ ผลกระทบในระยะเริ่ มแรก และส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานหรื อการปรับแก้ ผลกระทบ
อย่างต่อเนือ่ ง
ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ จดั การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ระบบ HIA ประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า (47) โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ HIA เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาให้ คนไทย
และสังคมไทยมีสขุ ภาวะ ซึง่ การที่จะบรรลุเป้าหมายได้ ระบบ HIA จะต้ องกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมในสังคมไทยที่
เน้ นการมีสว่ นร่วมและการเรี ยนรู้จากสหสาขาวิชาชีพ และถือว่าเป็ นภาระหน้ าทีข่ องทุกคนในสังคม ในการประชุมนี ้แนะนํา
ให้ จดั ระบบติดตามและประเมินผลการนํา HIA ไปใช้ การประเมินผลหลักเกณฑ์และวิธีHIAที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
โดย นฤมล ทับจุมพล และคณะ ในปี พ.ศ. 2554 (51) พบว่า HIA ช่วยแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในอดีตทีเ่ กิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment; EIA) โดยประสบความสําเร็ จในการผลักดัน
การเชื ่อ มโยงแนวคิด ผลกระทบด้ า นสุขภาพ เข้ า ไปในการประเมิ นผลกระทบด้ า นสิง่ แวดล้ อ ม ทํ า ให้ ก รอบการมอง
ผลกระทบและพื ้นทีก่ ารทํางานกว้ างขึ ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินพบว่า หลักเกณฑ์ HIA ยังมีปัญหาและข้ อจํากัดในการ
นําไปปฏิบตั ิหลายด้ าน ทังในเชิ
้
งหลักการและวิธีการ โดยในเชิงหลักการเรื่ องความร่ วมมือนัน้ HIA เกิดขึ ้นในเงื่อนไขทาง
การเมืองทีไ่ ม่ต่างจาก EIA ที่ เป็ นเครื่ องมือการต่อสู้ต่อรองระหว่างฝ่ ายเจ้ าของโครงการและฝ่ ายได้ รับผลกระทบทีเ่ ป็ นคู่
ขัดแย้ งกัน ทําให้ การสร้ างความร่วมมือระหว่างคูข่ ดั แย้ งเป็ นไปได้ ยาก นอกจากนี ้ ยังพบปั ญหาในเชิงโครงสร้ างของการทํา
HIA รวมถึงขาดกลไกติดตาม ตรวจสอบการทํา HIA ซึ่งผู้ประเมินเห็นว่า การแก้ ปัญหาต้ องดําเนินการไปทังในระดั
้
บการ
ปรับหลักเกณฑ์และการปรับโครงสร้ างที่รองรับ HIAเพื่อทีจ่ ะให้ HIA เป็ นทังเครื
้ ่ องมือการเรี ยนรู้ และตรวจสอบโครงการ
จากมิ ติสุขภาวะทีก่ ้ าวหน้ ารอบด้ าน และเป็ นเครื่ องมื อการสร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชนต่อ นโยบายสาธารณะ
ตลอดจนการเปลีย่ นลักษณะความขัดแย้ งที่เป็ นอยูจ่ ากการต่อสู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้ าง มาเป็ นการ
ต่อสู้ด้วยความรู้ อย่างเท่าเทียม อันจะทําให้ สงั คมไทยเป็ นสังคมทีม่ ีวฒ
ุ ิภาวะ มีสขุ ภาวะทางสังคม และมีประชาธิปไตยที่
เข้ มแข็ง
นอกจากการประเมินดังกล่าวข้ างต้ น เอกสารเกี่ยวกับ HIA ที่พบส่วนมาก ได้ แก่ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับการทํา HIA จากหลายพื ้นที่ ซึ่งการสังเคราะห์องค์ความรู้เหล่านันจะมี
้ ประโยชน์ตอ่ การดําเนินการ HIA ในพื ้นทีท่ ม่ี ี
ลักษณะปั ญหาใกล้ เคียงกัน จึงอาจมีที่ใช้ จํากัดเมื่อคํานึงถึงความหลากหลายของสภาพปั ญหาระหว่างพื ้นที่
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1.4.4 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรูปแบบอื่นๆ
สํา หรั บ การพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื ่อ สุข ภาพในรู ปแบบอื ่น ไม่ว่า จะเป็ นคณะกรรมการระดับ ชาติ หรื อ
เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างองค์กร เป็ นการประเมินคณะกรรมการระดับชาติในฐานะกลไกหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
เช่น การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ โดย ไพรัช บวรสมพงษ์ และคณะ (52) ในปี
พ.ศ. 2555 ซึง่ ประเมินคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติทจ่ี ดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ท่ี 1 ของแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการฯ ได้ มาจากการคัดเลือกผู้ทีม่ ีความเกี่ยวข้ องและมีความสําคัญในการ
พัฒนาประเด็นนโยบายหนึง่ ๆ โดยทํางานในลักษณะกลไกพหุภาคี ทังนี
้ ้ การกําหนดโครงสร้ างคณะทํางานย่อยจาก 4
หน่วยงานหลักในฐานะกองเลขานุการซึง่ แต่ละหน่วยงานมีจดุ เด่นทีส่ ามารถนํามาใช้ เสริ มพลังกันได้ เป็ นจุดเด่นของคณะ
กรรมการฯ นี ้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อจํากัดด้ านการทํางานอย่างเป็ นระบบเพือ่ ส่งเสริ มการเกิดผลลัพธ์ ในเชิง
ยุทธศาสตร์ กรรมการแต่ละคนมีความเข้ าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ตรงกัน จึงขาดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกัน
จะเห็นได้ ว่า การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ที่ผ่านมา
มุ่งเน้ นไปที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพทังในระดั
้
บชาติและระดับพื ้นที่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในรู ปแบบของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพและปั จจัยที่มีผลต่อการดําเนินงาน นอกจากนี ้ การประเมินที่เกิดขึ ้นเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ก็คือการ
ประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ ปรับปรุงการทํางานของ คสช. และการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี ต่อๆ ไป ถึงแม้ ว่าในขณะนี ้ คสช. ได้ จดั ตังคณะกรรมการติ
้
ดตามและประเมินผลมติจากที่
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ก็เป็ นเพียงการติดตามมติ ไม่มีการประเมินผล

1.5 นัยสําคัญของการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพครั ง้ นี ้
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมได้ ถกู ผลักดันและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. โดยครอบคลุมกลไกสําคัญที่ คสช.
ใช้ ในการพัฒนานโยบาย ได้ แก่ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
และการพัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอืน่ ๆ ในการศึกษานี ้สะท้ อนให้ เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการพัฒนานโยบาย
สาธารณะภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึ ้นในการดําเนินงาน นําไปสูก่ ารปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาพรวมอย่างรอบด้ าน โดยใช้ ตวั ชี ้วัดที่พฒ
ั นาขึ ้นในการศึกษานี ้ทังนี
้ ้
การประเมินไม่ได้ ม่งุ ตัดสินการทํางานที่ผ่านมาของ คสช. และ สช. แต่เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในอนาคต
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1.6 กรอบแนวคิดในการประเมิน
กรอบแนวคิดในการประเมินของการศึกษานี ้ดัดแปลงมาจาก CIPP Model ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Stufflebleam (53) ที่มี
การนําไปใช้ ในการประเมินโครงการ หรื อการปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้ มีความเข้ าใจปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อความสําเร็ จ และค้ นพบสิ่งที่ต้องปรับปรุ ง ผลการประเมินจะช่วยชีแ้ นะแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
นโยบายสาธารณะได้ ต รงจุดมากขึน้ (54) โดย CIPP เป็ นการประเมิน ใน 4 ประเด็ นหลัก คื อ บริ บ ท ปั จ จัยนํ าเข้ า
กระบวนการ และ ผลผลิต โดยเมื่อประยุกต์ใช้ ในการศึกษานี ้ (รูปที่ 3) มีรายละเอียดดังนี ้
1.6.1 การประเมิ นบริ บท (Context evaluation: C) เป็ นการศึกษาปั จจัยแวดล้ อมที่สง่ เสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่สนใจ เช่น นโยบายด้ านอืน่ ๆ ของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา บรรทัด
ฐานทางสังคม การเกิดภัยพิบตั ิ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ ข้ อตกลงระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ การประเมินบริ บท
ในการศึกษานี ้ไม่อยูใ่ นกรอบของการประเมินด้ วยตัวชี ้วัด แต่ผลการประเมินจะปรากฏอยูใ่ นแต่ละกรณีศกึ ษา
1.6.2 การประเมิ นปั จจัยนําเข้า (Input evaluation: I) เป็ นการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่นํามาใช้ ในการพัฒนานโยบาย
เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนผู้เข้ าร่ วมกระบวนการพัฒนานโยบาย อาจจะพิจารณาถึง เพศ อายุ
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ เป็ นต้ น ในการประเมินปั จจัยนําเข้ าและ
กระบวนการนัน้ พิจารณาองค์ประกอบสามส่วนจากยุทธศาสตร์ สามเหลีย่ มเขยื ้อนภูเขา ซึง่ สช. ใช้ เป็ นหลักในการ
ดําเนินงานและมีความสําคัญต่อกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ องค์ประกอบทังสามได้
้
แก่ การ
เคลือ่ นไหวสังคมโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน การใช้ วิชาการและความรู้ แฝงเร้ น และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/ภาคการเมืองซึ่งการประเมินปั จจัยนําเข้ าในการศึกษานี ้ไม่อยู่ในกรอบของการประเมินด้ วยตัวชี ้วัด แต่ใน
ขันตอนการประเมิ
้
นกระบวนการและผลผลิตจะมีการวิเคราะห์รวมถึงปั จจัยนําเข้ า
1.6.3 การประเมิ นกระบวนการ (Process evaluation: P) เป็ นการประเมินเพื่อหาจุดแข็งและข้ อควรปรับปรุ งของ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ศึกษากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น เวลา ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ ซึ่ง
มีการบันทึกไว้ เป็ นหลักฐานทุกขันตอน
้
เพื่อหาวิธีการพัฒนาหรื อปรับปรุงแก้ ไขสําหรับการดําเนินงานในอนาคต
1.6.4 การประเมิ นผลิ ตผล (Product: P) เป็ นการศึกษาประสิทธิ ผลของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ และสุดท้ ายการประเมินผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจะพิจารณา สถานะ
สุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพ
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

1.7 วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ระหว่าง พ.ศ.
2550-2554
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพือ่ ทบทวนเนือ้ หาของนโยบายสาธารณะเพื ่อสุขภาพ และวิ เ คราะห์ ปัจจัย ที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายดังกล่าว
2) เพือ่ พัฒนาชุดตัวชี ้วัดเพือ่ ใช้ ในการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ หรื อพันธกิ จของ คสช. ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
4) เพือ่ จัดทําข้ อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
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บทที่ 2
วิธีการศึกษา
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงาน
ของ คสช. ซึ่งมีจดุ มุง่ หมายหลักในการพัฒนาสถานะสุขภาพและสร้ างความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพของประชาชน การที่จะ
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ต้ องการการมีสว่ นร่ วมจากทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้ อมูล ถกแถลง
เพือ่ แสวงหาทางเลือก การตัดสินใจและดําเนินการไปตามทิศทางหรื อแนวทางทีน่ ําไปสูส่ ขุ ภาวะทีค่ าดหวังไว้ ร่วมกัน ซึ่ง
เป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ คสช. ส่งเสริ มให้ เกิดขึ ้น (36) ในบทนี ้กล่าวถึง
ขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษาและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่คดั เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษาในการประเมินนี ้

2.1 ขอบเขตของการศึกษา
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทําหน้ าทีใ่ นการ
สนับสนุนให้ มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน โดย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทําหน้ าทีเ่ ป็ นองค์กรเลขานุการ ซึง่ อํานาจหน้ าทีข่ อง คสช. ที่ระบุไว้ ใน
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีดงั นี ้
1. จัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
2. เสนอแนะหรื อให้ คาํ ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ได้ เสนอแนะหรื อให้ คําปรึกษาดังกล่าว พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยให้ สาธารณชนทราบด้ วย
3. จัดให้ มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนในการจัดให้ มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ หรื อสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
4. จัดให้ มี หรื อส่งเสริ ม สนับสนุนให้ มกี ระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ เพือ่ ให้ เกิด
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ าย
5. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้ าน
สุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะทังระดั
้ บนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
6. เสนอแนะหรื อให้ คาํ ปรึกษาในการแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หรื อการออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.นี ้
7. กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริ หารและสํานักงาน
8. แต่งตังคณะกรรมการ
้
คณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพือ่ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามที่ คสช. มอบหมาย
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9. วางระเบี ยบว่า ด้ ว ยเบื ย้ ประชุมที ่มิใ ช่ เบี ย้ ประชุมของคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ แ ละระเบี ย บว่าด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอื่นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม พ.ร.บ. นี ้
10. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ใน พ.ร.บ.นี ้หรื อกฎหมายอื่น หรื อตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
จากอํานาจหน้ าที่ของ คสช. ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า คสช. และ สช. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพ ผ่านกลไกหลัก 4 กลไก ได้ แก่
• ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
• สมัชชาสุขภาพ 3 ประเภท ได้ แก่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น_และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื ้นที่
• การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบายสาธารณะ
• การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ
ดังนัน้ การศึกษานี ้ทําการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผ่านกลไกหลักทัง้ 4 ของ คสช.
แต่ไม่ประเมินอํานาจหน้ าที่ของ คสช. ในข้ อ 7, 9 และ 10 ข้ างต้ น

2.2 วิธีการศึกษา
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาแบบย้ อนหลังโดยใช้ กรณีศึกษาในการประเมิน และคณะนักวิจยั ดําเนินงานภายใต้ การ
กํากับและดูแลโดยคณะกรรมการกํากับทิศ ซึ่งประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์เกี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบาย
สุขภาพ การวิจยั นโยบายและระบบสุขภาพ ทังนี
้ ้ การดําเนินงานในทุกขันตอนของการศึ
้
กษาจะมีการประสานงานและมี
การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับ คสช. และ สช. ผ่านการประชุมรับฟั งความเห็นในขันตอนต่
้
างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การ
ประเมินครัง้ นี ้จะมีความสอดคล้ องและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ คสช. สช. และสังคมโดยรวม นอกจากนี ้ คณะนักวิจยั มีการ
ประชุมร่วมกันเพือ่ วางแผนในขันตอนต่
้
างๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลร่ วมกันเป็ นประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ (เริ่ มตังแต่
้
เดือนมกราคม 2555 จนสิ ้นสุดการศึกษา) โดยขันตอนการศึ
้
กษามีรายละเอียดดังนี ้
2.2.1 ทบทวนเอกสารต่างๆ ได้ แก่ หนังสือ นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานการวิจยั รวมถึงบทความบนเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ได้ แก่ แนวคิด หลักการและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ ความเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในประเทศไทย เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการคัดเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพมาเป็ นกรณีศกึ ษาการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพที่ผา่ นมา และการพัฒนา
ตัวชี ้วัดสําหรับใช้ ในการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
2.2.2 คัดเลือกกรณีศึกษาจาก 4 กลไกของ คสช. (รายละเอียดของการคัดเลือกกล่าวต่อไปในบทนี ้) ได้ แก่ ธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นโยบายสาธารณะที่มาจากสมัชชาสุขภาพในแต่ละระดับ การประเมินผล
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กระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชน และการพัฒนานโยบายสาธารณะในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ ในขันตอนนี
้
้
มีการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และบุคลากรของ
สช. เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะทีเ่ ลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา
2.2.3 พัฒนาชุดตัวชี ้วัดเพื่อการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• ทบทวนคําจํากัดความและหลักการเกีย่ วกับหรื อกล่าวถึงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากเอกสารทังใน
้
และต่างประเทศ โดยอาศัยการสืบค้ นจากฐานข้ อมูล Google Scholar, ScienceDirect, CINAHL รวมทัง้
อาศัย
- การสืบค้ นแบบ Snowball โดยพิจารณาตามเอกสารอ้ างอิงในบทความหรื อหนังสือทีส่ บื ค้ นได้ ในขันต้
้ น
และมีความเกี่ยวข้ องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
- เอกสารทีไ่ ด้ รับจาก สช.
• กรองคําสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ตัวชี ้วัดในการประเมิน ซึง่ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมได้ นาํ มาหารื อในคณะผู้วิจยั เพือ่ หาข้ อสรุป
• คัดเลือกและจัดกลุม่ ตัวชี ้วัดโดยพิจารณาความสอดคล้ องกับกรอบการศึกษา
• นําชุดตัวชี ้วัดทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองเก็บข้ อมูลที่ จ.นครปฐม ในวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยการสนทนากลุม่
กับสมาชิ ก สภาลุ่มนํ า้ ท่าจี นจํ านวน 3 ท่า น รวมถึ งการสัม ภาษณ์ ผ้ ูทีเ่ กี่ย วข้ องกับ การพัฒนานโยบาย
สาธารณะผ่านกลไกธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
ท่าน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้ องเหมาะสม 2
• นําเสนอร่างชุดตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพต่อบุคลากรของ สช. (วันที่
23 พฤษภาคม 2555) รวมถึงคณะกรรมการกํากับทิศทางของการศึกษานี ้ (วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555) เพื่อ
ปรับแก้ ไขรอบสุดท้ ายก่อนนําไปใช้ ประเมินในขันตอนต่
้
อไป
2.2.4 เก็บรวบรวมข้ อมูลเพือ่ การประเมินนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในแต่ละกรณีศึกษา โดยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง เช่น หนังสือ นิพนธ์ ต้นฉบับ รายงานการวิจยั และบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลจาก
ภาคส่วนต่างๆ จํานวน 74 ท่าน (โดยนักวิจยั เป็ นผู้สมั ภาษณ์) การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ
จํานวน 191 ท่าน (โดยนักวิจัยเป็ นผู้ดําเนินการสนทนากลุ่ม) รวมถึงการเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (รายละเอียดการเก็บข้ อมูล แสดงในภาคผนวก ตารางที่ 1)
นอกจากการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าวแล้ ว คณะผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับบุคลากรของ สช. รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนานโยบาย
2

ผลการนําชุดตัวชี ้วัดที่พฒ
ั นาขึ ้นไปเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น พบว่า ชุดตัวชี ้วัดสามารถนําไปใช้ ในการประเมินได้ แต่ไม่สามารถสรุปได้ วา่ ชุดตัวชี ้วัดนี ้
มีความเหมาะสมหรื อไม่ เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในขั ้นตอนนี ้มีจํานวนน้ อยเกินไป จึงใช้ การเก็บข้ อมูลในกรณีศึกษาของโครงการวิจยั นีเ้ ป็ น
การทดสอบความเหมาะสมของตัวชี ้วัด
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สาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. เช่น คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
คณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ้น 29 ท่าน เพื่อให้ เห็น
ภาพรวมของการดําเนินงานในแต่ละกลไกนอกเหนือจากกรณีศึกษา ทังนี
้ ้ ได้ มีการบันทึกเทปการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุม่ รวมถึงการประชุมต่างๆ ไว้ และนํามาถอดความแบบคําต่อคําเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
2.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) และตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
โดยนํ าเสนอต่อบุคลากรของ สช. ในการประชุมเพื่อรั บ ฟั งความคิดเห็นและปรึ กษาหารื อที่จัด ขึน้ เป็ นระยะๆ
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ตารางที่ 2)
2.2.6 จัดทําข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และนําเสนอผลการประเมินและข้ อเสนอแนะต่อ
บุคลากรของ สช. (วันที่ 9 มกราคม 2556) และต่อคณะกรรมการกํากับทิศของโครงการประเมินนี ้ (วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556) เพื่อรับฟั งความคิดเห็น และนํามาปรับปรุงข้ อเสนอแนะ
2.2.7 จัดทํารายงานการประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2554 เสนอต่อ คสช. และ สช.

2.3 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกมาเป็ นกรณีศึกษา
ในการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของคสช.นี ้ หากพิจารณานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพที่พัฒนาผ่านแต่ละกลไกภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ได้ แก่ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบายสาธารณะ และคณะกรรมการระดับชาติ มีความ
แตกต่าง หลากหลายและมีอยู่เป็ นจํานวนมาก รวมถึงกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของแต่ละกลไกมีรูปแบบ
แนวคิด หลัก การที่แตกต่า งกัน และมีค วามซับซ้ อน ดังนัน้ จึงได้ คัดเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีน่ ํามาเป็ น
กรณีศึกษาในการประเมินเพือ่ ให้ การทําความเข้ าใจหรื ออธิบายเหตุผลที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ หรื อพฤติกรรมของตัว
แสดงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นไปด้ วยดี โดยมีขนตอนการคั
ั้
ดเลือกดังต่อไปนี ้
2.3.1 ทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับแนวคิด หลักการและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยอาศัยกลไกหลัก
ของ คสช. ทัง้ 4 กลไก รวมถึงทบทวนนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไกดังกล่าว
2.3.2 เลือกกรณีศึกษา ซึ่งในการประเมินนี ้เป็ นแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดเกณฑ์หรื อเหตุผลของ
การคัดเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแต่ละกลไก เมื่อได้ ผลการคัดเลือกกรณีศกึ ษาแล้ ว นักวิจยั จัดประชุม
นําเสนอผลการคัดเลือกต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
บุคลากรของ สช. เพื่อรับฟั ง ความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีเ่ ลือกมาเป็ นกรณี ศึกษาในการ
ประเมินนี ้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (55) ซึง่ ผลการคัดเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาเป็ นกรณีศกึ ษาใน
แต่ละกลไก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
คสช. กําหนดเป้าหมายของการนําธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช้ เป็ นฐานอ้ างอิง เป็ นกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้ านสุขภาพจากหน่วยงาน องค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน ทัง้
ในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับพื ้นที่ เพือ่ ให้ เกิดการดําเนินงานทีส่ อดคล้ องกับแนวคิดและหลักการของ
ธรรมนูญสุขภาพฯ ดังนัน้ การเลือกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาเป็ นกรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบาย
ภายใต้ กรอบธรรมนูญสุขภาพฯ นี ้ ได้ เลือกให้ ครอบคลุมการดําเนินการใน 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับชาติ ระดับองค์กร
และระดับพื ้นที่ โดยผลการคัดเลือกกรณีศกึ ษาเป็ นดังนี ้
• ระดับประเทศ - เลือกนโยบายส่ งเสริมการลงทุนโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับ กรณีการขับเคลื่อนธรรมนูญ
ในประเด็น นโยบายการเป็ นศูนย์ กลางการบริการด้ านสุขภาพ (Medical hub) ซึ่งมีสาระคาบเกี่ยวกับ
กรณีศกึ ษาของนโยบายส่งเสริ มการลงทุนมากแต่ผลการดําเนินงานไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีค่ วร (36)
• ระดับองค์ กร – เลือกแผนยุทธศาสตร์ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า พ.ศ. 2554 – 2559 ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพฯ ในหมวด 3,
6 และ12 และ แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข พ.ศ. 2554 – 2558 ในความ
รับผิดชอบของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ซึง่ เชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพในหมวด 1 ซึ่งสองกรณีศกึ ษา
นี ้เป็ นความก้ าวหน้ าระดับองค์ กรที่ระบุในรายงานประจําปี พ.ศ. 2553 (36) และมีจุดเด่นที่เป็ นองค์กร
ระดับชาติในสาขาสุขภาพ (Health sector) ที่มีหลักคิดและทิศทางการทํางานสอดคล้ องกับเนื ้อหาของ
ธรรมนูญสุขภาพฯ อยูแ่ ต่เดิมก่อนมีธรรมนูญสุขภาพฯ ดังจะเห็นได้ จากผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรทังสอง
้
นี ้ดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทํางานที่ คสช. แต่งตัง้
• ระดับพื ้นที ่ – เลือกพืน้ ทีใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกันของภาคเหนือซึง่ มีจํานวนพืน้ ทีด่ ําเนินการซึง่ ปรากฏ
ความก้ าวหน้ าหลากหลายมากกว่าภาคอืน่ ๆ โดยจําแนกตามความก้ าวหน้ าของการประกาศใช้ ธรรมนูญ
สุขภาพระดับพื ้นที่ที่แตกต่างกัน 3 ประเภทได้ แก่ มีการประกาศใช้ แล้ ว อยู่ระหว่างการยกร่ าง และไม่มี
ความก้ าวหน้ าใดๆ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกอาศัยผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพระดับพื ้นทีต่ ามเอกสารของ คสช. โดยพื ้นที่ที่เลือกเป็ นกรณีศกึ ษา มีดงั นี ้
o กลุม่ ที่ประกาศใช้ แล้ ว
1) อําเภอสารภี จ.เชียงใหม่
2) อําเภอเมือง จ.ลําพูน
3) อําเภอท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
4) จ.ฉะเชิงเทรา
5) สมัชชาล้ านนา
o กลุม่ ที่กําลังยกร่าง
1) ลุม่ นํ ้าวัง ได้ แก่ พื ้นทีล่ มุ่ นํ ้าแม่ตยุ๋ และลุม่ นํ ้าวังตอนกลาง อบต.พิชยั อ.เมือง จ.ลําปาง
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2) กว๊ านพะเยา จ.พะเยา
o กลุม่ ที่ไม่มีความก้ าวหน้ า
1) อําเภอดอกคําใต้ จ.พะเยา
2) อําเภอเมืองปาน จ.ลําปาง
สมัชชาสุขภาพ
บทบาทหน้ าที่ของสมัชชาสุขภาพทีเ่ ห็นได้ ชดั คือ การเป็ นเวทีสาธารณะทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในสังคมเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เน้ นถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ของผู้มีสว่ น
ร่ วมในกระบวนการให้ มีความเท่าเทียมกัน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิ ดการเชื่อมประสานระหว่างกลุ่มบุคคล
หน่วยงานและองค์กร รวมถึงการสร้ างความตระหนักให้ ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ การเลือกนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพมาเป็ นกรณีศึกษาในกรณีนี ้ จึงเลือกให้ ครอบคลุมสมัชชา
สุขภาพทัง้ 3 ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
• สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ - เลือกนโยบายสาธารณะฯ ที่ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะในครัง้ ที่ 1 – 3 เพือ่ ให้ เห็นภาพทีส่ มบูรณ์ของการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ซึ่งมีจํานวนทังสิ
้ ้น 35 ประเด็น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ได้ แก่ ขอบเขตของนโยบายสาธารณะที่มีแนวโน้ ม
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างทังทางบวกและทางลบต่
้
อสุขภาพของคนในสังคม และปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ทาง
สั งคม รวมถึ ง มี แ นวโน้ ม ที ่จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ผู้ไ ด้ แ ละเสีย ประโยชน์ จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให้ ป ระเด็ น นโยบาย
สาธารณะดังกล่าวเป็ นที่สนใจของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมถึงเป็ นทีส่ นใจของสาธารณะโดยอาจส่งผล
ให้ ประเด็นนโยบายนันๆ
้ ผ่านเข้ าเป็ นวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1-3 มากกว่า 1 ครัง้
(การแก้ ปัญหาวัยรุ่ นไทยกับการตัง้ ครรภ์ ท่ ไี ม่ พร้ อม) หรื อใช้ เวลาพิจารณาเอกสารร่างมติในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติยาวนาน (การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย) ซึ่งใช้ เวลาในการพิจารณา
เพื่อแก้ ไขปรับปรุ งเอกสารร่ างมติร่วมกันระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนสมาคมที่
เกี่ยวกับธุรกิจยา ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 ทีย่ าวนานมากถึง 18 ชั่วโมง
(56))
• สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็ น – เลือกประเด็นนโยบายที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้แสดงหลักในขอบเขตที่
แตกต่างกัน โดยเป็ นประเด็นทีม่ ีขอบเขตแคบ/จําเพาะเจาะจงทีม่ ีกลุ่มคนเพียงบางกลุม่ หรื อบางองค์กรที่
เกี่ยวข้ องหรื อมีองค์ความรู้ เฉพาะในเรื่ องนันให้
้ ความสนใจเข้ าร่ วมเพื่อสร้ างข้ อเสนอเชิงนโยบาย ได้ แก่
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี เปรี ยบเทียบกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพแห่ งชาติ ซึง่ เป็ นประเด็นนโยบายที่มีขอบเขตกว้ างกว่า เกี่ยวข้ องกับกลุม่ คนหลาย
ภาคส่วน
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• สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที ่ – เลือก 2 จังหวัดในแต่ละภาค เพือ่ เปรี ยบเทียบกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านสมัชชาสุขภาพในจังหวัด โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 3 ประการ คือ
1) เป็ นจังหวัดทีม่ กี ารติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ให้ สามารถระบุ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key informants) โดยการชี ้แนะของ คสช. ได้ 2) เป็ นจังหวัดที่มีการนําเสนอประเด็น
นโยบายสาธารณะเข้ าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2551 จํานวนหลายประเด็น ซึง่ สะท้ อนถึง
หลักฐานความสําเร็ จในการขับเคลือ่ นนโยบาย โดยคัดเลือกภาคละหนึง่ จังหวัด และ 3) เป็ นจังหวัดทีม่ ีการ
นําเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเข้ าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติเพียงไม่กี่ประเด็น หรื อไม่มีการนําเสนอ
เลย โดยคัดเลือกภาคละหนึง่ จังหวัด จากหลักการดังกล่าว สามารถคัดเลือกพื ้นทีจ่ ํานวน 8 จังหวัด ได้ แก่
o ภาคเหนือ: จ.เชี ยงราย (มีจํานวนประเด็นที่นําเสนอต่อ สช. หลายประเด็น/มีหลักฐานการประสบ
ความสําเร็ จในการขับเคลือ่ นนโยบาย) และ จ.ลําปาง (มีจํานวนประเด็นทีน่ าํ เสนอต่อ สช. น้ อย)
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.เลย (มีจํานวนประเด็นทีน่ ําเสนอต่อ สช. หลายประเด็น/มีหลักฐานการ
ประสบความสําเร็ จในการขับเคลื่อนนโยบาย) และ จ.หนองคาย (มีจํานวนประเด็นที่นําเสนอต่อ สช.
น้ อย)
o ภาคกลาง: จ.สมุทรปราการ (มีจํานวนประเด็นที่นําเสนอต่อ สช. หลายประเด็น/มีหลักฐานการประสบ
ความสําเร็ จในการขับเคลือ่ นนโยบาย) และ จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ (มีจํานวนประเด็นที่นําเสนอต่อ สช.
น้ อย)
o ภาคใต้ : จ.นครศรี ธรรมราช (มีจํานวนประเด็นที่นําเสนอต่อ สช. หลายประเด็น/มีหลักฐานการประสบ
ความสําเร็ จในการขับเคลือ่ นนโยบาย) และ จ.กระบี่ (มีจํานวนประเด็นทีน่ าํ เสนอต่อ สช. น้ อย)
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA) เป็ นกลไกการพัฒนานโยบายที่มุ่งการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ร่วมกันของสังคม ในการแสวงหาข้ อมูล หลักฐาน เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ ผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบทีอ่ าจ
เกิดขึ ้นจากโครงการ กิจกรรม แผนงาน และนโยบายสาธารณะต่างๆ นําไปสู่การเกิดทางเลือกในเชิงนโยบายที่
หลากหลาย ช่วยในกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายในทุกระดับที่จะเกิดผลดีตอ่ สุขภาพ ทังนี
้ ้การดําเนินงาน
HIA ในระดับจังหวัดหรื อพื ้นที่ มีทงที
ั ้ เ่ ชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดและธรรมนูญสุขภาพในระดับพื ้นที่ และที่
เป็ นการขับเคลือ่ นเฉพาะพื ้นที่/ เฉพาะกลุม่ ปั ญหา ที่ไม่เชื่อมโยงชัดเจนกับกลไกนโยบายสาธารณะอื่นๆ ดังนัน้ การ
เลือกกรณีศกึ ษาในกรณีของ HIA จึงเลือกเป็ นพื ้นที่ เพื่อให้ เห็นความเชื่อมโยงของการดําเนินงานระหว่าง HIA และ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด รวมถึงการเลือกใช้ กลไกนโยบายที่แตกต่างกันของกลุม่ ต่างๆ ในพื ้นที่ โดยเลือกพื ้นที่ท่ีได้ รับ
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ผลกระทบจากโครงการพัฒนาหรื อนโยบายต่อวิถีชีวิตของชุมชน มีประวัติการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องตนเองจาก
ผลกระทบดังกล่าว และตังอยู
้ ภ่ ายในพื ้นที่เดียวกับกรณีศกึ ษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ ได้ แก่
o ภาคเหนือ: ตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จ. ลําปาง
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ตําบลนาดินดํา อําเภอเมือง จ. เลย
o ภาคกลาง: ตําบลบ้ านกรูด อําเภอบางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
o ภาคใต้ : อําเภอท่าศาลา จ. นครศรี ธรรมราช

การพัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอื่น
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรู ปแบบอื่น ภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ได้ แก่ การจัดตัง้
คณะกรรมการแห่งชาติ การจัดเครื อข่ายโดยประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ จะเห็นได้ ว่ารู ปแบบ
การจัดตังคณะกรรมการแห่
้
งชาติ เป็ นรู ปแบบที่เป็ นทางการและเป็ นระบบ ดังนัน้ การประเมินนี ้จึงพิจารณาเลือก
กรณี ศึก ษาจากคณะกรรมการระดับชาติที่ผ่า นมา โดยนักวิ จัยเลือ ก คณะกรรมการกําลั งคนด้ า นสุ ข ภาพ
แห่ งชาติ มาเป็ นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็ นคณะกรรมการระดับชาติที่จดั ตังในปี
้ แรกๆ หลังจากมี พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้ เห็นภาพทีส่ มบูรณ์ตงแต่
ั ้ การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายด้ วยกลไกนี ้
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ตารางที่ 1 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกมาเป็ นกรณีศึกษาและเกณฑ์ การคัดเลือก
กลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

o ระดับประเทศ
o ระดับองค์กร

o ระดับพื ้นที่

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา

เกณฑ์ /เหตุผลการคัดเลือกกรณีศกึ ษา

1) ครอบคลุมการดําเนินการใน 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับชาติ ระดับองค์กร และระดับพื ้นที่
ที่บ่งชีค้ วามตังใจและสมมติ
้
ฐาน (Working hypothesis) 3 ของ คสช.ในการแปลง
แนวคิดและหลักการของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติไปสูก่ ารปฎิบตั ิ
2) มีความก้ าวหน้ าในการผลักดันหรื อดําเนินการที่สะท้ อนผลจากการปฎิบตั ิตามความ
ตังใจและสมมติ
้
ฐานในข้ อ 1.
นโยบายส่งเสริ มการลงทุน
ทังสองนโยบายมี
้
สาระคาบเกี่ยวกันแต่มีความสําเร็จในการดําเนินงานต่างกัน โดยนโยบาย
นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
การเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติประสบความสําเร็จค่อนข้ างน้ อย
แผนยุท ธศาสตร์ ระบบหลัก ประกั น สุข ภาพถ้ ว นหน้ า พ.ศ. 2554 – 1) ทัง้ 2 กรณีเป็ นความสําเร็ จของการนําธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช้ ในระดับองค์กรที่ระบุใน
2559
รายงานประจําปี 2553
แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2554 – 2558 2) องค์กรที่รับผิดชอบทั ้ง 2 กรณีมีหลักคิดและทิศทางการทํางานสอดคล้ องกับธรรมนูญฯ
อยู่แต่เดิมก่อนมีธรรมนูญสุขภาพฯ การศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายทังสองจึ
้
ง
อาจช่วยแสดงให้ เห็นว่า การผลักดันให้ องค์กรทังสองมี
้
แผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว เพิม่
คุณค่าอะไรแตกต่างไปจากในกรณีทีไ่ ม่มีธรรมนูญสุขภาพฯ ความคืบหน้ าที่ปรากฎ
น่าจะบ่งชี ้ความสําเร็ จที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ (Best case scenario)ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์การทํางานของคสช.
ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบสุ ข ภาพเฉพาะพื น้ ที ท่ ี พ่ ั ฒ นาขึ น้ ในพื น้ ที ่ ความหลากหลายในการดําเนินงาน โดยพื ้นที่บริ เวณภาคเหนื อมีจํานวนพื ้นที่ซึง่ ปรากฎ
ดังต่อไปนี ้
ผลงานก้ า วหน้ า หลากหลายมากกว่า ภาคอืน่ เมือ่ จํ า แนกตามความก้ า วหน้ าต่า งกัน 3
- อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประเภท ได้ แก่ ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพฯ แล้ ว อยู่ระหว่างการยกร่ าง และไม่มีความ
- อ.เมือง จ.ลําพูน
คืบหน้ าใดๆ
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ตามเอกสารเกี่ยวกับมิตทิ างกฎหมายที่ใช้ ประกอบการยกร่ างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ นักวิชาการวิเคราะห์ว่า “แนวทางที่จะทําให้ เนื ้อหาของธรรมนูญสุขภาพ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐอย่างจริ งจังแน่นอนคือการทําให้
สาระสําคัญของธรรมนูญฯ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนากฎหมายด้ านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะต้ องร่ วมกับสมัชชาสุขภาพและเครื อข่ายสุขภาพ ในการผลักดันให้ ประชาชนใช้ สทิ ธิเสนอร่ างพระราชบัญญัติ (ร่ าง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ) ต่อรัฐสภาตามมาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ จึงจะทําให้ พระราชบัญญัตินี ้กลายเป็ นกฎหมายแม่บทด้ านสุขภาพสมดัง่ เจตนารมย์ของผู้มีส่วนยกร่ างกฎหมาย” ...ทีม่ า ไพศาล ลิ ้มสถิตย์ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ านโครงการสังเคราะห์ความรู้ เรื่ อง “ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ : มิตทิ างกฎหมาย” สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข 21 กันยายน 2550
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กลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา

เกณฑ์ /เหตุผลการคัดเลือกกรณีศกึ ษา

- ลุม่ นํ ้าวัง จ.ลําปาง
- กว๊ านพะเยา จ.พะเยา

- อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
- อ.เมืองปาน จ.ลําปาง
- อ. ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
- จ.ฉะเชิงเทรา
- สมัชชาล้ านนา
สมัชชาสุขภาพ
• สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

1)

การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตังครรภ์
้
ที่ไม่พร้ อม
การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย

• สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี

• สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่พฒ
ั นาขึ ้นในพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลยและ จังหวัดหนองคาย
ภาคกลาง: จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ภาคใต้ : จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ จังหวัดกระบี่
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เป็ นนโยบายที ่มีแ นวโน้ มส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ า งต่อคนในสังคม รวมถึงมีผ้ ูได้
ประโยชน์ แ ละผู้เสี ย ประโยชน์ อย่า งมาก ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุห นึ่งที่ทํา ให้ ป ระเด็ น
นโยบายได้ รับการบรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มากกว่า 1 ครัง้
(การแก้ปัญหาวัยรุ่ นไทยกับ การตัง้ ครรภ์ ที่ไม่ พร้ อม) หรื อใช้ เวลาพิจารณาในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติยาวนาน (การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย)
2) การคัดเลือกพิจารณาจากประเด็นนโยบายที่มีมติสมัชชาฯ ครั ง้ ที่ 1 หรื อ 2 หรื อ 3
เพื่อให้ เห็นภาพที่สมบูรณ์ตงแต่
ั ้ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
เป็ นประเด็นนโยบายที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้แสดงหลักในขอบเขตที่แตกต่างกัน โดยเป็ น
ประเด็ น ที ม่ ี ข อบเขตแคบ/จํ า เพาะเจาะจงที ่มี ก ลุ่ม คนเพี ย งบางกลุ่ม หรื อ บางองค์ ก รที ่
เกี ่ยวข้ องหรื อมี องค์ ความรู้ เฉพาะประเด็น นี ้ (แผนยุท ธศาสตร์ ด้า นความปลอดภั ยและ
จริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี )หรื อ เป็ นประเด็นทีม่ ีขอบเขตกว้ าง เกี่ยวข้ องกับกลุ่มคนหลาย
ภาคส่วน (แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ )
พิ จารณาเลื อก 2 จังหวัด ในแต่ล ะภาค เพื ่อ เปรี ย บเที ย บกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพในจังหวัดที่มีประเด็นนโยบายทีเ่ สนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หลายประเด็น/ความสําเร็ จมาก (เชียงราย เลย สมุทรปราการและนครรศรี ธรรมราช) กับ
จังหวัดที่มีประเด็นนโยบายที่เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ/ความสําเร็ จน้ อยหรื อไม่มี
(ลําปาง หนองคาย ประจวบคีรีขนั ธ์และกระบี)่

กลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ

การพัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอื่น

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา

เกณฑ์ /เหตุผลการคัดเลือกกรณีศกึ ษา

การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชนทีด่ ําเนิ นการในพืน้ ที่
ดังต่อไปนี ้
ภาคเหนือ: ต.แม่ถอด อ.เถิน จังหวัดลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ต.นาดินดํา อ.เมือง จังหวัดเลย
ภาคกลาง: ต.บ้ านกรูด อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ภาคใต้ : อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช

1) เลือกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชนเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อให้ เห็น
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพื ้นที่ผ่านกลไกที่ใช้ ในพื ้นที่ ทั ้ง
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีแ่ ละการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชน
2) พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาหรื อนโยบายต่อวิถีชีวิตของชุมชน มีประวัติ
การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องตนเองจากผลกระทบดังกล่าว

คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ

1) เลื อกการดํ า เนิ น การพัฒนานโยบายโดยคณะกรรมการระดับ ชาติ เป็ นกรณี ศึก ษา
เนื่องจากเป็ นกลไกที่มีรูปแบบเป็ นทางการและมีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
2) เลื อ กคณะกรรมการกํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพแห่ง ชาติ เนื ่องจากเป็ นคณะกรรมการ
ระดับ ชาติ ที ่จัดตัง้ ในปี แรกๆ หลังจากมี พ.ร.บ.สุข ภาพแห่งชาติ เพื่อให้ เห็ น ภาพที่
สมบูรณ์ตงแต่
ั ้ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะที่เป็ นฝ่ าย
เลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว ได้ ดาํ เนินงานตามหน้ าทีท่ ก่ี ําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
(57) ได้ แก่ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกลไกต่างๆ โดยมีหลักการสําคัญคือ การมีสว่ นร่ วมจากทุกภาค
ส่วน การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ทงข้
ั ้ อมูลข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ การผลักดันนโยบายและติดตามผลการดําเนินการ
ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา ซึ่งประกอบด้ วยการใช้ ปัญญา การเคลื่อนไหวทางสังคม และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการนโยบาย
ในบทนี ้ นําเสนอผลการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2550-2554 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
3.1) ผลการพัฒนาชุดตัวชี ้วัดเพื่อใช้ ในการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
3.2) ผลการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตามตัวชี ้วัดทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น
3.3) ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช.

3.1 ผลการพัฒนาชุดตัวชีว้ ัดเพื่อใช้ ในการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
ชุดตัวชี ้วัดทีจ่ ะใช้ ในการประเมินครัง้ นี ้ได้ พฒ
ั นาขึ ้นตามวิธีการดังทีไ่ ด้ กล่าวแล้ วในบทที่ 2 กล่าวคือนักวิจยั ทบทวน
หลักการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ปรากฏในเอกสารทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยคํานึงถึง
ความสอดคล้ องของหลักการเหล่านันกั
้ บหลักการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตามที่กําหนดไว้ ใน พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ รวมทังเอกสารอื
้
่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ของ สช. เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นักวิจยั
ยังพิจารณาความสอดคล้ องกับกรอบการศึกษา (ดัดแปลงจาก CIPP Model) ซึ่งประกอบด้ วย กระบวนการและผลิตผล
ของการพัฒนานโยบายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
นักวิจยั ได้ คดั เลือกตัวชีว้ ดั ทังหมด
้
17 ตัวชี ้วัด แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) ตัวชี ้วัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy process) 2) ตัวชี ้วัดเนื ้อหาของนโยบาย (Policy content) 3) ตัวชี ้วัด
ผลสําเร็ จของนโยบาย (Policy achievement) และ 4) ตัวชี ้วัดผลกระทบจากนโยบาย (Policy impact) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ส่วนบริ บท (Context) หรื อปั จจัยแวดล้ อมที่มีผลต่อการพัฒนานโยบายนัน้ นักวิจยั ได้ นํามาวิเคราะห์โดยไม่มีการ
กําหนดตัวชี ้วัด เนื่องจากปั จจัยส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่ คสช. และ สช. ไม่สามารถควบคุมหรื อทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงได้
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ตารางที่ 2 ตัวชีว้ ดั ที่ใช้ ในการประเมินตามกรอบการศึกษา
ชุดตัวชีว้ ัด
กลุ่มที่ 1 ตัวชีว้ ดั กระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy process)
1.1 การมีสว่ นร่วม (Participation)
- ความเป็ นตัวแทนของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียหลัก (Representation of key stakeholders)
- การแสดงความคิดเห็นของตัวแทน (Voice)
- ช่องทางการเข้ าร่วมที่หลากหลาย(Multiple-channels)
1.2 การมีข้อมูลทีส่ มดุลกัน (Balanced information)
1.3 ความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ(Timeliness)
1.4 การแบ่งปั นข้ อเท็จจริ ง และการตีความ (Sharing facts and interpretation)
1.5 การดําเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ (Consensus building)
กลุ่มที่ 2 ตัวชีว้ ดั เนือ้ หาของนโยบาย (Policy content)
2.1 การคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพอย่างชัดเจน (Explicit concern for health and
equity)
2.2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพทีอ่ าจจะเกิดจากนโยบายนันๆ
้ (Accountable for health impact
consequences)
กลุ่มที่ 3 ตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จของนโยบาย (Policy achievement)
3.1 ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ หรื อเป็ นเจ้ าของนโยบาย (Sense of belonging/ownership)
3.2 มีการใช้ ประโยชน์จากนโยบาย (Making use)
3.3 การเคลือ่ นไหวในเชิงต่อต้ าน (Contradictory movement)
3.4 การพัฒนาศักยภาพของผู้ทมี่ ีสว่ นร่วม (Capacity building)
3.5 การตัดสินใจที่เกิดจากการลดลงของความเห็นที่แตกต่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ (Minimized polarization
of decision)
3.6 การตัดสินใจที่เป็ นผลมาจากความรู้ที่เพิ่มขึ ้น (Knowledge gain influence decision)
กลุ่มที่ 4 ตัวชีว้ ดั ผลกระทบจากนโยบาย (Policy impact)
4.1 สุขภาวะและคุณภาพชีวิตทีด่ ี (Improving health and well-being)
4.2 ความเท่าเทียมด้ านสุขภาพ (Achieving equity in health)
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กลุ่ มที่ 1 ตัวชีว้ ัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy process) ครอบคลุมทัง้ ปั จจัยนําเข้ าและลักษณะของ
กระบวนการพัฒนานโยบายจํานวน 5 ตัวชี ้วัด ดังต่อไปนี ้
1.1 การมีส่วนร่ วม (Participation) สิง่ สําคัญในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตามแนวทางที่
ระบุใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขานัน้ สอดคล้ องกับ หลักการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่ วม ซึ่งผู้ที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการสนับสนุนหรื อคัดค้ านนโยบายควรเป็ นบุคคลหรื อตัวแทนของกลุม่ บุคคลที่ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายสาธารณะนันๆ
้ (58-60) กรณีทีก่ ลุม่ บุคคลส่งตัวแทนมาเข้ าร่ วม การคัดเลือกตัวแทนของ
กลุม่ ควรมาจากกระบวนการคัดเลือกที่เป็ นระบบ โดยทีต่ วั แทนของกลุม่ เป็ นผู้ทีม่ ีความตระหนักถึงผลประโยชน์ของกลุม่
ดําเนินการเคลือ่ นไหว อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์หรื อทําให้ เป็ นไปตามความต้ องการของกลุ่ม
และสามารถสือ่ สารเพื่อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจวัตถุประสงค์หรื อผลประโยชน์ของกลุม่ ที่ตนเองเป็ นผู้แทน (59, 61) ตัวชี ้วัดที่นกั วิจยั
คัดเลือกเพื่อแสดงถึงการมีสว่ นร่วมประกอบด้ วยตัวชี ้วัดย่อย 3 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
1.1.1 ความเป็ นตัวแทนของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียหลัก (Representation of key stakeholders)
หลักการและเหตุผล: ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักเป็ นปั จจัยนําเข้ าที่สําคัญของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม เนือ่ งจากเป็ นผู้ทจ่ี ะได้ รับผลกระทบจากนโยบาย จึงควรได้ เข้ าร่วมแสดงจุดยืนและท่าที นอกจากนี ้ ยังมีแนวโน้ มที่
จะมีความเข้ าใจถึงผลกระทบและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ตลอดจนจะเป็ นผู้ที่อาจจะขับเคลือ่ นนโยบาย
ต่อไป ดังนัน้ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักทุกกลุม่ ไม่จําเพาะเจาะจงเพียงกลุม่ ที่มีความเห็นไปในแนวเดียวกัน
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกระบวนการได้ รับฟั งความคิดเห็นและเหตุผลของทุกฝ่ ายที่มีวตั ถุประสงค์หรื อผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
นิยามของตัวชี ้วัด: ตัวแทนของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ ข้ าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายประกอบด้ วย กลุม่ ที่ได้ และ
เสียประโยชน์ ครอบคลุมทังผู
้ ้ ที่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอนโยบาย นอกจากนัน้ ผู้แทนของกลุ่มทีเ่ ข้ าร่ วม
กระบวนการสามารถแสดงออกซึง่ ความเป็ นตัวแทนของกลุ่มนันๆ
้ ได้ อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ สามารถสือ่ สารถึงความ
ต้ องการ วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ ของกลุม่ ของตนได้ มิใช่การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล (59, 61)
1.1.2 การแสดงความคิดเห็นของตัวแทน (Voice)
หลัก การและเหตุผ ล: องค์ ก รในต่ า งประเทศที ่ส นับ สนุ น การพัฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ว นร่ ว มให้
ความสําคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมกระบวนการทีเ่ กิดจากการได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นนโยบายนันๆ
้
อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง (62, 63) เช่น Public Participation Guide ของ Canadian Environmental Assessment
Agency ประเทศแคนาดา กล่าวถึงข้ อมูลทีผ่ ้ เู ข้ าร่ วมควรจะได้ รับก่อนเริ่ มกระบวนการ โดยผู้จดั การประชุมอภิปรายหรื อ
หารื อต้ องเตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งอย่างรอบด้ านทุกแง่มมุ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของการเข้ าถึงข้ อมูลระหว่างผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ อันเนื่องมาจากการมีพื ้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน รวมทังป
้ ้ องกันไม่ให้ เกิดการได้ รับข้ อมูลที่ไม่
ถูกต้ อง ซึง่ อาจจะทําให้ เกิดผลเสียต่อการพัฒนานโยบาย (63-66)
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นิยามของตัวชี ้วัด: การแสดงความคิดเห็นหรื อท่าทีตอ่ ประเด็นนโยบายของตัวแทนกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียเกิดจาก
การได้ รับข้ อมูลความรู้มาก่อนแล้ วอย่างดี (Well-informed) (62, 67)
1.1.3 ช่องทางการเข้ าร่วมที่หลากหลาย (Multiple-channels)
หลักการและเหตุผล: เพือ่ ให้ เป็ นไปตามหลักการประชาธิปไตย แม้ มีการจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วมขึ ้นโดยองค์กรใดองค์กรหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็ นกระบวนการทีไ่ ด้ รับการรับรองโดยกฎหมาย หรื อกฎระเบียบของ
ชุมชน แต่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียควรมีทางเลือก (Choices) ที่จะผลักดันนโยบายที่ตนสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีแนว
ทางการจัดกระบวนการ ผู้จดั ผู้เข้ าร่วม และเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ ลุม่ ของตนพึงพอใจ
นิยามของตัวชี ้วัด: ในการพัฒนานโยบายหนึง่ ๆ มีช่องทางการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ ามามีสว่ นร่ วมมากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง
1.2 การมีข้อมูลที่สมดุล (Balanced information)
หลักการและเหตุผล: ในการพัฒนานโยบายสาธารณะส่วนใหญ่มกั จะมีประเด็นที่ควรพิจารณาที่มีความซับซ้ อน
อีกทังนโยบายเหล่
้
านี ้จะมีผลกระทบต่อผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ในหลากหลายแง่มมุ ดังนัน้ ผู้เข้ าไปมีสว่ นร่ วมควรมี
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างรอบด้ าน เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อข้ อดีและข้ อเสียของนโยบายทางเลือกที่มีการ
นําเสนอ จนนําไปสูก่ ารตัดสินใจทีไ่ ด้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ ายหรื อทางเลือกทีท่ กุ ฝ่ ายยอมรับได้ (68)
นิยามของตัวชี ้วัด: ผู้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายมีความรู้หรื อข้ อมูลพื ้นฐานที่สมดุลกันระหว่างข้ อมูล
ด้ านบวกกับด้ านลบ ซึ่งชี ้ให้ เห็นผลได้ -ผลเสียของนโยบายอย่างรอบด้ าน อันประกอบด้ วยความรู้ 2 ประเภท (65, 66)
ได้ แก่ ความรู้ชดั แจ้ ง (Explicit knowledge) เป็ นความรู้ทอ่ี ยูบ่ นหลักฐานเชิงประจักษ์ หรื อมีการเผยแพร่ให้ ผ้ อู น่ื ได้ รับทราบ
เช่น ข้ อเท็จจริ ง (Facts) กฎ (Rules) ข้ อมูลสถิติ (Statistics) เป็ นต้ น และความรู้ แฝงเร้ น (Tacit knowledge) คือ ความรู้ ที่
ได้ จากประสบการณ์ (Experience) ความคิดเห็น (Thinking) ความเข้ าใจของบุคคล (Perception) ซึ่งไม่มีการร้ อยเรี ยง
เพือ่ บอกเล่าหรื อเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ อู น่ื ทราบ
1.3 ความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ (Timeliness)
หลักการและเหตุผล: การพัฒนานโยบายสาธารณะทีม่ งุ่ หวังให้ ประสบความสําเร็ จทังในแง่
้
ของกระบวนการ เนื ้อหา
ของนโยบาย และการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ควรดําเนินการในช่วงเวลาหรื อในเหตุการณ์ทีเ่ หมาะสม Broin (69) ให้
ความสําคัญกับการทีผ่ ้ แู ทนผู้ทจ่ี ะได้ รับผลกระทบจากนโยบายมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะและสามารถ
แสดงความคิดเห็นและความต้ องการของกลุม่ ของตนทีเ่ กี่ยวกับประเด็นนโยบายนันๆ
้ ได้ เป็ นอย่างดี
นิยามของตัวชี ้วัด: กระบวนการพัฒนานโยบายเกิดขึ ้นในช่วงเวลาหรื อในเหตุการณ์ทเ่ี หมาะสม เช่น เป็ นเวลาที่คน
ในชุ ม ชนที เ่ ป็ นผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย จากนโยบายมี ศัก ยภาพมากพอที จ่ ะเข้ า ร่ ว มกระบวนการนโยบายเพื อ่ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของตนอย่างมีคณ
ุ ภาพ หรื อกระบวนการพัฒนานโยบายนันๆ
้ ดําเนินในลักษณะที่สอดคล้ องกับบริ บททาง
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม (70) ซึง่ จะทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณะในที่สดุ
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1.4 การแบ่ งปั นข้ อเท็จจริงและการตีความ (Sharing facts and interpretation)
หลักการและเหตุผล: การพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วมควรเป็ นไปโดยผู้ทีเ่ ข้ าร่ วมในกระบวนการได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในลักษณะของ ‘การถกแถลง’ (Deliberation) กล่าวคือ ได้ รับฟั ง แบ่งปั น และแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลที่แต่ละฝ่ ายมีอยู่ ตลอดจนได้ ตีความ ทําความเข้ าใจ และตรวจสอบข้ อมูลเหล่านันอย่
้ างลึกซึ ้ง เพียงพอทีจ่ ะนําไปสู่
ข้ อสรุปในการตัดสินใจทีเ่ ป็ นทื่ยอมรับร่วมกัน (68, 71)
นิยามของตัวชี ้วัด: ผู้มีสว่ นร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะได้ ถกแถลงเพื่อแบ่งปั นและแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละฝ่ ายจนเกิดความเข้ าใจร่วมกัน ซึ่งจะนําไปสูข่ ้ อสรุ ปในการตัดสินใจเชิง
นโยบายทีเ่ ป็ นทืย่ อมรับ
1.5 การดําเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปร่ วมกันอย่ างเป็ นเอกฉันท์ (Consensus building)
หลักการและเหตุผล: ในการพัฒนานโยบายสาธารณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียที่หลากหลายนัน้ เป็ น
การยากทีจ่ ะทําให้ ผ้ มู สี ว่ นร่วมในกระบวนการละทิ ้งจุดยืนดังเดิ
้ มทีส่ นับสนุนผลประโยชน์ของกลุม่ ของตน ผู้จดั กระบวนการ
จําเป็ นต้ องหาวิธีดําเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปร่ วมกัน ทังนี
้ ้ บางกลไกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คสช. มีข้อกําหนดว่า
ต้ องการนโยบายทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ หรื อ เกิดจากฉันทามติ ซึง่ หน่วยงานในต่างประเทศได้ ให้ ความสําคัญ
ต่อกระบวนการที่โปร่ งใส ยุติธรรมและให้ โอกาสแก่ผ้ ทู ีเ่ ข้ าร่ วมกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยการรับฟั งและทําความ
เข้ าใจกับเหตุผลของข้ อเสนอที่มีความขัดแย้ งกัน รวมทังเปิ
้ ดให้ มีการอภิปรายอย่างลึกซึ ้งเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปร่วมกัน (72)
นิยามของตัวชี ้วัด: การพิจารณาตัดสินใจเพื่อได้ มาซึง่ ข้ อสรุปในแต่ละขันตอนของการพั
้
ฒนานโยบายสาธารณะซึ่ง
มีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียหลายกลุม่ เข้ าร่วม เกิดขึ ้นจากกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
อย่างรอบด้ าน และอธิบายเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเหล่านัน้ จนเกิดการยอมรับในข้ อสรุ ปร่ วมของผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียทังหมดที
้
่เข้ าร่วมในกระบวนการ (73)

กลุ่มที่ 2 ตัวชีว้ ัดเนือ้ หาของนโยบาย (Policy content)
หลักการและเหตุผล: เนื ้อหานโยบายสาธารณะเป็ นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องทีร่ ะบุใน
นโยบาย ซึ่งรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดสําหรับนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ควรมีเนื ้อหาที่สะท้ อนความตระหนักและความพร้ อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพ และความเป็ นธรรม
ด้ านสุขภาพของนโยบายทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น (1, 6)
นักวิจยั คัดเลือกตัวชี ้วัดเพือ่ ใช้ ในการประเมินด้ านเนื ้อหาของนโยบายจํานวน 2 ตัวชี ้วัด ดังนี ้

39

2.1 การคํานึงถึงผลกระทบต่ อสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพอย่ างชัดเจน (Explicit concern for
health and equity)
นิยามของตัวชี ้วัด: เนื ้อหาของนโยบายแสดงถึงความตระหนักต่อผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากนโยบายนันๆ
้ ในประเด็น
ด้ านสถานะทางสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพของประชาชนกลุม่ ต่างๆ (6, 74, 75)
2.2 ความรั บผิดชอบต่ อผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนั น้ ๆ (Accountable for health
impact consequences)
นิยามของตัวชี ้วัด: เนื ้อหาของนโยบายแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพทังทางตรงและทางอ้
้
อม
จากนโยบายนันๆ
้ (58, 76) ซึง่ อาจจะแสดงออกด้ วยการติดตามวัดผลกระทบด้ านสุขภาพที่เกิ ดขึน้ แล้ วรายงานให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนทุกกลุม่ ในสังคมได้ รับรู้ รวมทังการระบุ
้
มาตรการป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวไว้
ในเนื ้อหาของนโยบาย

กลุ่มที่ 3 ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของนโยบาย (Policy achievement)
หลักการและเหตุผล: สัมฤทธิผลของนโยบายสาธารณะทีเ่ กิดจากกระบวนการทีผ่ ้ มู สี ว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าไปมีสว่ นร่ วม
ไม่ควรเน้ นไปทีค่ วามสําเร็ จในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายนันๆ
้ เมือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควร
พิจารณาผลที่เป็ นประโยชน์ข้างเคียง (Spill-over effects) ของกระบวนการพัฒนานโยบายร่ วมด้ วย ซึง่ ในที่นี ้ ได้ แก่ การที่
มีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ เข้ าร่วมการถกแถลง บนพื ้นฐานของข้ อมูลความรู้ จนเกิดความคิดเห็นร่ วมกันและได้ นโยบาย
ทีท่ กุ ฝ่ ายยอมรับ จากลักษณะของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามแนวทางที่พึงประสงค์ของ คสช.
ผู้มีส่วนร่ วมควรมีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของนโยบายและร่ วมกันผลักดันในขันตอนต่
้
างๆ ของการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(62, 73) ตลอดจนไม่ควรมีความเห็นขัดแย้ งจนเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้ านนโยบายอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากผู้ทีเ่ ข้ าร่ วมกระบวนการพัฒนานโยบายผ่านทางกลไกนันๆ
้ เนือ่ งจากบุคคลเหล่านี ้ได้ รับข้ อมูลความรู้ ทีส่ นับสนุนการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายมาเป็ นอย่างดี จนทําให้ ความเห็นทีแ่ ตกต่างลดลง (77, 78) นอกจากนี ้ การได้ ร่วมอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่นและการที่ได้ รับการแบ่งปั นข้ อมูลความรู้ จากผู้อื่น น่าจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เข้ าร่วมกระบวนการ ซึง่ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายการทํางานของ สช. ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชน
(23)
นักวิจยั คัดเลือกตัวชี ้วัดเพือ่ ใช้ ในการประเมินผลสําเร็ จของนโยบายจํานวน 6 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
3.1 ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งหรือเป็ นเจ้ าของนโยบาย (Sense of belonging/ownership)
นิยามของตัวชี ้วัด: การที่ผ้ มู ีสว่ นร่วมแสดงออกในลักษณะของการปกป้องดูแลรักษา สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายนันๆ
้ อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ได้ แก่ การเข้ าร่ วมกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบรวมทังเครื
้ อข่ายของตนในกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้ อง เช่น การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ การดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้ องกับนโยบายการติดตามตรวจสอบ แก้ ไขปั ญหา
อุปสรรค เป็ นต้ น
3.2 มีการใช้ ประโยชน์ จากนโยบาย (Making use)
นิยามของตัวชี ้วัด: มีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิหรื อนําไปใช้ จริ ง ไม่ว่าจะเป็ นในระดับใด โดยผู้ทีเ่ ข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนานโยบายหรื อไม่ได้ เข้ าร่วมก็ตาม ซึง่ จะช่วยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้ ระบุในนโยบายสาธารณะนันๆ
้
3.3 การเคลื่อนไหวในเชิงต่ อต้ าน (Contradictory movement)
นิยามของตัวชี ้วัด: การเคลื่อนไหวในเชิงต่อต้ านหรื อคัดค้ านนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น กลุม่ ผู้เสียประโยชน์ไม่มีสว่ นร่ วมในการพัฒนานโยบาย เนื ้อหาของนโยบายไม่ได้ รับการยอมรับจากผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ จะไม่เกิดการเคลือ่ นไหวในเชิงต่อต้ านแต่ไม่ได้ หมายความว่านโยบายนันได้
้ รับการยอมรับ
หรื อผ่านการมีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสม
3.4 การพัฒนาศักยภาพของผู้ท่ มี ีส่วนร่ วม (Capacity building)
นิ ย ามของตัว ชี ว้ ัด : การพัฒ นาศัก ยภาพของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ที ่มี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการพัฒ นานโยบาย
สาธารณะ เช่น ศักยภาพในการเป็ นผู้แทนกลุม่ การรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อหาข้ อสรุ ปร่ วมกันบนพื ้นฐานของ
ข้ อมูลหลักฐาน การชี ้แจงโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู น่ื เห็นด้ วยกับตนเอง รวมถึงศักยภาพในการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะนันๆ
้
นอกจากนี ้ ควรพิจารณาความสามารถในการเรี ยนรู้ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ ท่ีสนลงเนื
ั้
่องจากการมีประสบการณ์
ในกิจกรรมทีค่ ล้ ายคลึงกันในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
3.5 การตัด สิ น ใจที่ เ กิด จากการลดลงของความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ
(Minimized polarization of decision)
นิยามของตัวชี ว้ ดั : เนื ้อหาของนโยบายสาธารณะเป็ นผลจากกระบวนการพัฒนานโยบายทีท่ ําให้ ความเห็นที่
แตกต่างของแต่ละกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียลดลง ซึง่ จะนําไปสูก่ ารยอมรับต่อนโยบายร่วมกัน
3.6 การตัดสินใจที่เป็ นผลมาจากความรู้ท่ เี พิ่มขึน้ (Knowledge gain influence decision)
นิยามของตัวชี ้วัด: เนื ้อหาของนโยบายสาธารณะเป็ นผลจากกระบวนการพัฒนานโยบายทีท่ าํ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ สว่ นเสีย
ที่เข้ าร่วมมีความรู้ที่เพิ่มขึ ้นหรื อการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ดีเพียงพอ (Well-informed) โดยไม่ได้ เกิดจากแรงกดดันทางสังคม
กลุ่มที่ 4 ตัวชีว้ ัดผลกระทบจากนโยบาย (Policy impact)
หลักการและเหตุผล: นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพมีเนื ้อหาทีส่ ะท้ อนถึงความตระหนักต่อผลกระทบด้ านสุขภาพที่
อาจเกิดขึ ้นจากนโยบาย และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าว โดยอาจมีมาตรการเพือ่ ป้องกัน บรรเทา หรื อ
เยียวยาที่เหมาะสม ดังนัน้ นโยบายที่พฒ
ั นาขึ ้นไม่ควรทําให้ เกิดผลกระทบด้ านลบต่อสถานะทางสุขภาพและความเป็ น
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ธรรมด้ านสุขภาพ หรื อหากเกิดขึ ้นก็ควรมีการบริ หารจัดการโดยใช้ มาตรการทีเ่ ตรี ยมไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ (79)
นักวิจยั คัดเลือกตัวชี ้วัดเพือ่ ใช้ ในการประเมินผลกระทบของนโยบายจํานวน 2 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
4.1 สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี (Improving health and well-being)
นิยามของตัวชี ้วัด: นโยบายสาธารณะนันไม่
้ สง่ ผลเสียต่อสุขภาพของสาธารณชนหรื อประชาชนกลุม่ ใดกลุ่มหนึ่ง
รวมทังไม่
้ ทําลายสิง่ แวดล้ อมทังทางสั
้
งคมและกายภาพที่เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพดี
4.2 ความเท่ าเทียมด้ านสุขภาพ (Achieving equity in health)
นิยามของตัวชี ้วัด: นโยบายสาธารณะนันไม่
้ เพิ่มความไม่เป็ นธรรมด้ านสุขภาพ เช่น ในด้ านการเข้ าถึงบริ การที่มี
คุณภาพโดยไม่ถกู แบ่งแยกหรื อกีดกัน และได้ รับบริ การที่ตอบสนองต่อความต้ องการทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ เช่น การ
เคารพสิทธิและศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์

3.2 ผลการประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามตัวชีว้ ัด

ตามที่กล่าวแล้ วในบทที่ 1 และ 2 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (57) กําหนดให้ คสช.ทําหน้ าที่
สนับสนุนให้ มีกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โดย สช. ทําหน้ าที่
เป็ นองค์กรเลขานุการ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ คสช. ในการวิจยั นี ้เน้ นที่การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพผ่าน 4 กลไก ได้ แก่ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที)่ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และคณะกรรมการ
ระดับชาติ โดยใช้ ตวั ชี ้วัดที่นกั วิจยั พัฒนาขึ ้น นอกจากนี ้ ยังให้ ความสําคัญต่อบทบาทและอิทธิพลของตัวแสดงและบริ บทที่
มีตอ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะดังกล่าว

3.2.1 กระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy process)
• การมีส่วนร่ วม (Participation)
ความเป็ นตัวแทนของผูม้ ี สว่ นได้สว่ นเสียหลัก (Representation of key stakeholders)
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผ่านกลไกทังสี
้ ่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพิม่ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าตามหลักการ ผู้ทีเ่ ข้ าร่ วมกระบวนการ
ควรประกอบด้ วยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ได้ แก่ ผู้แทนจากหน่วยราชการ พรรคการเมือง องค์กรวิชาการ ผู้
ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และเครื อข่ายประชาชน แต่พบว่ามีความไม่สมดุลของ
การมีส่วนร่ วมระหว่างผู้แทนหน่วยงาน องค์กรในภาคส่วนต่างๆ โดยในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในกรอบ
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ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติมีการมีสว่ นร่ วมของภาคเอกชนและภาคราชการทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
น้ อยมาก (ยกเว้ นกรณี ศึกษาเรื่ องนโยบายส่งเสริ มการลงทุน) โดยเฉพาะในการพัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติฉบับแรกในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 ที่ให้ ความสําคัญกับภาคประชาชน และภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน
ในขณะทีท่ งั ้ สองภาคส่วนนี ้มีข้อจํากัดในการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตนเองในฐานะผู้แทนกลุ่มหรื อองค์ กร
สําหรับการพัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นที่นนั ้ ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้เข้ าร่ วมกระบวนการมีตวั แทนจาก
ทังกลุ
้ ม่ ที่ได้ และเสียประโยชน์ครบถ้ วนหรื อไม่ แต่ลกั ษณะที่เห็นได้ ชดั คือ ภาคเอกชนมักถูกละเลย
ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีผ้ แู ทนหน่วยราชการ พรรคการเมือง นักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพเข้ า
ร่ วมการประชุมคิดเป็ นสัดส่วนทีน่ ้ อยมากเมือ่ เปรี ยบเทียบกับภาคประชาสังคมและประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เป็ นปั ญหาอย่าง
ต่อเนื่องมาตังแต่
้ ก่อนมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทังนี
้ ้ สช. มีความพยายามในการสร้ างกลไกการทํางานร่ วมกับ
ภาครัฐ ซึง่ มุง่ หวังให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่ วมมากขึ ้น โดยจัดให้ มีการลง
นามความร่วมมือระหว่าง สช. กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (80) เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะว่า สธ. และ สช.
จะร่วมมือกันทํางานตามกลไกและเครื่ องมือที่ปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มที่ ในลักษณะทีส่ ง่ เสริ มและ
สนับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน อย่า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บัติ พ บว่า มี ข้ อ จํ า กัด ในการดํ า เนิ น การตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมการทํางาน และความคุ้นชินกับการสัง่ งานจากข้ างบน นอกจากนี ้ ข้ อตกลงความร่วมมือนี ้ไม่
มีแผนปฏิบตั ิการ จึงไม่มคี วามชัดเจนว่าหน่วยงานใดต้ องดําเนินการอย่างไรบ้ าง จากตัวอย่างนี ้ สช. อาจจะต้ องพิจารณา
ว่า ควรมีกลยุท ธอย่างไรในการทํา งานร่ ว มกับ หน่ว ยงานอื่นๆ ทัง้ ที่เป็ นหน่วยงานที่มีรู ปแบบแนวคิด ที่แ ตกต่าง และ
หน่วยงานที่ทํางานร่วมกันมาโดยตลอด
นอกจากนี ้ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนบางกลุม่ ยังมีความพยายามกีดกันไม่ให้ ภาคเอกชนเข้ าไปมีสว่ น
ร่วม (81) อันเนื่องมาจากทัศนคติเชิงลบต่อภาคเอกชนที่แสวงหากําไรและเกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพ
(82) มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (56) หรื อมีแนวโน้ มทีจ่ ะเสียผลประโยชน์จากนโยบาย เช่น ในกรณีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(23) ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทีส่ ําคัญบางกลุม่ ไม่เข้ าร่ วมการประชุม และไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในประเด็นนี ้ คสช. และ สช. ได้ มีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ ้น เช่น ในการเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการ
และอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการเพิ่มจํานวนกลุม่ เครื อข่ายภาคธุรกิจเอกชนในกลไกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ จากเดิมมีเพียง 2 กลุม่ เครื อข่าย เพิม่ เป็ น 12 กลุม่ เครื อข่ายในปี พ.ศ. 2555 (83) ในเรื่ องความเป็ นตัวแทนของ
กลุม่ เครื อข่ายนัน้ มีข้อจํากัดในกรณีที่หน่วยราชการมอบหมายให้ ข้าราชการชันผู
้ ้ น้อยเข้ าร่ วมประชุมสมัชชาสุขภาพ ซึ่ง
พบว่าในหลายประเด็นทีผ่ ้ แู ทนเหล่านันไม่
้ สามารถตัดสินใจหรื อให้ ข้อคิดเห็นในฐานะผู้แทนองค์กรได้
สําหรับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นนัน้ มีปัญหาที่วิธีการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานและกลุม่ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นนโยบายนันๆ
้ เข้ าร่วมในการประชุมสมัชชา ทําให้ ขาดการมีสว่ นร่ วมจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักและ
น่าจะมีบทบาทสําคัญในการให้ ข้อเสนอแนะต่อเนื ้อหานโยบาย เช่น ในกรณีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้ วยแผน
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ยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี ไม่มีผ้ แู ทนสหภาพแรงงานและผู้ใช้ แรงงานในโรงงานทีม่ ีการ
ใช้ วสั ดุนาโนเป็ นวัตถุดบิ หรื อโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นาโน ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากนาโนเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ ส่วนใหญ่เป็ นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลเป็ นคณะทํางานสมัชชา
สุขภาพระดับจังหวัด ประกอบด้ วยตัวแทนจากประชาชนในพื ้นที่ สื่อมวลชน ข้ าราชการ นักการเมืองท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข และมูลนิธิต่างๆ โดยได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยภาคส่วนทีม่ บี ทบาทสําคัญทีส่ ดุ และเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นกระบวนการทังหมด
้
คือภาคประชาชน
รองลงมาได้ แก่ ภาควิชาการ ซึง่ ทําหน้ าที่รวบรวม เรี ยบเรี ยงข้ อมูล สร้ างองค์ความรู้ และให้ การสนับสนุนเชิงวิชาการในการ
นําเสนอข้ อมูล เป็ นที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย กําหนดยุทธศาสตร์ และเขียนโครงร่ างข้ อเสนอนโยบาย ส่วนภาคราชการที่
ไม่ได้ สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สํานักงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พัฒนาการจังหวัด เป็ นต้ น เป็ นภาค
ส่วนที่มีบทบาทน้ อยที่สดุ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ บทของแต่ละพื ้นที่ ทังบริ
้ บทด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และปั ญหาใน
พื ้นที่มีความแตกต่างกันมาก สมัชชาสุขภาพในแต่ละจังหวัดจึงมีโครงสร้ างการดําเนินงาน และลักษณะของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หลักทีแ่ ตกต่างกันไปด้ วย พื ้นที่ศกึ ษาที่มีผลสัมฤทธิ์สงู จะมีตวั แทนผู้มีสว่ นได้ เสียจากทุกภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น และมี การใช้ ข้อ มูลจากผู้มี ส่วนได้ เสียทุก ฝ่ ายมาประกอบการพิจารณา ในขณะทีพ่ ื น้ ทีศ่ ึก ษาที่มี
ผลสัม ฤทธิ์ ตํา่ จะขาดโครงสร้ างการดําเนินงานที่ชัดเจน และขาดผู้เข้ าร่ ว มขับเคลือ่ นกลไกสมัชชาหรื อเป็ นพื น้ ทีท่ ี่มี
คณะทํางานเข้ มแข็ง แต่ยงั ไม่มีทิศทางในการดําเนินงานเพราะขาดผู้มีสว่ นได้ เสียทังจากภาควิ
้
ชาการและภาครัฐ
สําหรับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ พบว่าในพื ้นที่สว่ นใหญ่ที่มีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเกิดขึ ้น
อย่างเป็ นรู ปธรรม ความเป็ นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียหลักเริ่ มต้ นจากภาคประชาชนในพื ้นที่ และภาคประชาชนใน
พืน้ ที ่เ ป็ นส่ว นสํา คัญที ่ผ ลั กดัน ความต้ องการให้ มี การประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพขึน้ โดยภาคประชาชนในพื น้ ที ่
ประกอบด้ วยเครื อข่ายต่างๆ ที่ได้ รับผลกระทบทังสิ
้ ง่ แวดล้ อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากแผนของการมีโครงการที่จะเข้ า
มาสร้ างผลกระทบต่อพืน้ ทีท่ ํา กิ นทีเ่ ป็ นแหล่งรายได้ ของชาวบ้ านเป็ นสําคัญ การรวมตัวของภาคประชาชนในพืน้ ที่มี
ความสามารถในการสือ่ สารความสนใจเกีย่ วกับปั ญหา และสามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ของภาคประชาชนในพื ้นที่ใน
ฐานะตัวแทนออกมาได้ ทําให้ ภาคประชาชนที่ได้ รับผลกระทบขยายตัวออกไปกว้ างขวางมากยิง่ ขึ ้น จากนันจึ
้ งได้ เกาะ
เกี่ยวกับภาคราชการและภาควิชาการ โดยภาคราชการส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับท้ องถิ่น มีบทบาททําให้ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพของภาคประชาชนในพื ้นที่เป็ นรู ปธรรมและเข้ มแข็งมากขึ ้น แต่กระนันยั
้ งพบว่า ในบาง
พื ้นที่ การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เกิดเป็ นรูปธรรม ยังไม่มภี าคราชการเข้ ามาร่วมกับภาคประชาชนอย่างเต็มที่
ส่วนภาควิชาการส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการศึกษาในพื ้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ โดยมีบทบาทช่วยแนะนํา
และให้ ความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพทีด่ ําเนินการโดยชุมชนเอง รวมทังความรู
้
้
ทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จนกระทัง่ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิชุมชน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม พบว่า
บางพืน้ ทีก่ ารเข้ าร่ วมของหน่วยงานภาควิช าการบางครั ง้ เป็ นอุปสรรคต่อ กระบวนการภาคประชาชน ทัง้ นีเ้ นื่องจาก

44

ผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้ องกัน ซึ่งบางครัง้ เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนร่ วมกับกลุม่ ทุนที่ต้องการให้ โครงการเกิดขึ ้น
โดยเฉพาะในพื ้นทีท่ ก่ี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เกิดเป็ นรูปธรรม
สําหรับคณะกรรมการแห่งชาติซึ่งเป็ นกลไกหนึง่ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เจ้ าหน้ าที่ของ สช.
เป็ นผู้คดั เลือกและเสนอแต่งตังประธานกรรมการและฝ่
้
ายเลขานุการ รวมทังพิ
้ จารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก
หน่วยงานในทุกภาคส่วนทีม่ คี วามเกี่ยวข้ องกับประเด็นนโยบายทีค่ ณะกรรมการรับผิดชอบเป็ นหลัก โดยมีจํานวนคณะละ
ไม่เกิน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ นการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารองค์กรเป็ นกรรมการ (โดยตําแหน่ง) แต่เนื่องจากผู้บริ หารองค์กรมักติด
ภารกิจอืน่ ๆ ทําให้ ต้องส่งผู้แทนเข้ าร่ วมประชุม กรณีคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทน
หน่วยงานเหล่านี ้ ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการหรื อผู้แทน สามารถแสดงความคิดเห็นและจุดยืนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
หน่วยงานของตนได้
การแสดงความคิ ดเห็นของตัวแทน (Voice)
ในการยกร่างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ กรอบธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติในระดับชาติและ
ระดับองค์กรดําเนินการโดยอาศัยข้ อมูลที่รอบด้ านและมีลกั ษณะเชิงประจักษ์ มากกว่าการดําเนินงานในระดับพื ้นที่ ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นศักยภาพในค้ นหารวบรวมข้ อมูล และนํามาใช้ เพื่อสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ ข้ า
ไปมีสว่ นร่วม
ในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนกลุม่ เครื อข่ายหลายท่านไม่สามารถแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการขาดความรู้ และข้ อมูล ที่ จําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเชิงวิชาการ เช่น ในการพิจารณาร่ างมติการ
เข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย พบว่าผู้แทนภาคประชาชนมีความสับสนและไม่เข้ าใจในความแตกต่างระหว่างยาที่มี
สิทธิ บตั รกับยาทีไ่ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนตํารับยา ข้ อจํากัดดังกล่าวเกิด ขึ ้นแม้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ได้ จดั ให้ มกี ระบวนการที่เรี ยกว่า “พรี -สมัชชา” โดยใช้ เวลาประมาณ 6-8 เดือน นับตังแต่
้ ประเด็นนโยบายหนึ่งๆ
ได้ รับการคัดเลือก โดยช่วงแรกเป็ นการทํางานของคณะทํางานวิชาการในการจัดทําเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (ร่างแรก) หลังจากนัน้ สช. จะส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ กลุม่ เครื อข่ายทัว่ ประเทศเพื่อขอความคิดเห็น นอกจากนี ้
ก่อนการประชุมสมัชชา ตัวแทนกลุม่ เครื อข่ายบางท่านได้ หาข้ อมูลและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร้ ูเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้ ข้อมูลส่วนหนึง่ เห็นว่า เอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทจ่ี ดั ส่งให้ กลุม่ เครื อข่ายก่อนการประชุมมีรูปแบบ วิธีการ
เขียน และเนื ้อหา ที่เข้ าใจยาก ทําให้ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื ้นฐานของข้ อมูลเหล่านันได้
้
สําหรับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ การแสดงความคิดเห็นของตัวแทนในพื ้นทีท่ ี่ประสบกับปั ญหาหรื อภัยคุกคาม
มักใช้ ข้อมูลจากประสบการณ์ของตนและข้ อมูลเชิงวิชาการที่เป็ นสถิติที่ง่ายต่อการนําไปอ้ างอิง โดยเฉพาะนําไปใช้ ในการ
รวมกลุม่ เคลือ่ นไหวเพื่อจัดการแก้ ไขปั ญหา ในขณะทีพ่ ื ้นทีส่ ว่ นใหญ่ การแสดงความคิดเห็นยังจํากัดอยูเ่ ฉพาะที่ตวั แกนนํา
และผู้ประสานงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเท่านัน้
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ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ การแสดงความคิดเห็นของตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื ้นที่ที่การ
ประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพเกิ ด ขึน้ เป็ นรู ป ธรรมแล้ ว หากเป็ นการแสดงความคิ ด เห็ น ของภาคประชาชนที ่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในพื ้นทีม่ าแล้ ว จะเป็ นความคิดเห็นทีไ่ ด้ รับข้ อมูลความรู้มาก่อน ผ่านกระบวนการจัดเวทีเรี ยนรู้ และแลกเปลีย่ น
ความคิ ด เห็ น หลายครั ง้ อย่างต่อ เนื่อ ง ซึง่ นอกจากเป็ นการได้ ข้ อมูล ทีช่ ัด เจนจากพืน้ ที ่แ ล้ ว ยั งเป็ นกระบวนการปรั บ
เจตนารมณ์ของภาคประชาชนให้ มแี นวทางร่วมกัน นอกจากนัน้ การแสดงความคิดเห็นยังอิงอยูก่ บั การเข้ าร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากภาคราชการและภาควิชาการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ อย่างไร
ก็ตาม ในพื ้นทีท่ ก่ี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เกิดขึ ้นเป็ นรู ปธรรม การแสดงความคิดเห็นในเวทีชุมชนจากภาค
ราชการและจากกลุม่ ทุนทีเ่ ป็ นภาคธุรกิจไม่เกิดขึ ้น
สําหรับคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาตินนั ้ การแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ ที่มีอยู่แล้ ว เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่มีบทบาทหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องกําลังคนด้ านสุขภาพ
นอกจากนี ้ มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนโยบายทีน่ าํ มาพิจารณา โดยฝ่ ายเลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้ กรรมการก่อนการประชุม เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม การศึกษานี ้พบว่า ผู้เข้ าร่ วม
ประชุมบางท่านไม่ได้ รับเอกสารจากฝ่ ายเลขานุการ หรื อบางท่านทีไ่ ด้ รับก็ไม่ได้ ศกึ ษาข้ อมูลก่อนเข้ าประชุม
ช่องทางการเข้าร่ วมทีห่ ลากหลาย (Multiple-channels)
อาจกล่าวได้ ว่า การเข้ าร่ วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มีช่องทางหลักอยู่ 2 ช่องทาง
ได้ แ ก่ การพัฒ นานโยบายสาธารณะผ่า นกลไกที ่ดํ า เนิ น งานโดย คสช. ซึง่ แต่ ล ะกลไกมี ช่ อ งทางในการมี ส่ว นร่ ว ม
หลากหลายรู ปแบบ เช่น กิจกรรมทางสังคม (Social events) การประชุมอย่างเป็ นทางการและเวทีสาธารณะสําหรับ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รวมทังการประชุ
้
มคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ ทังในระดั
้
บชาติและระดับจังหวัด เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากกลไกที่ คสช. รับผิดชอบ เช่น กลไกการพัฒนานโยบายของหน่วยราชการ
รวมทัง้ รั ฐสภา เวทีทีจ่ ัดโดยภาคประชาสังคมและสือ่ มวลชน หรื อกลไกทีภ่ าคประชาสังคมประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยตรง ทังนี
้ ้พบว่า ในหลายจังหวัดมี
การเลือกใช้ พืน้ ที่สาธารณะหรื อกลไกอืน่ มากกว่าสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด เช่น โครงการทีไ่ ด้ รับงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ

• การมีข้อมูลที่สมดุล (Balanced information)
ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้ ก รอบธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยระบบสุขภาพแห่ง ชาติ ทุก ระดับไม่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนว่า ผู้มีสว่ นร่วมมีความรู้หรื อข้ อมูลพื ้นฐานที่ชี ้ให้ เห็นถึงผลได้ และผลเสียของนโยบายอย่าง
รอบด้ าน สําหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบว่า แม้ ว่าผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุมจะมีทงข้
ั ้ อมูลด้ านบวกและ
ด้ านลบ แต่เลือกใช้ เฉพาะข้ อมูลทีจ่ ะก่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั กลุม่ ของตนเองเป็ นสําคัญ เช่น ในกรณีการเข้ าถึงยาถ้ วน
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หน้ าของประชากรไทย นอกจากนี ้ จากการทบทวนเอกสารหลักและเอกสารร่ างมติ ไม่พบข้ อมูลเกี่ยวกับผลดีผลเสียของ
นโยบายดังกล่าวอย่างรอบด้ าน ในขณะทีเ่ อกสารทีใ่ ช้ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้ วยแผนยุทธศาสตร์
ด้ านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี ระบุข้อมูลทังด้
้ านบวกและด้ านลบของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งอาจอนุมาน
ได้ วา่ จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีข้อมูลอย่างรอบด้ านเพือ่ ใช้ ในการแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม อย่างไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุมพบว่า ผู้เข้ าร่ ว มประชุมบางท่านจํ าได้ เฉพาะข้ อ มูลด้ านบวกของผลิตภัณฑ์ จากนาโน
เทคโนโลยี ซึ่งอาจแสดงให้ เห็นว่า การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีข้อจํากัด ในการทําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีความ
เข้ า ใจและตระหนัก ถึ ง ความเสีย่ งในการใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ น าโนเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นวัต ถุป ระสงค์ ห ลั กของการจัด ประชุ ม
นอกจากนี ้ ยังพบข้ อจํากัดของการเข้ าถึงข้ อมูลทังด้
้ านบวกและลบของผู้เข้ าร่ วมประชุมในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นว่าด้ วยแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติอกี ด้ วย
สําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีน่ นั ้ ในการประเมินครัง้ นี ้ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า
ผู้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการมีความรู้หรื อข้ อมูลพื ้นฐานทีส่ มดุลกันระหว่างผลดี-ผลเสียของนโยบายหรื อไม่ แต่ในบางพื ้นที่
เช่น คณะทํางานในจังหวัดเลยมีการบอกเล่าและแจ้ งข้ อมูลข่าวสารผ่านสือ่ มวลชนท้ องถิ่น เพือ่ ให้ ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบและผู้ท่ี
อาจมีส่วนได้ สว่ นเสียเกิดความตืน่ ตัว รวมถึงมีการใช้ ความรู้ ชัดแจ้ งเพือ่ สร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน และมีการประเมินผล
ได้ ผลเสียอันอาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินนโยบาย
ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ พื ้นที่ที่การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
พบการมีองค์ความรู้หรื อข้ อมูลพื ้นฐานทีส่ มดุลกัน โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับทังข้
้ อมูลแฝงเร้ นและข้ อมูลชัดแจ้ ง ทังด้
้ าน
ลบและด้ านบวกอย่างเท่าเทียมเพือ่ ใช้ ประกอบการถกแถลง ทังนี
้ ้สืบเนือ่ งมาจากการมีเวทีชุมชนทีจ่ ดั ขึ ้นเพือ่ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในพื ้นทีท่ ก่ี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม พบว่าการมี
ข้ อมูลทีส่ มดุลกันนัน้ มีความสมดุลกันเฉพาะในหมู่ผ้ ูเข้ าร่ วมความเคลื่อนไหว แต่ยงั ไม่มีความสมดุลของข้ อมูลระหว่าง
กลุม่ ชาวบ้ านในพื ้นที่ ภาคราชการ และกลุม่ ทุน โดยนายทุนและผู้รับประโยชน์มเี จตนาปกปิ ดข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งต่อภาค
ประชาชนในพื ้นที่
ประเด็นนโยบายที่นํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ ส่วนใหญ่ต้องการ
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม ในบาง
กรณีกรรมการอาจใช้ ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับหน้ าทีท่ ห่ี น่วยงานของตนรับผิดชอบ

• ความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ (Timeliness)
ประเด็นนโยบายที่มีการพัฒนาผ่านกลไกหลักทัง้ 4 ของ คสช. มีจุดกําเนิดจากการทีม่ ีบคุ คล/องค์กรตระหนักถึง
ปั ญหา และคัดเลือกประเด็นนโยบายเพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านันมาพั
้
ฒนา แต่ในกรณีการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้
กรอบธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพฯ พบว่าการ
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เลือกจังหวะยกร่างธรรมนูญสุขภาพฯ ไม่มีบนั ทึกเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งเป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพครัง้ สําคัญของประเทศ ทีก่ ารตัดสินใจควรต้ องให้ เหตุผลประกอบ (รวมทังเจตนารมณ์
้
) และมีการบันทึกไว้ เป็ น
หลักฐานเพือ่ ให้ คนอ่านทราบและเข้ าใจเหตุผลของการตัดสินใจนันๆ
้ เช่นเดียวกับการพัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
เฉพาะพื ้นที่ และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับองค์กรตามกรอบธรรมนูญสุขภาพ ที่ไม่ชดั เจนว่ามีการ
ดําเนินงานทีเ่ หมาะสมกับเวลาหรื อไม่
สําหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกประเด็นนโยบาย (27) ได้ แก่ การพิจารณาความสําคัญของประเด็น (เช่น ความสอดคล้ องกับสถานการณ์
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อมโยงทังในระดั
้
บพื ้นทีแ่ ละระดับชาติ ความต้ องการความร่ วมมือจาก
หลายภาคส่วนในการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น) ความรุ นแรงของปั ญหา ความสนใจของสาธารณะและความเป็ นไปได้ ในการ
ผลักดันเชิงนโยบายให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ ทังหมดนี
้
้น่าจะสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนานโยบายในเวลาทีเ่ หมาะสม อย่างไร
ก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ในการศึกษานี ้ชี ้ว่าบางประเด็นนโยบายทีเ่ สนอเข้ าสู่การพิจารณาและได้ รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการจัด งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินัน้ ไม่เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แต่ได้ นําไปบรรจุไ ว้ ในวาระการประชุม
เนือ่ งจากได้ รับการสนับสนุนหรื อผลักดันเป็ นพิเศษจากกรรมการบางท่าน โดยอาจจะเป็ นความสนใจส่วนตัวของกรรมการ
ท่านนัน้ หรื อเหตุผลที่ไม่ได้ เปิ ดเผยออกมา ซึง่ อาจส่ง ผลให้ ป ระเด็น นโยบายที่เลือกนัน้ ไม่ใ ช่ป ระเด็น ที่เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ อ ย่า งแท้ จ ริ ง สํา หรั บ การคัด เลือกประเด็น ในการจัด สมัช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็ น นัน้ ไม่มี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้ จากการสัมภาษณ์บคุ ลากรของ สช. พบว่า เมือ่ มีองค์กร/หน่วยงานเสนอขอจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น สช. จะพิจารณาจากการทีป่ ระเด็นนัน้ เป็ นเรื่องเร่ งด่วนไม่สามารถรอการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่จดั ปี ละครัง้ ได้
ประเด็นนโยบายที่ถูกขับเคลือ่ นในสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็ นไปตามบริ บทของพืน้ ที่ โดยเฉพาะโครงสร้ างของ
คณะทํางาน แกนนํา และกระบวนการทํางาน ซึง่ เชื่อมโยงกับจุดกําเนิดและการก่อรูปของสมัชชาสุขภาพ ประเด็นนโยบาย
ที่ถกู หยิบยกขึ ้นมาส่วนใหญ่เกิดจากแกนนํามากกว่าผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ เช่น กรณีของสมัชชาทีต่ าํ บลท่าศาลา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่งมีการเตรี ยมความพร้ อมเฉพาะในกลุม่ คณะทํางานและเครื อข่ายที่ตอบสนองต่อปั ญหาในพื ้นที่เท่านัน้
หรื อประเด็นนโยบายที่ต่อยอดมาจากประเด็นด้ านสาธารณสุข เช่น การฆ่าตัวตาย การเกษตรปลอดสารพิษ ในจังหวัด
เชียงรายการคัดเลือกประเด็นนโยบายยังเป็ นไปตามสถานการณ์ปัญหาที่กําลังเกิดขึ ้นหรื อมีอยู่จริ งในขณะนัน้ รวมทังมี
้
ข้ อพิจารณาเชิ งยุทธศาสตร์ ในการขับเคลือ่ น ในกรณี ที่มีประเด็นปั ญหาหลายประเด็นในเวลาเดียวกัน เช่น กรณีของ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ ีการเลือก “ประเด็นเย็น” เพื่อลดความขัดแย้ งและเพื่อให้ เป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพทังในพื
้
้นทีท่ ีก่ ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
พื ้นที่ท่กี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เป็ นรูปธรรมเกิดขึ ้นในช่วงเวลาหรื อเหตุการณ์ทีเ่ หมาะสม โดยมีการเตรี ยม
ความพร้ อมของภาคประชาชนในพื ้นที่ ผ่านการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจร่วมกันเป็ น
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ระยะๆ ทํา ให้ ภาคประชาชนสามารถตอบสนองต่อปั ญหาได้ อ ย่า งทันท่วงทีก่ อนทีโ่ ครงการต่า งๆ ที่ส่ง ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมและสุขภาพจะเกิดขึ ้นจนก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื ้นที่
สําหรับการดําเนินการของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเด็นมา
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ แต่ให้ อํานาจประธานกรรมการฯ และฝ่ ายเลขานุการเป็ นตัดสินใจ โดยฝ่ ายเลขานุการมักเลือก
ประเด็นนโยบายที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ และต้ องการการแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วนในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่มีการ
กําหนดแผนปฏิบตั กิ ารไว้ ลว่ งหน้ า

• การแบ่ งปั นข้ อเท็จจริงและการตีความ (Sharing facts and interpretation)
ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกหลักทัง้ 4 ของ คสช. แม้ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
ภาคส่วนได้ แลกเปลีย่ นข้ อมูลและความคิดเห็น แต่ด้วยข้ อจํากัดบางประการ กระบวนการดังกล่าวไม่สนับสนุนให้ เกิดการ
ถกแถลงอย่างลึกซึ ้ง เช่น ในการยกร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 ที่ไม่ชดั เจนว่าหลังจากผ่าน
กระบวนการรับฟั งความเห็นจากหน่วยงาน องค์กร และเครื อข่ายทีเ่ กี่ยวข้ องทัว่ ประเทศแล้ ว การวิเคราะห์และตีความในขัน้
สุดท้ ายก่อนสรุ ปเป็ นธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาตินนเป็
ั ้ นไปโดยมีการถกแถลงระหว่างผู้แทนหน่วยงาน องค์กร
และเครื อข่ายหรื อไม่ เนื่องจากนักวิจยั มีข้อสังเกตว่า มีการตีความสาระในธรรมนูญสุขภาพฯ ทีแ่ ตกต่างกันเมือ่ นําเอกสาร
ดังกล่าวมาเป็ นกรอบในการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื ้นที่
สําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพนัน้ กลุ่มเครื อข่ายที่เข้ าร่ วมสมัชชา
สุขภาพแต่ละประเภทมีพื ้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกันมาก นอกจากนี ้ วิธีการบางอย่างในกระบวนการสมัชชาสุขภาพทําให้
เกิดข้ อจํากัดในการถกแถลงเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและความรู้ เช่น ระยะเวลาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่กําหนดไว้ ครัง้ ละ 3 วัน และ 1-2 วัน ตามลําดับ การจํากัดเวลาให้ กลุม่ เครื อข่ายในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติอภิปรายได้ เพียงกลุม่ ละ 3 นาที การให้ กลุม่ เครื อข่ายที่มีประเด็นขัดแย้ งกันออกไปอภิปรายต่อใน “ห้ อง
ยืดเยื ้อ” 4 ในขณะที่การอภิปรายในห้ องประชุมใหญ่ในประเด็นนโยบายอื่นๆ ก็ ยงั ดําเนินต่อไป เป็ นต้ น ผนวกกับความ
เข้ าใจของผู้เข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสว่ นใหญ่ว่า ผู้จดั ต้ องการให้ ทกุ มติของสมัชชาเกิดจากฉันทามติของผู้เข้ าร่ วม
ประชุม กลับกลายเป็ นข้ อจํากัดที่ไม่ทําให้ เกิดการถกแถลงจนกระทัง่ ทุกฝ่ ายเกิดความเข้ าใจร่ วมกันในข้ อเสนอนโยบายที่
ตนสนับสนุนหรื อคัดค้ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทีเ่ ป็ นประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจประเด็นเชิงวิชาการ แม้
จะยังมีข้อสงสัยต้ องการคําอธิ บายเพิม่ เติม ก็ อาจจะมีบางท่านรู้ สึกเกรงใจผู้อืน่ และไม่ต้องการทําให้ เกิดความล่าช้ า
นอกจากนี ้ มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ และข้ อมูลที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได้ ถึงแม้ ว่าก่อนการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพในหลายพื ้นทีไ่ ด้ จดั การประชุมเพือ่ พิจารณาร่ างมติและหาข้ อตกลงร่ วม
4

ใช้ เรียกห้ องที่จดั ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียเข้ าไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นจนกระทัง่ ทุกฝ่ ายเกิดความเข้ าใจและมีข้อตกลงร่ วมกัน
ในกรณีประเด็นนโยบายที่ไม่สามารถตกลงกันในห้ องประชุมใหญ่ได้ ในระยะเวลาที่สมควร
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ของพื ้นที่ในช่วง พรี -สมัชชา แต่การที่เอกสารประกอบการประชุมมีรูปแบบและเนื ้อหาที่เข้ าใจยาก ความแตกต่างของพื ้น
ฐานความรู้ของผู้เข้ าร่วม ส่งผลให้ กลุม่ เครื อข่ายไม่เข้ าใจเนื ้อหาสาระในร่างมติได้ ดีพอ
สําหรับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ที่พบการอภิปรายแลกเปลีย่ นข้ อมูลและความคิดเห็นต่อประเด็นปั ญหาและ
นโยบายอยู่บ้า งนัน้ มีก ารนํ าเสนอข้ อมูล โดยใช้ สือ่ ที ่หลากหลาย เช่ น สิ่งพิ ม พ์ และวี ดิทัศ น์ ตลอดจนมีก ารเผยแพร่
ผลการวิจยั ออกไปสูส่ าธารณะ ซึ่งถือได้ ว่ามีการแบ่งปั นข้ อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
ฝ่ าย เช่นที่พบในกรณีของกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่จงั หวัดเลยและจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ใน
หลายพื ้นทีย่ งั ไม่พบว่ามีกระบวนการทีเ่ อื ้อให้ เกิดการแบ่งปั นข้ อมูลมากนัก เพราะข้ อมูลเกิดจากการรับรู้ของกลุม่ หลักๆ ทีม่ ี
บทบาทนําในเครื อข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากภาครัฐอีกทอดหนึง่ นอกจากนี ้ ประเด็นที่ถกู นํามาพัฒนา
เป็ นนโยบายสาธารณะในหลายพื ้นทีม่ กั เกิดจากการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันในกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบ แต่ไม่มี
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการอภิปรายความเห็นที่แตกต่างอย่างลึกซึ ้ง
ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ พื ้นที่ที่การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
พบการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งผ่านกระบวนการทีเ่ อื ้อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จนเกิดความเข้ าใจระหว่างกันทังในส่
้ วนของ
ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาควิชาการ โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่จดั ขึ ้นอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อย่างไรก็ตาม ใน
พื ้นที่ที่การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพยังไม่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม การแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและการตีความยังจํากัด
เฉพาะส่วนของฝ่ ายคัดค้ านและฝ่ ายสนับสนุนในพื ้นที่
การพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่มีวาระการประชุมเป็ น
ประเด็นเชิ งวิชาการ ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมโดยเฉพาะทีม่ าจากภาคประชาชนเกิ ดความไม่เข้ าใจหรื อไม่มีข้อมูลเพียง
พอที่จะนํามาอภิปรายโต้ แย้ งกับกรรมการจากหน่วยราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิชาการทีม่ ีความรู้ ความเข้ าใจใน
ประเด็นทีพ่ จิ ารณาเป็ นอย่างดี การแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งภายในคณะกรรมการจึงมีข้อจํากัดในบางภาคส่วน

• การดําเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปร่ วมกันอย่ างเป็ นเอกฉันท์ (Consensus building)
ในการประเมินการพัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ นัน้ ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า มีการถกแถลงอย่าง
กว้ างขวางจนเกิดความรับรู้และความเข้ าใจร่วมกัน ในทํานองเดียวกัน ก็ไม่สามารถกล่าวได้ วา่ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เกิดจากการได้ รับการสนับสนุนหรื อได้ รับการรับรองจากผู้เข้ าประชุมอย่างเป็ นเอกฉันท์ หรื อเป็ นมติที่ไม่มีผ้ แู สดงความเห็น
แย้ ง (ด้ วยความเกรงใจผู้อื่น หรื อไม่มีความรู้ /ข้ อมูลเพียงพอ) หรื อเกิดจากการประนีประนอมยอมความ เช่น ในกรณีมติ
การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย นอกจากนี ้ การได้ มาซึง่ ข้ อสรุปอาจเป็ นผลมาจากปั จจัยแวดล้ อมร่วมด้ วย เช่น ใน
การพิจารณาประเด็นการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ทีม่ สี ดั ส่วนของภาคเอกชนที่เข้ าร่ วมในห้ องยืดเยื ้อน้ อยมาก
เมื่อเทียบกับภาคประชาสังคมและภาครัฐ จึงอาจทําให้ ได้ มติที่มาจากแรงกดดันของคนส่วนมาก จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทน
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ภาคประชาสังคมทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุมดังกล่าว และกรรมการวิชาการในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีการ
ต่อรองระหว่างฝ่ ายทีม่ คี วามเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ ้นระหว่างการประชุมเพือ่ ให้ ได้ ข้อสรุปร่วมกันภายในเวลาทีก่ ําหนด
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ แกนนําสมัชชาสุขภาพพยายามหลีกเลี่ยง
การพัฒนานโยบายในประเด็นทีเ่ ป็ นความขัดแย้ ง ณ ช่วงเวลานัน้ หรื ออาจจะทําให้ เกิดความขัดแย้ งในเวลาต่อมา จึงทําให้
มติหรื อนโยบายที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ รับการยอมรับจากผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ ข้ าร่วมกระบวนการ นอกจากนี ้ ในบางพื ้นที่มีการใช้
กระบวนการสมัชชาในการคัดเลือกประเด็นนโยบายที่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน มีการรับฟั งความคิดเห็น
จากกลุม่ เครื อข่ายและมีกระบวนการแสวงหาฉันทามติทโ่ี ปร่งใส
การดํ าเนิน การเพื่อ ให้ ได้ ข้ อสรุ ป ร่ ว มกันในส่วนของการประเมิ นผลกระทบด้ า นสุข ภาพเกิ ด จากการอภิ ปราย
ความเห็นที่แตกต่างจนเกิดฉันทามติระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยเฉพาะในชุมชน ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่จดั ขึ ้นอยู่
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในพื ้นที่ที่การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นเป็ นรู ปธรรมนัน้ ยังไม่สามารถ
ข้ อสรุปได้ วา่ มีการดําเนินงานอย่างไร
สํา หรั บ กลไกหรื อ รู ป แบบของการประชุม คณะกรรมการกํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพแห่ง ชาติ นัน้ แม้ ว่า การแบ่ง ปั น
ข้ อเท็จจริ งระหว่างกันจะมีข้อจํากัดทีเ่ กิดจากผู้แทนจากบางภาคส่วนมีข้อมูลหรื อความรู้ ไม่เพียงพอ ดังทีไ่ ด้ กล่าวไปแล้ ว
แต่ข้อสรุปของประธานการประชุมถือได้ วา่ เป็ นมติของคณะกรรมการ แม้ ในบางประเด็นจะหาข้ อสรุ ปที่เป็ นฉันทามติไม่ได้
ประธานก็มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับไปดําเนินการต่อ

3.2.2 เนือ้ หาของนโยบาย (Policy content): คํานึงถึงผลกระทบต่ อสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ าน
สุขภาพอย่ างชัดเจน และรับผิดชอบต่ อผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนัน้ ๆ
การประเมิ น ครั ง้ นี พ้ บว่า นโยบายทีน่ ํ า มาเป็ นกรณี ศึกษามี จุด มุ่ง หมายเพือ่ ให้ ป ระชาชนมีสุข ภาพที่ ดีแ ละให้
ความสําคัญกับความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพ นอกจากนี ้ สาระนโยบายที่พัฒนาผ่านกลไกธรรมนูญสุขภาพฯ มีการ
กําหนดให้ ผ้ ูดําเนินนโยบายรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึ ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม สําหรับนโยบายที่
พัฒนาผ่า นสมัชชาสุขภาพหรื อ คณะกรรมการแห่ง ชาติ ที่เป็ นกรณี ศึก ษานัน้ ไม่พบเนื อ้ หาที่ร ะบุความรั บผิ ดชอบต่อ
ผลกระทบด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากนโยบายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพโดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพอย่างเป็ นรู ปธรรมจนกระทัง่ เกิดข้ อตกลงร่ วมกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในรูปของธรรมนูญสุขภาพตําบล เช่น กรณีของธรรมนูญสุขภาพตําบลแม่ถอด จ.ลําปาง มีการระบุเรื่ องการ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็ นธรรมทางสุขภาพ รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพ ทังนี
้ ้ใน
ธรรมนูญสุขภาพตําบลดังกล่าวระบุไว้ อย่างชัดเจนถึงความจําเป็ นในการทําการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ รวมทังมี
้
การระบุถงึ ความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ านสุขภาพ แต่ในบางพื ้นทีถ่ งึ แม้ มขี ้ อตกลงและได้ ข้อสรุปร่วมกันเป็ นลายลักษณ์
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อักษร เช่น กรณีข้อบัญญัติชุมชน อบต.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช มีการระบุเน้ นไปทีป่ ระเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมมากกว่า
ประเด็นทางสุขภาพ
นักวิจยั เห็นว่าประเด็นตามตัวชี ้วัดนี ้เหมาะกับการนําไปใช้ ประเมินนโยบายในภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคสุขภาพ (Nonhealth sector) เช่น นโยบายส่งเสริ มการลงทุนที่พฒ
ั นาโดยใช้ กรอบธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายโดยชุมชน หรื อต่อต้ านนโยบายขององค์กรปกครองท้ องถิ่นหรื อรัฐบาลกลางบนพื ้นฐานของข้ อมูล
จากการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA) เป็ นต้ น เนือ่ งจากนโยบายเหล่านี ้มุง่ ทีจ่ ะทําให้ เกิดประโยชน์ในด้ านอืน่ เช่น
เศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม จนอาจละเลยผลกระทบด้ านสุขภาพ จึงควรมีเนื ้อหาที่ชัดเจนว่า ผู้ที่เกี่ยวข้ องจะ
รับผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดขึ ้นต่อสุขภาพและความเป็ นธรรม ส่วนนโยบายในภาคสุขภาพ (Health sector) ย่อมมีวตั ถุประสงค์
หลักในการพัฒนาสถานะทางสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพอยู่แล้ ว ตัวชี ้วัดนี ้จึงไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรในการ
ชี ้ให้ เห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายด้ านสุขภาพด้ วยกันเอง

3.2.3 ผลสําเร็จของนโยบาย (Policy achievement)
• ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งหรือเป็ นเจ้ าของนโยบาย (Sense of belonging/ownership)
การที่จะมีการนํานโยบายทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไกของ คสช. ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิอย่างจริ งจังหรื อไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากการมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของนโยบายของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ อันเนื่องมาจากการมีความรู้ความเข้ าใจร่วมกันจน
เกิดฉันทามติเห็นชอบต่อนโยบายนันๆ
้ ในกรณีของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพระดับพื ้นที่ มีหลักฐานว่าภายหลังการ
ประกาศใช้ ธรรมนูญดังกล่าว ประชาชนไม่เข้ าใจเนื ้อหาสาระของธรรมนูญ แม้ จะมีความพยายามใช้ สือ่ ต่างๆ ในการ
อธิบาย จึงอนุมานได้ ว่าจะมีข้อจํากัดอย่างมากที่ประชาชนจะมีความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของจนเกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามหรื อผลักดันให้ มกี ารใช้ ธรรมนูญเป็ นกรอบในการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื ้นที่
กรณี ศึกษาในการประเมินครัง้ นี ้ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของนโยบายส่วนใหญ่ เกิดกับภาคส่วนที่เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนานโยบายนันๆ
้ ตังแต่
้ ระยะเริ่ มต้ น โดยเห็นว่ากลไกต่างๆ ของ คสช. เป็ นโอกาสทีก่ ลุม่ ของตนจะมีสว่ น
ร่วมในการผลักดันนโยบายตามที่ตนต้ องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทีเ่ ป็ นกลุม่ เครื อข่ายทีด่ ําเนินงานในประเด็นนี ้อยู่
ก่อนแล้ ว ในขณะที่บางกรณีศึกษาแสดงว่าการทีห่ น่วยราชการดําเนินงานตามนโยบายที่พฒ
ั นาผ่านกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจากการทีม่ ติได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงเป็ นหน้ าทีท่ ต่ี ้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย ไม่ใช่
เพราะความรู้ สึก เป็ นเจ้ าของมติ แ ต่อ ย่า งใด สํา หรั บผู้เ ข้ า ร่ ว มในคณะทํ า งานสมัชชาสุขภาพในพื น้ ทีส่ ่วนใหญ่ แสดง
ความรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งหรื อเป็ นเจ้ าของนโยบายอย่างชัดเจน และมีความภูมิใจทีไ่ ด้ ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ แต่ใน
บางพื ้นที่ ผู้เข้ าร่วมกระบวนการไม่มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของนโยบาย เนื่องจากทุกฝ่ ายที่เข้ าร่วมกระบวนการยังอยูใ่ นขันตอน
้
ของการทําความเข้ าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เช่น ในกรณีของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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กรณีของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในพื ้นที่ท่ีการดําเนินงาน HIA เป็ นรู ปธรรมและมีข้อตกลงเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ภาคประชาชนในพิ ้นที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในกระบวนการประเมินและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกันมาตังแต่
้ ต้น
แสดงความรู้ สึกเป็ นส่ว นหนึง่ หรื อ เป็ นเจ้ า ของนโยบาย ภาคประชาชนมีก ารแสดงออกอย่า งชัดเจนโดยการปกป้อง
คุ้มครอง ดูแลรักษา และสนับสนุนการดําเนินการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยชุมชนเอง

• มีการใช้ ประโยชน์ จากนโยบาย (Making use)
การใช้ ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไกหลักทัง้ 4 กลไกมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ในการประเมิน
นี ้อาจแบ่งลักษณะของการใช้ ประโยชน์ได้ เป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะที่พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้
อ้ างอิง เพื่อใช้ ในการทํางานประจําของหน่วยงาน/องค์กรทีด่ าํ เนินการอยูก่ ่อนแล้ ว ซึ่งพบลักษณะนี ้เป็ นส่วนใหญ่ในการใช้
ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไกของ คสช. 2) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะที่พฒ
ั นาขึ ้นไปแปลง
เป็ นแผนงานโครงการที่ตนรับผิดชอบอยู่ 3) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ เจรจาต่อรองทางนโยบาย
และ 4) การนํามติหรื อนโยบายสาธารณะไปใช้ กําหนดยุทธศาสตร์ ขององค์กร สําหรับการพัฒนานโยบายภายใต้ กรอบ
ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาตินนทํ
ั ้ าให้ ได้ มาซึง่ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นทีห่ รื อเนื ้อหานโยบายเฉพาะเรื่ อง และมี
การนํา ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ไปขับเคลื่อนให้ เกิ ด ผลในทางปฏิ บัติในบางพืน้ ที่ เช่น มีการนําเอา
ธรรมนูญมาใช้ ร่วมกับกระบวนการ CHIA ในการต่อสู้ทางนโยบายเพื่อรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมในชุมชน เช่น ในกรณี
การใช้ ธรรมนูญสุขภาพตําบลแม่ถอด จังหวัดลําปาง (84, 85) ส่วนการพัฒนานโยบายในระดับองค์กร โดยอาศัยกรอบ
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึน้ ในหน่วยงานเดียวคือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่กําหนด
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรให้ สอดคล้ องกับกรอบของธรรรมนูญ
สําหรับการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปใช้ ประโยชน์ก็อยูใ่ นลักษณะของการ
อ้ างอิง เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีกลุม่ เครื อข่ายดําเนินงานอยูก่ ่อนแล้ ว เช่น กรณีภาคประชาสังคมกล่าวอ้ าง
ถึงยุทธศาสตร์ การเข้ าถึงยาทีจ่ ดั ทําขึ ้นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อพบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีเนื ้อหาขัดแย้ งกับยุทธศาสตร์ การเข้ าถึงยาที่ ครม.
ได้ ให้ ความเห็นชอบไปก่อนหน้ านี ้ จนทําให้ เกิดข้ อตกลงที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติว่าด้ วยยา
และเวชภัณ ฑ์ ขึ น้ เป็ นการเฉพาะ รวมถึ ง การนํ า แผนปฏิ บัติ ก ารตามยุท ธศาสตร์ ก ารเข้ า ถึ ง ยาฯ ไปใช้ ส นับ สนุน ให้
กระบวนการพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่งชาติดําเนินไปได้ เร็ วขึน้ และมติ
สมัชชาฯ เรื่ องการแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตังครรภ์
้
ท่ีไม่พร้ อม ทีไ่ ด้ ช่วยเน้ นยํ ้าความสําคัญของกิจกรรมทีด่ ําเนินการอยู่
ก่อนแล้ ว นอกจากนี ้ บางหน่วยงานได้ นํามติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปอ้ างอิงในการพัฒนานโยบายทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของตน เช่น แผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยีที่ถกู นําไปใช้ โดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งหนึ่งในการกําหนดแนวทางการให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านนาโนเทคโนโลยีกบั ประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลือ่ นนโยบายระดับชาตินนั ้ พบว่ามติสว่ นใหญ่ยงั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหรื อผลลัพธ์ทเ่ี ป็ น
รูปธรรมตามมา โดยเฉพาะมติสมัชชาสุขภาพหลายมติที่แม้ วา่ จะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่มีหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้ องเพียงบางหน่วยงานนําไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ดังเช่นในกรณีแผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรม
นาโนเทคโนโลยี ทีม่ ีศนู ย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย โดยดําเนินงานร่ วมกับหน่วยราชการ
อืน่ ๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในขณะทีม่ ติของคณะกรรมการแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ อ้างอิง
สําหรับการพัฒนานโยบายทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีผ้ แู ทนเป็ นกรรมการ เช่น การนํามติเรื่องการทํา
สัญญาใช้ ทนุ ของแพทย์ไปดัดแปลงเพือ่ ใช้ ในการพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตแพทย์ของหน่วยราชการแห่ง
หนึ่ง
สําหรับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ มีการใช้ ประโยชน์จากนโยบายและมีผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินนโยบายหลาย
ระดับ ได้ แก่ การนํานโยบายไปดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น กรณีของจังหวัดสมุทรปราการทีม่ นี โยบายด้ านการบําบัด
นํ ้าเสียอย่างครบวงจร หรื อการส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ความรู้ ในเรื่ องอาหารและพฤติกรรมการบริ โภคทุกเดือน
รวมทังมี
้ การก่อสร้ างสนามกีฬาเพือ่ ลดปั ญหาการมัว่ สุมเสพยาเสพติดและติดเกมส์ เป็ นต้ น การขยายผลการดําเนินงาน
ไปสูท่ ้ องถิ่น เช่น โครงการสุขใจ..ไม่คิดสันของจั
้
งหวัดเชียงราย ที่เป็ นต้ นแบบของการดําเนินการในระดับประเทศ และการ
นําข้ อมูลที่ได้ จากการดําเนินนโยบายในอดีตมาอ้ างอิงประกอบกิจกรรม เช่น ในกรณีของจังหวัดหนองคาย ที่นําประเด็น
ความสุขมวลรวมมาใช้ เพื่อการจัดประชุมเครื อข่ายเยาวชนและจัดค่ายเยาวชน อย่างไรก็ตาม ในหลายจังหวัด ไม่พบว่ามี
การนํานโยบายสาธารณะที่เป็ นมติของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่นัน้ ๆ ไปใช้ ประโยชน์ เป็ นเพียงการพัฒนาประเด็น
นโยบายเพื่อเสนอไปยังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ยงั ไม่มีการต่อยอดและบังคับใช้
ในขณะทีก่ ารประเมินผลกระทบสุขภาพในชุมชน (CHIA) ในเกือบทุกพื ้นที่ สามารถนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
เจรจา ต่อรอง หรื อผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีม่ ีประสิทธิผลในประเด็นที่สําคัญหลายประเด็น ซึ่ง CHIA เป็ น
ทังกระบวนการพั
้
ฒนานโยบายและเป็ นเครื่ องมือของชุมชนที่มีอํานาจแบบที่เรี ยกว่า ‘Soft Power’ อย่างชัดเจน เช่นใน
กรณี CHIA ของชุมชนตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช

• การเคลื่อนไหวในเชิงต่ อต้ าน (Contradictory movement)
ไม่พบการเคลือ่ นไหวในเชิงต่อต้ านหรื อขัดแย้ งต่อนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไกต่างๆ ในระดับ
พื ้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพระดับพื ้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นทีแ่ ละการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพ แต่ก็ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า การทีไ่ ม่มีผ้ ูไม่เห็นด้ วยกับนโยบายที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นการแสดงความยอมรับในเนื ้อหา
สาระของนโยบายเหล่านัน้ ดังตัวอย่า งในกรณีของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องอาจจะไม่เห็นว่า
ธรรมนูญสุขภาพฯ จะทําให้ เกิดผลกระทบใดๆ ต่อตัวเองหรื อองค์กร หรื ออาจเกิดจากความไม่เข้ าใจสาระของธรรมนูญ
สุขภาพฯ นอกจากนี ้ กรณีนโยบายส่งเสริ มการลงทุนเป็ นกรณีท่ีเกี่ยวกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ้ บู ริ หาร
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับกระบวนการพัฒนานโยบายของ คสช.
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จึงนําไปสู่การจัดประชาพิจารณ์ ขึ ้นเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ HIA นัน้ แม้ ว่าบางพื ้นที่มีการระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรในธรรมนูญสุขภาพตําบลเกี่ยวกับการดําเนินงาน HIA เช่น ในกรณีของตําบลแม่ถอดก็ตาม ยังพบการเคลือ่ นไหวเชิง
ต่อต้ านจากประชาชนบางกลุ่มในชุมชนที่มีผลประโยชน์แตกต่างกันระหว่างฝ่ ายสนับสนุนและฝ่ ายคัดค้ านที่ระบุว่าเกิด
จากความไม่เข้ าใจและไม่ยอมรับในสิง่ ที่บญ
ั ญัติขึ ้นร่วมกัน เช่น กรณีการขอสัมปทานเหมืองแร่ เหล็ก นอกจากนัน้ ในส่วน
ของพื ้นที่ที่ยงั ไม่เกิดการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม มีความเคลื่อนไหวจากกลุม่ ทุนและรัฐ ซึ่งยังคง
พยายามผลักดันให้ มีการให้ สมั ปทานเหมืองแร่ ในพื ้นที่ โดยการให้ นกั วิชาการเข้ าไปทํา EIA หรื อการจัดทําเวทีประชาคม
แต่จํากัดการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในพื ้นที่ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจตีความได้ ว่าเป็ นการต่อต้ านโดยอ้ อม เช่น
ในกรณีของ ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย
สําหรับนโยบายสาธารณะทีเ่ ป็ นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีมีเนื ้อหาสาระทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียบางกลุม่ แม้ วา่ ในการประชุมครัง้ นันๆ
้ ไม่มีผ้ แู ทนภาคีเครื อข่ายใดทีเ่ ป็ นสมาชิกคัดค้ านมติทีไ่ ด้
แต่ภายหลังเกิ ดการเคลือ่ นไหวในเชิงขัดแย้ งในลักษณะต่างๆ ตามมา เช่น การที่กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศไม่
ปฏิบตั ิตามมติในเรื่ องการเข้ าถึงยา นอกจากนี ้การเคลือ่ นไหวในเชิงขัดแย้ งยังเกิดขึ ้นจากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ไม่ได้ เข้ า
ร่วมกระบวนการพัฒนานโยบาย เช่น กรณีของนักศึกษาแพทย์ท่ไี ม่เห็นด้ วยกับมติของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพ
แห่งชาติในเรื่ องการใช้ ทนุ ของแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในปี พ.ศ. 2552 (86) รวมถึงการประท้ วงของ
กลุม่ พยาบาลวิชาชีพที่ เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เรี ยกร้ องให้ ได้ รับการบรรจุเป็ นข้ าราชการ ในปี
พ.ศ. 2556 (87) โดยรู ปแบบการเคลื่อนไหวในเชิงขัดแย้ งในกรณี เหล่า นี ้ อาจสะท้ อนถึงการทํางานของคณะกรรมการ
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่งขาติ ซึ่งหากคณะกรรมการฯ สามารถหยิบยกปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับแต่ละวิชาชีพด้ านสุขภาพมา
พิจารณาแก้ ไขได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การเคลือ่ นไหวเหล่านี ้อาจจะไม่เกิดขึ ้น
• การพัฒนาศักยภาพของผู้ท่ ีมีส่วนร่ วม (Capacity building)
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผ่านกลไกในระดับพื ้นที่ ส่วนใหญ่ได้ รับการสนับสนุนทรัพยากร
และวิชาการจากหลายหน่วยงาน รวมถึง สช. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผู้ทีเ่ ข้ าไปมีสว่ นร่ วมโดยเฉพาะแกนนําในพื ้นที่ ผู้นํา
กลุม่ เยาวชน และกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบ ให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จําเป็ น เช่น ทักษะการติดต่อสือ่ สารและ
ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ และทักษะการเชื่อมโยงปั ญหาสังคมเข้ ากับปั ญหาสุขภาพ เป็ นต้ น ทัง้ นีด้ ้ วยการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการประชุมให้ เป็ นระบบ รวมทังเปิ
้ ดช่องทางให้ ตวั แทนจากภาคประชาชนใน
แต่ละพื ้นที่เข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งทําให้ ภาคประชาชนรู้ จกั ใช้ ข้อมูลในการเจรจาต่อรอง และรู้ เท่าทันผู้ทีเ่ ข้ ามาหา
ผลประโยชน์ในพื ้นที่ เช่น ในกรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ในขณะเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของผู้มีสว่ นร่ วมในงาน
HIA เกิดขึ ้นค่อนข้ างชัดเจน เช่น ในกรณีชุมชนตําบลท่าศาลา และกรณีตําบลแม่ถอด ซึง่ การสนับสนุนของ สช. ภาค
ราชการและภาควิชาการ ได้ ช่วยเสริ มภาวะผู้นําและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่อยูบ่ นพื ้นฐาน
ทางวิชาการ และในกรณี ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย ที่เริ่ มต้ นจากการที่ชาวบ้ านขาดความรู้และไม่มีช่องทางในการต่อรอง
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แต่หลังจากได้ รับการสนับสนุนจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด นักวิจยั และองค์กรพัฒนาเอกชน ทําให้ ชาวบ้ านสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการคิดเชิงระบบ สืบค้ นข้ อมูลทีเ่ ป็ นรูปธรรม และรู้จกั ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการต่อรองกับการคุกคามจาก
ภายนอกได้
สําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับชาตินนั ้ พบว่าได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ าร่ วมกระบวนการใน
รู ปแบบของการยอมรับฟั งความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง การสร้ างเครื อข่ายกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในประเด็นนโยบายเดียวกัน
นอกจากนัน้ เป็ นการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการประชุมอย่างเป็ นระบบ และวิธีปรับปรุ งการดําเนินงานของคณะทํางาน ซึ่งเป็ น
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นตามตัวชี ้วัดนี ้ ควรดําเนินการศึกษาวิจยั เพือ่ ประเมินศักยภาพของ
ผู้เข้ าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายทังในระดั
้
บประเทศและระดับพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ โดยครอบคลุมแง่มมุ ต่างๆ อย่าง
รอบด้ าน
• การตั ด สิ น ใจที่ เ กิ ด จากการลดลงของความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ
(Minimized polarization of decision)
ในการประเมินครัง้ นี ้ ไม่สามารถสรุปได้ วา่ นโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นเป็ นผลจากการลดลงของความคิดเห็นที่
แตกต่างของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เข้ าร่ วมกระบวนการ ดังทีไ่ ด้ กล่าวแล้ วในตัวชีว้ ดั ทีผ่ ่านมา แม้ มติหรื อนโยบายส่วน
ใหญ่จะได้ มาจากการแสวงหา ‘ฉันทามติ’ แต่นกั วิจยั มีข้อสังเกตว่าผู้ทีเ่ ข้ าไปมีส่วนร่ วมอาจจะไม่ไ ด้ เห็นด้ วยหรื อยอมรับ
นโยบายเหล่านันอย่
้ างแท้ จริ ง โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผ้ ไู ด้ และเสียประโยชน์อย่างชัดเจน การโน้ มน้ าวให้ เกิดฉันทามติใน
ที่ประชุมซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็นของแต่ละฝ่ ายที่แตกต่างกันนันเป็
้ นไปได้ ยาก ข้ อมูลจากบางกรณีศึกษา
ชี ้ว่า ฝ่ ายทีไ่ ม่เห็นด้ วยกับนโยบายยังคงมีจดุ ยืนหรื อท่าทีเดิมแม้ จะมีมติของที่ประชุมออกมาแล้ ว
อย่างไรก็ตาม แม้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียจะยังคงมีความเห็นทีแ่ ตกต่างต่อนโยบาย แต่การใช้ กลยุทธทีเ่ หมาะสมอาจ
ช่วยลดผลกระทบจากการที่ผ้ เู สียประโยชน์ไม่เห็นด้ วยกับนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนํานโยบายนันๆ
้ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ดังจะเห็นได้ จากกรณีของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ทีก่ ําหนดนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม
และสุขภาพจากกิจกรรมทีเ่ กิดขึ ้นในพื ้นทีอ่ ตุ สาหกรรม ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต้ องมีค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น
คณะกรรมการสมัชชาได้ เจรจาสร้ างความเข้ าใจกับผู้ประกอบการและให้ เวลาสําหรับการปรับตัว โดยไม่ให้ มกี ารปะทะหรือ
เกิดข้ อขัดแย้ งระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจ ส่วนกรณี HIA นัน้ พบการตัดสินใจทีเ่ กิดจากการลดลงของความเห็นที่
แตกต่างของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเกิดขึ ้นจากการสร้ างกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างเครื อข่ายต่างๆ ในภาคประชาชนเพือ่ ลดความเห็นทีแ่ ตกต่างลง มีการแสวงหาเจตนารมณ์ร่วมกันในการกําหนด
อนาคตของชุมชนเอง
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• การตัดสินใจที่เป็ นผลมาจากความรู้ท่ เี พิ่มขึน้ (Knowledge gain influence decision)
ในการประเมินครั ง้ นี ้ พบว่าการมีค วามรู้ เพิม่ ขึน้ จากการถกแถลงและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ มีผลต่อการตัดสินใจ
สนับสนุนหรื อคัดค้ านนโยบายของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ ข้ าร่ วมกระบวนการอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถสรุ ปได้ อย่างชัดเจนว่า
ความรู้ ที่แต่ละกลุม่ เครื อข่ายได้ รับมีอิทธิ พลมากน้ อยเพียงใด เนือ่ งจากมีหลายปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวกําหนดท่าทีของภาคส่วน
ต่างๆ ต่อประเด็นนโยบายทีอ่ ยูร่ ะหว่างกระบวนการพัฒนาจนได้ ข้อสรุป

3.2.4 ผลกระทบจากนโยบาย (Policy impact): ผลต่ อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีและความเท่ าเทียม
ด้ านสุขภาพ
เนือ่ งจากนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่นํามาเป็ นกรณีศึกษายังไม่เคยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ น
ระบบมาก่อน จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอสําหรับการประเมินผลกระทบต่อสถานะสุขภาพและความเท่าเทียมด้ านสุขภาพได้
นอกจากนี ้ นโยบายส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการแก้ ปัญหาด้ านสุขภาพหรื ออาจทําให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพทีม่ ีความ
ซับซ้ อน และถูกกําหนดโดยหลากหลายปั จจัย เช่น มาตรการแก้ ไขปั ญหา (การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตังครรภ์
้
ที่ไม่
พร้ อม) การประเมินผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวจึงทําได้ ยาก ต้ องดําเนินการในลักษณะของการศึกษาวิจยั ขนาดใหญ่
และเลือกใช้ วิธีการวิจัยแบบสหสาขาวิชาทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประเมินผลกระทบตามตัวชีว้ ัดนี ้ของ
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการนําไปใช้ เป็ นกรอบอ้ างอิง ไม่ใช่ตวั นโยบายโดยตรง

3.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช.
การศึกษานีช้ ี ใ้ ห้ เห็นความสําคัญของบริ บททางการเมืองและตัวแสดงหลักภายในประเทศ ซึง่ ปั จจัยเหล่านีม้ ี
อิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ อันเป็ นที่มาของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สืบเนือ่ งมาจนถึง
การดําเนินการตามกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 สนับสนุนสิทธิของพลเมืองในการได้ รับบริ การขันพื
้ ้นฐานจากรัฐ
และการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผา่ นมา สังคมไทยมีลกั ษณะเป็ นสังคมเปิ ดมาก
ขึ ้น ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมและภาคประชาชนส่วนหนึง่ เกิ ดความตื่นตัวและเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพมากขึ ้นตามไปด้ วย อย่างไรก็ตาม ปั จจัยด้ านสังคมวัฒนธรรมทีส่ ืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลา
ยาวนานได้ สร้ างความเคยชินและยอมรับต่อการกําหนดนโยบายจากภาครัฐ ทําให้ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอยู่ใน
ขอบเขตทีจ่ ํากัดทังในเชิ
้
งปริ มาณและคุณภาพ และภาคราชการยังคงเป็ นภาคส่วนทีม่ ีความเข้ มแข็งมากทีส่ ดุ ในการชี ้นํา
กําหนด และนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ อาจจะทําให้ ไม่เห็นความจําเป็ นของการเข้ าร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพตามกลไกหรื อช่องทางที่ คสช. รับผิดชอบ
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อิทธิพลของปั จจัยด้ านการเมืองทีช่ ดั เจนมากทีส่ ดุ ได้ แก่ ท่าทีและบทบาทของนายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหน่งเป็ นทัง้
ประธาน คสช. และคณะกรรมการนโยบายอื่นๆ ทังที
้ อ่ ยู่ในภาคสุขภาพ (Health sector) และนอกภาคสุขภาพ (Nonhealth sectors) ตลอดจนการขาดความต่อเนือ่ งของฝ่ ายบริ หารทีม่ าจากการเลือกตัง้ ดังจะเห็นได้ จากการเปลีย่ นแปลงใน
รัฐบาลที่มีผลต่อนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และการยุบเลิกคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้ านสุขภาพ แม้ คสช. ในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาเคยผลักดันและให้ การรับรองไว้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ หาก
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ซึง่ บางกระทรวงเป็ นกรรมการใน คสช. ได้ ให้ ความสําคัญต่อประเด็นนโยบายที่
จะส่ง ผลกระทบด้ านสุขภาพที่ผ่า นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ก็ จะช่ว ยสนับสนุนการนํา มติ สมัชชาไปสู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่า งยิ ง่ การสั ่ งการมอบหมายหน่ว ยราชการทีเ่ กี ่ย วข้ อ ง และการกํ า กับ ติด ตามประเมิ น ผลมติ ส มัช ชาที ่
คณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบ ผลการประเมินตามตัวชี ้วัด ‘ความเป็ นตัวแทนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก’ และ ‘การใช้
ประโยชน์จากนโยบาย’ ซึง่ พบว่า การทีห่ น่วยราชการเข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในสัดส่วนที่น้อยกว่าภาค
ส่วนอื่นๆ และการที่มติสมัชชาสุขภาพระดับประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เป็ นตัวอย่างที่สะท้ อน
อิทธิพลของปั จจัยด้ านตัวแสดงในข้ อนี ้
ตัวแสดงอีกกลุ่มหนึง่ ที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ได้ แก่ สช. ซึ่ง
รับผิดชอบการบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุนการทําหน้ าที่ของ คสช. ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึง่ รวมทังการ
้
ดําเนินกิจกรรมภายใต้ กลไกทังสี
้ ่ ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ หลักการ และแนวทางที่พงึ ประสงค์ที่มีการกําหนดไว้ เช่น การ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน การเคลื่อนไหวสังคม การทํางานร่ วมกับฝ่ ายการเมือง และการใช้
ข้ อมูลทางวิชาการควบคูไ่ ปกับความรู้ทเ่ี กิดจากประสบการณ์หรื อบทเรี ยนในอดีตในการกําหนดนโยบาย เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม แม้ การประเมินครัง้ นี ้จะช่วยระบุช่องว่างตามประเด็นของแต่ละตัวชี ้วัด แต่ก็ไม่สามารถแสดงบทบาทของ สช. ใน
ประเด็นนันๆ
้ ได้ โดยตรง เว้ นแต่กรณีที่ สช. ร่ วมผลักดันการใช้ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็ นกรอบในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ในประเด็นนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนในระบบบริ การสุขภาพ แต่ข้อมูลจากการ
ทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องชี ้ว่า กลยุทธและการปฏิบตั ิงานของ สช. สามารถทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตลอดจนความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
อาทิเช่น การคัดเลือกกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าร่ วมกระบวนการ การวิเคราะห์บริ บททางการเมืองและสังคมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับประเด็นนโยบายหนึ่งๆ การพัฒนาศักยภาพของกลุม่ เครื อข่ายเพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่ วมในนโยบายอย่างมีคณ
ุ ภาพ การ
จัดการความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของทุกภาคส่วนรวมทังบุ
้ คลากรของ สช. เอง การจัดสรรกําลังคนให้ กบั ภารกิจด้ าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ สช. องค์กรที่เกี่ยวข้ อง และกลุม่ เครื อข่าย เป็ นต้ น
กรณี ศึกษาในการวิจัยนีไ้ ด้ แสดงให้ เห็นบทบาททีแ่ ตกต่างกันของทังตั
้ วแสดงจากแต่ละภาคส่วน โดยพบว่าใน
ภาพรวมนักวิชาการและหน่วยราชการมีบทบาทนําในการพัฒนานโยบายผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สมัชชา
สุขภาพในบางพื ้นที่ และคณะกรรมการแห่งชาติ แต่เป็ นเพียงผู้ให้ การสนับสนุนในบางขันตอนของสมั
้
ชชาสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทอย่างชัดเจนในกรณีที่กิจการของตนจะเสียผลประโยชน์จากนโยบายไม่วา่ จะเป็ น
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การพัฒนานโยบายผ่านกลไกระดับประเทศหรื อระดับพื ้นที่ ในขณะเดียวกันก็ถกู ต่อต้ านหรื อถูกกีดกันไม่ให้ มีสว่ นร่ วมใน
กระบวนการหากภาคส่วนอืน่ ๆ เห็นว่าจะมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทีย่ อมรับไม่ได้ หรื อในบางครัง้ ก็ถกู ละเลย เช่นในกรณีการ
พัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นที่และสมัชชาสุขภาพระดับพื ้นที่ ส่วนภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรมีบทบาทอย่างชัดเจนในกระบวนการพัฒนานโยบายผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และมีบทบาทในการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทางทังก่
้ อนและหลังการประชุมสมัชชา โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการเคลือ่ นไหวในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้ จากประเด็นนโยบายการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย และ
การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตังครรภ์
้
ที่ไม่พร้ อม ซึง่ แตกต่างจากภาคประชาชนที่มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการ
นโยบายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ในพื น้ ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับชุมชน ในขณะเดีย วกัน แม้ กลุ่ม เครื อข่า ยภาค
ประชาชนจะให้ ความสําคัญและเข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในอัตราที่สงู มากทุกปี การประเมินในประเด็น
การมีสว่ นร่วมของตัวแสดงกลุม่ นี ้กลับชี ้ไปในทิศทางที่วา่ เป็ นการมีสว่ นร่ วมที่มีข้อจํากัดด้ านคุณภาพและน่าจะมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานโยบายและการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ม่มากเท่าทีค่ วร
อย่างไรก็ตาม การมีสว่ นร่ วมของตัวแสดงในแต่ละภาคส่วนในกระบวนการนโยบายในประเด็นหนึ่งๆ มีลกั ษณะที่
แตกต่างกันไป ซึง่ ส่วนหนึง่ ถูกกําหนดด้ วยประสบการณ์ทบ่ี คุ คล หน่วยงาน หรื อชุมชนได้ รับ เช่น การทีน่ โยบายทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น
ผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสว่ นใหญ่ไม่ได้ ถกู นําไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม ประกอบกับการมีชอ่ งทางอืน่ ๆ ในการผลักดัน
นโยบาย ทําให้ ผ้ แู ทนหน่วยราชการส่วนหนึง่ ไม่ให้ ความสําคัญและกลุ่มเครื อข่ายบางท่านตัดสินใจทีจ่ ะไม่เข้ าร่ วมการ
ประชุมสมัชชาและกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องต่อไป เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ปั จจัยเชิงบริ บทก็มคี วามสําคัญต่อลักษณะการมีสว่ นร่ วม
ของตัวแสดง ซึ่งส่งผลต่อนโยบายทังในด้
้ านเนื ้อหาและกระบวนการ โดยเฉพาะบริ บททางการเมืองระดับประเทศดังทีไ่ ด้
กล่าวข้ างต้ น สําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพระดับพื ้นที่ การประเมินครัง้ นี ้พบว่า การกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางไปสูท่ ้ องถิ่นได้ นาํ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของบริ บทให้ เอื ้ออํานวยต่อการต่อต้ านการคุกคามวิถีชีวิตของชุมชน เช่น
กรณีชมุ ชนประมงในอําเภอท่าศาลา นครศรี ธรรมราช กลายเป็ นผู้แสดงหลักในการขับเคลื่อนเทศบัญญัติเพื่อปกป้องสิทธิ
การทําประมงชายฝั่ งของตน และต่อต้ านการสร้ างท่าเรื อนํ ้าลึกที่สืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในภาคใต้ ในขณะที่ชมุ ชนในท้ องถิ่นอื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์หรื อไม่ได้ อาศัยบทเรี ยนจากการดิ ้นรนเพื่อความอยู่
รอดที่มีความเข้ มข้ นเหมือนชุมชนประมงท่าศาลา และชุมชนลุม่ นํ ้าพะกง ปราจีนบุรี จึงไม่มีจดุ เน้ นหนัก (Focus) และไม่มี
การเตรี ยมการที ่พ ร้ อมรั บ ความท้ า ทายเหมื อ นชุม ชนทัง้ สอง ซึง่ มี ค วามต่อ เนือ่ ง จริ ง จัง และมี ความสามารถในการ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธของตนให้ สอดคล้ องกับภัยคุกคามในช่วงเวลาต่างๆ
การประเมินครัง้ นี ้ยังพบอีกว่า การดําเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื ้นที่ตามกลไกหนึ่งเป็ นปั จจัยที่
เอื ้อต่อการดําเนินการในอีกกลไกหนึง่ เช่น บางอําเภอหรื อจังหวัดมีการจัดสมัชชาสุขภาพที่ดําเนินการต่อเนื่องมาจากการ
จัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในช่วงการยกร่างธรรมนูญว่าด้ วยสุขภาพแห่งชาติ รวมทังยั
้ งมีความเข้ มแข็ง
้
ของ
ในการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชน (CHIA) โดยที่กิจกรรมเหล่านี ้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทังในแง่
แกนนํา คณะทํางาน การแลกเปลีย่ นแบ่งปั นประสบการณ์ และระบบบริ หารจัดการ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้น
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เพียงในบางพื ้นที่ ซึง่ ควรศึกษาต่อไปถึงพัฒนาการและปั จจัยสนับสนุนในเชิงลึก เช่น ภาวะผู้นําและความสนใจส่วนบุคคล
เครื อข่ายทางสังคมหรื อความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งทีม่ ีมาแต่เดิม ผล
สืบเนื่อง (Spill-over effects) มาจากโครงการอื่นๆ เช่น โครงการที่ได้ รับงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรื อ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้ น
การที่ คสช. กําหนดให้ การใช้ ‘ปั ญญา’ ข้ อมูล ความรู้ และการถกแถลงเพือ่ แลกเปลีย่ นและเรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ น
ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพนัน้ เป็ นอีกปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการตีความว่า ความรู้ หมายถึงความรู้ ชัดแจ้ ง (Explicit knowledge) ที่ได้ มาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เป็ นหลัก โดยไม่มีวิธีการสร้ างความสมดุลกับการใช้ ความรู้ อีกกลุม่ หนึ่ง คือ ความรู้ แฝงเร้ น (Tacit knowledge)
กรณีศกึ ษาในการประเมินครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า การที่เป็ นเช่นนี ้ได้ ทําให้ การถกแถลงที่ทําให้ เกิดฉันทามติอย่างแท้ จริ ง อัน
จะนําไปสูก่ ารยอมรับและปฏิบตั ิตามนโยบายนันไม่
้ สามารถเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากผู้แทนภาคประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค้ นุ เคย
และไม่สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นบนฐานของความรู้ชดั แจ้ ง และเป็ นไปได้ ยากที่จะแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในช่วงเวลา
สันๆ
้ ในขณะเดียวกันก็ทําให้ กลุม่ ทีม่ ีศกั ยภาพในการผลิตและใช้ ความรู้ ประเภทนี ้มากกว่า เช่น ข้ าราชการ นักวิชาการ ผู้
ประกอบวิชาชีพ (ซึง่ ส่วนหนึง่ ปฏิบตั งิ านในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม) เป็ นตัวแสดงนํา นับตังแต่
้ การจัดเตรี ยมเอกสาร
ยกร่ างมติ และการนําเสนอข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องในขันตอนต่
้
างๆ ของกระบวนการ นอกจากนี ้ การจัดเตรี ยมนําเสนอข้ อมูล
เพียงด้ านใดด้ านหนึง่ ก็ อาจเกิ ดขึน้ โดยที่ภาคประชาชนที่เป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทีส่ ําคัญในประเด็นนโยบายนัน้ ๆ ไม่
สามารถตรวจสอบและทัก ท้ ว งได้ เช่ น กรณี ที น่ โยบายด้ า นการค้ า จะทํ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง ซึง่ ประชาชนจํานวนหนึง่ เป็ นผู้มี ‘ส่วนได้ ’ แต่นโยบายดังกล่าวก็จะทําให้ เกิดผลกระทบต่อการเข้ าถึง
ยาบางรายการ ซึง่ ประชาชนอีกจํานวนหนึง่ เป็ นผู้มี ‘ส่วนเสีย’ ในกรณีเช่นนี ้ หากนักวิชาการที่ทํางานร่ วมกับ สช. วิเคราะห์
และนําเสนอแต่เฉพาะข้ อมูลผลเสียต่อสุขภาพ ก็จะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกระบวนการตัดสินใจโดยมีอคติ นอกจากนี ้ การไม่มีอยู่
ของข้ อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับบางประเด็นของนโยบายในประเทศไทยก็เป็ นปั จจัยเชิงบริ บทอีกปั จจัยหนึ่งที่เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในการดําเนินงานของ คสช.
การให้ ความสําคัญต่อ ‘ผลกระทบด้ านสุขภาพ’ มากกว่าประโยชน์ด้านอืน่ ๆ จากประเด็นนโยบายที่นํามาพิจารณา
กล่าวคือ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และข้ อมูลผลได้ ผลเสียที่ไม่รอบด้ าน ประกอบกับการกล่าวอ้ างว่าข้ อสรุ ปจากสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทุกประเด็นเป็ นฉันทามติของ ‘ทุกภาคส่วน’ หรื อของผู้เข้ าประชุมซึง่ มีเป็ นจํานวนมาก อาจทําให้ หน่วย
ราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ และผู้ประกอบธุรกิจเอกชนรู้ สกึ ว่าถูกกดดันและไม่ต้องการเข้ า
ร่วมกระบวนการ รวมทังยั
้ งเกิดอคติตอ่ สมัชชาสุขภาพที่มีภาพลักษณ์เป็ นการพัฒนานโยบายด้ านสุขภาพและถูกชี ้นําโดย
องค์กรภาคประชาสังคม ซึง่ ทังหมดนี
้
เ้ ป็ นการสร้ างข้ อจํ ากัดให้ แก่ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่จําเป็ นต้ องทํางาน
ร่วมกันต่อไปในอนาคต
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บทที่ 4
อภิปรายผล
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมิใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย ในอดีตผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจในการกําหนด
นโยบายทีใ่ ห้ ความสําคัญกับสุขภาพ ได้ พยายามพัฒนานโยบายที่คํานึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ทีเ่ ป็ นไปตามหลักการการมีสว่ นร่ วมจากประชาชน
รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ โดยกําหนดให้ ใช้ วิธีการถกแถลงจนนํามาซึ่งนโยบายอันเป็ นฉันทามติ ซึ่งรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังปรากฎในรายงานการประเมิน
ฉบับนี ้ นับได้ ว่าเป็ นเรื่ องใหม่และท้ าทาย ถึง แม้ ว่าเมือ่ ประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา จะมีก รณี ศึกษาทีแ่ สดงให้ เห็ นถึ ง
ความสําเร็ จของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามหลักการดังกล่าวมาแล้ ว เช่น นโยบายควบคุมการบริ โภค
ยาสูบ (88) แต่ก็นบั ได้ ว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตามที่บญ
ั ญัติใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ได้ รับการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ เป็ นช่องทางที่สาํ คัญช่องทางหนึ่งของสังคมไทยในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่ให้ คณ
ุ ค่าต่อสุขภาพและความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในด้ าน
อื่นๆ
ในช่วงเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมา คสช. และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ ทุ่มเททํางานอย่างหนัก ซึ่ง
ผลการประเมินชี ้ว่า ประชาชนและผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียหลากหลายกลุม่ ได้ มีโอกาสใช้ กลไกต่างๆ ทีก่ ําหนดขึ ้นโดย คสช. ใน
การพัฒนาข้ อเสนอและนโยบายสาธารณะที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจํานวนมาก รวมทังได้
้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ นอกจากนี ้ ยังเกิดความตื่นตัวขององค์กรในภาครัฐใน
การรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียก่อนกําหนดนโยบาย ดังเช่น ในกรณีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้ วย
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วยสุขภาวะทางเพศ: การ
แก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตังครรภ์
้
ทไ่ี ม่พร้ อม ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารหน่วยราชการทีร่ ับผิดชอบประเด็นนโยบายเหล่านี ้
มีความต้ องการทีจ่ ะให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อร่ างนโยบาย อีกทังมี
้ โอกาสในการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ในประเด็นต่างๆ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นอนาคต
ผลการประเมินครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการประเมินทีผ่ ่านมาที่พบว่า คสช. และ สช. ได้ เปิ ด “พื ้นที่ ” เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และนําเสนอแนวคิด แนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ (39, 41, 49) เสริ มสร้ างพลังอํานาจและ
ช่วยพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนให้ เข้ ามาร่ วมพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างสร้ างสรรค์ มีกติกาการประชุมสมัชชา
สุข ภาพแห่ ง ชาติ ที ่ชั ด เจน เป็ นระบบ บริ ห ารจั ด การประชุ ม ให้ เป็ นไปตามกติ ก าและมี ก ารใช้ ข้ อมู ล วิ ช าการโดย
คณะกรรมการวิชาการเพื่อเสริ มคุณภาพของเอกสารหลักและเอกสารร่ างมติที่ใช้ ในการประชุม (39, 49) นอกจากนี ้ คสช.
และ สช. ส่งเสริ มการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA) ทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะซึ่งสนองต่อความต้ องการของ
ประชาชน (50)
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อย่างไรก็ตาม การประเมินในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการทํางานของ คสช. และ สช. ทังด้
้ าน
ยุทธศาสตร์ และโครงสร้ าง เพือ่ ให้ สามารถทํางานได้ ดียิง่ ขึ ้นในอนาคตดังจะได้ กล่าวในบทต่อไป สําหรับในส่วนนี ้นักวิจยั
ต้ องการเน้ นประเด็นด้ านยุทธศาสตร์ ของการทํางานของ คสช. และ สช. 3 ประการ ได้ แก่ การสร้ างการมีส่วนร่ วม การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกันของภาคส่วนต่างๆ และผลสําเร็ จของการพัฒนานโยบายสาธารณะ เนือ่ งจากเป็ นประเด็นที่
สช. ให้ ความสําคัญ ตามทีป่ รากฏในเอกสารจํานวนมากรวมทังในคํ
้ าให้ สมั ภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ สช. กรณีศึกษาหลายกรณี
ในการประเมินนี ้แสดงให้ เห็นว่า ประเด็นด้ านยุทธศาสตร์ เหล่านี ้ยังไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบตั ิได้ ดี มีข้อจํากัด บาง
ประการ และควรนํามาอภิปรายอย่างลึกซึ ้งก่อนทีจ่ ะนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทต่อไป

4.1 การมีส่วนร่ วม
การประเมินครั ง้ นี ้พบข้ อจํ ากัดในด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะภาครั ฐ ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ และภาคเอกชน เช่น การที่หน่วยราชการมอบหมายให้ ข้าราชการชันผู
้ ้ น้อยทีไ่ ม่สามารถตัดสินใจหรื อให้
ข้ อคิดเห็นในฐานะผู้แทนองค์กรเข้ าร่ วมการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการศึกษาทีผ่ ่านมาชีว้ ่า ปั ญหาดังกล่า วเกิดขึ ้น
อย่างต่อเนือ่ งมาเป็ นเวลานาน (38, 39) โดยได้ มีผ้ วู ิเคราะห์ปัจจัยอันเป็ นสาเหตุไว้ หลายประการ ได้ แก่ การที่ภาครัฐ ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ และภาคเอกชน มีโอกาสเข้ าถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านช่องทางอืน่ ทําให้ ไม่สนใจ ขาดความ
กระตือรื อร้ น รวมทังการที
้
่ประชาชนรู้สกึ ว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องไกลตัวและไม่เชื่อมัน่ ว่ากลไกทีด่ ําเนินการโดย คสช. จะมี
ประสิทธิผลในการพัฒนานโยบายสาธารณะให้ เป็ นไปตามทีก่ ลุม่ ของตนต้ องการ (39) การประเมินครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า
สช. มีความพยายามสนับสนุนให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของภาคส่วนเหล่านี ้มากขึ ้นด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดช่องทาง
สําหรับผู้ทไ่ี ม่ได้ เป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้ ได้ เข้ าร่ วมประชุมสมัชชาฯ ในฐานะผู้สงั เกตการณ์ และการลงนาม
้
การประชุม
ในข้ อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี พ.ศ. 2552 (89) ที่กําหนดให้ หน่วยงานทังสองมี
เพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้การทํางานร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ สร้ างช่องทางติดต่อสือ่ สารระหว่างกันให้ ทวั่ ถึงและรวดเร็ ว รวมถึง
สร้ างกลไกการทํางานร่วมกันทังที
้ เ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า จนถึงปั จจุบนั กิจกรรมที่ระบุใน
ข้ อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ถกู นําไปปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ องค์ประกอบของ คสช. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และมี
กรรมการที่มาจากหลายกระทรวง/หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศ แต่ระบบการทํางาน
ลักษณะนี ้ไม่ทําให้ เกิดเอกภาพในการช่วยให้ เกิดการนํานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่พฒ
ั นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เนือ่ งจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ ไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังตังแต่
้ การพัฒนานโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ การดําเนินงานของ คสช. ไม่ตา่ งจากคณะกรรมการแห่งชาติหลายคณะที่ไม่สามารถเป็ นองค์กรประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ จริ ง
นักวิจยั พบว่าการมีสว่ นร่วมในกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ที่ดําเนินการโดย คสช. อยูเ่ พียง
ระดับการได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ (Participation) แต่ยงั ไม่สามารถเสริ มสมรรถนะ (Empowerment) ผู้เข้ าร่ วม
กระบวนการให้ สามารถตัดสินใจในเรื่ องทีต่ นเองเกี่ยวข้ องได้ ตามตัวแบบ (Model) ที่เสนอโดย Scott Davidson (90)
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ทังนี
้ ้เนือ่ งมาจากผู้ทม่ี สี ว่ นร่วมไม่ได้ รับข้ อมูลจนเกิดความเข้ าใจในบริ บทและเนื ้อหาของนโยบายสาธารณะทีต่ นเข้ าไปร่ วม
พัฒนาเป็ นอย่างดี จนมีความสามารถทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้แทนของกลุม่ ซึ่งจะทําให้ การมีสว่ นร่ วมดังกล่าว
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับการประเมินของ สุวจี กู๊ด (40) ตังแต่ปี
้
พ.ศ. 2546 ที่พบว่า
ผู้เข้ าร่วมในภาคส่วนที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับนโยบาย ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายนันๆ
้ ได้ เป็ นเพียงการ
เข้ าร่ วมแบบมารับรู้ เท่านัน้ และการประเมินของ ศุภวัลย์ พลายน้ อยและคณะ (39) ที่พบว่า ผู้เข้ าร่ วมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไม่มีการเตรี ยมตัวที่ดีพอก่อนการประชุม รวมถึงไม่เข้ าใจเนื ้อหาในเอกสารร่ างมติ ทําให้ ไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้

4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ างกันของภาคส่ วนต่ างๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งนโยบายบนฐานของ
ความรู้
การประเมินครัง้ นี ้พบว่า กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพของ คสช. ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ เกิด
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จนทําให้ เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้ าน โดยมีความสมดุลระหว่างข้ อมูลด้ านบวกและด้ านลบของ
ทางเลือกเชิงนโยบายในประเด็นทีน่ าํ มาพิจารณา เนื่องจากผู้เข้ าร่วมในการพัฒนานโยบายส่วนหนึง่ ขาดความรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขาดความรู้และขาดทักษะในการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง่ สอดคล้ องกับการประเมินกลไกสมัชชาสุขภาพตังแต่
้
ก่อนมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ของ สุวจี กู๊ด (40) ที่พบว่า “โดยภาพรวมการเรี ยนรู้ ทีเ่ กิดขึ ้นในเวทีสมัชชาสุขภาพยังอยู่ใน
ระดับขันของการรั
้
บรู้ แบบผิวเผิน (Surface) คือต่างฝ่ ายต่างได้ มารับรู้ เรื่ องราวทีถ่ กู นําเสนอหรื อถ่ายทอดในเวทีเป็ นส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถประเมินได้ วา่ การรับรู้เหล่านี ้ จะนําไปสูค่ วามเข้ าใจและการปฏิบตั ใิ นขันต่
้ อไปหรื อไม่”
Wade (91) ระบุว่าสภาวะแวดล้ อมเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ เกิดการถกแถลงจนเกิดการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ ในกระบวนการนโยบาย ถึงแม้ ว่าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีระบบและแบบแผนคล้ ายกับการจัดสมัชชา
อนามัยโลก แต่ความเป็ นระบบ ยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์ทําให้ ขาดความยืดหยุน่ และกลายเป็ นข้ อจํากัดในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และการถกแถลงอย่างลึกซึ ้ง (43, 92) โดยการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2555 ในมติที่ 11 ซึง่ เป็ น
มติเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ (93) ได้ เน้ นยํ ้าให้ เห็นข้ อจํากัดนี ้ นักวิจ ยั ได้ พบปั ญหาเดียวกันในสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่บางแห่งที่มีการนํารู ปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบตั ิ
ในทางตรงกันข้ าม Boyko และคณะ (94) เสนอว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีความซับซ้ อนควรมีกระบวนการที่
ยืดหยุน่ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมสามารถแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และถกแถลงจนนํามาซึ่งข้ อสรุ ปร่ วมกัน นอกจากนี ้ ประสบการณ์ใน
หลายประเทศเช่น ออสเตรเลีย ชีว้ ่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพโดยใช้ การถกแถลง ส่วนใหญ่ได้ ผลดีใน
ระดับชุมชน (95) เพราะมีจํานวนผู้เข้ าร่วมน้ อยและกระบวนการมีความยืดหยุน่ สูง
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4.3 การประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เมื่อมีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพขึ ้น จํ าเป็ นต้ องมีการประเมินผลนโยบายนัน้ ๆ เพื่อให้ ทราบถึง
ความก้ าวหน้ าของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิ ดขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ ในการหาทางแก้ ไขปรั บปรุ ง กระบวนการทํางานให้ มีความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ ตาม
นักวิจยั ไม่พบว่า คสช. และ สช. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีและเป็ นระบบของนโยบายสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาผ่านกลไก
ของ คสช. แม้ ว่า สช. จะมีการบันทึกบทเรี ยนและประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยตลอด แต่รูปแบบดังกล่าวไม่ใช่การติดตาม
และประเมินผลนโยบายสาธารณะ ทําให้ ขาดหลักฐานทีจ่ ะสนับสนุนให้ เห็นถึงผลสําเร็ จของกลไกการทํางานของตนเอง ดัง
ตัวอย่างของการติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะในเมือง Quebec ประเทศแคนาดา (96) ที่ดําเนินการโดย
นักวิจยั มืออาชีพร่ วมกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้ อง เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ทีแ่ สดงให้ กลุม่ ผู้บริ หารของเมืองเห็นถึง
ผลสําเร็ จของนโยบายสาธารณะรวมถึงผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการนํานโยบายสาธารณะนันๆ
้ ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ
นักวิจยั พบว่า คสช. ได้ แต่งตังคณะกรรมการขั
้
บเคลือ่ นและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ตังแต่ปี
้
พ.ศ. 2552 แต่เนื่องจากงานติดตามและประเมินผลในรู ปแบบของคณะกรรมการต้ องอาศัยกลยุทธที่เหมาะสม
และการดําเนินงานที่มีความต่อเนือ่ ง เป็ นระบบ ซึง่ ทําให้ เกิดภาระงานจํานวนมาก ดังเช่นกรณีศึกษาใน Quebec ทีแ่ สดง
ให้ เห็นว่าการติดตามและประเมินผลดําเนินการทีต่ ่อเนือ่ งและเป็ นระบบโดยนักวิจยั มืออาชีพร่ วมกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถเป็ นผู้ให้ แนวทางและข้ อแนะนํากับทีม
วิจยั ในภาพรวม มีสว่ นช่วยให้ การติดตามและประเมินผลสามารถสะท้ อนการทํางานและสามารถนํามาใช้ ในการปรับปรุ ง
กระบวนการได้ ถึงแม้ วา่ สช. ได้ ให้ นกั วิจยั มืออาชีพประเมินผลการดําเนินงานแต่ยงั ไม่มกี ารประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ทังนี
้ ้การประเมินผลอย่างหลังมีความยุง่ ยากและสลับซับซ้ อนต้ องวางแผนและใช้ ระยะเวลาในการประเมินยาวนาน (อาจ
ใช้ เวลาหลายปี ) แต่นกั วิจยั เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะดําเนินการ โดย สช. ควรมีเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบเรื่ องการติดตามและ
ประเมินผลอย่างจริ งจัง
จะเห็น ได้ ว่า ประเด็ นด้ านยุทธศาสตร์ ทงั ้ 3 มี ความเกี่ยวข้ อ งซึง่ กันและกันและเกี่ยวข้ องกับปั จจัยภายนอกที่
นอกเหนือการควบคุมของ คสช. และ สช. นอกจากนี ้ หลายปั จจัยเป็ นผลอันเนือ่ งมาจากบริ บทของสังคมอันยาวนาน เช่น
กลไกอํานาจในสังคมไทยที่มีความเหลือ่ มลํ ้าและไม่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมทางสังคม (97) โดยรัฐเป็ นผู้ชี ้นําและ
ประชาชนเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม หรื อกระแสโลกาภิวตั น์ท่ ีสร้ างแรงกดดันจากภายนอกประเทศให้ รัฐต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
พันธสัญญา กฎระเบียบที่กําหนดขึ ้นจากภายนอกประเทศ โดยทีป่ ระชาชนมีโอกาสน้ อยมากในการเข้ าไปมีส่วนร่ วม
อย่างไรก็ตาม นักวิจยั พิจารณาว่า หาก คสช. และ สช. สามารถทําความเข้ าใจกับข้ อจํากัดภายนอกเหล่านี ้ได้ อย่างดีย่อม
สามารถปรับปรุ งยุทธศาสตร์ และกลไกการทํางานให้ สอดรับกับข้ อจํากัดเหล่านี ้ ดังเช่นข้ อเสนอของ วิพุธ พูลเจริ ญและ
คณะ (41) ทีร่ ะบุว่าการหาฉันทามติอาจจะไม่เกิดขึ ้นหรื อเกิดขึ ้นได้ ยากในสังคมไทย เนือ่ งจากลักษณะคนไทยทีห่ วั อ่อน
และมีแนวโน้ มจะคล้ อยตามผู้อืน่ ได้ ง่าย ทําให้ ข้อสรุ ปทีไ่ ด้ การถกแถลงเกิดจากการยอมรับโดยปริ ยาย ไม่ได้ เกิดจากการ
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อภิปรายความเห็นต่างอย่างลึกซึ ้งและความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ จึงควรค้ นหากลไกหลักเกณฑ์ทีเ่ หมาะสม ในการได้ มาซึ่ง
นโยบายสาธารณะทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
ในประเด็นของตัวชี ้วัดทีใ่ ช้ ในการศึกษานี ้ นักวิจยั พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับตัวชี ้วัดทีใ่ ช้ ในการศึกษาของ ศุภวัลย์
พลายน้ อยและคณะ (39) ซึง่ ประเมินการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการประเมินดังกล่าว
เน้ นทีก่ ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเท่านัน้ จึงไม่ได้ มีตัวชี ว้ ดั ด้ านผลกระทบ แต่มีตวั ชี ว้ ัดเรื่ องการบริ หารจัดการแทน
นอกจากนี ้ ศุภวัลย์ พลายน้ อยและคณะ ไม่ได้ อภิปรายความเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมของตัวชีว้ ดั แต่ละตัว และการใช้
ตัวชีว้ ดั เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสมัชชาสุขภาพ นักวิจยั พบว่าตัวชี ้วัดเหล่านี ้ในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถ
สะท้ อนลักษณะสําคัญ (Key features) ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่ วม ภายใต้ การ
ดําเนินงานของ คสช. ได้ แต่เมื่อพิจารณาตัวชี ้วัดแต่ละตัว นักวิจยั มีข้อสังเกตดังนี ้
•

การใช้ ตวั ชี ้วัดในการประเมินผลอาจทําให้ การประเมินเน้ นเพียงบางขันตอนหรื
้
อผลลัพธ์บางประการของการ
ดําเนินงานในแต่ละกลไก ทังนี
้ ้กลไกต่างๆ เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น หรื อการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ อาจมีจดุ เน้ นที่แตกต่างกัน หากผู้ใช้ ตวั ชี ้วัดมิได้
ทําความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ อาจสรุปผลการประเมินอย่างไม่ถกู ต้ อง

• เนื่องจากปั จจัยนําเข้ าหรื อทรัพยากรทีใ่ ช้ ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Inputs ตาม CIPP model)
ไม่อยูใ่ นกรอบการประเมินด้ วยตัวชี ้วัด คณะผู้วิจยั จึงไม่ได้ กําหนดตัวชี ้วัดทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่ง
ของปั จจัยนําเข้ าได้ ถูกนํามาวิเคราะห์อยู่บ้าง ในขณะที่ประเมินประเด็นตามตัวชีว้ ดั อื่นๆ และการวิเคราะห์
ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของ คสช. (หัวข้ อ 3.3 ในบทที่
3) ตัวอย่างของปั จจัยนําเข้ าเหล่านี ้ ได้ แก่ ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการถกแถลง (สําหรับประเด็นนโยบายที่มี
ความยากง่ายแตกต่างกัน) เวลา งบประมาณ กําลังคน และอุปกรณ์ /เครื่ องมือของ สช. ที่จัดสรรให้ กับการ
พัฒนานโยบายในแต่ละกรณีศกึ ษา รวมทังเวลา
้
งบประมาณ กําลังคน และอุปกรณ์/เครื่ องมือทีใ่ ช้ สําหรับการ
พัฒนานโยบายในแต่ละกรณีศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ทังในส่
้ วนกลางและระดับพื ้นที่
เป็ นต้ น การทีส่ ามารถประเมินปั จจัยนําเข้ าได้ จะช่วยในการทําความเข้ าใจเรื่ องประสิทธิภาพของกระบวนการ
•

การประเมินประเด็นตามตัวชีว้ ดั “กระบวนการพัฒนานโยบาย” ทุกตัวชีว้ ดั ย่อย ต้ องการการเก็บข้ อมูลไป
ข้ างหน้ า (Prospective) โดยนักวิจยั เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดกระบวนการที่กําหนดสําหรับ
แต่ละกลไก จึงจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการประเมิน

•

ตัวชีว้ ดั “เนื ้อหาของนโยบาย” เน้ นการประเมินเฉพาะเนื ้อหาที่เป็ นคุณลักษณะของนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ในขณะทีเ่ นื ้อหาของนโยบายอาจสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของการนํานโยบายนันไปสู
้ ก่ ารปฏิบตั ิ เช่น ไม่
มีระบบบริ หารจัดการที่ดีรองรับ ต้ องการงบประมาณและทรั พยากรอื่นๆ ที่ผ้ ปู ฏิบัติไม่สามารถจัดหามาได้
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ต้ องการหน่วยปฏิบตั ิหลายหน่วยอยู่ใ นสายการบังคับบัญชาทีซ่ ับซ้ อนหรื ออยู่ต่างสายการบังคับบัญชา มี
แนวโน้ มทีจ่ ะมีอปุ สรรครวมทังการคั
้
ดค้ านอย่างรุนแรง เป็ นต้ น
•

ตัวชี ้วัดบางตัวไม่เหมาะสมหรื อมีความใกล้ เคียงกันซึ่งสามารถรวมให้ เหลือเป็ นตัวชี ้วัดกันได้ ในการประเมิน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภายใต้ การทํางานของ คสช. ตัวชี ้วัดเหล่านี ้ ได้ แก่
o

ตัวชีว้ ดั “การมีช่องทางการเข้ าร่ วมทีห่ ลากหลาย” ไม่มีความจําเพาะเพียงพอทีจ่ ะนํามาใช้ ในการ
ประเมิ น กระบวนการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื ่อ สุข ภาพ เนื ่อ งจากประเด็น ตามตัวชี ว้ ัด นี เ้ ป็ น
ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของการพัฒนานโยบายในระบอบประชาธิปไตยโดยทัว่ ไป

o

ตัวชี ้วัดบางตัวมีความเชื่อมโยง และสามารถรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นตัวชี ้วัดเพียงตัวเดียว เช่น ตัวชี ้วัดเรื่ อง
การได้ มาซึง่ ข้ อตกลงร่ วมกัน ครอบคลุมตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ หลายตัวในกลุ่ม การพัฒนานโยบาย เช่น การ
แสดงความคิดเห็นของตัวแทน การมีข้อมูลทีส่ มดุลกัน การแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและการตีความ อย่างไรก็
ตาม ตัวชี ้วัดย่อยๆ เหล่านี ้สามารถบอกถึงขันตอนของการพั
้
ฒนาหรื อเหตุการณ์สําคัญเพือ่ นําไปสูก่ าร
ได้ มาซึง่ ข้ อตกลงร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี

o

ประเด็นตามตัวชี ้วัด “เนื ้อหาของนโยบาย” เหมาะกับการนําไปใช้ ประเมินนโยบายในภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ภาคสุขภาพ (Non-health sector) เช่น นโยบายส่งเสริ มการลงทุนที่พฒ
ั นาโดยใช้ กรอบธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และการตัดสินใจกํ าหนดนโยบายโดยชุมชน หรื อต่อต้ านนโยบายของ
องค์กรปกครองท้ องถิ่นหรื อรัฐบาลกลางบนพื ้นฐานของข้ อมูลจากการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
(HIA) เป็ นต้ น เนือ่ งจากนโยบายเหล่านี ้มุ่งทีจ่ ะทําให้ เกิดประโยชน์ในด้ านอืน่ เช่น เศรษฐกิจ การค้ า
และอุตสาหกรรม จนอาจละเลยผลกระทบด้ านสุขภาพ จึงควรมีเนื ้อหาที่ชัดเจนว่า ผู้ที่เกี่ยวข้ องจะ
รับผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดขึ ้นต่อสุขภาพ ส่วนนโยบายในภาคสุขภาพ (Health sector) ย่อมมีวตั ถุประสงค์
หลัก ในการพัฒ นาสถานะทางสุข ภาพและความเป็ นธรรมด้ า นสุข ภาพอยู่แ ล้ ว ตัว ชี ว้ ัด นี จ้ ึ ง ไม่ มี
ประโยชน์เท่าทีค่ วรในการชี ้ให้ เห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายด้ านสุขภาพด้ วยกันเอง

• นโยบายส่วนใหญ่ทน่ี าํ มาเป็ นกรณีศกึ ษามีวตั ถุประสงค์ในการแก้ ปัญหาด้ านสุขภาพหรื ออาจทําให้ เกิดปั ญหา
ด้ านสุขภาพที่มีความซับซ้ อน และถูกกํ าหนดโดยหลากหลายปั จจัย เช่ น การแก้ ปั ญหาวัยรุ่น ไทยกับการ
ตังครรภ์
้
ทไ่ี ม่พร้ อม การประเมินตัวชี ้วัด “ผลกระทบจากนโยบาย” จึงทําได้ ยาก ต้ องดําเนินการในลักษณะของ
การศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ และเลือกใช้ วิธีการวิจัยแบบสหสาขาวิชาทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
ประเมินผลกระทบตามตัวชี ้วัดนี ้ของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการนําไปใช้ เป็ น
กรอบอ้ างอิง ไม่ใช่ตวั นโยบายโดยตรง
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4.4 ข้ อจํากัดของการศึกษา
แม้ วา่ การศึกษานี ้ต้ องการประเมินการะบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีด่ ําเนินการโดย คสช. โดย
มุ่งศึกษาตังแต่
้ การก่อรู ปนโยบายก่อนที่จะเข้ าสู่กลไกของ คสช. การพัฒนานโยบาย ไปจนถึงผลกระทบของนโยบาย
อย่างไรก็ตาม ด้ วยข้ อจํ ากัดของเวลาในการศึกษา ทําให้ นักวิจัยไม่สามารถเลือกวิธีเก็ บข้ อมูลแบบไปข้ างหน้ าตัง้ แต่
นโยบายก่อรู ป จนถึงประเมินผลกระทบ แต่นกั วิจยั เลือกทีจ่ ะศึกษานโยบายที่ได้ ผ่านกลไกของ คสช. ไปแล้ ว และใช้ วิธี
การศึกษาแบบย้ อนหลังด้ วยวิธีการทบทวนเอกสาร การสนทนากลุม่ และสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีต
จนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ ไม่ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนในบางประเด็นที่สําคัญ อันเนื่องมาจาก 1) เอกสารที่ค้นพบไม่ได้ รองรั บ
ประเด็นสําคัญอย่างครบถ้ วนและส่วนใหญ่เป็ นเอกสารที่ไม่ได้ เกิดจากกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ และ 2) การทีไ่ ม่
สามารถติดต่อสัมภาษณ์ผ้ มู ีบทบาทสําคัญกับนโยบายบางคนได้ เพราะเสียชีวติ ย้ ายถิ่น หรื อถอนตัวออกจากคณะทํางาน
รวมถึงข้ อจํากัดในเรื่ องความจําอันจํากัดของผู้ถูกสัมภาษณ์ อย่างไรก็ ตาม นักวิจัยพบว่า ข้ อมูลที่เก็บได้ มีความเพียง
พอทีจ่ ะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในขันกระบวนการ
้
และสามารถใช้ ผล
การวิเคราะห์ในการจัดทําข้ อเสนอแนะแก่ คสช. และ สช.
จากประสบการณ์ของนักวิจยั ในการเก็บข้ อมูลสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้ องกับกลไกการ
ทํางานของ คสช. และ สช. ในหลายประเด็นนโยบาย หลายกิจกรรม ซึ่งอาจทําให้ ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัศนคติ หรื อประสบการณ์ อาจไม่เจาะจงกับกรณีศึกษาใดกรณีศึกษาหนึง่
โดยตรง อย่างไรก็ ตาม ในกรณี นีม้ ีข้อดีที่นักวิจัยสามารถตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลหลายๆ ท่านว่าตรงหรื อ
สัมพันธ์กนั หรื อไม่ ดังนันข้
้ อมูลที่ได้ จึงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
นักวิจยั พบว่า ถึงแม้ สช. จะมีการจัดเก็บข้ อมูล บันทึกบทเรี ยนและประสบการณ์ การทํางานไว้ มากพอสมควร
เนื่องจาก คสช. และ สช. ได้ ทํากิจกรรมจํานวนมากร่ วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องนับหลายพันคน จึงมีภาระด้ านการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานของกิจกรรม ทําให้ ไม่สามารถสืบค้ นข้ อมูลสําคัญบางอย่างได้ หรื อไม่ได้ จดั เก็บข้ อมูลเหล่านัน้ ตัวอย่าง
ของข้ อมูลเหล่านี ้ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการประเมินการทํางานของ สช. ครัง้ ทีผ่ ่านมา รายชื่อผู้เข้ าร่ วมกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ บันทึกเสียงของการประชุมสมัชชา
สุขภาพ นอกจากนี ้ เนือ่ งจากกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายภายใต้ กลไก คสช. อาจไม่ได้ จดั โดย สช. เท่านัน้
ในบางกรณีจดั โดยหน่วยงานหรื อผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ซึ่งก็ทําให้ ไม่สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ เช่นกัน
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บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อาจกล่าวได้ วา่ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นหลักฐานและก้ าวสําคัญของประเทศใน
การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ข้ อค้ นพบจากการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพภายใต้ การดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็ นคณะกรรมการที่มีหน้ าที่สนับสนุนให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติจึงมีความสําคัญยิ่ง และนําไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเรื่ องนี ้ต่อไปใน
อนาคต นอกจากนี ้ ข้ อเสนอแนะทีร่ ะบุในบทนี ้ยังสามารถใช้ พจิ ารณาสําหรับองค์กรอืน่ ๆ ทีต่ ้ องการสนับสนุนให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ทังนี
้ ้นักวิจยั สรุปข้ อเสนอแนะเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
5.1) ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การทํางานของ คสช.
5.2) ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพือ่ สามารถสนับสนุน
การทํางานของ คสช.และหน้ าที่อื่นๆ ที่ระบุใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
5.3) ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่ องมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
5.4) ข้ อเสนอแนะสําหรับการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแต่ละกลไก

5.1 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การทํางานของ คสช.
5.1.1 คสช. ควรพิ จ ารณาความเป็ นไปได้ ข องการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบ Inside-Out
นอกเหนือจาก Outside-In ที่มอี ยู่แล้ ว
ทังนี
้ ้การดําเนินงานทีผ่ า่ นมาของ คสช. ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพผ่านกลไกธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพของ
นโยบายสาธารณะ และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรู ปแบบคณะกรรมการระดับชาติ จะเห็นได้ ว่ากลไก
ทังหมดนี
้
้อยูน่ อกระบบหรื อนอกกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ส่วนใหญ่ยึดโยงภายใต้ ระบบราชการ
ทังในระดั
้
บชาติและท้ องถิน่ จึงอาจกล่าวได้ ว่ากลไกการทํางานของ คสช. ทังหมดเป็
้
นการผลักดันประเด็นด้ านสุขภาพใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะจากภายนอก (Outside In) ในมุมมองของผู้กําหนดนโยบายที่อยูต่ ามหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
ซึง่ อาจส่งผลต่อความรู้สกึ ต่อต้ านหรื อไม่เห็นความจําเป็ นต้ องเข้ ามามีสว่ นร่ วมกับกลไกต่างๆ เหล่านันอย่
้ างกระตือรื อร้ น
ดังเห็นได้ จากข้ อค้ นพบก่อนหน้ านี ้ที่หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับนโยบายสาธารณะเหล่านันมั
้ กไม่ให้ ความ
ร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที ่เ ป็ นกลไกของ คสช.หรื อ ไม่ ย อมรั บ มติ ไ ปปฏิ บัติ ทัง้ ที ่บ างมติ ไ ด้ ผ่ า นการอนุ มัติ เ ห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี แล้ ว
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับบทเรี ยนในต่างประเทศ ที่มกั พบการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่ วมของประชาชน
และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียเกิดขึ ้นภายใต้ กลไกภายในองค์กรหรื อคณะกรรมการซึง่ เป็ นผู้กําหนดนโยบายเอง (Inside Out) เช่น
Citizen juries ในสหรัฐอเมริ กา (98) Citizen council ในอังกฤษ (99) หรื อ Planning cells ในเยอรมนี (98) ที่หน่วยงานผู้
กําหนดนโยบายสาธารณะด้ านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (กรณีของสหรัฐอเมริ กา) สุขภาพ (กรณีของอังกฤษ)
และพลังงาน เทคโนโลยีและการสื่อสาร (กรณีของเยอรมนี) เป็ นผู้คดั เลือกตัวแทนภาคประชาชนแบบสุม่ อย่างเป็ นระบบ
จํานวน 12-25 คน เพือ่ มาเรี ยนรู้ แบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและถกแถลงในนโยบายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขึ ้น โดยใช้ ข้อมูลจาก
ตัวแทนประชาชนประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะของหน่วยงานเหล่านันเอง
้ วิธีการดังกล่าวย่อมลดแรงต่อต้ าน
หรื อเพิ่มความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของข้ อเสนอแนะจากภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ วา่ วิธีการดังกล่าวอาจมีข้อจํากัดใน
เรื่ องของความสมํ่าเสมอ (Consistency) รวมถึงกระบวนการและเนื ้อหาในข้ อเสนอแนะของประชาชน เพราะตัวแทนภาค
ประชาชนในแต่ละกลุม่ ถูกคัดเลือกและมีสว่ นร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างอิสระต่อกัน
ทังนี
้ ้มีความเป็ นไปได้ ของการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่ วมของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ เสียชนิด Inside Out ในบริ บทของประเทศไทย เพราะในปั จจุบนั องค์กรผู้กําหนดนโยบายสาธารณะบางแห่งเริ่ มมี
ผู้แทนภาคประชาชนเข้ าไปมีตําแหน่งอย่างถาวร เช่น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรื อ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่ง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้ องกําหนดให้ มีผ้ แู ทนจากภาค
ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่ วม (100) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงจํานวนและวิธีการคัดเลือกผู้แทน รวมถึงกระบวนการ
ดําเนินงาน ยังไม่อาจกล่าวได้ วา่ คณะกรรมการเหล่านี ้ได้ ดําเนินการจนบรรลุวตั ถุประสงค์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง
ให้ ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ “จัดอย่างเป็ นระบบและอย่างมีสว่ นร่ วมเพื่อให้ ประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้ องได้ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรี ยนรู้ อย่างสมานฉันท์ เพือ่ นําไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ”
ในการดําเนินงานดังกล่าว คสช. ควรทําหน้ าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียเข้ าไปมีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะในระบบเดิมทีเ่ ป็ นกลไกกําหนดนโยบายสาธารณะหลักของสังคม โดยอาจ
เข้ าไปให้ ข้อชี ้แนะในด้ านกระบวนการ ส่งเสริ มและยกย่องหน่วยงานที่ดําเนินการตามหลักการใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ทีว่ ่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ด้านสุขภาพ (หมวดที่ 1) ทังนี
้ ้อาจประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนในสังคมได้ รับทราบ หรื ออาจทํา
หน้ าทีใ่ นการส่งเสริ มการวิจัยและพัฒนาวิธีการคัดเลือกผู้แทน การจัดเตรี ยมข้ อมูล การถกแถลง หรื อผลลัพธ์ ของการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เพือ่ นําองค์ความรู้เหล่านันกลั
้ บมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการทํางานของทุกฝ่ าย
ร่วมกัน
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5.1.2 คสช. ควรพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ ท่ ีชูธงเรื่ องสุขภาพอย่ างเด่ นชัดและควรปรั บปรุ งกระบวนการมีส่วน
ร่ วม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนและผู้มสี ว่ นได้ เสียในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีการแลกเปลีย่ นองค์
ความรู้ และเรี ยนรู้ อย่างสมานฉันท์ นบั เป็ นส่วนประกอบของธรรมาภิบาลที่ดีและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล หลักการ
เหล่านี ้ใช้ อย่างแพร่หลายทังในและนอกระบบสุ
้
ขภาพ อย่างไรก็ตาม ด้ วยความตระหนักและกระตือรื อร้ นของผู้เกี่ยวข้ องใน
ระบบสุขภาพทํา ให้ เกิ ด พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที ่ให้ ความสํา คั ญกับประเด็ นด้ านสุ ขภาพ ซึง่ ถื อ ได้ ว่า มี
ความสําคัญต่อสุขภาวะของประชาชน จากการประเมินนีพ้ บว่า ในบางกรณี ประชาชนหรื อผู้กําหนดนโยบายอาจให้
นํ ้าหนักหรื อความสําคัญกับประเด็นอืน่ ๆ มากกว่าประเด็นด้ านสุขภาพ เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ บคุ คลเหล่านัน้
ต่อต้ านกลไกการทํางานของ คสช.ทีช่ ธู งประเด็นด้ านสุขภาพเป็ นสําคัญเหนือประเด็นอืน่ ๆ ทังนี
้ ้นักวิจยั มิได้ เห็นด้ วยทังหมด
้
กับการให้ ความสําคัญในประเด็นอืน่ ๆ มากกว่าประเด็นด้ านสุขภาพ เพียงแต่พิจารณาว่าความถูกต้ อง (Legitimacy) และ
เหมาะสมของนโยบายสาธารณะควรตัดสินบนความต้ องการของประชาชนในสังคม ซึง่ บางกรณี ความต้ องการของ
ประชาชนอาจมิได้ วางอยู่บนหลักการด้ านสุขภาพเสมอไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้ องมีหน้ าที่ในการปกป้องและชดเชย
ความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึ ้นกับคนบางกลุม่ ในขณะทีป่ ระชาชนกลุม่ อื่นได้ ประโยชน์มากกว่า
ผลการประเมินในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นได้ ชดั เจนว่ากลไกการทํางานของ คสช. ตังแต่
้ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ทําให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องสําคัญซึ่งอยู่นอกระบบสุขภาพ ต่างรู้ สึกถูกกดดันและบางครัง้ ไม่เข้ าใจในเจตนารมณ์ของการ
พัฒ นานโยบายสาธารณะเพื อ่ สุข ภาพ ดัง ตัว อย่ า งของการอภิ ป รายในกรณี น โยบายการส่ง เสริ ม การลงทุน ของ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) ในประเด็นธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ข้ อ 43 ที่
ระบุวา่ “ระบบบริ การสาธารณสุขต้ องเป็ นระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ราคาไม่แพง ระบบบริ การนี ้ต้ อง
สอดคล้ องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ และรัฐควรสนับสนุนระบบทีม่ ีหัวใจของความเป็ นมนุษย์ ทีม่ ุ่งเน้ นประโยชน์
สาธารณะเป็ นหลักโดยไม่สนับสนุนระบบบริ การสาธารณสุขที่มงุ่ เน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ” ซึ่ง “การบริ การสาธารณสุขที่
มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ” หมายความว่า “การบริ การสาธารณสุขในลักษณะทีม่ ุ่งหวังทํากําไรสูงสุดตามกลไกตลาด
เพื่อนํากําไรมาแบ่งกันในหมู่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทัว่ ไป” ทีม่ ีหลายฝ่ ายไม่เห็นด้ วยกับการไม่
สนับสนุนการส่งเสริ มการลงทุนของระบบบริ การสาธารณสุขทีม่ งุ่ เน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ ส่งผลให้ ทีส่ ดุ ข้ อเสนอจากการ
การทํางานร่วมกันระหว่างบีโอไอและ สช. ไม่ได้ ถกู นําไปปฏิบตั ิ
ดังนัน้ เพือ่ ลดความรู้ สกึ ดังกล่าว คสช. และ สช. อาจต้ องพิจารณาหาจุดสมดุลในการทํางานร่ วมกับหน่วยงาน
เหล่านัน้ ให้ เกิดความรู้สกึ ว่าการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพเป็ นของทุกคน สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ทุกประเภทของ
นโยบายและไม่ขดั กับพันธกิจหลักของหน่วยงานนันๆ
้ ทังนี
้ ้ประเด็นด้ านสุขภาพควรพิจารณาเป็ นปั จจัยสําคัญหนึง่ ร่ วมกับ
ประเด็นอื่นๆ ตามแต่บริ บทของนโยบาย โดย คสช. และ สช. ยินดีและพร้ อมที่จะสนับสนุนให้ มีการใช้ กระบวนการมีสว่ น
ร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคม การใช้ ข้อมูลและเหตุผลจากการถกแถลง ให้ ได้ ฉนั ทามติทีเ่ ป็ นทีต่ ้ องการของทุกฝ่ าย ไม่ว่า
ผลลัพธ์ นโยบายสุดท้ ายจะให้ นํ ้าหนักประเด็นด้ านสุขภาพมากน้ อยเพียงใด (ตราบที่ยงั มีมาตรการที่ดีในการปกป้องและ
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ชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นกับคนบางกลุม่ ) ทังนี
้ ้ในประเด็นดังกล่าวยังเกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์ของ สช. ที่ถกู ระบุวา่
มีแนวโน้ มให้ การสนับสนุนตัวแทนจากภาคประชาสังคมหรื อกลุม่ คนที่ชปู ระเด็นด้ านสุขภาพเป็ นสําคัญ คสช. และ สช.จึง
ควรชูภาพลักษณ์ที่เป็ นกลาง ให้ การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่ วม โดยให้ ความสําคัญกับความ
คิดเห็นของทุกฝ่ าย

5.1.3 คสช. ควรให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมและการแบ่ งปั นข้ อเท็จจริงและการตีความในกลไกต่ างๆ
จากรายงานผลการประเมินในครัง้ นี ้จะเห็นได้ ว่ากลไกสมัชชาสุขภาพประสบกับข้ อจํากัดสําคัญ ได้ แก่ การมีสว่ น
ร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็ นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก และการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและการตีความ ทังนี
้ ้
ข้ อจํากัดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์ การทํางานของ คสช. โดยตรง เพราะมีผลต่อความถูกต้ องเหมาะสมของ
นโยบาย โดยการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและการตีความมีผลสําคัญต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรี ยนรู้ อย่างสมานฉันท์
เพื่อนําไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดังที่ระบุใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จากผลการประเมินนําไปสู่
ข้ อเสนอแนะทังเชิ
้ งยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมและการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ งและการตีความ
ดังต่อไปนี ้
ก. ให้ความสําคัญกับความเป็ นตัวแทน
โดยนิยามทีใ่ ช้ ในการประเมินครัง้ นี ้ ตัวแทนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เข้ ามาร่ วมในกระบวนการนัน้ นอกจากเป็ น
ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ทังที
้ ่ได้ และเสียประโยชน์ เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย ในสัดส่วนอย่างเหมาะสมแล้ ว ยังต้ องสามารถ
แสดงออกซึ ง่ ความเป็ นตัว แทนของกลุ่ม นัน้ ๆ ได้ อ ย่า งมี คุณ ภาพ สามารถสือ่ สารผลประโยชน์ ข องกลุ่ม และ/หรื อ
วัตถุประสงค์ของกลุม่ ของตนออกมาได้ มิใช่แสดงออกในฐานะของบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Renn (101) และ
Webler (102) ทีเ่ น้ นยํา้ ว่าการมี ส่วนร่ วมอย่างแท้ จ ริ งจะเกิ ด ขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่ว นได้ ส่วนเสีย มี
ความสามารถในการใช้ ความรู้ ทําความเข้ าใจ แปรผลและสื่อสารต่อตัวแทนกลุ่มอืน่ ๆในการถกแถลง มิฉะนันก็
้ ไม่อาจ
กล่าวได้ วา่ ข้ อสรุปที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากฉันทามติอย่างแท้ จริ ง เอกสารที่เป็ นบทเรี ยนในหลายประเทศอภิปรายถึงวิธีการ
คัดเลือกและจํานวนตัวแทนที่เหมาะสม ถึงแม้ ไม่มีข้อสรุ ปที่ชัดเจนแต่สว่ นใหญ่เห็นด้ วยกับการคัดเลือกตัวแทนแบบสุ่ม
มากกว่าตามความสมัครใจหรื อเจาะจง และเสนอว่าขนาดของกลุม่ ที่เหมาะสมสําหรับการอภิปรายถกแถลงคือ 20-30 คน
(94)
Lavis และคณะ (103) ยังได้ เสนอให้ ใช้ เครื่ องมือทีเ่ รี ยกว่า ‘Stakeholder mapping’ หรื อ ‘Political mapping’
ซึง่ เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนํามาใช้ ในการกําหนดกลุม่ คนที่ควรเข้ าร่วมใน
สมัช ชาสุข ภาพ จากนัน้ ให้ คัด เลื อ กบุค คลที ่เ ป็ นตัว แทนของกลุ่ม ตามความสามารถที ่จ ะแสดงออกถึ ง มุม มองหรื อ
ประสบการณ์ของคนในกลุม่ นันๆ
้ และสามารถทีจ่ ะไปสือ่ สารหรื อดําเนินกิจกรรมกับคนในกลุม่ ของตนในภายหลัง
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ข. สร้างกระบวนการทีเ่ หมาะสม
Renn (101) และ Webler (102) ได้ ระบุถึงความสําคัญของ ‘กระบวนการที่เหมาะสม’ (Appropriate procedure)
ในการสนับสนุน ช่วยเหลือให้ ตวั แทนทุกกลุม่ มีความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะได้ อย่างใกล้ เคียงกัน เช่น
การสนับสนุนข้ อมูลสําคัญที่ยอ่ ยให้ อยู่ในภาษาและรู ปแบบที่เหมาะสมกับคนทุกกลุม่ ก่อนสมัชชาฯ การสร้ างบรรยากาศ
ในสมัชชาฯ กระตุ้นให้ ทกุ คนสามารถพูดในประเด็นทีค่ ิดว่าสําคัญโดยไม่ถกู จํากัด (Free-range discussion) การรักษา
ความลับ การให้ เวลาและโอกาสอย่างทัว่ ถึง รวมถึงการมีกฎสําหรับการมีสว่ นร่ วมทีเ่ หมาะสม (Rules of engagement)
โดยกฎดังกล่าวควรส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเห็นความสําคัญของการฟั งผู้อืน่ อย่างตังใจ
้ ให้ เกียรติและความเสมอภาคกับ
ตัวแทนของทุกกลุม่ ไม่อภิปรายในประเด็นซํ ้า ทังนี
้ ้ Wade (91) และ Lavis และคณะ (103) พบว่ากฎเหล่านี ้มีความสําคัญ
มากในกรณีประเด็นที่มีความซับซ้ อน มีผลประโยชน์เดิมพันสูง ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีความรู้ สกึ ปลอดภัย มีความเชื่อมัน่
ต่อกระบวนการและตัวแทนผู้เข้ าร่วมประชุมท่านอืน่ ๆ
Pratchett (104) และ Crosby (105) กล่าวถึงเวลาที่ใช้ ในการถกแถลงทีค่ วรจัดให้ อย่างพอเพียงเพราะมีสว่ น
สําคัญมากต่อการแบ่งปั นข้ อเท็จจริ ง การมีข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน การพัฒนาศักยภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีม่ ีสว่ นร่ วม
การลดลงของความเห็นที่แตกต่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ และการตัดสินใจทีเ่ ป็ นผลมาจากความรู้ที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้
กระบวนการทีเ่ หมาะสมต้ องให้ โอกาสแก่ตวั แทนทุกกลุม่ ในการโต้ แย้ งข้ อมูลทีใ่ ห้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมก่อนการประชุมสมัชชาฯ หรื อ
ข้ อมูลที่ระบุถึงในระหว่างการประชุมสมัชชาฯ และทังสองยั
้
งเสนอแนะว่า ทีมวิชาการหรื อคนกลางผู้ดําเนินรายการควรใช้
ข้ อมูลจากการรับฟั งจากการถกแถลงมากกว่าข้ อมูลที่ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ค. ให้ความสําคัญกับหลักฐานทางวิ ชาการในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
Carcasson (106) ระบุวา่ การถกแถลงคือกระบวนการเรี ยนรู้ การถกแถลงจะมีนยั ยะที่สําคัญก็ต่อเมือ่ การถก
แถลงเริ่ มต้ นและดําเนินไปบนหลักฐานของข้ อเท็จจริ งที่เป็ นกลางมากทีส่ ดุ ในการนี ้หลักฐานจากงานวิจัยนับได้ ว่าเป็ น
แหล่งข้ อมูลสําคัญที่มีความเชื่อถือและสามารถพิจารณาตรวจสอบได้ อย่างกว้ างขวาง ดังนัน้ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะควรมีความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องได้ อย่างไม่มีข้อจํา กัด สามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างเป็ นระบบ และสามารถสือ่ สารกับตัวแทนกลุม่ ต่างๆให้ เข้ าใจเนื ้อหา ข้ อเท็จจริ งก่อน
การถกแถลง เพื่อลดช่องว่างของความรู้และทําให้ การถกแถลงเป็ นไปอย่างเสมอภาคในตัวแทนทุกกลุม่ ไม่ถกู โน้ มนําโดย
ตัวแทนจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง จากการประเมินครัง้ นี ้พบว่า สช. ยังมีข้อจํากัดในการเข้ าถึงนักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
นักวิชาการทีม่ ีข้อมูลทีข่ ดั แย้ งกับนักวิชาการกลุ่มหลักทีส่ นับสนุน สช. มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ มีผลต่อภาพลักษณ์ เรื่ อง
ความเป็ นกลาง และยังไม่มีการจัดทําข้ อมูลสนับสนุนก่อนการถกแถลงอย่างเป็ นมาตรฐานและสมํ่าเสมอ นักวิจยั จึงเสนอ
ให้ สช.มีนโยบายและจัดทําแนวทางทีช่ ดั เจนในการทํางานร่วมกับนักวิชาการกลุม่ ต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้ อมูลนักวิชาการที่
มีความเห็นแตกต่างกันในแต่ละประเด็น แนวทางการเลือกใช้ ข้อมูลตามความน่าเชื่อถือ (Hierarchy of evidence) และ
แนวทางสือ่ สารก่อนการถกแถลง
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5.2 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สช.
5.2.1 จัดให้ มีหน่ วยจัดการความรู้ในองค์ กร (In-house knowledge management unit)
ดังที่กล่าวในส่วนที่แล้ วว่าการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่วมผ่านวิธีการถกแถลงคือกระบวนการเรี ยนรู้
ดังนันหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สช. มีความจําเป็ นต้ องมีระบบบริ หารจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ เพื่อทํา
หน้ าที่รวบรวมความรู้ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามเหล่งต่างๆ หรื อความรู้ แฝงเร้ น (Tacit knowledge) ที่อยูใ่ นตัวบุคคลใน
องค์กรหรื อเครื อข่ายให้ กลายเป็ นความรู้ ชัดแจ้ ง (Explicit knowledge) เพือ่ เหมาะสมกับการถ่ายทอด ซึง่ การจัดการ
ความรู้ นี ้จะช่วยยกระดับความรู้ เหล่านันให้
้ รอบด้ านและแม่นตรงยิ่งขึ ้น สะดวกต่อการประยุกต์ใช้ ในอนาคต การจัดการ
ความรู้ มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ทําให้ องค์กรสามารถรักษาความเชีย่ วชาญ ความชํานาญ และความรู้ ทีอ่ าจสูญ
หายไปพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้น ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทําให้ การตัดสินใจเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว
และมีคณ
ุ ภาพ ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถปรับตัวและเพิม่ มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านมากขึ ้น เป็ นต้ น
การจัดการความรู้ ของ สช. ควรดําเนินการใน 3 ส่วน คือ 1) การจัดการความรู้ ของบุคลากรภายใน สช. เองให้ มี
ความสามารถในการใช้ องค์ความรู้ทงของ
ั ้ สช.และองค์ความรู้ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนํามาใช้ ในการสนับสนุนการทํางาน
ตามกลไกต่างๆ ของ คสช. สรุ ปบทเรี ยนและวางแผนการทํางานในอนาคต 2) การจัดการความรู้ ให้ แก่บคุ ลากรในองค์กร
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตัง้ แต่หน่วยงานกํ าหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ ให้
สามารถรวบรวมและทําความเข้ าใจกับความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายนันๆ
้ 3) การจัดการความรู้ แก่ประชาชนในสังคม ให้
ตระหนัก เข้ าใจและสามารถมีส่วนร่ ว มในนโยบายได้ อย่า งเหมาะสม จะเห็ นได้ ว่า การจัดการความรู้ ในแต่ล ะส่วนมี
วัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน
ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ ซึ่งนักวิจยั ประสบในระหว่างการประเมินคือ การจัดเก็บข้ อมูลและ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆขององค์กร นักวิจยั เสนอให้ มีการจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้ อมูลอิเล็กโทรนิคและมี
การเก็บรายละเอียดในการประชุมในลักษณะของการถอดเทปบันทึกการประชุม (Verbatim) ทีส่ ําคัญอย่างละเอียด เช่น
การประชุมสมัชชาสุขภาพฯ และการประชุมคณะกรรมการระดับชาติต่างๆ ทังนี
้ ้นอกเหนือจะเป็ นหลักฐานที่สําคัญหาก
ต้ องการตรวจสอบจากทุกฝ่ ายแล้ ว ยังช่วยให้ นกั วิชาการและนักวิจยั สามารถนํามาใช้ วิเคราะห์เพือ่ ทําความเข้ าใจบริ บท
และบทบาทของผู้แสดงแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ ตาม ประเด็นนี ้ควรพิจารณาร่ วมกับความเป็ นส่วนบุคคลและการรักษา
ความลับของผู้เข้ าร่ วมประชุมดังทีไ่ ด้ กล่าวในช่วงต้ น นักวิจยั เสนอให้ มีการเซ็นชื่อยินยอมรับทราบหากต้ องการเผยแพร่
ข้ อมูลเหล่านี ้ในฐานข้ อมูลสาธารณชน (อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลสําคัญเหล่านี ้ควรมีการจดบันทึกไว้ ถึงแม้ นจะไม่เปิ ดเผยก็
ตาม)
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5.2.2 พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Working manual) ขององค์ กร
คู่มือการปฏิบตั ิงานเป็ นเอกสารที่ระบุถึงแนวทางการทํางาน ข้ อกําหนดมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนขันตอนและ
้
รายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องในการปฏิบตั ิงาน (107) คู่มือการปฏิบัติงานเปรี ยบเสมือนแผนทีบ่ อก
เส้ นทางการทํางานทีม่ ีจุดเริ่ มต้ น และสิ ้นสุดของกระบวนการ คู่มือการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมกับงานของ สช. ที่มี
กระบวนการทํางานทีซ่ บั ซ้ อน หลายขันตอนและเกี
้
่ยวข้ องกับคนหลากหลายกลุม่ คูม่ ือการปฏิบตั ิงานจะช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายทราบว่าตนเองสามารถมีสว่ นร่ วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะได้ อย่างไร เมือ่ ใด หรื อการทํางานร่ วมกับกลุม่
ธุรกิจเอกชนทีอ่ าจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนจะมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร การมีคู่มือการปฏิบตั ิงานยังช่วยส่งเสริ มให้ มีการ
ตรวจสอบและพัฒ นาวิธี ก ารทํ า งานให้ ดี ขึน้ ในอนาคต เพราะเมื อ่ มี ก ารเขี ย นเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรย่อ มง่า ยต่อ การ
ตรวจสอบและแก้ ไขปรับปรุงเมื่อพบว่าคูม่ ือปฏิบตั ิงานยังไม่เหมาะสม
คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านสามารถพัฒ นาได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น ระเบี ย บปฏิ บัติ คู่มื อ การปฏิ บัติ ง าน รู ป ภาพ หรื อ
แบบฟอร์ ม ซึง่ ควรพิจารณาตังแต่
้ ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าคู่มือการปฏิบตั ิงานสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้ และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของงานนันๆ
้ ในการพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานมีขนตอนที
ั้
่สําคัญตัง้ แต่
ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารหรื อประสบการณ์ สังเกตการปฏิบตั ิงานจริ ง จัดทํา Work Flow อย่างง่าย และทํา
รายละเอียดในแต่ละขันตอน
้
จัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ต่อร่ างรายละเอียดในคู่มือและปรับแก้ ไข
ทดสอบคูม่ อื โดยให้ ทงผู
ั ้ ้ ปฏิบ ตั ิและผู้ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิพิจารณา เผยแพร่ และฝึ กอบรมรวมทังทดสอบความเข้
้
าใจของผู้ใช้ งาน
และรวบรวมข้ อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงคูม่ อื ให้ เกิดการนําไปใช้ และประสิทธิผลของคูม่ อื (108)

5.2.3 ให้ นิยามกับถ้ อยคําเฉพาะที่นิยมใช้ ในกลุ่มและจัดแบ่ งประเภทของเอกสารขององค์ กร
จากการประเมินครั ง้ นีน้ กั วิจัยพบถ้ อยคําจํานวนมากทังภาษาไทยและอั
้
งกฤษทีใ่ ช้ กันอย่างแพร่ หลายในกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสมัชชาสุขภาพ ถ้ อยคําเหล่านี ้ เช่น ลมใต้ ปีก ห้ าตัวจี๊ด ห้ องยืดเยื ้อ ฉันทามติ การถกแถลงและอํานาจ
อ่อน (Soft power) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนานโยบายภายใต้ การทํางานของ คสช. ในการ
ประเมินครัง้ นี ้พบว่า ถึงแม้ ถ้อยคําเหล่านี ้จะใช้ อย่างทัว่ ไปแต่มีความเข้ าใจในความหมายของถ้ อยคําที่แตกต่างกัน และใน
บางครัง้ อาจสร้ างความเข้ าใจผิดหรื อเกิดปั ญหาในการสื่อสารภายในและระหว่างกลุม่ เช่น การใช้ Soft power ในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ คือการพยายามสรุปประเด็นการสนทนาด้ วยความประนีประนอม หลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง เป็ น
ต้ น ดังนัน้ นักวิจยั เสนอให้ สช. พิจารณาว่าถ้ อยคําใดที่มีความจําเป็ นทีใ่ ช้ สําหรับสื่อสาร ควรมีการนิยามถ้ อยคําเหล่านี ้
อย่างเป็ นกิจจะลักษณะเพื่อป้องกันความเข้ าใจผิด การตีความที่หลากหลาย ซึง่ บางครัง้ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
แลกเปลีย่ นความรู้หรื อการถกแถลง
นอกเหนือจากประเด็นเรื่ องถ้ อยคําทีใ่ ช้ อย่างไม่เป็ นทางการแล้ ว นักวิจยั ยังเสนอให้ สช.พิจารณาจัดประเภทของ
เอกสารที่ผลิตและเผยแพร่ในนามของ สช. ให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบว่าเอกสารใดทีเ่ ผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ ผ่านการรับรองจาก
คสช. เอกสารใดเป็ นผลสรุ ปอย่างเป็ นทางการ (มีการรับรองรายงาน) จากการประชุมต่างๆ ที่ คสช. หรื อ สช. จัด ขึน้
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เอกสารใดเป็ นบันทึก การถอดบทเรี ยนของผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าทีข่ อง สช. การจัดแยกและให้ ข้อมูลถึงประเภทของเอกสาร
แก่ผ้ อู า่ นจะช่วยให้ ผ้ อู า่ นตระหนักและเลือกใช้ เอกสารเหล่านี ้ได้ อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ
5.2.4 จัดให้ มีหน่ วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation unit)
สช. ควรจัดให้ มีการติดตามและประเมินผลทังภายใน
้
(โดยบุคคลากรของ สช.เอง) และภายนอกอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบ ทังการติ
้
ดตามและประเมินผลกระบวนการทํางานของ คสช. สช. และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบาย
และติดตามและประเมินผลความก้ าวหน้ าของนโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพที่พฒ
ั นาผ่านกลไกต่างๆ ทังนี
้ ้ควรดําเนินการ
เก็บข้ อมูลประเมินผลไปข้ างหน้ า (Prospective approach) เพื่อลดข้ อจํากัดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสําคัญ ความเป็ น
เหตุเป็ นผล และข้ อจํ ากัดเรื่ องความทรงจํ าของผู้ให้ ข้ อมูลหรื อ การมีอยู่ของข้ อมูล ยกตัวอย่างเช่น การศึก ษาการนํ า
ประชาธิปไตยแบบถกแถลงไปใช้ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ณ เมือง Zeguo ประเทศจีน (109) ซึ่งระหว่างการถก
แถลง นักวิจยั ได้ ทาํ การประเมินในด้ านต่างๆ เช่น ความเป็ นตัวแทน การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ/ความคิดเห็นต่อนโยบายอัน
เป็ นผลจากการถกแถลง เป็ นต้ น ผ่านการทําโพลล์เสวนา (Deliberative polling) ทําให้ ได้ ข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์ และเห็น
ผลกระทบที่เกิดจากการถกแถลงต่อความคิดเห็นของผู้คนที่มีตอ่ นโยบายสาธารณะได้ อย่างชัดเจน
ในบางกรณี สช. ควรสนับสนุนให้ มีการวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ให้ ทราบถึงวิธีการ ช่องทางของการสร้ างการมีสว่ นร่ วม
การถกแถลง เช่น ในการศึกษาของ Abelson และคณะ (68) ทีท่ ดลองการหาฉันทามติผ่านการสํารวจ การถกแถลงทาง
โทรศัพท์ และการถกแถลงแบบเผชิญหน้ า ซึง่ ให้ ข้อสรุปว่าการถกแถลงแบบหลังสุดมีประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี
้ ้ผลการวิจยั ที่
ได้ ควรนํามาใช้ ปรับปรุงแผนและกิจกรรมการทํางานขององค์กรอย่างเป็ นระบบต่อไป

5.3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่ องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
5.3.1 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจของผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง (Political mapping)
ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพและการผลักดันให้ เกิดการนําไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ ต้ องการการ
มีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยมีผ้ แู สดงหลัก (Key actors) ซึ่งเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
และขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในแต่ละพืน้ ที่และในส่วนกลาง ซึง่ ความแตกต่างนีจ้ ะ
แปรเปลี่ยนตามบริ บทของประเด็นนโยบาย การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละพื ้นที่ ซึ่งผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ประเด็นนโยบายต่างมีข้อเด่นและข้ อด้ อยที่แตกต่างกัน แต่สามารถทํางานเสริ มกันได้ ดังนัน้ ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพหนึง่ ๆ ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอํานาจของผู้ที่เกี่ยวข้ อง (Political mapping) ซึ่งเป็ นการ
ประเมินความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ทีม่ ีบทบาทหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
รวมถึงประเมินผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเหล่านีท้ ่ีอาจจะมีต่อผลลัพธ์ ที่ต้องการ (110) เพื่อประเมินบริ บทเชิ ง
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อํานาจที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย ทังนี
้ ้การวิเคราะห์ผ้ ูสว่ นได้ ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) เป็ นส่วนหนึ่งของ Political
mapping (111) ที่สามารถวิเคราะห์ หาผู้แสดงหลัก และศักยภาพของผู้แสดงหลัก ที่จะมีผลต่อผลลัพธ์ ของนโยบาย
รวมถึงรูปแบบของความเชื่อมโยงว่าอยูใ่ นลักษณะของการเสริ มพลังหรื อขัดแย้ งกัน Political mapping จึงเป็ นเครื่ องมือที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ โดยการทํา Political mapping จะใช้ เครื่ องมือในการวิจยั เชิง
คุณภาพในการศึก ษาและวิเคราะห์ เช่ น การทบทวนวรรณกรรม (การทบทวนเอกสารทางราชการ หรื อ ข่าวในหน้ า
หนังสือพิมพ์) การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก การทําสนทนากลุม่ (Focus group discussion)
ในการทํา Political mapping จําเป็ นต้ องทําอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการเมืองหรื อนโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนันการทํ
้
า Political mapping อาจจะต้ องทําทุกปี เพือ่ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (112) และ
เพื่อให้ แนวทางการทํางานร่ วมกับผู้แสดงหลักของ สช. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะมากทีส่ ดุ ตัวอย่าง
การทํา Political mapping ของประเทศไทย เช่น การผลักดันนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ซึ่ง
การทํา Political mapping อาจจะเริ่มทําตังแต่
้ การพัฒนานโยบายสาธารณะในแต่ละประเด็น (113)

5.3.2 การจัดการความรู้
หากต้ องการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ จําเป็ นจะต้ องบริ หารจัดการความรู้ ภายในองค์กรให้ เป็ นระบบ เพื่อส่งเสริ ม
ให้ บคุ ลากรเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อน่ื เครื่ องมือหลากหลายประเภทถูก
สร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ ในแต่ละกระบวนการหลักของการจัดการความรู้ (ได้ แก่ การค้ นหาความรู้ การสร้ างความรู้ การจัดความรู้
ให้ เป็ นระบบ การประมวลผลและกรั่นกรองความรู้ และการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน) (114) ทังนี
้ ้รู ปแบบการ
จัดการความรู้นนมี
ั ้ หลายรูปแบบด้ วยกัน โดยส่วนใหญ่มีการดําเนินกิจกรรมใน 4 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่
ก. การก่อความรู้ (Knowledge construction)
ข. การทําให้ ความรู้เป็ นรูปธรรม (Knowledge embodiment)
ค. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge disseminate)
ง. การประยุกต์ใช้ ความรู้ (The application of knowledge)
ซึ่ง สช. อาจหารู ปแบบการจัดการความรู้ ทีเ่ หมาะกับบริ บทขององค์กรและเลือกไปเป็ นแบบตังต้
้ นในการจัดการ
ความรู้ขององค์กรและระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ในทีน่ ี ้นักวิจยั ขอเสนอตัวอย่างรูปแบบของการจัดการความรู้ โมเดล
SECI ซึง่ สามารถใช้ ได้ ทงสํ
ั ้ าหรับจัดการความรู้ทงภายในและระหว่
ั้
างองค์กรในสังคม
โมเดล SECI (Socialization-Externalization-Combination-Internalization model พัฒนาโดย ศ.อิคจุ ิโร่ โนนากะ
(รู ปที่ 4) ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อแนวคิดด้ านการจัดการความรู้ ของประเทศญี่ปุ่น (115) ได้ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ าง
ความรู้ ผ่า นการเปลีย่ นรู ป แบบระหว่า งกัน ของความรู้ แฝงเร้ น (Tacit knowledge) และความรู้ ชัด แจ้ ง (Explicit
knowledge) ประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่
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ก. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Socialization) – กระบวนการถ่ายโอนความรู้ โดยตรงระหว่างกลุม่ คนหรื อบุคคล เป็ น
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความเชื่อ ข้ อคิดเห็นระหว่างกัน
ข. การสกัดความรู้จากตัวคน (Externalization) – เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญในการเปลี่ยนความรู้ แฝงเร้ น ให้ เป็ นความรู้
ชัดแจ้ ง จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อความรู้แฝงเร้ นถูกนําออกมาเปิ ดเผยจนกลายเป็ นความรู้ชดั แจ้ งใหม่
ค. การผนวกความรู้ (Combination) – เป็ นการรวบรวมความรู้ ชัดแจ้ งมากมาย หลากหลายมาจัดกลุ่ม จัด
หมวดหมู่ ได้ เป็ นความรู้ชดั แจ้ งทีย่ กระดับขึ ้นและอยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้ อมจะเผยแพร่
ง. การผนึกความรู้ (Internalization) – การนําความรู้ที่ได้ ยกระดับแล้ วไปปฏิบตั ิ ผ่านการประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์
กระบวนการทํางาน วิธีการใหม่ หรื อปรับปรุงของเก่า เกิดคุณค่าและมูลค่า และในกระบวนการนี ้เอง บุคคลจะ
เกิดการเรี ยนรู้ ซึง่ ความรู้นนก็
ั ้ กลายเป็ นความรู้แฝงเร้ นที่ยกระดับขึ ้นไปอีก

รูปที่ 4 ตัวอย่ างของ SECI model (116)

กระบวนการทัง้ 4 เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ ความรู้ที่มีถกู นําไปใช้ ประโยชน์ ถูกยกระดับและฝั งลึกในตัวบุคคล
นอกจากนี ้ สิง่ สําคัญที่ช่วยให้ การจัดการความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะมีประสิทธิภาพนัน้ คือ
การระบุอุปสรรคสําคัญทีอ่ าจเป็ นปั ญหาต่อการถ่ายทอดความรู้ เช่น ความแตกต่างด้ านภาษา การศึกษา กายภาพ
วัฒนธรรม เพศ รวมถึงคํานึงถึงทรัพยากรและเวลาที่จะใช้ ในการจัดการความรู้ในผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละกลุม่ (61)
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5.3.3 การศึกษาต้ นทุนทางสังคมและการประเมินความคุ้มค่ า/คุ้มทุนของนโยบายสาธารณะ
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม เช่น ต้ นทุนทางสังคม ความ
สูญเสียในด้ านเศรษฐกิจ มักมีประสิทธิผลในการสื่อสารประเด็นปั ญหาที่มีความเฉพาะหรื อซับซ้ อนให้ เข้ าใจง่าย เช่นใน
ประเทศอังกฤษมีการผลักดันนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ (117) ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้ ถนน โดยใช้ ข้อมูลต้ นทุนทางสังคม
ของแต่ละวิธีการเดินทางเป็ นข้ อมูลนําเข้ าในการพัฒนานโยบายกระตุ้นให้ ประชาชนเลือกใช้ จกั รยานเป็ นพาหนะในการ
เดินทางมากขึ ้น ทังนี
้ ้การศึกษาต้ นทุนทางสังคมสามารถใช้ ประกอบในการพิจารณาความคุ้มค่าของมาตรการทางเลือก
เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหานันๆ
้ ได้ อีกด้ วย (118, 119) เช่น การเสนอข้ อมูลประสิทธิ ผลและความคุ้มค่าของการเลือก
นโยบายต่างๆ เพื่อลดอันตรายจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (120) การประเมินความคุ้มค่า/คุ้มทุนการลดการใช้ สารตะกัว่ ใน
สีทาบ้ าน นํ ้ามันและอาหาร (121) และการประเมินต้ นทุน-ประสิทธิ ผลของโครงการส่งเสริ มการให้ ทารกดื่มนมแม่ว่ามี
ความคุ้มค่าในการป้องกันท้ องเสียในทารก รวมถึงการตายของทารกในช่วงแรกเกิด (122)

5.4 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ ละกลไก
ข้ อเสนอแนะในข้ อ 5.1 – 5.3 เป็ นข้ อเสนอแนะสําหรั บการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในภาพรวม ซึ่งสามารถนํ าไปปรั บใช้ ได้ ในทุกกลไก (Cross-cutting recommendations) นอกเหนื อจาก
ข้ อเสนอแนะดังกล่าว คณะผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แต่ละกลไก ดังนี ้
ตารางที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแต่ ละกลไก
กลไกการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ

ข้ อเสนอแนะ
1) สช. ควรกําหนดขอบเขตและนิยามของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพให้ รัดกุมชัดเจน
เพื่อให้ เห็นความแตกต่างจากแนวคิดหรื อหลักการอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2) การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ควรตัง้ ต้ นจากประเด็นเฉพาะที่ประชาชน
(Active citizen) ในพื ้นทีส่ นใจและมีความพยายามจัดการชัดเจน ตัวอย่างเช่น ชุมชน
ลุม่ นํ ้าพระปรง จ.ปราจีนบุรี หรื อ ชุมชนประมงท่าศาลา
3) ปรับกลไกภายใน สช. และงบประมาณสนับสนุนการขับเคลือ่ นธรรมนูญฯ ให้ มีความ
ชัด เจนและเพี ย งพอแก่ ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ มิ ฉ ะนัน้ ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า การขับ เคลือ่ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยอาศัยกระบวนการสมัชชาสุขภาพหรื อ HIA เพียงพอ
ในตัวเองแล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องมีงานขับเคลือ่ นธรรมนูญแยกออกมาต่างหาก
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4) ไม่วา่ จะเลือกแนวทางใด สิ่งที่สาํ คัญคือ การยกระดับขีดความสามารถในการระดมพลัง
ทางวิชาการโดยเฉพาะระดับพื ้นที่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ รวมถึงการวางแผนการกํากับติดตามและประเมินผลให้ เป็ นไปอย่างรอบด้ าน
เป็ นระบบ โดยอาจพิจารณาใช้ กรอบแนวคิดการประเมิ นผลนีร้ ่ วมกับการทํา แผนที่
ยุท ธศาสตร์ พื น้ ที ่ อัน จะช่ ว ยให้ เ ห็ น ประเด็ น สํ า คัญ และตัว แปรที ่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง สามารถสะสมองค์ความรู้ไว้ เปรี ยบเทียบข้ ามพื ้นทีแ่ ละเวลาได้ เป็ นระบบ
5) การขับเคลือ่ นระดับพื ้นทีค่ วร
5.1) ผสมผสานแนวทางการทํางานจากบนลงล่างเพือ่ หนุนเสริ มการทํางานจากล่างขึ ้น
บนทีผ่ ่านมา กล่าวคือ ควรพยายามบูรณาการการขับเคลือ่ นให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
กรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เนือ่ งจากไม่ได้ มีความขัดแย้ งในหลักการ
กับสาระสําคัญของธรรมนูญฯ และยังมีงบประมาณรองรับชัดเจน
5.2) ให้ ความสําคัญมากขึ ้นกับการฝึ กอบรมตัวแทนภาคประชาชนให้ เข้ าใจกฎหมาย
โครงสร้ างการให้ บ ริ ก าร ตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ อัน ชอบธรรมและมี ทัก ษะที ่จ ะให้
ความเห็ น /คํ า ชี แ้ นะต่ อ การทํ า งานของกลไกรั ฐ และเข้ า ใจหลัก การบริ ห าร
งบประมาณ
6) สช. ควรคิดค้ นกลยุทธ์ ในการระดมการมีสว่ นร่ วมจากภาคเอกชน เช่น ค้ นหาประเด็น
ร่ วมของทุกภาคส่วนในแต่ละพื ้นที่เป็ นจุดตังต้
้ นในการขับเคลือ่ นก็อาจจะได้ รับความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน ดังตัวอย่างชุมชนลุม่ นํ ้าพระปรง จ.ปราจีนบุรี

สมัชชาสุขภาพ
• สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ

1) สช. ควรมีระบบจัดการให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจากทุกภาคส่วนให้
ได้ ม ากที ส่ ุด โดยจัด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ้ ูมี ส่ว นเกี ่ย วข้ อ งกับ ประเด็ น นโยบายแต่ล ะ
ประเด็น และพัฒนากลยุท ธเชิ ง รุ ก ในการชักชวนผู้มี ส่ว นเกี่ย วข้ องเหล่า นัน้ เข้ าร่ ว ม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2) เนื่องจากกระบวนการสมัชชสุขภาพแห่งชาติมีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่เอื ้อให้ เกิดการถก
แถลงและแบ่งปั นความรู้ ในภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้ จริ ง สช. จึงควรปรับปรุ งโดยเน้ นที่
กระบวนการก่อนสมัชชาฯ ให้ มีเวลาในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สนับสนุนการเรี ยนรู้ สร้ าง
ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับประเด็นนโยบายและร่ างมติให้ กบั สมาชิกเครื อข่ายสมัชชา
สุขภาพให้ มากขึ ้น รวมถึงลดจํานวนประเด็นนโยบายที่นําเข้ าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในแต่ละปี เพือ่ ให้ มีเวลาแบ่งปั นและถกแถลงได้ รอบด้ านและลึกซึ ้งมากขึ ้น
3) ข้ อสรุ ปที่ยังไม่ไ ด้ รั บการยอมรั บจากทุกฝ่ าย ไม่จํ าเป็ นที่จะต้ องทํ าให้ ได้ มติ /ข้ อ สรุ ป
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นโยบายสาธารณะจากการจัด สมัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั ง้ เดี ย ว แต่ ค วรจัด ให้ มี
กระบวนการหลังจากนันเพื
้ อ่ ให้ ได้ มาซึง่ ฉันทามติอย่างแท้ จริ ง
4) ควรมี ร ะบบติ ด ตามการดํ า เนิ น งานมติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นเชิ ง รุ ก อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นการกระตุ้นให้ หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการตามมติ

• สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น

• สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื ้นที่

1) การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมประชุมควรใช้ การทํา Stakeholder analysis เพื่อให้ ผ้ ูท่ีได้ รับ
ผลกระทบหลักทังผู
้ ้ ที่ได้ และเสียประโยชน์เข้ ามามีสว่ นร่ วมในกระบวนการ ซึ่งจะส่งผล
ให้ มติทไ่ี ด้ จากกระบวนการสมัชชาเฉพาะประเด็นได้ รับการยอมรับ
2) การจัดเก็บเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเป็ นเรื่ องที่จําเป็ น และ
ควรทําให้ เป็ นระบบ เพือ่ ให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้ สะดวกต่อการ
ค้ นหา รวมทังเป็
้ นประโยชน์ในการประเมินการจัดกระบวนการสมัชชา และโดยเฉพาะ
การจั ด สมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ในบางกรณี ที ่มี ห น่ ว ยงานนอก สช. เป็ น
ผู้ดาํ เนินการ
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ดึงดูดให้
กลุม่ เป้าหมายสนใจ ควรทําสือ่ ทีท่ าํ ให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงและเข้ าใจได้ งา่ ย
4) แม้ วา่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจะมีช่วงเวลาให้ อภิปรายมากกว่าสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ แต่หลายภาคส่วนเห็นว่าควรให้ เวลาในการพิจารณาและอภิปรายมากกว่านี ้
5) ควรมีการบันทึกกระบวนการในการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ให้ ทราบเหตุการณ์โดยละเอียดว่ามีใครเสนอประเด็นอะไร มีการอภิปรายกันใน
ประเด็นใด และในที่สดุ มีมติอย่างไร ตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น เพื่อประโยชน์
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของ สช.
6) ควรมีเอกสารข้ อแนะนําสําหรับการปฏิบตั ติ นหรื อสิง่ ทีอ่ ยากจะให้ ผ้ เู ข้ าร่วมไปปฏิบตั ิ
ต่อไป และมีการรายงานความก้ าวหน้ าให้ กบั ผู้เข้ าประชุมทราบ
1) สช. ควรทํางานเชิงรุ ก ที่จะทําให้ แนวคิดที่ว่า “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่เป็ นพื ้นที่
สาธารณะในการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย เป็ นทีร่ ั บรู้ เข้ าใจ ในฐานะพืน้ ที่ทาง
สั งคมที ่เ ป็ นทางเลือ กในการแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาในพื น้ ที ่ อย่า งสมานฉัน ท์ แ ละมี
ประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย” ควรเน้ นการทํางานเชิงแนวคิดและอุดมการณ์ท่ีทาํ ให้ กลไกสมัชชา
สุขภาพกลายเป็ นบรรทัดฐานและคุณค่าทีย่ อมรับมากขึ ้น โดยเฉพาะกับกลไกภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาควิชาการในพื ้นที่
2) ความซับซ้ อนและหลากหลายของพื ้นที่ เป็ นเงื่อนไขเชิงบริ บทสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายเชิงอุดมคติของสมัชชาพื ้นที่ ทังในแง่
้
การได้ มาซึ่งประเด็นนโยบายและการมี
ส่วนร่วมของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่างๆ (โดยเฉพาะผู้ขาดอํานาจต่อรอง) รวมตลอด
ถึงผลกระทบของนโยบาย สช. ควรให้ ความสําคัญกับการมีกลไกและเครื่ องมือในการ
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วิเคราะห์ ทําความเข้ าใจกับความซับซ้ อน ให้ เวลากับการเรี ยนรู้ มีระบบสนับสนุนทาง
ทรัพยากรและวิชาการ ที่เหมาะสมและพอเพียง
3) บนพื ้นฐานข้ อพิจารณาเรื่องความซับซ้ อนและหลากหลายในข้ อสอง การปรับทิศทางให้
กลไกหลักของการประสานการขับเคลือ่ นไปอยู่ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควร
ได้ รั บการประเมิ นอย่า งจริ งจังว่าจะเป็ นคํ าตอบให้ กับปั ญหาการขับเคลือ่ นสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื ้นที่ในหลายๆ จังหวัด จริ งหรื อไม่ สช. ควรเปิ ดทางเลือกให้ กลไกการ
ประสานการขับเคลือ่ นเวทีสมัชชามีความหลากหลาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับซับซ้ อนของ
พื ้นที่ แทนการวางนํ ้าหนักไว้ ที่กลไกภาครั ฐ โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เท่านัน้
4) สช. ควรให้ ความสําคัญกับความเชื่อมโยงของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่กับสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ทังในแง่
้
ขาขึ ้นและขาลง โดยเฉพาะการให้ ประเด็นนโยบายในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติมาจากประสบการณ์ทเ่ี ป็ นการสะสมและตกผลึกในพื ้นทีใ่ นระดับหนึง่ ที่
ชัดเจน เพื่อให้ ประเด็นนโยบายที่ผ่านเวทีระดับชาติ สามารถมีพื ้นที่ปฏิบตั ิการทีเ่ ป็ น
รูปธรรมและเห็นผลได้ จริ งในตอนขาลง
5) สช. ควรเปิ ดพื ้นที ่ที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ ้น ดังนันคํ
้ าว่าสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พืน้ ที่ไม่จํ าเป็ นต้ อ งเป็ นระดับจังหวัด ควรสนับสนุนให้ สมัชชาสุขภาพเป็ นเครื ่อ งมื อ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายในระดับกลุม่ หรื อข้ ามพื ้นที่/จังหวัด หรื อเฉพาะประเด็น
(โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับกลไกประเมินผลกระทบทางสุขภาพชุมชน)

การประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพ

คณะกรรมการระดับชาติ

แม้ ในแง่หลักการ กระบวนการและเป้าหมาย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพทังใน
้
ภาพระดับชาติ (HIA) และในระดับชุมชน (CHIA) เป็ นเครื่ องมือทีพ่ ฒ
ั นาสู่การเกิดการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ทังหมดต้
้
องใช้
เวลาการเรี ยนรู้ และเติบโต เฉพาะในส่วน CHIA ทีม่ กั จะมีธรรมชาติของประเด็นนโยบายที่
เป็ นประเด็ น ร้ อน และในบริ บ ทที ่อํ า นาจต่ อ รองในด้ า นทรั พ ยากร ความรู้ อํ า นาจทาง
การเมือง ฯลฯ ระหว่างชุมชนกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ ยังแตกต่างกันมาก สช. อาจต้ องให้
ความสําคัญกับการสนับสนุนและสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ ผ้ ทู ีอ่ ่อนแอกว่า เพือ่ ให้
การใช้ CHIA เป็ นพื ้นทีก่ ารมีสว่ นร่วมทีเ่ ท่าเทียมและสร้ างความหวังในฐานะทางเลือกให้ กบั
ฝ่ ายต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนอย่างแท้ จริ งมากขึ ้น นอกจากนี ้ ควรมีการเชื่อมโยง HIA เข้ ากับ
การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (EIA) เพือ่ ให้ การตัดสินใจในนโยบายสาธารณะมี
การพิจารณาอย่างรอบด้ านมากยิ่งขึ ้น
1) คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติควรวิเคราะห์และกําหนดผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียเพื่อหมุนเวียนเข้ ามาร่ วมกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งๆ เป็ นการ
เฉพาะประเด็นไป โดยคณะกรรมการกําลังคนฯ ทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางในการบริ หาร
จัดการและเชื่อมประสานการทํางานในภาพรวม
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กลไกการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ

ข้ อเสนอแนะ
2) การออกแบบให้ ฝ่ ายเลขานุก ารของคณะกรรมการทํ า งานเป็ นที ม ที ่ป ระกอบด้ ว ย
หน่วยงานหลัก ที่ ทํา หน้ า ที่ขับ เคลื่อนการทํา งานของคณะกรรมการฯ เป็ นแนวคิ ด ที ่
น่าสนใจ แต่ในทางปฏิบตั ิ การทํางานของฝ่ ายเลขานุการฯ จะต้ องมีการประสานงานกัน
อย่างเป็ นระบบ และมีกลไกการทํางานเชื่อมประสานกับกรรมการท่านอื่นๆ เพือ่ ให้ เกิด
เอกภาพในการทํางานมากยิ่งขึ ้น
3) แม้ ว่าคณะกรรมการกํ าลังคนฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและสัง่ การใดๆ แต่คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้ วยหน่วยงานที่มีอํานาจที่จะสามารถนํามติไปดําเนินการต่อได้
ดังนัน้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ควรวิเคราะห์ผ้ ทู ีเ่ กี่ยวข้ องและวางแผนกลยุทธในการเข้ าถึงคน
เหล่านี ้ (รวมถึงวิธีในการขอความร่ วมมือในการดําเนินงาน) ในแต่ละประเด็นก่อนการ
ประชุมทุกครัง้ เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของการดําเนินงานและให้ เกิดประสิทธิ ภาพมาก
ทีส่ ดุ ส่งผลให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการบรรลุแผนการทํางานร่วมกัน
4) ควรมี ก ลไกการทํ า งานเชื ่อ มประสานกั น ระหว่ า งคณะกรรมการกํ า ลัง คนฯ และ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่แต่งตังขึ
้ ้นภายใต้ คณะกรรมการกําลังคนฯ ซึง่ อาจจะ
เป็ นในรู ป แบบการประชุมร่ วมกันเพื่อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และหาแนวทางการทํางาน
ร่ ว มกัน นอกจากนี ้ ควรมี ร ะบบติ ด ตามและทํ า งานร่ ว มกัน ของคณะอนุก รรมการ/
คณะทํางาน เหล่านี ้
5) การนํามติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการกําลังคนฯ ไปดําเนินการต่อยังไม่มีความชัดเจน
มากนัก นอกจากนี ้ยังขาดการติดตามและประเมินผลจากมติของคณะกรรมการฯ ควรมี
ระบบในการติดตามและรายงานผลทังในเรื
้ ่องการนํามติไปดําเนินการต่อรวมถึงการ
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการเพือ่ การพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ เพื่อพิจารณาผลกระทบ
ที่เกิดจากการนํามติไปปฏิบตั ิที่ชดั เจนมากขึ ้น
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ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติต่อรายงานการประเมินผล
“ที่องค์ กรแห่ งหนึ่ง มีการติดตั้งกระจกเงาไว้ 3 บาน เมื่อส่ องกระจกบานที่ 1 จะเห็นภาพที่อ้วนเกินตัวจริ ง
มาก เมื่อส่ องกระจกบานที่ 2 จะเห็นภาพที่ผอมเกินตัวจริ งมาก แต่ เมื่อส่ องกระจกเงาบานที่ 3 มองเห็นภาพ
ตัวเองใกล้ เคียงตัวจริง
การประเมินผล ก็เหมือนการทําหน้ าที่เป็ นกระจกเงา ส่ องเรื่องที่ประเมินนั้นๆ ให้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง
มากที่สุด ส่ องแล้ วไม่ เป็ นเหมือนกระจกเงาบานที่ 1 หรือบานที่ 2
สิ่งที่ผ้ ถู กู ประเมินอยากได้ และอยากเห็น คือการส่ องกระจกบานที่ 3 ซึ่งให้ ภาพใกล้ เคียงความเป็ นจริง ไม่
บวกเกิน หรือลบเกิน
ยิง่ ไปกว่ านั้น ผู้ถกู ประเมินอยากเห็นการมองถึงคุณค่ า ความงามและความมีชีวิต แม้ ความงามนั้นจะน้ อย
หรือมากก็ตาม เพื่อสร้ างให้ เกิดความภูมิใจและเป็ นกําลังใจให้ พากันก้ าวเดินขึ้นที่สูงต่ อไป”
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอขอบคุณคณะผู้วิจยั ประเมินผลภายนอกจากโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับการทํางานชิน้ นี ้ และขอขอบคุณคณะผู้วิจัยประเมินผลฯ ที่ได้ ให้ สช. มีส่วนร่ วมแสดง
ข้ อสังเกตและความเห็นไว้ ในรายงานฉบับนี ้ด้ วย
สช. ขอแสดงข้ อสังเกตและความเห็นไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี ้
หนึ่ง กระบวนการประเมินผลกับการทํางานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่ งชาติ
เป็ นการดีทีก่ ารทํางานวิจัยประเมินผลชิน้ นี ้ เป็ นการทํางานร่ วมของนักวิจัยจากหลายสถาบัน และจัดให้ มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกับ สช. เป็ นระยะๆ หากแต่ในช่วงเริ่ มต้ น มีนกั วิชาการร่ วมจาก 4 องค์กร โดยมีนกั วิชาการ
จากต่างประเทศเข้ าร่ วมด้ วย มีการประชุมผ่าน Teleconference ร่ วมกันครัง้ หนึ่ง แต่หลังจากนันได้
้ เงียบหายไป เหลือ ผู้
ทํางานจาก 3 องค์กร
สช. ได้ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้ อมูลและความเห็นกับคณะผู้วิจยั เป็ นระยะๆ หลายครัง้ ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน
2554 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 โดยแต่ละครัง้ สช.ได้ รับข้ อมูลเฉพาะที่เป็ น Power point และ/หรื อเอกสารสรุ ปสันๆ
้
ไม่มรี ่างเอกสารการวิจยั ให้ ศกึ ษา ดังเช่นการประชุมวันที่ 9 มกราคม 2556 สช. ได้ เห็นเฉพาะ Power point สรุ ปข้ อค้ นพบ
หลักๆ และข้ อเสนอแนะภาพรวม จนกระทัง่ เดือนมีนาคม 2556 จึงได้ มีโอกาสเห็นร่ างรายงานการวิจยั เป็ นครัง้ แรก เพื่อ
เตรี ยมประชุมร่วมกันในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งมีการ
นําเสนอความคืบหน้ าการประเมินผลภายนอก ปี 2554 และ 2555 (จากผู้วจิ ยั ประเมินผล คนละทีมกัน) มีกรรมการอาวุโส
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บางท่าน ได้ กล่าวถึงจุดอ่อนของงานวิจยั ประเมินผลในประเทศไทยโดยทัว่ ๆ ไปว่า “มักจะลงทุนน้ อยต่อการสร้ างเครื่ องมือ
และเลือกใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสม จึงมักเป็ นการประเมินที่ผิวเผินมากกว่าการประเมินที่ลกึ ซึ ้ง และผู้ประเมินผลมัก
ทํางานหลายๆ เรื่ องในเวลาเดียวกัน” นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวถึงการวิจยั ทีด่ ีว่า “ปกติแล้ วการใช้ ผลการสัมภาษณ์บคุ คล จะ
ใช้ เพือ่ การตรวจสอบความถูกต้ องของการวิจัยเอกสารหรื อทําความเข้ าใจเรื่องราวประกอบเท่านัน้ ไม่ใช้ เป็ น Finding
สําหรับการวิเคราะห์หรื อนํามาสรุ ปผล เพราะผู้ให้ สมั ภาษณ์ ต้องใช้ ความเข้ าใจ ความจํา มีความรู้ สึกและทัศนคติต่างๆ
ปะปนด้ วยเสมอ การวิจยั เชิงคุณภาพที่ดีจึงต้ องมีระเบียบวิธีวิจยั ที่ลดจุดอ่อนเหล่านันได้
้ อย่างเป็ นระบบและมีหลักวิชาการ
ที่ดี ซึง่ หากมีการนําความเห็นจากผู้ให้ สมั ภาษณ์มาเป็ น Finding หลัก ก็อาจทําให้ งานวิจยั ประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือ
ลงไปได้ ”
โดยทัว่ ไป หัวใจหรื อหลักการสําคัญของการประเมินผล และความคาดหวังของผู้ใช้ ผลการประเมิน นอกจากเป็ น
การพิสจู น์ (Proof) ในสิง่ ทีด่ าํ เนินการไปแล้ วเพือ่ หาจุดอ่อน หรื อสิง่ ทีย่ งั ทําไม่สาํ เร็ จหรื อทําได้ ไม่ดี เพื่อวิเคราะห์หาประเด็น
ที่เป็ นช่องว่างของการพัฒนา (Gap analysis) สิ่งที่ควรให้ ความสําคัญควบคู่กนั ไปก็คือ ประเด็นที่เป็ นจุดแข็งหรื อสิ่งที่ทํา
ได้ สาํ เร็ จหรื อทําได้ ดี ซึง่ เป็ นประเด็นที่ต้องส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทังสองส่
้
วนนี ้ควรสะท้ อนให้ เห็นควบคู่
กันไป อันจะนํามาซึง่ ผลการประเมินที่นําไปใช้ ประโยชน์เพือ่ การปรับปรุ ง พัฒนาและต่อยอดการทํางาน (แก้ ไขจุดอ่อน
ส่งเสริ มจุดแข็ง) ตลอดจนการสะท้ อนให้ มองเห็นถึงปั จจัยเชิงสาเหตุ หรื อกลไกการทํางานทีจ่ ะนํามาอธิบายแนวทางหรื อ
วิธีการทํางานที่จะช่วยในการปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดการทํางานให้ บรรลุเป้าหมายได้ ดยี ง่ิ ขึ ้น (Improve)
เนื อ่ งจากการดํ า เนิ น งานตาม พ.ร.บ.สุข ภาพแห่ง ชาติ เป็ นงานในลั กษณะนวัต กรรมทางสั งคม ที ไ่ ม่ใ ช่ ก าร
ดํา เนิ น งานตามระบบงานเดิ ม ๆ ไม่ใ ช่ ก ารทํ า งานด้ ว ยวัฒ นธรรมปกติ ธ รรมดาทัว่ ไป การวิจัย ประเมิ น ผล จึง ควรให้
ความสําคัญกับ การทําความเข้ าใจเรื่ องเหล่านี อ้ ย่า งลึก ซึง้ และการนํ าเสนอผล ควรได้ รับการกลั่นกรองอย่างลึกซึง้
เช่นเดียวกัน เพื่อให้ แน่ใจว่าสิง่ เหล่านันเป็
้ นความจริ งและถูกต้ องแน่นอนหรื อค่อนข้ างแน่นอน หากมีข้อจํากัดของการวิจยั
ทําให้ ข้อค้ นพบไม่กระจ่างชัด ก็ควรเสนอผลด้ วยการมองในหลาย ๆ มุม มากว่าการฟั นธงแบบตายตัว
การทํางานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ยังไม่มีองค์ความรู้ เฉพาะ ไม่มีสตู รสําเร็ จ ไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญทีเ่ คยทํากันมา
ก่อน จึงต้ องอาศัยการทําไป เรี ยนรู้ไป ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่ อยๆ แบบทีเ่ รี ยกว่า “เรี ยนรู้ร่วมกันจากการปฏิบตั ิ” (Interactive
Learning Through Action) ทีต่ ้ องเผชิญความท้ าทายหลายประการ ได้ แก่
• การให้ ความหมายสุขภาพอย่างกว้ าง ว่าเป็ นเรื่องสุขภาวะทัง้ ทางกาย ใจ ปั ญญาและสังคม เป็ นการทําให้
ขอบเขตของระบบสุขภาพกว้ างขึ ้นมาก ซึง่ ประเทศไทยนับเป็ นประเทศแรกๆ ในโลกทีท่ าํ เช่นนี ้ ทําให้ ต้องใช้ ความ
พยายามอย่างสูงในการสร้ างความเข้ าใจกับคนในสังคม ไม่วา่ ผู้ที่ทํางานด้ านสุขภาพเดิมหรื อในสาขาอื่น ทีม่ กั จะ
คุ้นเคยกับสุขภาพในมุมมองทีแ่ คบ ว่าเป็ นเรื่ องมดหมอหยูกยาหรื อการแพทย์และสาธารณสุข
• เครื่ องมื อและกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ถื อเป็ น “นวัตกรรมทางสังคม” การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม จึงไม่ใช่การพัฒนานโยบายสาธารณะตามกรอบคิดเดิมๆ ที่มองภาครัฐเป็ น
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ตัวตัง้ แต่ต้องให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายในสังคม จึงต้ องอาศัยการเรี ยนรู้ ร่วมกันแบบค่อยเป็ น
ค่อยไป จะหวังผลเลิศในเวลาสันไม่
้ ได้ ดังนัน้ ความสําเร็ จเพียงเล็กน้ อย ควรสร้ างให้ เป็ นกําลังใจสําหรับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องเพือ่ พัฒนางานต่อยอดขึ ้นไปอีก
• เป้าหมายสําคัญของการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ นอกจากการมุ่งเน้ นให้ ได้ มาซึง่ ข้ อเสนอเชิ ง
นโยบายร่ วมกันแล้ ว ยังหวังให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันเพือ่ สร้ างความเข้ าใจของสังคม (Social understanding)
เป็ นคุณค่าของสังคม (Social value) เป็ นการปฏิบตั ิโดยสังคม (Social practice) ซึ่ง “ความเข้ าใจ – คุณค่า –
การปฏิบตั ิ” โดยสังคมจนเป็ นปรกติวิสยั คือ การปรับเปลีย่ นตัวเองทางสังคม (Social transformation) ซึ่งเท่ากับ
การได้ ผลของนโยบายสาธารณะไปพร้ อมๆ กันแล้ ว 5 ซึ่งหมายความว่า เป็ นการทํางานขับเคลื่อนสังคมควบคู่ไป
กับการพัฒนานโยบายสาธารณะ จนกล่าวเป็ นกรอบการทํางานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติไว้ ว่า “แขนขวา
ขับเคลือ่ นนโยบาย แขนซ้ายขับเคลือ่ นสังคม” ชึ่งนับเป็ นเรื่ องที่ยากทวีคณ
ู เนื่องจากสังคมไทยเป็ นสังคมทีเ่ รี ยนรู้
ร่วมกันน้ อย เพราะติดอยูใ่ นอารมณ์ความรู้สกึ และทิฐิมานะต่างๆ ของตน ดังนัน้ การวิจยั ประเมินผลที่เหมาะสม
กับงานในลักษณะนี ้จึงควรใช้ มิติการมองและใช้ เครื่ องมือที่ให้ ความสําคัญและครอบคลุมลักษณะงานทัง้ 2 ด้ าน
อย่างสมดุล
สอง มุมมองต่ อการวิเคราะห์ และการสรุ ปผลการวิจัยบางประการ
โดยภาพรวม สช. เห็นว่าคณะผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั ได้ ถกู ต้ อง เหมาะสม
เป็ นส่ว นใหญ่ หลายเรื่ อ งที่ สช. ให้ ค วามเห็น เพิ่ม เติม แก่ค ณะผู้วิจัย ในการประชุมร่ ว มกันวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2556
คณะผู้วิจยั ได้ นําไปตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุ งตามดุลยพินิจ ซึ่ง สช.ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี ้ด้ วย อย่างไรก็ตาม
สช.ยังมีข้อสังเกตบางประการ ขอบันทึกไว้ เพียงบางส่วน ดังต่อไปนี ้
• ในกรอบการวิจยั ประเมินผลตามโครงการนี ้ กําหนดการศึกษาไว้ ครอบคลุมการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพผ่านกลไก 4 รู ปแบบ คือ (1) ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ (2) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (3) การประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ และ (4) กลไกนโยบายสาธารณะรู ปแบบอืน่ ๆ แต่จากการศึกษาวิจยั จริ งทีม่ ีการนําเสนอผล
ในรายงานฉบับนี ้ พบว่า มีการวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพมีน้อยมาก โดย
ศึกษาเฉพาะกรณีศกึ ษาการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชน (เอชไอเอชุมชน) เพียงบางกรณีเท่านัน้
ทังๆ
้ ทีก่ ารดําเนินงานด้ านนี ้ตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ มีขอบเขตการทํางานกว้ างกว่านี ้มาก ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบฯ และการสนับสนุนการดําเนินการตามระบบ การสนับสนุนการใช้ สิทธิ
ตามมาตรา 11 การสร้ างเครื อข่ายการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA Consortium) การพัฒนางานใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติ และการจัดการความรู้ เป็ นต้ น ทําให้ การวิจยั ประเมินไม่ครอบคลุมงานทังหมด
้
ซึ่ง

5

ประเวศ วะสี. 2547, กระบวนการนโยบายสาธารณะ, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร.
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เป็ นงานสําคัญอย่างหนึง่ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และที่ผา่ นมามีการดําเนินการก้ าวหน้ าไปอย่างมาก มีการ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ทงในรู
ั ้ ปเล่มและใน web site เป็ นจํานวนมาก ไม่ยากต่อการศึกษาวิจยั หรื อสืบค้ นใดๆ
ดังนัน้ จึงอาจทําให้ ทีมวิจัยเสียโอกาสในการเห็นและเข้ าใจงานทังหมดตาม
้
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
อย่างเป็ นจริ ง ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์สรุปผลในภาพรวมตามตัวชี ้วัดต่างๆ ได้ อย่างครอบคลุมและเที่ยงตรง
• ตัวชี ้วัดที่คณะผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ อาจยังไม่สะท้ อนต่อคุณค่างานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติในอีกด้ านหนึ่ง
ของเหรี ยญ คือ มิติด้านการทําให้ สงั คมเกิดการเคลื่อนไหว (Social movement) ซึ่งเป็ นงานการเรี ยนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทีล่ ะเอียดอ่อนและค่อยเป็ นค่อยไป ตัวชี ้วัดจึงควรเป็ นตัวชี ้วัดระดับการพัฒนาหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเหล่านัน้ เช่น ในกรณีของสัดส่วนการมีสว่ นร่ วมของภาคเอกชนและภาคราชการทีน่ ้ อย
กว่าภาคประชาชน มีปัจจัยทางสังคมและปั จจัยเชิงระบบอื่นๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องมากมาย ตัวชี ้วัดทีด่ ีจึงไม่ไช่การ
วัดเชิงปริ มาณ แต่ควรเป็ นการวัดเชิงคุณภาพที่สะท้ อนให้ เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงหรื อความก้ าวหน้ าใน
ทิศทางทีค่ วรจะเป็ น เป็ นต้ น
• สช.เห็นว่า การวิเคราะห์ผลการวิจยั บางประการ อาจเป็ นไปในลักษณะการด่วนสรุปด้ วยฐานคติบางอย่างหรื อไม่
จึงสมควรถกเถียงในเชิงวิชาการ เช่น
1) ในการสรุ ปข้ อวิเคราะห์การประเมินผลตามตัวชี ้วัดด้ านการมีข้อมูลที่สมดุล (Balanced information) เป็ น
การวิเ คราะห์ เ อกสารที ่นํา เข้ าสมั ชชาสุ ขภาพแห่ง ชาติ และสมั ชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้ วยแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี กล่าวถึงการสัมภาษณ์ผ้ เู คยเข้ าร่ วมประชุม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเรื่ องนี ้ ทีผ่ ่านการเข้ าร่ วมประชุมมาเป็ นเวลานานแล้ ว (เพียง 1 คน) ว่าจําได้
เฉพาะข้ อมูลด้ านบวกของผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยี ซึ่ งอาจแสดงให้เห็นว่าการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นมี ข้อจํ ากัดในการทํ าให้ผู้เข้าร่ วมประชุมมี ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี ่ยงในการใช้
ผลิ ตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี
ต่อการสรุปผลการวิเคราะห์ทาํ นองนี ้ สช. มีความเห็นว่า เป็ นเรื่ องทีน่ ่าเห็นใจคณะผู้วิจยั ทีต่ ้ องทํางาน
ย้ อนหลังเหตุการณ์ที่ผา่ นมานานแล้ ว แต่การนําความเห็นจากการสัมภาษณ์บคุ คลที่เกี่ยวข้ องเพียงคนเดียว
มาเขียนสรุ ปในเอกสารรายงานหลัก เวลาทีผ่ ่านมาเนิน่ นานแล้ วอาจทําให้ ความเห็นทีต่ ้ องอาศัยความจํา
คลาดเคลือ่ นไปได้ ทัง้ มากหรื อน้ อย อี กทัง้ ไม่ป รากฏว่ามี การสอบทานด้ วยหลักการวิจัยเชิ ง คุณ ภาพที่
น่าเชื่อถือใดๆ จึงอาจทําให้ การสรุปผลมีนํ ้าหนักทีอ่ อ่ น หรื อ มีความเบีย่ งเบนไปได้ หรื อไม่
ที่จริ งแล้ ว การศึกษาเอกสารนําเข้ าสมัชชาสุขภาพต่างๆที่มีการจัดเป็ นจํานวนมาก ก็อาจจะทําให้ ได้ ข้อ
ค้ นพบทีช่ ดั เจนกว่าหรื อไม่ ทังนี
้ ้ สช.ไม่ได้ มปี ระเด็นติดใจว่าข้ อค้ นพบจะออกมาบวกหรื อลบ
อนึ่ง การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้ วยแผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริ ยธรรมนา
โนเทคโนโลยี เป็ นความประสงค์ของศูนย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีต่ ้ องการนํากระบวนการสมัชชาสุขภาพไปทดลองใช้ เป็ นกระบวนการทีเ่ ปิ ดให้
ภาคส่วนอืน่ ๆ เข้ ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนานโยบายสาธารณะร่ วมกัน แทนที่จะพัฒนานโยบาย
กันเองในระบบราชการแนวดิง่ เช่นทีห่ น่วยงานของรัฐทํากันเป็ นปกติธรรมดา ซึง่ เป็ นความคิดริ เริ่มทีน่ า่ ชืน่ ชม
โดย สช. มีห น้ าทีเ่ ข้ าไปร่วมสนับสนุนตามสมควร (ซึง่ ในห้ วงเวลานัน้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเพิง่ เริ่ มใช้ มาไม่
นาน) จนทําให้ ได้ นโยบายสาธารณะทีม่ หี ลายฝ่ ายเข้ าไปมีสว่ นร่วมเสนอสูร่ ะดับรัฐบาลให้ ความเห็นชอบ ซึง่
เรื่ องนี ้ ควรถือเป็ นเรื่ องที่ควรหยิบยกขึ ้นวิเคราะห์ประเมิน เพือ่ เสริ มสร้ างจุดแข็งอันเป็ นพลังด้ านบวกของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมทีเ่ ริ่ มมาได้ ไม่นาน
แต่นา่ เสียดายที่คณะผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ประเมินผลเป็ นเรื่ องๆ ตามตัวชี ้วัดที่จดั ทําขึ ้น จึงอาจทํา
ให้ มองข้ า มภาพรวม หรื ออาจมองไม่เ ห็นคุณค่าหรื อพลังด้ านบวกของการทํา งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติไปโดยไม่ตงใจก็
ั ้ เป็ นได้
ทังนี
้ ้ ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เคยกล่าวไว้ ว่า “นักวิ ชาการส่วนมากชอบการวิ เคราะห์ เพือ่ ชํ าแหละ
เรื ่องต่างๆ ออกเป็ นท่อนๆ คล้ายชํ าแหละเนือ้ โค-กระบือ ทําให้มองไม่เห็นชี วิตทีม่ ี ความงามกว่านัน้ มาก”
2) ในการสรุปข้ อวิเคราะห์การประเมินผลตามตัวชี ้วัดด้ านความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ (Timeliness)
มีการระบุว่า การเลื อกจังหวะยกร่ างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (หลังพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ประกาศใช้) ไม่มีบนั ทึกเหตุผลสนับสนุนการตัดสิ นใจดังกล่าว ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจเกี ่ยวกับระบบสุขภาพ
ครัง้ สํ าคัญของประเทศ ที ่การตัดสิ น ใจควรต้อ งให้เ หตุผลประกอบและมี การบันทึ ก ไว้เป็ นหลักฐาน....
เช่นเดียวกับการพัฒนาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพของพืน้ ที ่...ที ่ไม่ชดั เจนว่ามี การดํ าเนิ นการที ่เหมาะสม
กับเวลาหรื อไม่
ต่อการสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นนี ้ สช. มี ความเห็นต่าง ซึ่งประเด็นนีอ้ าจเกิ ดจากมุมมองที ่แตกต่าง
กันระหว่างคณะผู้วิจยั กับผู้รับผิ ดชอบการดํ าเนิ นงานฯ หรื ออาจเกิ ดจากการใช้ข้อมู ลที ่ไม่เพี ยงพอในการ
สรุปผล เนื ่องจากเมื ่อ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย ในมาตรา 56 กํ าหนดให้ “คสช.
จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ใช้เป็ นกรอบและแนวทางการกํ าหนดนโยบายด้านสุขภาพ
ของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ความเห็นชอบ..” จึ งเป็ นเรื ่องที ่ คสช. และ สช. พึงให้ความสําคัญ
และลงมื อดํ าเนิ นการโดยไม่ชกั ช้า เพราะร่ างกฎหมายฉบับนีผ้ ลักดันกันมานานเป็ นเวลาถึ ง 7 ปี กว่าทีจ่ ะ
สํ าเร็ จออกมาเป็ นกฎหมาย ซึ่ งการเริ่ มกระบวนการจัดทํ าธรรมนูญสุขภาพฯโดยเร็ ว จึ งเป็ นการทํ างานที ่
เหมาะสมกับเวลาและกาลเทศะแล้ว และการดําเนิ นการทุกขัน้ ตอนมี การบันทึกข้อมูลไว้ทงั้ หมด (ปรากฏอยู่
ท้ ายของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ สช.พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้ างขวาง)
ในทางตรงกันข้ าม หาก คสช.และ สช.ถ่ วงเวลา หรื อไม่เร่ งดํ าเนินการ น่าจะถูกตัง้ คํ าถามว่าการ
ดําเนินการอาจไม่เหมาะสมกับเวลาและกาลเทศะมากกว่าหรื อไม่?
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อนึ ง่ ต่ อ ประเด็ น นี ้ ที ม งาน สช.ได้ ใ ห้ ข้ อ มูล แก่ ค ณะผู้วิ จั ย แล้ ว ในการประชุ ม ร่ ว มกัน เมื ่อ วัน ที ่ 7
พฤษภาคม 2556 แต่คณะผู้วิจยั ได้ ยืนยันการวิเคราะห์และนําเสนอดังปรากฏในรายงาน ดังนัน้ สช.ใคร่ ขอ
นําเสนอลําดับการจัดทําธรรมนูญสุขภาพฯ บันทึกไว้ โดยสังเขปอีกครัง้ หนึง่ ดังนี ้
“เมื ่อ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที ่ได้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย สช.พิ จารณาเห็นว่ากระบวนการจัดทํ า
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ต้องใช้เวลาอี กนานกว่าจะสําเร็ จตามเจตนารมณ์ ของกฏหมาย เนือ่ งจาก
ต้องมี การทํางานหลายขัน้ ตอน
สช. จึ งได้แต่งตัง้ คณะทํางานขึ้นเตรี ยมพัฒนาระบบและกลไกการจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ
(หลังจากที ่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีผลบังคับใช้แล้ว 5 เดื อน เมื ่อ สช.จัดระบบการทํ างานตัง้ หลักได้แล้ว)
หลังจากนัน้ มี การจัด“เวทีขบั เคลือ่ นและร่ วมเรี ยนรู้กระบวนการจัดทําธรรมนูญฯ” เมื ่ อวันที ่ 1-2 พฤศจิ กายน
2550 มี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมจากทุกภาคส่วนประมาณ 1,000 คน เพือ่ ระดมความคิ ดเห็นต่อการวางระบบและ
จัดกลไกการจัดทําธรรมนูญสุขภาพฯ
ต่อมาวันที ่ 23 พฤศจิ กายน 2550 มี การประชุม คสช. ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทํา
ธรรมนูญสุขภาพฯ และเห็นชอบแผนการทํ างานเรื ่องนี ้ หลังจากนัน้ ก็มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และมี
การดําเนิ นงานตามแผน จนกระทัง่ ธรรมนูญสุขภาพฯ สําเร็ จอย่างเป็ นทางการในเดื อนธันวาคม 2552 โดย
ใช้เวลาทํางานทัง้ หมดประมาณ 2 ปี เศษ”
อนึง่ คณะผู้วิจัยได้ ตงั ้ คําถามต่อการจัดทําธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ (ที่ริเริ่ มและจัดทําโดยคนใน
ชุมชนต่างๆ ตามความสมัครใจ) ว่า “ไม่มีความชัดเจนว่ามี การดํ าเนิ นการที ่เหมาะสมกับเวลาหรื อไม่” ต่อ
ประเด็นนี ้ สช.ไม่เข้ าใจว่า คณะผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเวลาที่เหมาะสมในความหมายของ
คณะผู้วิจยั จะพิจารณาอย่างไร เพราะการดําเนินงานเหล่านันขึ
้ ้นอยู่กบั ความสมัครใจและความพร้ อมของ
คนในพื ้นทีน่ นๆ
ั ้ เอง
3) ในการสรุปข้ อวิเคราะห์การประเมินผลตามตัวชี ้วัดด้ านการเคลือ่ นไหวในเชิงต่อต้ าน (Contradictory
movement) นัน้ มี 2 ประเด็น คือ
(3.1) คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุ ปนําเสนอว่า “ไม่ พบการเคลื ่อนไหวในเชิ งต่ อต้านหรื อขัดแย้งต่ อนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพที ่พฒ
ั นาผ่านกลไกต่างๆ ในระดับพืน้ ที ่...... แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าการที ่ไม่มีผูไ้ ม่
เห็ น ด้ว ยกับ นโยบายที ่พ ั ฒนาขึ ้น เป็ นการแสดงความยอมรับ ในเนื ้อ หาสาระของนโยบายเหล่ า นัน้ ....
นอกจากนี ้ กรณี นโยบายส่งเสริ มการลงทุน เป็ นกรณี ที่เกี ่ยวกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที ่
ผู้ บ ริ หารของสํ า นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น แสดงจุ ด ยื น อย่ า งชั ด เจนว่ า ไม่ ย อมรั บ
กระบวนการพัฒนานโยบายของ คสช. จึ งนําไปสูก่ ารจัดประชาพิ จารณ์ข้ึนเอง” นัน้
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ต่อประเด็นนี ้ สช. มีความเห็นแตกต่างกับคณะผู้วิจยั เพราะในความเป็ นจริ งของเรื่ องนี ้ สช. ได้ กําหนดท่าทีและ
วางบทบาท (Positioning) ของตนเองไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น ว่าจะแสดงบทบาทเป็ นฝ่ ายสนับสนุน ไม่ออกหน้ ามาก เพราะการพัฒนา
นโยบายนี ้เป็ นงานหลักของบีโอไอ จึงควรให้ บโี อไอออกหน้ าและเป็ นกลไกหลักในการทํางาน ซึง่ ทีมผู้บริ หารของ สช.และบี
โอไอ.เห็ น ตรงกั น มี ก ารทํ า งานร่ ว มกัน อย่ า งใกล้ ชิ ด และเข้ าใจกั น เป็ นอย่ า งดี ไม่ เ คยมี ท่ า ที แ สดงการไม่ ย อมรั บ
กระบวนการพัฒนานโยบายของ คสช.แต่ประการใด และ สช. ก็ ไม่เคยยัดเยียดให้ ใครๆ ต้ องใช้ กระบวนการพัฒนา
นโยบายตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ การไม่จดั ตังกลไกทํ
้
างานร่ วมกันแบบเป็ นทางการ หรื อการไม่ใช้ กระบวนการสมัชชา
สุขภาพ หรื อกระบวนการอืน่ ๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สําหรับกรณีนี ้ ก็ไม่ได้ เกิดจากการไม่ยอมรับใดๆ แต่เป็ นเพราะ
ทัง้ 2 ฝ่ ายไม่เห็นความจําเป็ นว่าจะต้ องใช้ เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึง่ เป็ นการจําเพาะ
ในขณะเดียวกัน ในภาคสุขภาพ สช.ก็ไม่ดําเนินการเพียงลําพัง ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้ องจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ า
ร่วมทํางานวิชาการกับทางบีโอไออย่างใกล้ ชิดตลอดกระบวนการ ทํางานร่วมกันใช้ เวลาหลายเดือน และในขันตอนการรั
้
บ
ฟั งความเห็นต่อข้ อเสนอทางนโยบายทีร่ ่วมกันพัฒนาขึ ้น ซึง่ บีโอไอเป็ นผู้จดั นัน้ บีโอไอก็เชิญทีป่ รึกษา สช.เป็ นประธานร่ วม
ซึง่ เป็ นการแสดงถึงการยอมรับ ไว้ วางใจและให้ เกียรติในการทํางานร่วมกัน จึงเป็ นเหตุผลที่ สช.เห็นว่าการวิเคราะห์สรุปผล
ของคณะผู้วิจยั อาจคลาดเคลือ่ นจากความเป็ นจริ ง ซึง่ สช.เคยทักท้ วงแล้ วในการประชุมร่ วมกันเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม
2556
(3.2) มีการกล่าวถึงและวิเคราะห์การทํางานของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติในตอนท้ าย
ของรายงานตามตัวชี ้วัดนี ้ว่า “การประท้วงของนักศึกษาแพทย์ ไม่เห็นด้วยกับมติ เกี ่ยวกับข้อเสนอโครงการ
ผลิ ตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท และการประท้วงของกลุ่มพยาบาลวิ ชาชี พทีเ่ ป็ นลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ เรี ยกร้องให้บรรจุเป็ นข้าราชการ ว่าโดยรู ปแบบการเคลื อ่ นไหวในเชิ งขัดแย้งเหล่านี ้ อาจสะท้อนถึงการ
ทํางานของคณะกรรมการกํ าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งหากคณะกรรมการฯ สามารถหยิ บยกปั ญหาที ่
เกิ ดขึ้นกับแต่ละวิ ชาชี พด้านสุขภาพมาพิ จารณาแก้ไขได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การเคลื ่อนไหว
เหล่านีอ้ าจจะไม่เกิ ดขึ้น”
สช.มีความเห็นว่า เรื่ องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน เช่น กพ. กพร. และกระทรวงสาธารณสุข เป็ น
ต้ น ซึง่ การดําเนินการทังหลายเป็
้
นอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานเหล่านัน้ จึงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะเรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการ
กํ าลังคนที่มีห น้ า ทีป่ ระสานการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับ กํ าลังคนด้ านสุขภาพจะต้ อ งเข้ า ไปยุ่ง เกี่ยวหรื อ
รับผิดชอบไปเสียทังหมดทุ
้
กเรื่ อง และเป็ นไปไม่ได้ ที่คณะกรรมการจะหยิบยกปั ญหาทุกปั ญหาขึ ้นมาแก้ ไข เพราะหากทํา
เช่นนันก็
้ จะกลายเป็ นกลไกที่เข้ าไปก้ าวก่ายและแย่งงานหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ทําเสียหมด
การสรุปในเชิงสะท้ อนว่าเป็ นจุดอ่อนของคณะกรรมการดังกล่าว จึงอาจจะไม่สอดคล้ องกับแนวคิดการทํางานตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
อนึ่ง การเคลือ่ นไหวเชิ งต่อต้านนโยบายสาธารณะ เป็ นเรื ่องปกติ ธรรมดาของสังคมในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งไม่
ว่าจะเป็ นนโยบายสาธารณะเรื ่องใด ต่อให้มีการทําด้วยกระบวนการหรื อเครื ่องมื อทีด่ ีสกั เพียงใด ก็เป็ นไปไม่ได้ที่ทกุ คนทุก
91

ฝ่ ายจะเห็ น ด้ว ยอย่ า งสมบู ร ณ์ (Absolute) จนไม่ มี ก ารต่ อ ต้า นใดๆ ทัง้ ก่ อ น ระหว่ า ง และหลั งการพัฒ นาและการ
ดําเนิ นการตามนโยบายโดยสิ้ นเชิ ง ดังนัน้ การใช้ตวั ชี ว้ ดั นีใ้ นการประเมิ นกระบวนการนโยบานสาธารณะใดๆ ต้องคํานึงถึง
ความจริ งข้อนี ้ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ยึดถื ออย่างตายตัว เพราะไม่มีกระบวนหรื อเครื ่องมื อนโยบายใดๆ ที ่จะก้าวพ้น
ความจริ งข้อนีไ้ ปได้
สาม การนําผลการประเมินไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ในภาพรวม สช.เห็นว่ารายงานการวิจยั ประเมินผลฉบับนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้ อเสนอแนะ ในบทที่ 5 มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็ นอย่างมาก ซึง่ จะได้ มีกระบวนการพิจารณาเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ให้ ได้ มากที่สดุ ต่อไป
การพัฒนาชุดตัวชี ้วัด 4 มิติที่คณะผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น และนํามาทดลองใช้ ในการประเมินผลครัง้ นี ้ สามารถนํามา
ประยุกต์หรื อพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใช้ ประโยชน์ในระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพฯได้ โดยอาจนําไปพัฒนาชุดตัวชี ้วัดเป็ นรายเครื่ องมือ เพื่อนําไปใช้ ในการประเมินผลได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น ซึ่งผล
การประเมินภายใต้ ชุดตัวชี ว้ ดั เหล่านี ้จะสะท้ อนถึงข้ อจํ ากัดหรื อจุดอ่อนต่างๆ และจุดแข็งหรื อข้ อดีต่างๆ ที่นํา ไปสูก่ าร
ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดงานให้ ดยี ง่ิ ขึ ้นต่อไปได้
สําหรับตัวชี ้วัดเกี่ยวกับมิติงานเสริ มสร้ างให้ สงั คมเกิดความเคลือ่ นไหวซึ่งเป็ นอีกบทบาทหนึ่งทีส่ ําคัญ อาจต้ องมี
การพัฒนาเพิ่มเติมให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นในโอกาสต่อๆ ไป
อนึง่ ต่อข้ อเสนอบางเรื่อง เช่น การเสนอให้ พิจารณาความเป็ นไปได้ ของการส่งเสริ มการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบ Inside-out นอกเหนือจาก Outside-in ที่มีอยู่แล้ ว ที่เสนอให้ คสช.พิจารณาความเป็ นไปได้ ของการ
ส่งเสริ มการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ Inside-out เพื่อสร้ างความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับ
นโยบายสาธารณะนันๆ
้ เพื่อลดแรงต่อต้ านหรื อเพิม่ ความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของนโยบายเหล่านัน้ มีกรรมบริ หารอาวุโสบางท่าน
ให้ ความเห็นไว้ วา่ เป็ นเรื่ องที่พงึ ระวังไว้ ด้วย เนื่องจากหลักการสําคัญของการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสว่ นร่วมทีด่ ี ต้ องพยายามสร้ างความสมดุลของศักยภาพและอํานาจต่อรองของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของ
ภาคประชาชน เพือ่ สร้ างให้ เกิดการคานอํานาจหน่วยงานของรัฐทีม่ บี ทบาทสูงในการกําหนดนโยบายสาธารณะตามกลไก
ต่างๆ ทีม่ ีอยู่แล้ ว สช. จึงควรยึดหลักการสร้ างพลังอํานาจภาคสังคม (Social empowerment) ให้ มีพลังทัดเทียมกับภาค
ส่วนอืน่ ๆ ในการกําหนดหรื อคัดค้ านนโยบายสาธารณะทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาวะ ไม่ควรไปเติมนํ ้าหนักให้ กบั ภาคส่วน
ที่มีความเข้ มแข็งและยึดกุมกลไกต่างๆ อยูแ่ ล้ ว ทังนี
้ ้ การพัฒนาการทํางานเพือ่ เสริ มสร้ างการยอมรับจากภาครัฐ ควรทํา
ให้ เห็นว่า (1) ประเด็นทีห่ ยิบยกขึ ้นมาพิจารณาในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมนี ้เป็ นประเด็นทีม่ า
จากพื ้นทีแ่ ละเป็ นทีต่ ้ องการของคนส่วนใหญ่ (2) มีการพัฒนานโยบายสาธารณะบนฐานองค์ความรู้ทช่ี ดั เจนและเปิ ดให้ ทกุ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ มีส่วนร่ วมตังแต่
้ เริ่ มต้ น และ (3) เป็ นประเด็นที่ภาคประชาชนพร้ อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปกับภาคส่วนอื่น
อย่างมีพลัง
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ต่อข้ อเสนอแนะให้ คสช.ปรับยุทธศาสตร์ การชูธงเรื่ องสุขภาพเด่นชัดเกินไปและควรชูภาพความเป็ นกลางโดยให้
ความสําคัญกับความคิดของทุกฝ่ าย ก็เป็ นข้ อเสนอแนะที่ดี หากแต่ควรคํานึงถึงความจริ งในสังคมอย่างน้ อย 2 ประการคือ
1) ทิศทางการพัฒนาประเทศทีผ่ ่านมา มุ่งเน้ นทีก่ ารพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
ทางสังคมน้ อยอยู่แล้ ว การพัฒนาที่ผ่านๆ มาจึงมักจะส่งผลกระทบในทางลบ ต่อสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของ
ประชาชนคนเล็กคนน้ อยเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การที่ คสช. ซึง่ เป็ นกลไกหลักภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่มีเจตนารมณ์
ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดําเนินงานเพือ่ นําไปสู่การสร้ างสุขภาวะ จึงควรวางยุทธศาสตร์
ดําเนินการไปในทิศทางนี ้ต่อไปหรื อไม่
2) หากวิเคราะห์สงั คมไทยในเชิ งอํานาจ จะพบว่าอํานาจในสังคมไม่สมดุล กล่าวคือ อํานาจภาครั ฐมีสูงมาก
เช่ น เดี ย วกับ อํ า นาจภาคธุ ร กิ จ ในขณะที อ่ ํ า นาจภาคประชาชนมี ตํ า่ มาก ดัง นัน้ การชู ภาพความเป็ นกลางจึ ง ไม่ไ ด้
หมายความว่าทําทุกอย่างกับทุกภาคส่วนแบบทีเ่ หมือนกันและเท่ากันทุกเรื่ อง ทุกกรณี เพราะเจตนารมณ์ทส่ี าํ คัญประการ
หนึง่ ของการมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ก็คือการเพิ่มพลังอํานาจภาคประชาชนให้ ทดั เทียมหรื อใกล้ เคียงกับพลังอํานาจของ
ภาคส่วนอื่นๆ เพื่อสร้ างความสมดุลของพลังอํานาจต่างๆ ในสังคมให้ มากขึ ้นด้ วย
สี่ คุณค่ างานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่ งชาติ
ในบทความนี ้ สช.ขอถือโอกาสกล่าวถึงคุณค่าและความภูมิใจในการดําเนินงานทีผ่ ่านมาไว้ โดยสังเขป รวม 4
ประการ คือ
1) กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็ นความพยายามถักทอผู้คน
จากทุกภาคส่วน ทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
ให้ เข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ ปรึ กษาหารื อ และร่ วมกันกําหนดทางออกของปั ญหาผ่าน
การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึง่ ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2554 ได้ ชี ้ไว้ ว่า
สมัชชาสุขภาพนําไปสู่ (1) การสร้ างผู้อํานวยการเรี ยนรู้ ในกระบวนการนโยบาย (Policy facilitator) หรื อผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) (2) การขยายความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายทีข่ บั เคลื่อนประเด็นเดียวกัน (Bonding
network) ที่อยู่ต่างพื ้นที่กัน (3) การขยายเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายทีข่ บั เคลื่อนต่างประเด็น (Bridging
network) และ (4) การพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้ วางใจซึง่ กันและกันระหว่างภาคีเครื อข่าย 6
2) กระบวนการทํางานก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันจากการปฏิบตั ิ (Interactive learning through action) คือการ
เรี ยนรู้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ทําไปเรี ยนรู้ และพัฒนาไป ไม่มีสตู รสําเร็ จตายตัว ซึ่งการเรี ยนรู้ ร่วมกันในทางปฏิบตั ินี ้
ถือเป็ นหัวใจของความสําเร็ จในเรื่ องต่างๆ 7 ดังตัวอย่างจากการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทีเ่ ริ่ มต้ นจาก
การประยุกต์ใช้ รูปแบบและแนวทางจากสมัชชาอนามัยโลก แต่เมือ่ ได้ ทําการถอดบทเรี ยนภายหลังการจัดสมัชชาสุขภาพ
6

ศุภวัลย์ พลายน้ อย และคณะ , 2555. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั การประเมินผลภายนอกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2554. มปพ.
7
ประเวศ วะสี. 2547, กระบวนการนโยบายสาธารณะ, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร.
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แห่งชาติในแต่ละปี ได้ มกี ารทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาให้ เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทยมากขึ ้นตามลําดับ ซึง่ ยังต้ อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนือ่ ง หยุดนิง่ ไม่ได้
3) เครื่ องมือและกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็ นกระบวนการที่เปลีย่ นการเป็ นผู้กําหนดนโยบาย
สาธารณะจากเดิมทีก่ ารตัดสินใจเชิงนโยบายจะจํากัดอยู่ในวงของหน่วยงาน องค์กรทีอ่ ยู่ในภาคการเมืองและภาครั ฐ
เท่า นัน้ มาเป็ นการเปิ ดให้ ผ้ ูค นที ่อ ยู่ภาคส่ว นอื ่น ๆ มี ส่ว นกํ า หนดนโยบายสาธารณะชัด เจนมากขึน้ ตามลํา ดับ ดัง ที ่
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้ ติดตามศึกษาและรายงานไว้ ว่า “It could be said that National Health Assembly is a
platform for policy deliberation with a coherent outcome that not only plugs into policy-making process. This
participatory policy process is also fully officialized and institutionalization in such a way that enables civic
sectors the opportunity to have a say and to determine the direction of various health relate policies.” 8
นอกจากนัน้ ศาสตราจารย์อมาตยา เซน ก็ได้ กล่าวถึงคุณค่าของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้ ว่า “…in which there are
open discussions on what problems the public faces in health care and in related fields and also on how
they can be removed. This has gone with the progress made in Thailand in introducing universal public
health care, and it has been nicely supplemented by feedback from the people with considerable gain in
efficiency and reach.” 9
4) การทํางานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็ นการทํางานที่หนุนเสริ มกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่ วม
(Participatory Democracy) ซึ่งหมายถึงระบอบที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ แสดงทัศนะและมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน นอกจากจะช่วยทําให้ การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรื อรัฐบาล
มีความรอบคอบ และสอดรับกับปั ญหาและความต้ องการของประชาชนมากยิง่ ขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นความพยายามควบคุม
กํากับการบริ หารงานของรัฐบาลให้ มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้ องการของประชาชน
(Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรื อสามารถตอบคําถามของประชาชนได้ (Accountability) อีกด้ วย ทังหมดนี
้
้
สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ และบทบัญญัติต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ ซึง่ ที่ผ่านมาก็มีผลการดําเนินงานปรากฏให้ เห็นเป็ นที่
ประจักษ์ อยูต่ ามสมควร

8
9

Chuengsatiansup K. New Approach in Social Participation: Health Assembly and Deliberative Democracy in Thailand.
Sen A. The art of medicine: Learning from others. Lancet 2011; 377: 200-201.
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สนทนากลุม่
สังเกตการณ์ในเวทีสรุ ปบทเรี ยนงานธรรมนูญฯ
จ.ฉะเชิงเทรา

15
12
42

สัมภาษณ์เชิงลึก

14

สัมภาษณ์เชิงลึก

15

สมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

o
o

การแก้ ไขปั ญหาวัยรุ่ นไทยกับการตังครรภ์
้
ไม่ ต.ค. 2555-ก.พ.2556
พร้ อม
25 ก.ย. 2555-17 ธ.ค.2555
การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย

กลไกในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เลือกมาเป็ น
นโยบายสาธารณะเพื่อ กรณีศกึ ษา
สุขภาพ

วัน ที่

วิธีการเก็บข้ อมูล

จํานวนคน

ส มั ช ชา สุ ข ภ าพ เ ฉ พ า ะ
ประเด็น

ต.ค.2555 – ม.ค.2556

สัมภาษณ์เชิงลึก

16

ก.ย.2555-ต.ค.2555

สัมภาษณ์เชิงลึก

13

16-17 ก.ค. 2555
18-19 ก.ค. 2555
23 ส.ค. 2555 และ
21-23 ก.ย. 2555

สนทนากลุม่
สนทนากลุม่
สังเกตการณ์การประชุมทีมเครื อข่ายในจังหวัด
สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม

29-31 ต.ค. 2555
12 พ.ย. 2555
24-25 พ.ย. 2555
24-25 ธ.ค. 2555
26 ธ.ค. 2555

สนทนากลุม่
สนทนากลุม่
สนทนากลุม่
สนทนากลุม่
สนทนากลุม่

12
20
10
4 (สัมภาษณ์ เชิง
ลึ ก 1 คน สนทนา
กลุม่ 4 คน)
9
7
2
25
6

5 ก.ย.2555-30 ธ.ค.2555

สัมภาษณ์เชิงลึก

12

o
o
o

แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาระบบข้ อมู ล
ข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
แผนยุ ท ธศ าสต ร์ ค วามปล อด ภั ย แล ะ
จริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี
จ.เชียงราย
จ.ลําปาง
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

o
o
o
o
o

จ.กระบี่
จ.สมุทรปราการ
จ.หนองคาย
จ.เลย
จ.นครศรี ธรรมราช

o
o

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่
และการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพ

คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์
ตารางที่ 2 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ภายใต้ กรอบธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
(ระดับองค์กร)---แผนยุทธศาสตร์ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.2554-2559
1
ผู้บริ หารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2
ผู้บริ หารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ระดับองค์กร)---แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิ จยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ.2554-2558
1
ผู้บริ หารสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
2
ผู้บริ หารสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(ระดับพืน้ ที)่ ---อ.สารภี จ.เชี ยงใหม่
1
สมัชชาสุขภาพ อ.สารภี
2

เครื อข่ายภูมปิ ั ญญาไทย

3
ผู้บริ หารกองสาธารณสุขฯ เทศบาล ต.ท่าวังตาล
4
ผู้บริ หาร รพ.สต.ท่าวังตาล
5
ชมรมผู้สงู อายุ อ.สารภี
6
ศูนย์แพทย์แผนไทย
7
เครื อข่ายองค์กรชุมชน
8
เจ้ าหน้ าทีห่ มู่ 4 ท่าต้ นกว๋าว
9
เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชน อ.สารภี
10
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สารภี
11
ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.เชียงใหม่
(ระดับพืน้ ที)่ ---อ.ริ มปิ ง จ.ลําพูน
1
องค์การบริ หารส่วนตําบลริ มปิ ง
2
องค์การบริ หารส่วนตําบลริ มปิ ง
3
ผู้บริ หารกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม
4
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําพูน
5
ผู้บริ หาร รพ.สต.ริ มปิ ง
6
องค์การบริ หารส่วนตําบลริ มปิ ง
7
อาสาสมัครสาธารณสุข ต.ริ มปิ ง
8
รองประธานสภาฯ
9
อาสาสมัครสาธารณสุข ต.ริ มปิ ง

วันสัมภาษณ์
18 เม.ย. 2555
20 เม.ย. 2555
25 ก.ค. 2555
25 ก.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555
28 พ.ค. 2555

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
(ระดับพืน้ ที)่ --- ลุ่มนํ้าวัง ต.แม่ถอด และ อ.เมื องปาน จ.ลําปาง
1
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เมืองปาน
2
เครื อข่ายลุม่ นํ ้าแม่สอย
3
สถานีควบคุมไฟป่ า
4
เครื อข่ายคนรักสิง่ แวดล้ อม
5
เครื อข่ายเครดิตยูเนี่ยนนครลําปาง
6
มหาวิทยาลัยเนชัน่ สาขาลําปาง
7
องค์การบริ หารส่วนตําบลพิชยั
8
เครื อข่ายโฉนดที่ดินโดยชุมชน
9
องค์การบริ หารส่วนตําบลพิชยั
10
กรรมการลุม่ นํ ้าวัง
(ระดับพืน้ ที)่ --- กว๊านพะเยา และ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
1
ชลประทานพะเยา
2
สถาบันปวงผญาพยาว
3
ขบวนองค์กรชุมชน จ.พะเยา
4
ผู้ประสานงาน สช.ล้ านนา
5
คณะกรรมการเครื อข่ายป่ า
6
ศูนย์สอ่ื ผสมผสานเพือ่ ชุมชน
7
สพม.จ.พะเยา
8
องค์การบริ หารส่วนตําบลคือเวียง
9
องค์การบริ หารส่วนตําบลคือเวียง
10
องค์การบริ หารส่วนตําบลจําป่ าหวาย
11
องค์การบริ หารส่วนตําบลจําป่ าหวาย
12
ชมรมประมงพื ้นบ้ าน
13
สถาบันปวงผญาพยาว
14
สถาบันปวงผญาพยาว
15
มติชน / ข่าวสด
(ระดับพืน้ ที)่ --- อ. ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
1
เครื อข่ายรักบ้ านเกิดท่าศาลา
2
เครื อข่ายรักบ้ านเกิดท่าศาลา
3
เครื อข่ายรักบ้ านเกิดท่าศาลา
4
เครื อข่ายรักบ้ านเกิดท่าศาลา
5
เครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าวท่าศาลา
6
สมาคมประมงพื ้นบ้ านอ่าวท่าศาลา

วันสัมภาษณ์
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
29 พ.ค. 2555
10 ส.ค.2555
10 ส.ค.2555
10 ส.ค.2555
10 ส.ค.2555
10 ส.ค.2555
10 ส.ค.2555

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
7
เครื อข่ายรักบ้ านเกิดท่าศาลา
8
เครื อข่ายปกป้องพื ้นทีผ่ ลิตอาหารนครศรี ธรรมราช
9
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ
10
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ
11
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ
12
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ
(ระดับพืน้ ที)่ --- จ.ฉะเชิ งเทรา
ผู้เข้ าร่วมประชุมในเวทีสรุปบทเรียนงานธรรมนูญฯ จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที/่ ผูท้ รงคุณวุฒิ ส่วนกลาง
1
สํานักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ สช.

วันสัมภาษณ์
10 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
13 ก.ย. 2555
12 มิ.ย. 2555

2

Project Manager

12 มิ.ย. 2555

3
4
5
6
7
8
9
10

กลุม่ งานยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล สช.
สํานักสมัชชาสุขภาพ สช.
สํานักสนับสนุนปฏิบตั กิ ารพื ้นที่ สช.
คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองฯ
คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองฯ
ทีป่ รึกษา สช.
คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองฯ
คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองฯ

12 มิ.ย. 2555
21 มิ.ย. 2555
21 มิ.ย. 2555
3 ก.ค. 2555
4 ก.ค. 2555
4 ก.ค. 2555
6 ก.ค. 2555
17 ก.ค. 2555

ตารางที่ 3 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ผ่ านสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
วันสัมภาษณ์
การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตัง้ ครรภ์ทีไ่ ม่พร้อม
1
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์
29 ส.ค. 2555
2
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์
2 ต.ค. 2555
3
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ต.ค. 2555
4
สํานักส่งเสริ มและพิทกั ษ์ เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
10 ต.ค. 2555
มั่นคงของมนุษย์
5
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
20 ต.ค. 2555
6
สํานักกิจการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
27 ต.ค. 2555
7
สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
17 ต.ค. 2555
8
สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
17 ต.ค. 2555
9
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
17 ต.ค. 2555
10
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ต.ค. 2555
11
สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ
26 พ.ย. 2555
12
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
3 ธ.ค. 2555
13
เครื อข่ายเด็กเยาวชนกับการพัฒนา
14
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
1
แผนงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
2
หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั เภสัชศาสตร์ สงั คม
3
นักวิจยั อิสระ
4
แผนงานสร้ างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
5
มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
6
สมาคมผู้วิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
7
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั (TPMA)
8
ทีป่ รึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
9
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10
กระทรวงอุตสาหกรรม
11
องค์การเภสัชกรรม
12
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร/สภาเภสัชกรรม
13
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
14
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
15
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
1

1 ก.พ. 2556
4 ก.พ. 2556
8 ต.ค. 2555
8 ต.ค. 2555
25 ก.ย. 2555
8 ต.ค. 2555
13 พ.ย. 2555
6 พ.ย. 2555
19 พ.ย. 2555
16 ต.ค. 2555
2 พ.ย. 2555
26 พ.ย. 2555
17 ธ.ค. 2555
8 ธ.ค. 2555
12 ต.ค. 2555
24 ต.ค. 2555
8 พ.ย. 2555

ตารางที่ 4 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ผ่ านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
วันสัมภาษณ์
แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแห่งชาติ
1
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
10 ส.ค. 2555
2
อดีตเจ้ าหน้ าทีส่ าํ นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
24 ส.ค. 2555
3
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
3 ก.ย. 2555
4
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
1 ต.ค. 2555
5
คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
2 ต.ค. 2555
6
สมัชชาจังหวัดปทุมธานี
24 ต.ค. 2555
7
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
26 ต.ค. 2555
8
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
1 พ.ย. 2555
9
คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
5 พ.ย. 2555
10
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
5 พ.ย. 2555
11
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่ องมือแพทย์ไทย
6 พ.ย. 2555
12
สมาคมเวชศาสตร์ สนเทศไทย
15 พ.ย. 2555
13
สํานักงานสถิติ
28 ธ.ค. 2555
14
สํานักงานสถิติ
28 ธ.ค. 2555
15
มูลนิธิบรู ณานิเวศ
16 ม.ค. 2556
16
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
19 พ.ย. 2555
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยและจริ ยธรรมนาโนเทคโนโลยี
1
สมัชชาสุขภาพล้ านนา
12 ต.ค. 2555
2
คณะทํางาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร
27 ก.ย. 2555
3
บริ ษัทแพนราชเทวี
10 ต.ค. 2555
4
มูลนิธิเพื่อผู้บริ โภค
6 พ.ย. 2555
5
สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
22 ก.ย. 2555
6
ศูนย์พฒ
ั นานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการ
26 ก.ย. 2555
อาหารและยา
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
11 ก.ย. 2555
8
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านนาโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ต.ค. 2555
9
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ต.ค. 2555
10
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
26 ต.ค. 2555
11
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
29 ส.ค. 2555
12
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
24 ต.ค. 2555
13
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
1 พ.ย. 2555

ตารางที่ 5 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผ่ านสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
วันสัมภาษณ์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
(รวม 12 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปาง
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
- สื่อมวลชน
(รวม 10 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด/ประชาคม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการ
สาธารณสุข)
- เครื อข่ายสิง่ แวดล้ อมวัดบางฝ้าย
- สภาองค์กรชุมชน
(รวม 7 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
- สื่อมวลชน
(รวม 10 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
- นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
(รวม 6 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี ่
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

17 ก.ค. 2555

19 ก.ค. 2555

12 พ.ย. 2555

23 ส.ค. 2555
21-23 ก.ย.2555

26 ธ.ค. 2555

30 ต.ค. 2555

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
- ภาคประชาสังคม
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
- สื่อมวลชน
(รวม 9 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
(รวม 2 ท่าน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย
- คณะทํางานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
- ภาคประชาสังคม
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
- สื่อมวลชน
(รวม 10 ท่าน)

วันสัมภาษณ์

24 พ.ย. 2555

24 ธ.ค. 2555

ตารางที่ 6 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผ่ านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
วันสัมภาษณ์
ต.แม่ถอด อ.เถิ น จ.ลําปาง
- ภาคประชาสังคมพื ้นทีแ่ ม่ถอด
- เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่วยงานภายใต้ องค์การบริ หารส่วนตําบล
- พระสงฆ์
(รวมประมาณ 10 ท่าน)
ต.บ้านกรู ด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
- ภาคประชาสังคมพื ้นทีบ่ ้ านกรูดและบ่อนอก
(รวม 4 ท่าน)
อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
- ภาคประชาสังคมชาวบ้ านพื ้นที่ทา่ ศาลา
(รวม 5 ท่าน)
ต.นาดิ นดํา อ.เมื อง จ.เลย
- ภาคประชาสังคม
- ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้ านพื ้นทีน่ าดินดํา
(รวมประมาณ15 ท่าน)

18 ก.ค. 2555

21 ก.ย. 2555

26 ธ.ค. 2555

25 ธ.ค. 2555

ตารางที่ 7 รายละเอียดผู้ถกู สัมภาษณ์ กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผ่ านคณะกรรมการระดับชาติ
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
1
สํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
2
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3
ผู้บริ หารกระทรวงสาธารณสุข
4
ผู้บริ หารสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
5
ผู้บริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
6
สํานักงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
7
8
9
10
11
12

สํานักงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันสัมภาษณ์
5 ก.ย. 2555
19 พ.ย. 2555
19 ก.ย. 2555
14 พ.ย. 2555
26 ธ.ค. 55
24 และ 27 ก.ย.
2555
12 ก.ย. 2555
28 ธ.ค. 2555
23 ธ.ค. 2555
18 ต.ค. 2555
14 ก.ย. 2555
30 ธ.ค. 2555

ตารางที่ 8 รายละเอีย ดผู้ ถูก สัม ภาษณ์ สําหรั บ ภาพรวมกระบวนการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อ สุ ข ภาพ
ภายใต้ การดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน
1
2

ผู้บริ หารกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

3

สํานักงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ผู้บริ หารบริ ษัทเอกชน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันสัมภาษณ์
19 ก.ย. 2555
9 ต.ค. 2555
24 และ 27 ก.ย.
2555
12 ต.ค. 2555
14 ก.ย. 2555
19 ก.ย. 2555
8 ต.ค. 2555
29 ต.ค.2555
16 ต.ค.2555
18 ต.ค.2555
27 ก.ย. 2555
26 ธ.ค. 2555
19 ธ.ค. 2555
19 ต.ค. 2555
8 ธ.ค. 2555
9 ธ.ค. 2555

ตารางที่ 9 สรุ ปการจัดประชุมเพื่อรับฟั งความเห็นในขัน้ ตอนต่ างๆ ของการศึกษานี ้
วันที่
21 พ.ย. 2554

สถานที่
HITAP

30 พ.ย. 2554

HITAP

12 ม.ค. 2555

สช.

23 ก.พ. 2555

สช.

23 พ.ค. 2555
6 มิ.ย. 2555

HITAP
HITAP

10 ก.ย. 2555

HITAP

9 ม.ค. 2556
4 ก.พ. 2556

HITAP
HITAP

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
วัตถุประสงค์ การประชุม
คณะกรรมการกํ ากับ รับฟั งความเห็นต่อข้ อเสนอของโครงการประเมินฯ
ทิศและบุคลากร สช.
บุคลากร สช.
กํ า หนดเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กกรณี ศึก ษาร่ ว มกัน
ระหว่างคณะผู้ประเมินและบุคลากร สช.
บุคลากร สช.
ตรวจสอบความเข้ าใจกับบุคลากร สช.เพือ่ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ คบ.และ รับฟั งความเห็นต่อการคัดเลือกกรณีศกึ ษา
บุคลากร สช.
บุคลากร สช.
รับฟั งความเห็นต่อกรอบการประเมิน
คณะกรรมการกํ ากับ นําเสนอผลการดําเนินงานและรับฟั งความเห็นต่อ
ทิศและบุคลากร สช. แนวทางการประเมิน
คณะกรรมการกํ ากับ รั บฟั งความเห็นต่อความก้ าวหน้ าของโครงการ
ทิศและบุคลากร สช. และแนวทางการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
บุคลากร สช.
รับฟั งความเห็นต่อผลการประเมิน
คณะกรรมการกํ ากับ รับฟั งความเห็นต่อผลการประเมิน
ทิศและบุคลากร สช.

