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สานพลังภาคีจัดทำา ‘ไกด์ไลน์’ เคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

‘ความร่วมมือระดับพื้นที่’ หัวใจของความสำาเร็จ 

“ไกด์ไลน์” หรือ แนวทางปฏบิตั ินบัเป็นเครือ่งมอืส�ำคญั
ที่ช่วยวำงกรอบคิดให้ภำคีเครือข่ำยซ่ึงมีควำมหลำกหลำยร่วมกัน 
ขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันได้ น่ันก็คือ 
กำรสร้ำงกลไกด้ำนสขุภำวะของประชำชนให้มคีวำมเข้มแขง็

ใน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือจดัท�าแนวทางปฏบิติัการ
ใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ซึง่จัดข้ึนระหว่ำงวนัที ่๒๔-๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มเีป้ำหมำยเพือ่
ถอดบทเรยีนจำกประสบกำรณ์ของคนท�ำงำนจรงิในแต่ละข้ันตอน
ของกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ เพื่อเติมเต็มให้แนวปฏิบัติมี
ควำมครอบคลมุ ครบถ้วน และมำจำกประสบกำรณ์ของผูป้ฏบิติั
อย่ำงแท้จริง  

นายสรุพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ชีแ้จงว่ำ ในโอกำสครบรอบ ๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำตฯิ กำรท�ำ 
แนวปฏบิตัจิำกกำรมส่ีวนร่วมของภำคเีครอืข่ำยทีส่ัง่สมประสบกำรณ์ในกำรใช้
เครือ่งมอืทัง้ ๔ ชิน้มำยำวนำนในวนันี ้จะมส่ีวนสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นนโยบำย
สำธำรณะในแต่ละมติไิด้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ แนวปฏิบตัฯิ ควรใช้
ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย ไม่ยุง่ยำกซบัซ้อน เพ่ือลดทอนควำมล่ำช้ำในกำรใช้งำน โดย
คณะท�ำงำนจัดท�ำแนวปฏิบัติฯ จะเป็นแนวหลังคอยสนับสนุนงำนพื้นท่ีซึ่ง
เปรยีบเสมอืนแนวหน้ำให้สำมำรถปฏบัิตกิำรได้อย่ำงลลุ่วง 

ภำยในกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรฯ ม ีเวทเีสวนาการบรูณาเครือ่งมอืตาม 
พ.ร.บ.สขุภาพ เพ่ือขบัเคลือ่นนโยบาย ซึง่เตม็ไปด้วยหลำกหลำยแนวคดิทีน่่ำ
สนใจ อำท ิ 

การท�าแนวปฏบิตัจิาก
ประสบการณ์ของภาคเีครอืข่าย
ทีส่ัง่สมประสบการณ์ในการใช้
เครือ่งมือทัง้ ๔ ช้ินมายาวนาน

ในวนันี ้จะมีส่วนสนับสนุนให้ภาคี
เครอืข่ายสามารถขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะในแต่ละมติิ 
ได้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

เราต้องรูค้วามต้องการของ
ชาวบ้านว่า ปัญหาด้าน

สุขภาพหรอืทิศทางการส่ง
เสรมิด้านสุขภาพเป็นเรือ่งใด 
เพือ่ชกัชวนให้คนในพืน้ทีเ่ข้า
มาร่วมก�าหนดแนวทางการ

เปล่ียนแปลงร่วมกนั

เราเสนอให้ผูว่้าฯ ประกาศ
นโยบายออกมา ท�าให้ส่วน 
ราชการอืน่ๆ เข้าร่วมด้วย  

ซึง่เกดิเป็นจดุแขง็ทีร่วมเอา 
ทัง้ข้าราชการ ประชาชนมา

เรยีนรูร่้วมกนั และส่งผล 
ให้เกดิความผกูพนัของคน 

ในพืน้ทีผ่่านตวักจิกรรม 
ด้านสขุภาพ

ต้องท�าให้คนในพืน้ทีรู่ส้กึว่าเป็น
เจ้าของร่วม ต้องเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมการท�าความเข้าใจ
ร่วมกนัใหม่ เพราะนโยบายจาก

กระทรวง มายงัจงัหวดั ต่อมาที่
อ�าเภอ และทีห่มูบ้่าน เหน็ได้ชดั
ว่าทีผ่่านมาไม่ได้ผล เพราะไม่
เกดิการมส่ีวนร่วมในทกุระดบั 
เป็นแต่เพยีงการสัง่การลงมา

เท่านัน้

นายชาคริต โภชะเรือง 
แกนประชาสงัคมในพ้ืนทีภ่าคใต้ตอนล่าง

นายดิษณ์กร สงิห์ยะเมอืง 
เลขานกุารสมชัชาสขุภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 
ผูอ้�านวยการศนูย์นโยบายและ 

การจัดการสขุภาพ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลยัมหิดล

นายสรุพงษ์ พรมเท้า 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
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นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์นโยบำยและ 
กำรจดักำรสขุภำพ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยั
มหดิล กล่ำวว่ำ สมชัชำสขุภำพเป็นกลไกทีม่นี�ำ้หนกั แต่งำนด้ำนสขุภำพจะ
ลลุ่วงได้ ต้องได้รบัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วนอย่ำงจรงิจงั โดยเฉพำะ 
กบัชำวบ้ำนในระดบัพืน้ที่ 

“เราต้องรู้ความต้องการของชาวบ้านว่า ปัญหาด้านสุขภาพหรือ
ทศิทางการส่งเสริมด้านสขุภาพเป็นเรือ่งใด เพือ่ชกัชวนให้คนในพืน้ทีเ่ข้ามา
ร่วมก�าหนดแนวทางการเปลีย่นแปลงร่วมกนั” นำยแพทย์ววิฒัน์ ระบุ

สอดรับกบัแนวคดิของ นายดษิณ์กร สงิห์ยะเมอืง เลขำนกุำรสมชัชำ
สขุภำพจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีแสดงควำมเหน็ว่ำ จดุแข็งของควำมส�ำเรจ็ในงำน
ด้ำนสขุภำพระดบัพืน้ทีค่อื กำรร่วมมอืในทกุภำคส่วนอย่ำงจรงิจงั และที่
ส�ำคญัก็คอื ประชำชนจะต้องรูส้กึว่ำเป็นเจ้ำของร่วมกนั 

“เราเสนอให้ผูว่้าฯ ประกาศนโยบายออกมา ท�าให้ส่วนราชการอืน่ๆ 
เข้าร่วมด้วย ซึง่เกิดเป็นจดุแขง็ทีร่วมเอาทัง้ข้าราชการ ประชาชนมาเรียนรู้

ร่วมกนั และส่งผลให้เกดิความผกูพนัของคนในพืน้ทีผ่่านตวักจิกรรมด้าน
สขุภาพ” นำยดษิณ์กร ถอดควำมส�ำเรจ็จำกประสบกำรณ์ตรง

ด้ำน นายชาครติ โภชะเรือง แกนประชำสงัคมในพืน้ท่ีภำคใต้ตอน
ล่ำง เสริมว่ำ ส่ิงส�ำคัญคือต้องท�ำให้คนในพื้นที่เห็นภำพสุขภำพที่ตัวเอง
ต้องกำรในระยะเวลำ ๕-๑๐ ปีข้ำงหน้ำ เมือ่ได้ค�ำตอบก็จะน�ำไปสู่กำรร่ำง
แนวทำงปฏบิตัเิพือ่ให้เกิดควำมเหมำะสมได้

“ต้องท�าให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วม ต้องเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการท�าความเข้าใจร่วมกันใหม่ เพราะนโยบายจากกระทรวง 
มายังจงัหวดั ต่อมาทีอ่�าเภอ และทีห่มูบ้่าน เหน็ได้ชดัว่าทีผ่่านมาไม่ได้ผล 
เพราะไม่เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เป็นแต่เพียงการสั่งการลงมา
เท่านัน้” นำยชำครติ ระบุ

ควำมคดิเหน็ทีห่ลำกหลำยทัง้หมด สะท้อนพลังของภำคเีครอืข่ำยท่ี
ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นหัวใจของควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สำธำรณะเพือ่กำรสร้ำงสขุภำวะอย่ำงแท้จรงิ 

จดัเวร์ิคชอ็ปเครอืข่ายสมัชชาสขุภาพฯ ส.ค. นี้
ระดมสมองภาค ีจ�าแนกบทบาท เน้นการมส่ีวนร่วม

 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ได้มี การประชุม 

คณะอนกุรรมการพฒันาการสร้างเสรมิศกัยภาพและการจดักลุม่
เครอืข่าย คร้ังที ่๓/๒๕๖๐ ณ อำคำรสขุภำพแห่งชำต ิจ.นนทบรุี 
เพือ่ท�ำกำรทบทวนกำรจดักลุม่เครอืข่ำยสมชัชำสขุภำพแห่งชำติ 
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยเฉพำะควำมชัดเจนของร่ำงบญัชรีำยชือ่กลุม่
เครอืข่ำยหลกั ซึง่คณะอนกุรรมกำรได้ข้อสรปุแล้ว และอยูร่ะหว่ำง
รอส่งให้ภำคเีครือข่ำยได้พิจำรณำกันอกีครัง้

นายแพทย์กจิจา เรืองไทย ประธำนอนกุรรมกำรฯ ชีแ้จงถึง
ควำมส�ำคญัของกำรแบ่งกลุม่เครอืข่ำยสมชัชำสุขภำพแห่งชำตทิีไ่ด้
มกีำรปรบัเปลีย่นกำรจัดกลุม่เครือข่ำยเพ่ือเอือ้ให้เกดิประสทิธภิำพ
ประสิทธิผลตลอดกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ ทั้งช่วงพัฒนำ 
และช่วงขบัเคลือ่นมต ิ ซึง่ในวนันี ้ ทีป่ระชมุได้ตกผลกึควำมคดิ 
เรื่องกำรแบ่งกลุ่มเครือข่ำยที่ชัดเจนแล้ว กำรด�ำเนินกำรใน 
ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นกำรส่งร่ำงแบบสอบถำมเรือ่งทบทวนกำรจัด 
กลุม่เครอืข่ำยให้กบัเครอืข่ำยสมำชกิ โดยเฉพำะกลุ่มเครอืข่ำย 

ภำคประชำสงัคม ชุมชน และเอกชน (MS) และกลุม่เครอืข่ำยภำควชิำชพี/วิชำกำร (MK) พจิำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 
ประเดน็ทีน่่ำสนใจ คอื มเีครอืข่ำยภำคประชำชนใหม่ๆ ทีส่นใจจะเข้ำร่วมเป็นสมำชกิสมชัชำสขุภำพแห่งชำตเิพิม่เตมิ 

โดยทีป่ระชมุเหน็ตรงกนัว่ำ ให้เครอืข่ำยทีส่นใจแจ้งควำมจ�ำนงมำเป็นลำยลักษณ์อกัษร และให้ข้อมลูตำมทีร่ะบไุว้
ในแนวทำงกำรจดักลุม่เครอืข่ำยทีค่ณะกรรมกำรจดัสมชัชำสขุภำพแห่งชำต ิ (คจ.สช.) ก�ำหนด เพือ่ให้ 
คณะอนกุรรมกำรฯ พจิำรณำ และเสนอต่อ คจ.สช. ต่อไป ทัง้นี ้สมชัชำสุขภำพแห่งชำติยนิดเีปิดรบัให้ทกุ
องค์กร/เครอืข่ำยทีส่นใจในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะโดยใช้รปูแบบ “ประชาธปิไตยแบบถกแถลง” 
(Deliberative democracy) เข้ำร่วมเป็นสมำชกิสมชัชำฯ

ในช่วงท้ำย ทีป่ระชุมได้หำรอืถงึกำรจดัประชมุเชิงปฏบิตักิำรภำคเีครอืข่ำย ภำยใต้ชือ่ “สานพลงัภาคี
เครอืข่ายสูส่มชัชาสุขภาพแห่งชาต”ิ เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรสมชัชำสขุภำพแห่งชำต ิภำยใต้ 
แนวคิดกำรเป็น “เจ้าของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน” ในช่วงเดือนสิงหำคมนี้ โดยจะเชิญ 
ผู้แทนกลุ่มเครือข่ำยสมำชิกจำกทุกภำคส่วนเข้ำร่วม เพื่อท�ำควำมรู้จัก และร่วมแลกเปลี่ยนกัน 
ถงึบทบำทหน้ำทีข่องกลุม่เครอืข่ำยของตน ก่อนเข้ำร่วมสมชัชำสขุภำพแห่งชำติ ครัง้ที ่ ๑๐ ในช่วง 
ปลำยปี ๒๕๖๐ นี ้

นายแพทย์กิจจา เรืองไทย 
ประธานอนกุรรมการฯ


