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บทบรรณาธิการ
“๑ ทศวรรษการเรียนรู สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่”
๑ ทศวรรษวิชชาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (๒๕๔๓ ถึง
๒๕๕๓) : สําหรับการนําแนวคิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพมาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สวนรวมในสังคมไทย
๑ ทศวรรษแหงการเรียนรู : แกนนํา กลุมองคกร เครือขาย
ตางๆ ในพื้นที่ ผานรอน ผานฝน ผานหนาว บางแหงเดินไดไกล
บางแหงเดินไดชา บางแหงกําลังพัฒนา ขึน้ อยูก บั เหตุและปจจัยของ
แตละพื้นที่ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่จึงไมงายและ
เสนทางเดินก็ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบที่สวยงาม บางแหงลมลุก
คลุกคลาน บางแหงเลิกลาไป บางแหงยังทนสูเพื่ออุดมการณที่ยิ่ง
ใหญ ทุกยางกาวมีทั้งเสียหัวเราะ ความภาคภูมิใจ และคําติชม
ผสมผสานกันไป และทุกจังหวะกาวจึงเปนบทเรียนที่ทรงคุณคายิ่ง
สําหรับการเรียนรูเพื่อจะเดินตอไปรวมกันอยางมั่นใจ
๑ ทศวรรษของบทเรียนและองคความรู : บทเรียนที่ทาน
จะไดอานตอไปนี้ เปนความพยายามของคนทํางานจริงในพื้นที่ ได
สะทอนภาพความรู ความคิด ประสบการณในการขับเคลื่อนสมัชชา
สุขภาพผานเปนตัวหนังสือใหทุกทานไดรับรูและเรียนรู และเชิญ
ชวนใหทุกทานเขามารวมเดินทางไปพรอมกัน
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๑ ทศวรรษของการพัฒนาอยางตอเนื่อง : สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในฐานะผูเชื่อมประสานและหนุน
เสริมการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ ขอชื่นชมและใหกําลัง
พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ที่กําลังสราง
กระบวนการเรียนรูค รัง้ ยิง่ ใหญทจ่ี ะถูกบันทึกไวในหนาประวัตศิ าสตร
ของสังคมไทย และเชื่อมั่นวา ในอนาคต สมัชชาสุขภาพจะเปน
เครือ่ งมือทีท่ รงพลังทีเ่ ชือ่ มโยงทุกภาคสวนของสังคมมารวมกันใชและ
รวมกันพัฒนาเพื่อสุขภาวะที่สมบูรณของสังคมไทยไดอยางแทจริง
ดวยจิตคารวะ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๓
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คํานํา

กวา ๑๐ ป นับจากปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน การ
รวมตัวของกลุมคนจากการแสดงคิดเห็นผานเวทีประชาพิจารณราง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกของประเทศไทย เกิดความรูสึก
การเปนเจาของประเทศ รักถิ่นเกิดบานเกิด จัดตั้งกลุม ชมรม
เครือขาย กระจายอยูในทุกพื้นที่ ประกอบกับการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบตอโครงสรางการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม การถายโอน
ภารกิจไปสูการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูประบบ
สุขภาพที่มุงเนนการสราง “สุขภาวะ” มากกวาการรักษาโรค แต
มุงการดูแลในมิติของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณเปนองครวม
นั่นหมายถึงตอไปนี้เรื่องสุขภาพไมใชเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุข
แพทยหรือพยาบาลเพียงฝายเดียว แตเปนเรื่องของคนทุกคนที่ตอง
มีหนาที่การดูแลสุขภาพของตนเอง และรวมรับผิดชอบกิจกรรมทาง
สังคมทีท่ กุ ฝายมีสว นรวมตอการกระทําแลวสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูอื่นในสังคมชุมชนนั้นดวย
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การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงเปนที่มาของการรางกฎหมายฉบับประชาชนอีกหนึ่งฉบับนั่นคือ
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ..... ซึ่งเปนกฎหมายที่เกิด
จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพผานเวทีสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วประเทศ หรือเรียกวาเวที “สมัชชาสุขภาพ” รวบรวม
รายชือ่ ประชาชนเพือ่ สนับสนุนราง พ.ร.บ.ดังกลาว มากกวา ๑๕๐,๐๐๐
รายชือ่ ผลักดันเขาสูส ภาผูแ ทนราษฎร และตราออกมาเปนกฎหมาย
ไดสาํ เร็จเปน “พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึง่ สาระ
ของ พ.ร.บ.นี้ไดกําหนดใหกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ
สําคัญ โดยใหมีกลไกจัดการเปนแบบพหุภาคี (ทํางานรวมกันแบบ
แนวราบ) มุงสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือการ
สรางสุขภาวะ โดยการเชิญชวน “คน” ที่เกี่ยวของ ในฐานะผูมีสวน
ไดเสีย ใหมารวมกันเปนเครือขาย (รัฐ/ประชาชน/วิชาการ/สื่อ/ธุรกิจ
เอกชน) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรึกษาหารือ ถกแถลง
บนฐานของขอมูล/ความรูในการประชุมที่เปนระบบ มีสวนรวม
สมานฉันท มีการสรางฉันทามติรวมกัน ออกมาในรูปของขอเสนอ
เชิงนโยบายหรือปฏิญญา หรือคําประกาศ หรือขอตกลงรวมกัน ฯลฯ
มีการผลักดันขอเสนอใหเกิดการปฏิบัติจริงในหลายชองทาง และ
ติดตามพัฒนาเปนวงจรตอเนื่อง
จังหวัดพิจิตร เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดนําเอาเครื่องมือดังกลาว
มาชวยขับเคลือ่ นระบบสุขภาพของจังหวัด โดยเริม่ จากจุดเล็กๆ แลว
คอยๆ เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวภาคีเครือขายทั้งภาคประชาสังคม/
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เอกชน ภาครัฐ/วิชาการ/วิชาชีพ และภาคการเมืองทองถิ่นดวย
ความอดทน รอยเรียงรวบรวมเชื่อมโยงเครือขาย รวมสานฝน สราง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ตรงตามความจําเปนพื้นฐาน
ความตองการของคนในพื้นที่
หวังเปนอยางยิ่งวา บทเรียน “กวาทศวรรษ : วิชชาสมัชชา
สุขภาพจังหวัดพิจิตร” จะเปนประโยชนตอการทํางานเพื่อไปใหถึง
ซึ่งเปาหมายแหงสุขภาวะของคนพิจิตรตอไป
พนมศักดิ์ เอมอยู
ธันวาคม ๒๕๕๓
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บทนํา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร

๑. สมัชชาสุขภาพ
หลังจากที่พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได
มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ “สมัชชาสุขภาพ” ถูก
กําหนดใหเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสว นรวม โดยไดใหความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ”
วาเปน กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อ
นําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความ
มีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ
และอยางมีสวนรวม ทั้งนี้ไดแบงสมัชชาสุขภาพเปน ๓ แบบ คือ
(๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และ (๓) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
วัตถุประสงคที่สําคัญของสมัชชาสุขภาพ คือ การเปดพื้นที่
สาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและหลากหลาย เพื่อใหฝาย
ตางๆ ในสังคม ไดมีพื้นที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เพื่อคนหาทางออกรวมกัน หรือการมีขอเสนอในการปฏิบัติ
11
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ตอฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่แลกเปลี่ยนกัน หรือมีขอเสนอ
เชิงนโยบายที่มุงหวังใหเกิดการผลักดันไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
สุขภาวะรวมทั้งการนําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมๆ ที่ดีงาม
การพัฒนาสมัชชาสุขภาพ ไดนําเอายุทธศาสตร “สาม
เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี มาประยุกตใชเปน
พื้นฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ และกลไกในการทํางานรวม
กันอยางสรางสรรค ซึ่งองคประกอบของยุทธศาสตรสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา ปรากฏตามภาพที่ ๑ ดังนี้
การสรางความรูหรือการทํางานวิชาการ
(ภาควิชาการ / วิชาชีพ)

การเคลื่อนไหวทางสังคม
(ภาคประชาสังคม)

การเชื่อมโยงทางเมือง
(ภาคการเมือง / ราชการ)

ภาพที่ ๑
แสดงองคประกอบของยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
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การประยุกตใชยุทธศาสตร “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ภาย
ใตสถานการณที่มีความแตกตางกันนั้น จะเริ่มจากยุทธศาสตรใน
มุมใดกอนก็ได แตจะขาดมุมใดมุมหนึ่งไมได จะตองครบทั้ง
สามมุมจึงจะทําใหเกิดกลไกและกระบวนการที่เสริมพลังซึ่งกันและ
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูประสิทธิผลสูงสุดในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ
การทดลองนําสมัชชาสุขภาพไปปฏิบัติจริงในสังคมไทยที่
ผานมาสามารถพัฒนาองคความรูไดระดับหนึ่ง แตเนื่องจากองค
ความรูสมัชชาสุขภาพในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ยังอยูในชวง
ของการเรียนรูและพัฒนาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทใน
สังคมไทย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาตอยอดจาก
องคความรู ประสบการณเดิมที่มีอยู เรียนรูยกระดับโดยการพัฒนา
รูปแบบสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ใหเปนเครื่องมือในการสรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อใหเกิดสุขภาพ
ดี อาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป

ความหมายสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็น
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่ใหประชาชน
และหนวยงานของรัฐไดแลกเปลี่ยนองคความรูผานการประชุม
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อยางเปนระบบและมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือการมีสุขภาวะ โดยการใชอาณาบริเวณ
ที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่ใหประชาชน
และหนวยงานของรัฐไดแลกเปลี่ยนองคความรูผานการประชุม
อยางเปนระบบและมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือการมีสุขภาวะ โดยการใชประเด็น
สาธารณะเปนตัวตั้งในการดําเนินการ

หลักการสําคัญของสมัชชาสุขภาพ
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็นใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๐ มีหลักสําคัญ ดังตอไปนี้
๑) หลักดําเนินงานอยางเปนระบบ ใหความสําคัญกับการ
ทํางานบนฐานขอมูล องคความรู และภูมิปญญา ผานกระบวนการ
นโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจนเปนไปได สอดคลองกับสถาน
การณหรือสภาพปญหาของแตละพื้นที่/ประเด็น อยางเปนพลวัต
๒) หลักยืดหยุน เปดกวางและหลากหลาย ใหความสําคัญ
กับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการตางๆ ที่ยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม ตามสภาพบริบทของแตละพื้นที่แตละประเด็น หรือตาม
พลวัตของสังคม
๓) หลักมีสวนรวม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจาก
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ทุกฝายที่เกี่ยวของในสังคม ในระดับที่เหมาะสม (ในมิติของเนื้อหา
กระบวนการ และการจัดการ) อยางมีศักดิ์ศรี ตามยุทธศาสตร
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ไดแก ฝายการเคลื่อนไหวทางสังคม (ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน ชุมชนและสังคม) ฝายสรางองคความรู
(ภาควิชาการและวิชาชีพ) ฝายการเมืองและราชการ (ภาคการเมือง
ภาคราชการทั้งสวนกลางและทองถิ่น)
๔) หลักเรียนรูแ ลกเปลีย่ นอยางบูรณาการ ใหความสําคัญ
กับการใชสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือในการสราง “กระบวนการ
เรียนรูรวมกัน” ของคนในสังคม โดยการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ
และเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน เกิดความรูสึกความเปนเจาของ
หรือเปนเจาภาพรวมแบบพหุภาคี

คุณลักษณะที่สําคัญของสมัชชาสุขภาพ
เพื่อใหกลุม องคกร เครือขาย และหนวยงานของรัฐ รวม
ทั้งประชาชนทั่วไปเขาถึงการจัดสมัชชาสุขภาพไดอยางทั่วถึง ควรมี
คุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพที่สําคัญเพื่อเปนเกณฑในการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะประเด็นดังตอไปนี้
๑) ตองมีทศิ ทางเปาหมายไปสูก ารสรางนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขของประชาชน
๒) ตองมีลกั ษณะการประชุมอยางเปนระบบ และมีรปู แบบ
กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมุงเนนการสรางฉันทามติ
รวมกัน
๓) ตองมุงเนนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและ
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หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึง
๔) ตองเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู
รวมกันอยางสมานฉันท
๕) ตองเปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถเขาถึงไดตามหลัก
เกณฑที่กําหนดไว

วัตถุประสงคของสมัชชาสุขภาพ
๑) เพื่อสนับสนุนกลุมประชาชน ชุมชน เครือขาย ใหมี
ความเขาใจ และเขาถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒) เพือ่ หนุนเสริมหนวยงานของรัฐ องคกรภาคีเครือขายใช
กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพหรือสุขภาวะรวมกัน

๒. สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตรรวมขับเคลื่อนกระบวนการสรางการมีสวน
รวมผานเวทีทเี่ ราเรียกกันวา “มหกรรมสุขภาพ, รวมพลังสรางสุขภาพ
และสมัชชาสุขภาพ” มาตั้งแตป ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ เพื่อสรางกระแส
และรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนเพือ่ นําไปสูก ารยก
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... โดยการเชื่อมประสาน
กับองคกรชุมชนในลักษณะพหุภาคี เนนกระบวนการมีสวนรวมเปน
หลัก เชน
ป ๒๕๔๕ รวมกันจัดงาน “ชุมนุมภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาสุขภาวะ
คนพิจิตร” วันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนงานแสดงภูมิปญญา
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พื้นบาน แลกเปลี่ยนองคความรู รวมกันกําหนดทิศทางสุขภาพ
คนพิจิตร และรับฟงความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. .....
ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ยังคงดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตอ
ราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ... ผานเวที “มหกรรมสรางสุขภาพ”
(ชุมนุมภูมิปญญาทองถิ่น สรางสุขภาพ) โดยเครือขายหมออนามัย
จังหวัดพิจิตร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร กลุมแสง
ตะเกียง และเครือขายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และเวที “วปอ.สรางคนสรางสุขภาพ”
วันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร เครือขาย
หมออนามัยฯ และชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ
ป ๒๕๔๘ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ วาดวย “การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน และสภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนจังหวัดพิจิตร”
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดพิจติ ร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร และมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร
ป ๒๕๔๙ ไดเกิดการเรียนรูก ระบวนการสมัชชาสุขภาพอยาง
จริงจัง ซึง่ จากการดําเนินงานทีผ่ า นมาพบวา กระบวนการขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เริ่มจากกลุมเกษตรกรกลุมเล็กๆ
ที่ตระหนักตอปญหาสุขภาพผานมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร และ
เครือขายชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษเปนหลัก
โดยไดรับการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการจากเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดับตําบลจากการเจาะเลือดคนหาสารตกคางในกระแสเลือด
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รวมกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดวยการจัดการความรู (Knowledge
Management) โดยการคนหาเกษตรกรที่มีองคความรูอยูในตัวตน
(Tacit knowledge) ใหมีการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share
and Learn) ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักธรรม “อริยสัจ ๔” เปน
เครื่องมือนําทาง มีการนําความรูที่ไดไปปรับใชในระดับครัวเรือน
ระดับกลุม หมูบาน หรือตําบล เกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติ ขณะที่
บางพื้นที่สามารถประสานงานและสรางทีมงานอยางไมเปนทาง
การ โดยการสงเสริมสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
บางพื้นที่สนับสนุนงบประมาณอยางเปนรูปธรรม บางพื้นที่นายก
อบต. ก็เปนแกนนําที่ทําเกษตรพอเพียง ก็ยิ่งทําใหมีความชัดเจน
ในการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องมากขึ้น แตก็ยังมีปญหาในหลายๆ
พื้นที่ ไมมีความคลองตัว ขาดความตอเนื่อง และความเชื่อมโยง
ไมสามารถประสานพหุภาคีไดครอบคลุมนัก
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของ “สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา” พบวากระบวนการมีสวนรวมเกิดจากภาคประชาสังคมและ
เอกชน เปนมุมหลัก ตองใชกําลังความสามารถที่มีอยูอยางจํากัด
ของตัวเองในการศึกษาหาความรู การลองผิดลองถูกในการแกปญ
 หา
มีฝายวิชาการเขามามีสวนรวมบางแตก็ไมตอเนื่องสม่ําเสมอ ภาค
การเมืองทองถิ่นก็เชนกัน ยังไมเห็นความจําเปนในการแกปญหา
ทางดานสังคมมากนัก ยังคงมุงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปนหลัก จึงทําใหภาพของการทํางานรวมกันของ ๓ ฝายไมครบถวน
สมบูรณ สงผลใหการแกไขปญหาเปนไปอยางเชื่องชา และขาด
ประสิทธิภาพ
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ป ๒๕๕๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงมีแนวทางการ
พัฒนาการยกระดับขึ้น โดยการเชิญชวนองคการบริหารสวนตําบล
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีใจที่จะแกทุกขของชาวบาน
จํานวน ๕ แหงการนําเกษตรกรและปราชญชาวบานมาถอดบทเรียน
รวมกัน วาเรามี ภูมิปญญาดีๆ ดานใดบาง ที่สามารถชวยแกปญหา
ของเกษตรกรได การพบปะ พูดคุย และเรียนรูในกลุมยอย แลวนํา
ขอคิด ความรูท เี่ ก็บเกีย่ วไดมาปฏิบตั จิ ริงในการทําเกษตรแบบลด ละ
เลิกสารเคมี เกิดการตื่นตัวของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง
ป ๒๕๕๑ ผลทีเ่ กิดจากความมุง มัน่ ตัง้ ใจของเกษตรกร ทําให
อัตราผูปวยที่เจ็บปวยจากการใชสารเคมีในป ๒๕๕๑ ลดลงจาก
อันดับ ๒ มาอยูในอันดับ ๑๔ ของประเทศ ซึ่งเปนขาวดีที่สุดใน
รอบ ๑๐ ปของชีวิตเกษตรกร ถือวาเปนยางกาวของความสําเร็จที่
เปนเสมือนพลังผลักดันใหดําเนินการขับเคลื่อนการทําเกษตรแบบ
ลด ละ เลิกสารเคมีตอไป
ผลแหงความสําเร็จดังกลาว “ขอมูล” ถูกนํามาเปน “อาวุธ”
สําหรับการดําเนินงาน เรานําขอมูลนี้เผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ และใช “บารมีความเปนผูน าํ ” ของผูบ ริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (นายกฯ) ที่เปนที่เคารพนับถือในแวดวงของ
เหลานายกฯ ดวยกันเอง เชิญชวนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีความพรอม และมีใจที่จะมารวมกันแกไขปญหา “ปญหาของคน
พิจิตร ตองแกโดยคนพิจิตร” เมื่อเห็นถึงปญหารวม จึงเกิดการรวม
ตัวกันกอตั้งเปน “เครือขายทองถิ่นสรางสุขคนพิจิตร” โดยมีองคการ
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บริหารสวนตําบล ๑๒ แหง มารวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ วาดวย องคกรทองถิ่นกับการสงเสริมเกษตรพอเพียง
โดยมีเปาหมายเพื่อลดหนี้สิน พรอมกับสงเสริมสุขภาพดีของผูผลิต
และผูบริโภค สิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตคําขวัญ “เกษตรปลอดภัย
อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔)
จากการรวมตัวกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล ๑๒ แหง
มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
และเครือขายชมรมเกษตรธรรมชาติ ไดมีโอกาสรวมเสนอแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่ชัดเจนในการหารือ พูดคุยกับ
หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด โดยเฉพาะผูว า ราชการจังหวัดจังหวัด
พิจิตร “นายสมชัย หทยะตันติ” ไดยอมรับแนวคิดการสงเสริม
การพึง่ พาตนเองบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และใหการสนับสนุน
การเรียนรูและพัฒนา แกไขปญหาอยางมีสวนรวม โดยการประกาศ
“วั น อิ ส รภาพจากสารพิ ษ ” ในงานสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร
๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเราคาดหวังที่จะทําใหเกิดเกษตรกรความ
ตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิถีการผลิต เปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค
ปลายป ๒๕๕๑ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
กําหนดใหมี “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑” อยางเปนทางการ
หลังจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๑๙ มีนาคม
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พ.ศ. ๒๕๕๐) จังหวัดพิจิตรมีโอกาสคัดเลือกตัวแทนในนาม “เครือ
ขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร” จํานวน ๘ ทาน เขารวมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ (United National :
UN) วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ การคัดเลือกผูแทนคัดเลือก
จากผูน าํ ของ ๓ ภาคสวน เราไดเรียนรู และเขาใจกระบวนการสมัชชา
สุขภาพมากขึ้น
จากนั้นวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) โดย “นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ” เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนและรวมทํา “บันทึกขอ
ตกลงความรวมมือ (MOU) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสว นรวม” ระหวางพหุภาคีจงั หวัดพิจติ รกับคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ วาดวยองคกรทองถิ่นกับการสงเสริมเกษตรพอเพียง โดย
กําหนดบทบาทและแนวทางการดําเนินงานไว ดังนี้
๑. ประกาศเปนนโยบายของหนวยงาน ทีจ่ ะเปนหนวยงาน
หลักในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม เพื่อระดมศักยภาพของหนวยงานในสังกัดมารวมทํางาน
เพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในทุก
รูปแบบอยางตอเนื่อง
๒. รวมกันประสานงานกับเครือขายทัง้ ภาควิชาการ ภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
เพื่อใหมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางกวางขวาง
๓. รวมกันสรางและพัฒนากลไกเพื่อพัฒนากระบวนการ
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม เพื่อทําหนาที่วาง
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผน ติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนการทบทวนแผนที่วางไวอยางเปนระบบ
๔. รวมกันสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
พัฒนากลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม
๕. รวมกันสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคมรวมกันอยางกวางขวาง
๖. รวมกันใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะในการพัฒนากลไก
และกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
๗. สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อใหสังคมไดรับรูและ
เขามามีสวนรวมตามความเหมาะสม
มีการบูรณาการแผนงานโครงการป ๒๕๕๒ รวมกันของ
๓ ฝาย ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มูลนิธิ
รวมพัฒนาพิจิตร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๖ แหง ภายใต
“โครงการชุมชน ทองถิ่น รวมสรางสุขภาพดี คนพิจิตร” เพื่อพัฒนา
กระบวนการสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้นแกประชาชนในชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวม โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ใน ๒ ระดับ ในการสรางสุขภาวะในรูปแบบการเรียนรูรวมกัน
จากการปฏิบัติจริง (interactive learning through action) ไดแก
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ระดับตําบล ในพื้นที่ของ
อบต. ๑๖ แหง ซึ่งมีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจาก
สภาพปญหาของพื้นที่อยางเปนระบบ กําหนดเปนประเด็นนโยบาย
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สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ชัดเจน จนมีความเห็นรวมกันในการกําหนด
เปนนโยบายดานสุขภาพของจังหวัดพิจิตร จํานวน ๖ ประเด็น คือ
๑. เกษตรปลอดสารพิษ
๒. การลดหนี้สินของเกษตรกร
๓. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
๔. การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพของวัยรุน
๕. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ
๖. การปองกันและควบคุมโรคเรือ้ รัง (ความดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน)
จากการพัฒนานโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพในระดับ
ตําบล องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการปรับแผนงาน/โครงการของ
ตนเองใหรองรับนโยบายดังกลาวในป ๒๕๕๒ และนําเขาเปนแผน
งาน/โครงการสําหรับปตอไปในกรณีที่ไมสามารถปรับในปนี้ได
ประเด็นนโยบายฯ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากคณะ
ทํางาน เพื่อนํานโยบายฯ เขาสูเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
โดยไดรว มกันพิจารณาวา ประเด็นที่ ๑ และ ๒ เปนประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
กับเกษตรกร หากเกษตรกรสามารถลด ละ เลิก การใชสารเคมีได จะ
เปนการลดตนทุนในสวนหนึ่ง สงผลใหเกษตรกรมีเงินเหลือหลัง
จากการขายผลผลิตก็จะสามารถชดใชหนี้สินที่มีอยู สามารถลดหนี้
ได จึงใหรวมเปนประเด็นเดียวกันคือ “เกษตรปลอดภัย อาหาร
ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยในจังหวัดพิจิตร”
สวนประเด็น การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการจัดการ
ขยะ พิจารณาอยางรอบดานแลวเห็นวา เปนปญหาดานสิง่ แวดลอม
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ซึ่งตองมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับผูมีสวน
ไดสวนเสียในหลายระดับ อีกทั้งตองมีการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และดานสุขภาพ (EIA, HIA) อยางกวางขวาง และเปน
ระบบ จึงเห็นควรใหเสนอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมกันพิจารณาเปน
เฉพาะเรื่อง
เนื่องจากมีอุบัติการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ๒๐๐๙ เกิดขึ้น คณะทํางานฯ มีความเห็นพองกันวา
เปนภาวการณที่เรงดวน ตองประกาศใหเปนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ และใหทุกภาคสวนปฏิบัติ “ตามแผนยุทธศาสตรระดับชาติ
และแผนปฏิบัติการแมบทการเตรียมความพรอมสําหรับการระบาด
ใหญของโรคไขหวัดใหญ พ.ศ. ๒๕๕๒” ซึง่ ไดผา นความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เครือขายสมัชชา
สุขภาพจังหวัดพิจติ ร จึงบรรจุเขาเปนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
เพื่อใหทุกพื้นที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
จากเหตุผลการพิจารณาจากคณะทํางานดานวิชาการ
เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงมีขอสรุป เห็นควรดําเนิน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ป ๒๕๕๒ จํานวน ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยใน
จังหวัดพิจิตร
๒. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
๓. การเฝาระวังดูแลผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
๔. การเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H๑N๑)
๕. การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๕ ประเด็น ถูกบรรจุเขาสู
วาระการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจติ ร” ในวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลสําเร็จ หรือสิ่งดีๆ ที่
มีอยูในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู พิจารณาขอเสนอหรือรางมติการ
ดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่คณะทํางานไดรวมกันราง
เสนอเขาสูเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด และสรางเครือขายชุมชน
ทองถิ่นในการสรางสุขภาพ
เนือ่ งจากการพิจารณายกปญหาขึน้ มาเปนประเด็นนโยบาย
สาธารณะนั้น ตองมีการพิจารณาอยางรอบดานจากผูมีสวนไดสวน
เสีย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในฐานะหนวยงานควบคุม
กํากับดูแลเรื่องสุขภาพเปนหลัก ไดมอบนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพเพิ่มอีก ๒ ประเด็น เพื่อใหครอบคลุมปญหาสาธารณสุขของ
จังหวัดพิจติ ร ไดแก การดูแลอนามัยแมและเด็ก และสุขภาพคนพิการ
จึงเปนที่มาของการประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัด
พิจิตร ๗ ประเด็น หรือที่เราเรียกกันวา “นโยบาย ๕+๒”
ป ๒๕๕๓ นโยบาย ๕+๒ ถูกนําไปสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ยาง
กว้างขวาง มีการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น โดยกลไกคณะทํางานเฉพาะประเด็นตางๆ และกระบวน
การสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีท่ ม่ี งุ เนนไปทีพ่ น้ื ทีโ่ รงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุง
ระบบบริการดานสาธารณสุข จากนโยบายดังกลาว จึงนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการแบบ “สรางนําซอม” โดยทุกภาคีมีสวนรวม
ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพทองถิ่น
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ดังนั้น จังหวัดพิจิตร จึงมุงเปาหมายไปที่พื้นที่ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๒๙ แหง เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ราชการสวน
ภูมิภาค องคกรเอกชน โดยกําหนดใหมีกลไกคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งมีองคประกอบจากคน ๓ ฝาย
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของตําบล ซึ่งมี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดย นายแพทยประจักษ
วัฒนะกูล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สนับสนุนการสราง
สุขภาพโดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพสนับสนุนใหบุคลากรใน
สํานักงานฯ เชน หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและบุคลากรฯ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และทีมนักวิชาการ
เปนพี่เลี้ยงในการชวยขับเคลื่อนนโยบายแปลงไปสูการปฏิบัติใน
พื้นที่
ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพในนาม “เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร” ก็ยัง
คงดําเนินการอยางตอเนือ่ ง มีการพัฒนาศักยภาพกลไกการสรางการ
มีสวนรวมโดยมุงเนนกลไกที่มีองคประกอบที่มาจากทั้ง ๓ ภาคสวน
ใชพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยการจัดเวทีสัญจรติดตามการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายฯ
และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพประเด็นที่พื้นที่มีความ
สนใจที่จะรวมกันขับเคลื่อนในป ๒๕๕๔ ตอไป
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๑
การกอเกิด
การกอตัวของคนทํางานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด
พิจิตร เริ่มดําเนินการมาตั้งแต ป ๒๕๔๐ โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหว
เพื่อดําเนินกระบวนการประชาพิจารณการรางรัฐธรรมนูญ ผานเวที
การประชาคมโดยมี ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ นักวิชาการที่เปนคนพิจิตร
โดยกําเนิด เปนผูริเริ่มเคลื่อนไหวเปาหมาย คือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิจิตร และการสรางสังคมที่พึงปรารถนารวมกัน โดย
การจัดเวที ไดผูนํา ผูบริหารจากหลายภาคสวนเขารวม ในฐานะ
คณะทํางานสภารางรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันกระบวนการ
เคลือ่ นไหวในระดับจังหวัดไดเชือ่ มตอกับองคกรภายนอก และไดรบั
อิทธิพลแนวคิดมาจาก “โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ แี่ ยกอินโดจีน” ทีเ่ ปน
องคกรทํางานดานพัฒนาคน โดยเฉพาะการผลิตวิทยากรกระบวน
การทางสังคม เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการพัฒนา และ
นําไปสูความรวมมือในการจัดเวที “ประชาคมคนพิจิตร”
หลังจากเวทีประชาคม ไดทิ้งรองรอยทางความคิดจนนําไป
สูการรวมตัวกันของคนทํางานที่สนใจงานดานการพัฒนา และถือ
กําเนิดการจัดตั้งองคกรการพัฒนาขึ้นโดยใชชื่อวา “มูลนิธิรวม
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พัฒนาพิจิตร” ประกอบไปดวยนักวิชาการ เจาหนาที่รัฐ นักธุรกิจ
เกษตรกร ครู ตัวแทนภาคประชาชน มาทํางานรวมกันในนามของ
องคกรอิสระ โดยมี ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ เปนประธาน และคุณสุรเดช
เดชคุม วงศ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปนเลขานุการ
ซึ่งเปนหัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ
เนื่องจากจังหวัดพิจิตร เปนเมืองกสิกรรม ดังนั้น เปาหมาย
หลักของมูลนิธิฯ คือ การเปนองคกรรวมประสานในการสงเสริม
ความรวมมือภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเนนที่การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ทัง้ ในระดับกลุม และเครือ
ขาย รวมทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในสังคมพิจิตร
รูปแบบการทํางานหรือกิจกรรมในระยะแรกๆ ชวงป พ.ศ.
๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ จะเนนกระบวนการสรางความเคลือ่ นไหวทางสังคม
ไมวาจะเปนกระบวนการการประชาพิจารณ การรณรงค การจัดเวที
เสวนา การประชุม เพื่อจุดประกายทางความคิดที่จะนําไปสูการ
เกิดประชาสังคมในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนบทบาทของหนวยงานใน
ระดับจังหวัด เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร ไดรวมกันจัดเสวนา
“เกษตรปลอดสารพิษเพื่อชีวิตมีสุข” ขึ้น ๓ ครั้ง มุงประเด็นหลัก
เพื่อแกปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตร มีเกษตรกร ผูบริโภค
และภาครัฐเขารวมเวทีฯ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ไดจากเวที
เสวนาก็คือ สงเสริมการลด ละ เลิกการใชสารเคมี โดยมีคณะทํางาน
ทีป่ ระกอบดวยจากพหุภาคีทงั้ ภาครัฐ เกษตรกร และองคกรเอกชน
ชวยกันคิดแผนปฏิบัติการในการสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ใน
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ขณะที่ระดับภูมิภาค ไดมีการประสานความรวมมือกับ “สถาบัน
พัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน” โดยเนนการสงเสริมและการพัฒนา
ประชาสังคม พัฒนาศักยภาพบุคคลในการทําหนาที่เปนวิทยากร
กระบวนการทางสังคม โดยใชรปู แบบการจัดการอบรม มีวตั ถุประสงค
เพื่อสรางคนที่จะมาพัฒนาชุมชนใหไปสูสังคมที่พึงปรารถนา
โดยผานการทําหนาทีเ่ ปน “วิทยากรกระบวนการ” ทีม่ คี วามสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูและสรางความตระหนักใหแกคนใน
สังคม ผานการทําความเขาใจในสถานการณปจ จุบนั การทํางานเปน
กลุม การคิดแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรบั การสนับสนุนจากสถานทูตออสเตรเลีย
ผาน “โครงการออสเตรเลียชวยชุมชน (AUSAIDS)” ในชื่อ “โครงการ
สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร” โดยดําเนินการในพื้นที่
เปาหมาย ๙ หมูบาน ใน ๖ ตําบลของ ๓ อําเภอ ในจังหวัดพิจิตร
บนหลักการสงเสริมเรือ่ งเกษตรปลอดสารพิษ กอแนวทางการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน
อนุรกั ษฟน ฟูสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลิต แปรรูป
และจัดการตลาดใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในหลายระดับ ตั้งแต
หมูบาน ตําบล จนถึงอําเภอ
จากการดําเนินโครงการดังกลาว จึงมีการขยายผลเกิดแนวคิด
ในการที่จะสราง “วิทยากรกระบวนการ” ดานการเกษตรปลอดสาร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา โดยขยายแนวคิดในรูป
ของเครือขายวิทยากรกระบวนการ เพื่อเผยแพรแนวคิดการทํา
เกษตรปลอดสารและการแกปญหาใหกับชุมชน ซึ่งในขณะนั้นมี
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หนวยงานจากภายนอกที่หลากหลายเขามารวมเปนคณะทํางาน
ไมวาจะเปนสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) สํานักงานปฏิรูป
สุขภาพ (สปรส.) ลงพื้นที่ทํางานโดยมุงประเด็นดานการพัฒนาเพื่อ
สรางชุมชนเขมแข็ง ประเด็นเรื่องสุขภาพ และจุดนี้เองที่เปนโอกาส
ใหแกนนําองคกรชาวบานที่ทํางานรวมกันไดเปดมุมมองการพัฒนา
ขึ้น มีการขยายแนวคิดไปสูกลุมเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการ
ใชสารเคมี จนเกิดองคกรที่ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาค
ประชาชน ชื่อวา “ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ”
ขึ้นในที่สุด
ในปเดียวกันนั้น ไดมีการพาแกนนําเกษตรปลอดสารพิษ
และแกนนําผูส นใจประมาณ ๕๐ คน ไปศึกษาดูงานเครือขายปราชญ
อีสานที่ศูนยค้ําคูณ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในลักษณะองครวม เนนการ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเปนหลัก ใชภูมิปญญาชาวบานจาก
ปราชญชาวบานที่เปนตัวอยางในการพึ่งตนเอง และขยายแนวคิด
ผานหลักสูตรที่เรียกวา วิทยากรกระบวนการการเปลี่ยนแปลงสูการ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ที่เรียกสั้นๆ วา วปอ. ภาคประชาชน
นอกจากนั้นยังตั้งเปาหมายรวมกันอีกวา อีก ๒๐ ป ครอบครัวชาว
อีสาน ๑ ลานครอบครัวตองสามารถพึ่งตนเองได ในครั้งนั้นทุกคน
ไดรบั ฟงการเสวนา และปาฐกถาของ น.พ.ประเวศ วะสี, คุณโสภณ
สุภาพงษ และปราชญอีสานอีก ๑๒ คน ทําใหแกนนําสวนใหญเกิด
แรงบันดาลใจและมีความศรัทธารวมกันวาสามารถสรางเครือขาย
แบบนี้ที่พิจิตรไดตามยุทธศาสตรการสรางคน
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หลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน คณะทํางานก็มาประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมกัน วิเคราะหรวมกันวา จริงๆ แลวภาคอีสานนั้น
ครอบคลุมพื้นที่กวางใหญหลายจังหวัด ขณะที่พิจิตรนั้นเหมือนจาน
กลมๆ ลูกหนึง่ นาจะขยายไดดกี วา จึงรวมกันวางแผนสําหรับดําเนิน
การในปตอไป
ป ๒๕๔๔ แกนนําเกษตรปลอดสารพิษ ที่มีการศึกษาและ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ และมีพื้นฐานจิตใจที่ยึดหลักในพระพุทธศาสนา
โดยมีคุณบํารุง วรรณชาติ เกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาไรนาสวน
ผสม ป พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนแกนนํา รวมกันคนหาวา เมื่อตอนวิกฤติ
เศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐ ฟองสบูแตก แลวบุคคลเหลานี้สามารถเอาตัว
รอดอยูได เขาเหลานั้นมีวิธีปฏิบัติอยางไร คณะทํางานจึงทําการ
คนหาและไดเชิญปราชญชาวบานทั่วจังหวัดมารวมตัวกันขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๖–๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่วัดดาน ตําบลไผขวาง
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร “เวทีวัดดาน” ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ
การชุมนุมปราชญชาวบานของเมืองชาละวัน และเปนการระดม
ตัวบุคคลที่มีจิตใจอันมีเจตจํานงแนวแนที่จะทวนกระแสเกษตรยุค
ใหม และพยายามหาทางออกใหกับสังคมที่กําลังเผชิญหนาวิกฤต
เศรษฐกิจอยูด ว ยการรวมกันรางหลักสูตรการเรียนรูข นึ้ โดยใชวธิ กี าร
สอนกันเองจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนรูจริง
ปฏิบัติจริง มีองคความรูและมีหลักการดําเนินชีวิตที่ทําใหครอบครัว
อบอุน และมีจิตวิญญาณที่จะขยายผลใหกับชุมชนและสังคมในวง
กวาง และมีการประเมินแหลงเรียนรูจนไดแหลงเรียนรูที่เปนที่ยอม
รับจํานวน ๕ จุด คือ
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

สวนคุณบํารุง วรรณชาติ อ.ทับคลอ
สวนลุงณรงค แฉลมวงศ อ.บางมูลนาก
สวนลุงสมพงษ ธูปอน อ.ตะพานหิน
สวนลุงจวน ผลเกิด อ.บึงนาราง
เครือขายรวมใจพัฒนาโพทะเล
นําโดยลุงสมบัติ จันทรเชื้อ อ.โพทะเล
ผลจากการดําเนินกิจกรรมการการเรียนรู ทําใหแกนนํามี
ความเห็นวาตนเองมีความชัดเจนขึน้ ในเรือ่ งแนวคิดการพึง่ พาตนเอง
จากเดิมที่มีมักใหความสําคัญกับเรื่องเทคนิควิธีการในการทํา
เกษตรปลอดสาร แตกลับละเลยในเรือ่ งการพูดคุยถึงแนวคิดพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งการพึง่ ตนเอง และพึง่ พากันเอง ดังนัน้ เมือ่ กลุม แกนนํา
มีความพรอมทั้งความชัดเจนในแนวคิด การมีทักษะในเชิงปฏิบัติ
และที่สําคัญคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง จึงเริ่มมีการจัดการหาแนว
ทางเพื่อขยายแนวคิดในระดับการปฏิบัติ และเปนที่มาของการเกิด
การจัดทําหลักสูตร “การสรางกระบวนการเรียนรูดานการพึ่งตนเอง
และพึ่งพากันเอง” โดยใชชื่อเรียกวา “วิทยากรกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลง สูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง” หรือเรียกยอๆ วา
วปอ.ภาคประชาชน เกิดเปน “โรงเรียนวิทยากรการเปลี่ยนแปลง สู
การพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง” (รร.วปอ.) ซึ่งสอนโดยใชหลัก
ธรรม “อริยสัจ ๔” เรียนรูจ ากความรูท อี่ ยูใ นตัวคน จากประสบการณ
และเหตุการณจริง สรางผูนํากลุมใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการเรียนรูทางปญญา คือ เรียนรูจากตัวอยางเชิงบวก และ
สรางฐานเครือขายเชื่อมโยงรองรับกระบวนการเรียนรู ดังนั้น จึงมี
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การขยายองคความรูก วางออกไปในกลุม เกษตรกร พรอมการพัฒนา
องคความรูใ หมๆ ทางดานเทคนิคการเกษตร และการบริหารจัดการ
การจัดการตลาด ไดผลผลิตที่ปลอดภัยจําหนายสูผูบริโภค โดยผาน
การตรวจสอบสารเคมีตกคางจากเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
ตลอดระยะเวลา ๕ ป (ป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) มีผลการดําเนิน
งานเชิงประจักษ ไดพิสูจนวา คนพิจิตรสามารถสรางกระบวนการที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิถีการผลิต ไดอยางรวดเร็วใน
กลุมเกษตรกร จากเคยมีวิถีการผลิตที่ตองใชสารเคมี ซึ่งสงผลตอ
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การเปนหนี้สิน มาสูการลดละเลิกการใช
สารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต และปลดหนี้ใหกับครอบครัวและ
สามารถพึ่งตนเองไดทั้งดานฐานการผลิต เทคโนโลยี องคความรู
นอกจากนี้ ยังนําไปสูก ารชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางสมาชิกในกลุม
ในชุมชน และระหวางเครือขายทัง้ ในเรือ่ งการถายทอดความรู ขอมูล
ขาวสาร การจัดตัง้ ศูนยกระจายกากน้าํ ตาล การนําพารวมกันไปสูก าร
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ กี วาของสมาชิกภายใตกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
ของเครือขาย
เราเชื่อวาการทํางานที่จะประสบความสําเร็จไดเราตอง
สรางฐานใหแข็งแรงกอน เหมือนทีค่ ณ
ุ หมอประเวศ วะสี เคยกลาว
วา “เราตองทําฐานเจดียใ หแข็งแรง ดูระดับประเทศการเมืองเขมแข็ง
เพราะมีเสียงขางมาก แตชนบทออนแอพึ่งตัวเองไมได ทุกอยาง
ซื้อเคาหมด เสียคาโง เจดียแหลมสูงเดี๋ยวก็พัง” เชนเดียวกันถาเรา
ไมสรางฐานที่แข็งแรงหรือไมสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรสักวัน
หนึ่งเกษตรกรก็จะถูกกลืนตามกระแสสังคมในที่สุด
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บรรยากาศการเรียนการสอน วปอ. ภาคประชาชน

สนุกกับการเรียนรูที่สวนลุงจวน

บรรยากาศที่สวนลุงณรงค
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๒
พัฒนาการ
จากการกอเกิดสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรตั้งแตยุคแรกๆ
ตั้งแตป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๗ เปนชวงของ “การกอรางสรางตัว” ของ
องคกรชุมชน คือ ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ
ดวยการคนหาและสรางผูนําสําหรับเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายเกษตรปลอดสารพิษเปนประเด็นหลัก หลังจากไดผูนําแลว
ก็พัฒนาศักยภาพผูนํา จัดตั้งเปนศูนยเรียนรู ไดครอบครัวตนแบบ
เชน กลุมผัก กลุมปุยชีวภาพ เปนตน ขยายผลจากศูนยเรียนรู
เปนโรงเรียนภูมิปญญา จากกลุม ชมรมระดับหมูบาน/ตําบล ไปสู
ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยมีการประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยว
ของบาง แตภาพการมีสวนรวมจากสวนอื่นยังไมชัดเจน มีเพียงสวน
ของเกษตรกร ปราชญชาวบาน กับมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตรเปนหลัก
โดยเฉพาะงบประมาณการฝกอบรม “วปอ.” ซึง่ เปนหัวใจหลักในการ
พัฒนาคน ไมไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐเลย ตองหางบประมาณ
จากภาคเอกชนมาสนับสนุน
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ชวงป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เปนชวงของ “การผลิดอกออกผล”
เกิดผลสําเร็จในภาพของเครือขายกระจายอยูในทั้ง ๑๒ อําเภอ มี
ผูน าํ ทีผ่ า นการพัฒนาประมาณ ๓๐๐ กวาคน ซึง่ ประกอบกับชวงเวลา
ดังกลาว สํานักงานเกษตรจังหวัดมีแผนการพัฒนาเกษตรกรตาม
แนวทางเดียวกันกับ รร.วปอ. จึงสนับสนุนงบประมาณใหชมรม
เกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษดําเนินการ และยังไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดพิจติ ร จาก
การประสานงานของมูลนิธริ ว มพัฒนาพิจติ ร โดยอาศัยศักยภาพการ
ประสานความรวมมือของคุณสุรเดช เดชคุม วงศ เลขานุการมูลนิธฯิ
จาก “สัมพันธภาพ” ที่มีอยูเปนทุนเดิม จะเห็นไดวา เคาโครง
ความรวมมือขององคประกอบของ ๓ ภาคสวน เริ่มปรากฏชัดขึ้น
แตก็ยังไมสมบูรณ ยังขาดความครบถวนในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับตําบล (อบต./ทบ.) กลุมประชาสังคมอื่นๆ และ
สวนราชการที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ
จนกระทั่งป ๒๕๕๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได
รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)” ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพแบบบูรณาการในพืน้ ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ๕ ตําบล
ไดแก ตําบลเนินมะกอก ตําบลวังกรด ตําบลวังหวา ตําบลทาเยี่ยม
และตําบลหัวดง พบวาสิ่งดีๆ หรือปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการสราง
สุขภาพในพื้นที่ดําเนินไปดวยดี เกิดขึ้นจากมีการประสานงาน
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนนอยลง ตอบสนองปญหาและความตอง
การทางดานสุขภาพของคนในพื้นที่รวดเร็วขึ้น เจาหนาที่ของ อปท.

36
Final Text Pichit.indd 36

2/8/2011 10:10:04 AM

และ สอ. มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรวมมือและตั้งใจทํางาน
โดยยึดเปาหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี สงผลให
ประชาชนยอมรับและมีความพึงพอใจในการรับบริการเขาถึง
ใกลชิด รวดเร็ว อปท.สนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพมากขึ้น
จากผลการศึกษา ทําใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
นายแพทยประจักษ วัฒนะกูล เห็นดวยกับบทสรุปจากการศึกษา
วิจัย จึงสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานแบบมีสวนรวมจากภาคี
เครือขาย ดังจะเห็นไดจากวิสัยทัศนของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร คือ “พิจิตรนาอยู ประชาชนมีสุขภาพดี ทุกภาคีมีสวน
รวมอยางมีความสุข” และกําหนดยุทธศาสตร “การสรางและสนับ
สนุนการมีสว นรวมในการจัดการสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรสาธารณสุข
ที่สําคัญในการกําหนดเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงานใน
สังกัดทุกระดับ
ในหวงแหงโอกาสที่เอื้อจากนโยบายการทํางานของภาครัฐ
อันสําคัญนี้ “หมอสุรเดช” ในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาองคกรและ
บุคลากรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ
เลขานุการมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร จึงไดผนวกแนวทางการทํางาน
แบบมีสวนรวม การพึ่งพาตนเองสงมอบใหแกคนพิจิตร ดังคําพูดที่
เราไดยินอยูตลอดเวลาวา “เราทําในนามของคนพิจิตร ไมใชทําใน
นามของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง” ดังนั้น จึงมีการเจรจาพูดคุย
ชักชวนเหลานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะเปนผูนํา
เปนรุนพี่ที่นายกฯ รุนนองๆ ใหความเคารพนับถือรวมตัวกัน ได
องคกรปกครองทองถิ่นทัพหนา ๑๒ แหง รวมตัวกันตั้งเปน
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“เครือขายทองถิน่ สรางสุขคนพิจติ ร” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ลดภาวะ
หนี้สินของเกษตรกร และลดสารพิษตกคางในกระแสเลือด มีการพูด
คุยกันเปนระยะๆ และเริม่ มีหนวยงานราชการเขามารวมดําเนินการ
เพื่อเปนพลังในการตอสูกับปญหาของเกษตรกร
แตเนื่องจากการทํางานราชการในสังคมไทยสวนใหญตอง
รอหัวหนาสั่งถึงจะทํางาน จึงทําใหการเขามาของราชการในชวงแรก
ทํางานไดไมราบรื่นนัก แลวอยางนี้พวกเราจะทําอยางไงดี! ในที่สุด
“หมอสุรเดช” ก็ตัดสินใจหยิบโทรศัพทมือถือกดหาเลขาฯ หนาหอง
ทานผูวาราชการจังหวัดพิจิตร และนัดหมายการสนทนาในวันรุงขึ้น
เหตุการณนี้ถือวาเปนนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟนแผนดินทองของ
พวกเรา
วันเวลาชางผานไปอยางเชื่องชา ในที่สุดวันรุงขึ้นที่พวกเรา
รอคอยก็มาถึง แนวคิดของคนรากหญาที่ตองการปลดปลอยความ
เปนทาสจากสารเคมี ก็จะสามารถผลักดันแนวคิดนี้สูระดับปลาย
เจดียไ ดสาํ เร็จ ภายในหองทีแ่ บงเปนสัดสวนทีใ่ ครตอใครนอยคนนัก
ที่จะมีโอกาสไดเขาไปได นาทีนั้น ทันทีที่ยางกาวเขามาในหองก็มี
เสียงพูดดังขึ้นวา
“เชิญนั่ง เชิญนั่ง มีอะไรก็วามา”
เมื่อหายจากความตื่นเตนหมอสุรเดชก็พูดขึ้นวา
“...ที่พวกเรามาในวันนี้ก็ไมมีอะไรมาก คือปญหาของคน
พิจิตรปวยจากสารเคมีเปนอันดับ ๒ ของประเทศที่ผานมาพวกเรา
เคย ลองเจาะเลือดตรวจของทานผูวาฯ ๓ คน ที่ผานมาพบวามี
สารเคมีตกคางในเลือดซึ่งอยูในระดับที่ไมปลอดภัยทั้งหมด ขณะ
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เดียวกันถาไปถาม ธกส.เกษตรกรเปนหนี้สินเกือบเกาพันลาน ดวย
เหตุนี้พวกเราจึงไดมารวมตัวเปนเครือขายทองถิ่นสรางสุขคน
พิจติ ร เพือ่ เปาหมายลดหนีส้ นิ พรอมกับสงเสริมสุขภาพดีของผูผ ลิต
และผูบริโภค สิ่งแวดลอมที่ดีใหกลับคืนมา คณะทํางานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงคิดจะจัดทําบันทึกความรวมมือในงาน
สมัชชาสุขภาพขึน้ ภายใตคาํ ขวัญ “เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย
ชีวิตปลอดภัย”
ทานผูวาฟงดวยใบหนาอันยิ้มแยมแลวกลาววา
“อืม... ผมเห็นดวย แลวจะจัดงานเมื่อไร”
เมื่อไดยินคําตอบดวยทาทีที่พรอมจะรวมมือทําใหพวกเรา
ยินดียิ่งนัก หมอสุรเดช จึงตอบกลับไปวา
“พวกเราจะจัดกอนวันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตกอนหนานี้พวกเราจะมี
การเตรียมงานกอน โดยเชิญภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน
เขารวมวางแผนในงานนี้ดวย”
ทานผูวาทําหนาครุนคิดไตรตรองสักครูกอนตอบวา
“ตกลง... ผมจะเขารวมดวย ผมของตั้งใหวันนั้นเปน “วัน
ประกาศอิสรภาพจาสารพิษ”
และแลว ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ วันประกาศอิสรภาพจากสารพิษ
ก็มาถึง บริเวณศูนยชยั พัฒนาสิรธิ ร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร
เต็มไปดวยผูค นมากหนาหลายตา ผูว า ราชการจังหวัดพิจติ ร นายสมชัย
หทยะตันติ ไดใหความรวมมือกับภาคีเครือขาย รวมลงนามบันทึก
ความรวมมือการทํางานของคน ๓ ฝาย และมีเวทีใหทั้ง ๓ ฝายได
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มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการกําหนดทิศทางการทํางาน
ตอไป
จากเหตุการณวันนั้น จึงเปนตนทุนที่ทําใหคิดขยายพื้นที่
ดําเนินการแบบนํารอง โดยเสนอแนวความคิดนี้ใหกับพื้นที่ แลวให
อําเภอคัดเลือกองคกรปกครองทองถิ่นที่มีความพรอมทั้งดาน
ผูบ ริหารทองถิน่ และการมีสว นรวม อําเภอละ ๑ แหง รวม ๑๒ อําเภอ
มีสองอําเภอที่คัดเลือกมา ๒ แหง เราจึงไดทองถิ่นที่จะรวมดําเนิน
การ จํานวน ๑๔ แหง
เริม่ ตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดวยการเชิญผูท เี่ กีย่ วของใน
พื้นที่ตําบลเปาหมาย ๑๔ แหง ซึ่งมีองคประกอบตาม “ยุทธศาสตร
สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” ของทาน ศ.นพ. ประเวศ วะสี ไดแก นายก
อบต. และปลัด อบต., แกนนําชุมชน/เครือขาย/องคกรชุมชน,
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล และนักวิชาการสาธารณสุขระดับ
อําเภอ มาสัมมนา “สาธารณสุข พบ ภาคีรวมสรางสุขภาพ” จํานวน
๓ วัน ๒ คืน เพื่อสรางสัมพันธภาพ ปรับแนวคิดการดําเนินงานให
เปนแนวทางและมีเปาหมายเดียวกัน เราเลือกใชสถานที่ตางจังหวัด
เพราะเราตองการใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของขั้นตอน
กระบวนการของการสัมมนาในครั้งนี้
สิ่งไดจากการสัมมนา คือ เราได “ใจ” ของภาคีเครือขาย
พวกเขามีความตั้งใจมุงมั่นมากที่จะจัดการระบบสุขภาพทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็งดวยมือของตนเอง และเราไดเครื่องมือที่เรียกวา
“ตารางอิสรภาพ” ที่ทุกคนไดชวยกันคิดขีดความสามารถหลักของ
ปจจัยที่สําคัญ ๔ ปจจัยดวยกลุมของพวกเขาเองอยางเปน “อิสระ”
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ปราศจากอํานาจครอบงํา โดยมีเปาหมายเพื่อบรรลุความเปนเลิศ
ของแตละปจจัย เปนการคิดขีดความสามารถบนฐานของการปฏิบัติ
ความเขาใจ และความเชื่อที่อยูบนฐานของความรู ทั้งที่เปนความรู
ชัดแจง (จากนักวิชาการ, ตํารา) และความรูในคน โดยแบงขีดความ
สามารถออกเปน ๕ ระดับ คือ ขีดความสามารถระดับเริ่มตน
(๑) ไปจนถึงระดับสูงสุด (๕) ปจจัยที่สําคัญ ๔ ปจจัย ไดแก
• เจาหนาที่สาธารณสุขตําบล
• นายกองคการบริหารสวนตําบล
• แกนนําชุมชน/เครือขาย/องคกรชุมชน
• กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
จากนั้นนําตารางอิสรภาพมาใหแตละตําบลประเมินตนเอง
ตามขีดความสามารถหลักของทั้ง ๔ ปจจัย วาแตละปจจัยในตําบล
ของตนเองนั้นอยูในระดับใด (ระดับ ๑–๕) ในปจจุบัน และตั้ง
เปาหมายการพัฒนาเพื่อรักษาระดับ หรือยกระดับของขีดความ
สามารถในแตละปจจัยโดยกระบวนการเรียนรูร ว มกันจากการปฏิบตั ิ
จริงในตําบลของตนเองตอไป
หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา เปาหมายการดําเนินงานของ
เราคือ ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนพื้นที่ในการพัฒนา
ระบบสุขภาพทองถิน่ พวกเราเริม่ กระบวนการเรียนรูร ว มกันจากการ
ปฏิบัติจริง โดยการประสานให อบต. เปาหมาย จัดเวที “สมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ตําบล” เพื่อวิเคราะหสถานการณสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลของตนเอง แลวรวมกันกําหนดเปน “นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ”
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จากเวทีนี้ เราไดเห็นความมีวสิ ยั ทัศนของกลุม แกนนําชุมชน
ที่มองจุดมุงหมายที่ตองการใหสุขภาพของประชาชนเปนอยางไร
ในอนาคตขางหนาไดอยางชัดเจน จนสามารถรวมกันประกาศนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพไดตรงตามสถานการณ นอกจากนี้เรายังได
เห็นถึง “ความเขมแข็ง” ของกลุม เครือขายภาคประชาสังคมทีม่ ี “ความ
พรอมเพียงกัน” สนับสนุนการดําเนินงานอยางเต็มกําลัง “การบูรณา
การแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ” จากการแปลงนโยบายฯ ไป
สูการปฏิบัติใชขั้นตอนตามวงจร PDCA ดังนี้
๑.

ขั้นตอนการวางแผนงาน (Plan; P)
เนื่องจากเราเริ่มดําเนินการกลางปงบประมาณประจําป
อบต. ทุกแหงผานขั้นตอนการจัดทําแผนงานของตําบลและอนุมัติ
แผนงานเปนขอบัญญัติรายจายงบประมาณประจําปไปแลว เราจึง
ใชวิธีการ “ปรับแผนงาน” โดยการใหเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล
ประสานงานกับ อบต. เชิญผูเกี่ยวของกับประเด็นนโยบาย
สาธารณะฯ มารวมการประชุมปรับแผนงาน ดวยการพิจารณาดูวา
ในขอบัญญัตฯิ มีแผนงานอะไรบางทีส่ อดรับกับนโยบายสาธารณะฯ
ที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นมา ถามีแผนฯ แลวก็มอบหมายใหผูรับผิด
ชอบเรงดําเนินการตามแผนไดเลย แตหากไมแผนงานที่สอดรับ
กับนโยบายสาธารณะฯ ก็รวมกันพิจารณาปรับแผนงานเขาไปใหม
โดยผานขั้นตอนการอนุมัติแผนงานของสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นๆ ตอไป หากไมสามารถดําเนินการได ก็ใหยกแผนงาน
ดังกลาวไปไวปตอไป
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ขัน้ ตอนนีเ้ ราเห็นการประสานงานกันของคน ๓ ฝาย บทบาท
ของเจาหนาที่สาธารณสุขชัดเจนที่สุดในฐานะ “นักประสาน” และ
กระบวนการสื่อสารของ อบต. ถึงชุมชนที่หลากหลายวิธีการ เชน
การสงหนังสือเชิญประชุม การแจงผานไปทางสมาชิก อบต. และ
การมอบหมายใหเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูดําเนินการ เปนตน ที่
สําคัญที่สุด เราเห็นความมี “ภาวะผูนํา” ของ นายก อบต. ที่กลา
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนงาน เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ได
รวมกันกําหนดขึ้นมาอยางกลาหาญที่สุด โดยตั้งอยูบนกรอบของ
ระเบียบ และอํานาจหนาที่ขององคกร
๒.

ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do; D)
หลังจากผานการปรับแผนฯ ในทุกพื้นที่แลว เราก็ใหเวลา
สําหรับพื้นที่ในการดําเนินงานตามแผนฯ ที่ปรับแลวโดยเฝาสังเกต
และติดตามสอบถามความกาวหนาจากเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล
และปลัด อบต. รวมทั้งรวมดําเนินการในบางพื้นที่
ขั้นตอนนี้ เราไดเห็นกระบวนทํางานแบบมีสวนรวม โดย
มีเจาหนาที่สาธารณสุขตําบลเปนผูนําในการดําเนินงานรวมกับ
แกนนําในชุมชน โดยมี อบต. เปนฝายสนับสนุน และรวมดําเนินการ
แตถาเปนแผนงานของ อบต. เอง อบต.จะเปนผูดําเนินการ โดยมี
เจาหนาที่สาธารณสุขตําบล และแกนนําชุมชน เปนผูสนับสนุนและ
รวมดําเนินการ
ภาพการทํางานรวมกันฉันทพี่นอง “ความสมานฉันท” ของ
ภาคีการทํางานบนฐานของความรู และทักษะการปฏิบตั งิ าน เกิดขึน้
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ในขั้นตอนนี้
๓.

ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล (Check; C)
การติดตามประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญที่มักถูกละเลย
การดําเนินงานหลายอยาง ไมสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาตอไป
ได เนื่องจาก ไมมีการตรวจสอบ หรือประเมินผลใหเห็นถึงจุดเดน
จุดดอย หรือปจจัยแหงความสําเร็จ หรือลมเหลว เพื่อนําไปปรับ
เปลี่ยน แกไขกลวิธีดําเนินการ ในการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ได
ดังนัน้ ขณะทีพ่ นื้ ทีอ่ ยูร ะหวางการดําเนินงานหรือดําเนินงาน
เสร็จแลว เราไดออกติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานพบวามี อบต.
ที่สามารถจัดระบบการจัดการสุขภาพของทองถิ่น ไดเปนอยางดี
และสามารถเปนผูนําในการจัดการระบบสุขภาพทองถิ่นเปน
เครือขายระดับอําเภอได แตก็ยังมีบาง อบต. ที่ยังไมสามารถจัด
ระบบการจัดการสุขภาพไดอยางครบกระบวนการ
๔.

ขั้นตอนปรับปรุงแกไข (Act; A)
เมื่อมีการประเมินผลการดําเนินงานแลว พบวามีขอเสนอ
แนะใหพื้นที่นําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไป
จนสิ้นสุดกระบวนงานได เชน อบต. ทาเยี่ยม มีการรวมงบประมาณ
จาก อบต. อื่นภายในอําเภอสากเหล็ก ที่สนใจรวมดําเนินโครงการ
พัฒนา EQ ของเด็กในชุมชน โดยให อบต. ทาเยี่ยมเปนแมขาย
โครงการฯ หรือกรณีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม
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๒๐๐๙ เสนอให อบต. หลายแหงปรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการตามแนวทางนโยบายที่สวนกลางกําหนด เปนตน
๕.

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน
จากการดําเนินกระบวนการดังกลาว ไดกอ ใหเกิดการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม จากเวทีที่เราเรียกวา
“เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ตําบล” ที่มีกลไกพหุภาคีเปนแกน
หลักในการขับเคลื่อน ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ
โดยใชขอมูล และความรูเปนพื้นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
มีสว นรวมอยางสมานฉันท ดวยความรัก ความเคารพในศักดิศ์ รีของ
ความเปนคนทีเ่ ทาเทียมกัน จนเกิดเปนประเด็นนโยบายรวมกันของ
ทองถิ่น ที่มีการขยายเครือขายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพไปยังองคกรปกครองสวนถิ่นอื่นๆ และสวนราชการที่เกี่ยว
ของในจังหวัดพิจติ ร และไดรบั การตอบรับจากทุกฝายในการรวมกัน
ประกาศเปน “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมจังหวัด
พิจิตร” ซึ่งมีเสนทางการพัฒนาจากเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ตําบล สูเวที “สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร วิถีแหงการแกวิกฤต
สุขภาพดวยมือประชาชน” ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ซึง่ เปนเวที
ที่จัดขึ้นเพื่อให อบต. เปาหมายนําผลงานมาแสดงในรูปแบบของ
นิทรรศการ การนําเสนอในหองยอยรายประเด็นนโยบายสาธารณะฯ
๕ ประเด็น ๕ หอง พรอมทั้งรับฟงขอเสนอ และลงมติในแนวทาง
การทํางานรวมกัน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๕ ประเด็นหลัก
ไดแก
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• เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยใน
จังหวัดพิจิตร
• การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
• การเฝาระวังดูแลผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
• การสงเสริมกิจกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
• การเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H๑N๑)
ป ๒๕๕๓ ดําเนินการตอเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โดยเนนการสรางกลไกเชิงประเด็นเพื่อใหมีคณะทํางานรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และยึดพื้นที่ “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)”
เปนพื้นที่ดําเนินงาน โดยกําหนดเปาหมายเปนการตอเนื่องในพื้นที่
ปที่แลว และพื้นที่ รพ.สต. จํานวน ๓๗ ตําบล มีการพัฒนาศักยภาพ
กลไกการสรางการมีสวนรวม ใชพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดเวทีสัญจรติดตามการ
ดําเนินงานตามประเด็นนโยบายฯ และพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพประเด็นที่พื้นที่มีความสนใจที่จะรวมกันขับเคลื่อนใน
ป ๒๕๕๔
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๓
การเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
๓.๑ ระดับในเครือขาย
เปนการเชื่อมโยงประสบการณจากการทํางานทั้งหมดของ
เครือขาย สรุปบทเรียน เรียบเรียงถายทอด โดยการยกระดับให
เกิดการเกี่ยวโยงผนึกกําลังเขาสูการสรางวาทกรรมใหม ใหสังคม
รับรูผานเวทีสาธารณะ โดยเชื่อมโยงกับสื่อใหเขามามีบทบาทรวม
อันเปนกลไกความรวมมือที่หลากหลายและมีพลัง กลไกรูปแบบนี้
จะเชื่อมกระบวนการระดับประชาชนฐานลางใหโยงเขาสูระดับ
สาธารณะและเชื่อมโยงเขาสูเรื่องของนโยบายและการตัดสินใจ
ทางการเมือง โดยเริ่มจากหนวยการเมืองในระดับทองถิ่นที่เล็กที่สุด
นั่นก็คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) ทําอยางไรให
องคกรนีเ้ ห็นความสําคัญ ยอมรับ ตระหนัก จนนําไปสู “การบรรจุใน
แผนพัฒนาระดับตําบล” ซึ่งจากประสบการณการทํางานเครือขาย
เชิงพืน้ ที่ พบวา ปจจัยดังกลาวมีสว นสําคัญในการขยายผลและสราง
การยอมรับในระดับชุมชน ซึ่งวิธีการอาจใช “กระบวนการจัดทํา
แผนแมบทชุมชน” มาสรางการเรียนรูและมีสวนรวมในการกําหนด
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อนาคตชุมชนรวมกัน และสามารถขยับแผนชุมชนเขาสูร ะดับอําเภอ
และจังหวัดในที่สุด
ในการขับเคลื่อนประเด็นของเครือขายสูการเปนวาทกรรม
ของสังคมนั้น สามารถทําไดโดยการใชองคความรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เปนทุนทางสังคมดั้งเดิมมาปรับใชใหเขากับยุคสมัยใหม
โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งการนําองคความรูทองถิ่นกลับมา
ประยุกตใหมใหเขากับสถานการณ และเปนทางเลือกใหมทไ่ี มไดเดิน
ตามกระแสหลัก โดยเฉพาะถาหากองคความรูเหลานี้ถูกยกระดับ
ทั้งรูปธรรม และทฤษฎี ก็จะเกิดแบบอยางของความสําเร็จของภูมิ
ปญญาชาวบาน เปนแหลงศึกษาเรียนรู และขยายผลออกไปอยาง
ตอเนื่องในเชิงแนวระนาบ และเกิดการยอมรับอยางกวางขวาง
นอกจากการกลับมาใชองคความรูเดิมเปนวาทกรรม
ขับเคลื่อนเครือขาย ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะนําไปสูการสราง
กลไกที่สงเสริมความเขมแข็งของเครือขาย คือ เรื่องของการสราง
ระบบกระบวนการเรียนรูท เ่ี ปนธรรมชาติ สอดคลองกับวิถชี วี ติ ชุมชน
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่นําไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวติ ซึง่ ยอมแตกตางจากระบบการศึกษาทีร่ ฐั จัดใหในระบบโรงเรียน
โดยการเรียนรูเ ปนการเรียนรูร ว มกันจากการทํางาน การแลกเปลีย่ น
ประสบการณบนฐานความรูที่มีอยูจริง และการเรียนรูตองเปน
กระบวนการคนหาขอมูล วิเคราะห และหาทางเลือกรวมกัน มี
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มาชวยจัดกระบวนการเรียนรู แทน
การทองจํา การเลียนแบบเรียนรูแ บบเดิม และควรเปนการวิเคราะห
ที่ใชการระดมความคิดความรูรวมกันของคนในชุมชนนั่นเอง
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๓.๒ ระดับนอกเครือขาย
เมือ่ เครือขายมีการขยายตัว และเรียนรู โดยมีการปฏิสมั พันธ
กับภายนอก ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คอื การเคลือ่ นไหวทางสังคมในรูป
ของภาคีเครือขายรวม บทบาทก็คอื การรวมเวทีสาธารณะเครือขาย
อื่น ในการผลักดันประเด็นสังคมใหเกิดการรับรูและสนใจโดยกวาง
ในลักษณะที่มีการสงตัวแทนผูนําเครือขายเขารวมเวทีในระดับ
นโยบาย ในขณะเดียวกันภายในเครือขายเองจะมีผูนําคนอื่นๆ ที่
สามารถจัดการ ตัดสินใจเองได ในกรณีทผี่ นู าํ ตองปฏิบตั ภิ ารกิจนอก
เครือขาย ทั้งนี้ อาจเปนผลดีมาจากที่เครือขายไดมีกิจกรรม ที่
สามารถผลิตผูนําไดอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีผูนําใหมๆ เกิดขึ้น ใน
ขณะที่ผูนําที่มีประสบการณมากๆ สามารถที่จะออกไปทํางานภาย
นอกเครือขายได โดยไมหลุดออกจากฐานของเครือขาย และตัว
เครือขายเองยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางปรกติและ
ตอเนือ่ ง ดังนัน้ ประเด็นการสรางผูน าํ ใหม และการพัฒนาผูน าํ อยาง
ตอเนื่องจึงเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางานรูปแบบ
เครือขาย หากเครือขายมีผูนําไมมาก ก็จะไมสามารถมีพลังไปขับ
เคลื่อนภายนอกเครือขายไดนั้นเอง
นอกจากนี้ ในปจจุบนั มีองคกรจากภายนอกหลายองคกรได
เขาไปหนุนเสริม ในเรือ่ งของการแลกเปลีย่ นการเรียนรู การสนับสนุน
งบประมาณผานโครงการ กิจกรรมตางๆ ทําใหชุมชนเรียนรูการ
ทํางานอยางเปนระบบและมีการวางแผน มีการประเมินผลตนเอง
และการปรับปรุงพัฒนา เชน หนวยงานของ สสส. สปรส. สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน ฯลฯ ที่เขาไปมีสวนในการเรียนรูรวมกับ
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เครือขาย และเปนหนวยงานทีเ่ ชือ่ มโยงเครือขายกับภายนอกเพือ่ นํา
ไปสูการขับเคลื่อนในระดับสังคม ชาวบานจึงมีโอกาสในการเปด
โลกทัศนของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเทาทัน
ภายนอก
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๔
กระบวนการและวิธีการ
๔.๑ กระบวนการ
๑)

การพัฒนาผูน าํ ในระดับกลุม องคกรชุมชน และเครือขาย
ในการทํางานของเครือขายฯ ปจจัยหนึ่งที่สามารถทําให
เครือขายพัฒนาและขยายแนวคิดออกไปไดอยางกวางขวาง พบวา
ผูนํา เปนกลไกที่สําคัญในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเครือขาย โดยผูนําไมจําเปนตองเปนเพียงผูนําชุมชนเทานั้น
จากการทํางานพบวา ผูน าํ ยิง่ หลากหลายทีม่ ายิง่ สามารถแลกเปลีย่ น
และพัฒนาเครือขายไดอยางมีวิสัยทัศน โดยเฉพาะการพัฒนา
ตัง้ แตผนู าํ ในองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือแมแตบคุ คลทัว่ ไป
ที่สนใจและอยากทํางาน ก็สามารถพัฒนาเปนผูนําไดหากมีโอกาส
อยางเชน ผูน าํ ของเครือขายฯ พบวา มีภมู หิ ลังการทํางานหลากหลาย
แบงไดเปน ๓ กลุม คือ ผูนําที่เคยทํางานเชิงพัฒนามากอน หรือ
บัณฑิตคืนถิ่น ผูนําที่เปนปราชญชาวบาน หรือบุคคลที่มีความสนใจ
ในดานเกษตรปลอดสารอยูแลว และผูนําที่ทํางานในหนวยงานรัฐ
โดยเฉพาะกลุมหมออนามัย ที่สามารถเชื่อมประสานกับกลุม
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อสม. ที่เปนกลไกของรัฐในการรวมกันขยายแนวคิด และเคลื่อน
กิจกรรมของเครือขายไดอยางรวดเร็วกวางขวาง
๒) การใชวฒ
ั นธรรมและสภาพกายภาพของพืน้ ทีเ่ ปนสิง่
สําคัญตอกระบวนการสรางการมีสวนรวม โดยเฉพาะบรรยากาศ
การประชุม หรือการอบรมที่จะสามารถสรางการมีสวนรวมไดมาก
จะตองเปนการจัดประชุมภายในพื้นที่กลุมเปาหมายเอง จาก
ประสบการณในการจัดการอบรมพบวา การใชการเรียนรูโดยการ
เขาไปศึกษาดูงาน และปฏิบัติในพื้นที่ปราชญชาวบานโดยตรง จะ
ทําใหปราชญชาวบานเองมั่นใจในการถายทอด วิธีการถายทอดที่
ออกมาจะสนุกสนาน มีชีวิตชีวา โดยมีการเรียนรูจากของจริงใน
พื้นที่ประกอบ ทําใหรับรูบรรยากาศ สภาพความเปนอยู บริบท
ตางๆ ทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรูก บั หลากหลายมากขึน้ เพราะ
บรรยากาศที่เปนกันเอง และการนําไปสูการสรางความสัมพันธที่
ตอเนื่องหลังเสร็จสิ้นการอบรม
๓) การมีพนื้ ทีแ่ ละตัวตนของเครือขายทีแ่ สดงความเปน
อัตลักษณ เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหองคกรสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง และดํารงอยูได จากประสบการณถึงแมเครือขาย
จะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับสาธารณะ แต
สิ่งหนึ่งที่ทําใหมูลนิธิฯ และเครือขายมีภาพลักษณที่โดดเดนตั้งแต
เริม่ ตนจนถึงปจจุบนั คือการทํางานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
มาอยางตอเนื่อง จึงมีภาพลักษณในดานการเกษตร มีเจาหนาที่
มีความชํานาญในการสงเสริมการทําการเกษตร มีแกนนําเกษตรกร
จํานวนมากที่เขารวมเครือขาย จึงถือไดวา การเกษตรเปนภาพ
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ลักษณหนึ่งของมูลนิธิฯ และเครือขายฯ ที่คนภายนอกรูจัก
๔) ภาคีเครือขายกลไกสนับสนุนเสริมพลังเครือขาย ใน
การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย พบวา หลายพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จอันเนื่องมาจากมีกรณีความรวมมือกับหนวยงาน เชน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล บางกลุมไดรับงบประมาณจาก
ภายนอกสนับสนุนอยางตอเนื่องมาตลอด เชน งานสนับสนุนจาก
โครงการ สสส. สกว. โดยการทํางานในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเชื่อม
ประสานในระดับเครือขายมากขึน้ ทําใหเครือขายมีพลังและพรอมที่
จะพัฒนาตนเองตอไป

๔.๒ วิธีการ
๑)

การสรางกระบวนการเรียนรู
เปนการเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางคนกับคน
กลุมกับกลุม กลุมกับเครือขาย และเครือขายกับภาคี หนุนเสริม
เปนรูปแบบการเรียนรูจ ากการสนใจทํา เห็นความสําคัญและมีความ
ตระหนัก มีกระบวนการถายทอดแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่องจนนําไป
สูก ารยอมรับและขยายตัวของเครือขาย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ตอการรับรู เพื่อสรางกําลังใจและแรงบันดาลใจใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงวิธีคิดและการกระทํา และขยายผลไปสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยขับเคลื่อนในแผนพัฒนาระดับตําบล
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๒)

การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง
ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ไดพิสูจนแลววา
สามารถสรางกระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และ
วิถีการผลิตไดอยางรวดเร็ว เชน ในกลุมเกษตรกร จากเคยมีวิถีการ
ผลิตที่ตองใชสารเคมี ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การเปน
หนี้สินมาสูการลดละเลิกการใชสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต และ
ปลดหนี้ใหกับครอบครัวและสามารถพึ่งตนเองไดทั้งดานฐานการ
ผลิต เทคโนโลยี องคความรู นอกจากนี้ยังนําไปสูการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันระหวางสมาชิกในกลุมในชุมชน และระหวางเครือขายทั้ง
ในเรื่องการถายทอดความรู ขอมูลขาวสาร การจัดตั้งศูนยกระจาย
กากน้ําตาล การนําพารวมกันไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
ของสมาชิกภายใตกิจกรรมที่หลากหลายของเครือขาย
๓)

การจัดการทุนทางสังคม
ในการดําเนินกิจกรรมของเครือขายพบวา มีการประยุกตใน
เรื่องของการใชทุนในทองถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
จุดที่เดนชัดก็คือ การคนหา และพัฒนาศักยภาพของผูนํา ซึ่งเปน
กลุม ปราชญชาวบานทีม่ กี ารกระจัดกระจายอยูท วั่ ไปในจังหวัดพิจติ ร
และไดดําเนินการดูแลดานสุขภาพอยูกอนแลว การพลิกฟนเอา
ภูมิปญญาของผูรูหรือปราชญเหลานี้ขึ้นมาเผยแพรและขยายผล
นับเปนการใชทุนทางสังคมที่นํามาสรางการเรียนรูใหกับคนใน
ชุมชนที่อิงอยูบนฐานความเปนจริง สอดคลองกับบริบทของสังคม
ทําใหมีพลังในการขยายผลไปสูการเกิดกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน และ
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การขยายตัวของเครือขายในเวลาตอมาทุนทางภูมิปญญาทองถิ่น
ยังอิงอยูกับหลักการที่เนนความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ
การวางอยูบนรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งมิติทาง
ศาสนา และปรัชญาชีวิต นับเปนทุนที่มีคุณคาและสามารถบูรณา
การไดอยางเชื่อมโยงและเอื้อตอกันภายใตคุณธรรมแหงการอยูรวม
กันในสังคม
๔)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ในระยะหลังแวดวงของงานพัฒนาชุมชนพบวา ปจจัยที่มี
ผลตอการประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการพัฒนา
ชุมชน โดยเฉพาะความตอเนื่อง และยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรม
ในชุมชน คงปฏิเสธไมไดวา “การสื่อสาร” เปนหัวใจหลักที่สําคัญ
อันหนึ่ง ที่มีผลตอการดํารงอยูหรือการลมสลายไปของกิจกรรมการ
รวมกลุม ทั้งในรูปกลุมในงานพัฒนาหรือในระดับเครือขาย การสื่อ
สารยอมหมายถึง ความตอเนื่องความสัมพันธภาพระหวางสมาชิก
ภายในกลุม จากการศึกษาจะพบวา การสื่อสารมีความจําเปนตอ
การขยายผลและการสรางกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะระบบการ
สื่อสาร เพื่อถายทอด ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม
ดังนั้นรูปแบบของสื่อ วิธีการ เทคนิค จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่
จะประยุกตปรับใชตามความเหมาะสมของสถานการณ รูปแบบสื่อ
ที่ใชในการพัฒนา มีทั้งเวทีการประชุม การจัดทําสื่อเฉพาะกิจ และ
กระบวนการสื่อสารที่ใชสื่อจากสิ่งที่มีอยูจริง เรียนรูโดยการปฏิบัติ
จริง โดยเฉพาะกลุมผูนํา จะถูกสงเสริมศักยภาพและทักษะในการ
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เปนผูสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิผล
ที่สําคัญลักษณะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาควรเปนการ
สื่อสารแบบลักษณะ ๒ ทาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูรับ
สารและผูส ง สาร โดยในระดับของการสือ่ สารจะตองเปน “การสือ่ สาร
ในแนวระนาบมากกวาการสื่อสารจากบนลงลางหรือแนวดิ่ง”
เปนการสื่อสารที่ปราศจากความสัมพันธเชิงอํานาจ แตมีความเทา
เทียม มีศักดิ์ศรี บรรยากาศ เวทีแหงการสื่อสารและการเรียนรูจึงมี
ชีวิตชีวา และสนุกสนานกับการเรียนรูมากกวาการเรียนรูที่ถูกบังคับ
ใหเรียนรูนั่นเอง
๕)

พลังของเครือขาย
การที่เครือขายสามารถพัฒนาตนเองจนนําไปสูการขยาย
ผลทั้งเนื้อหากิจกรรมและพื้นที่ ยังพบวาเครือขายยังสามารถมีพลัง
ในการขับเคลือ่ นฐานคิดไปสูส ว นภาคอืน่ ๆ ของสังคม จนนํามาสูก าร
รวมมือกันในลักษณะ “ภาคีรวม” ไมวาจะเปนภาคสวนของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาใหการ
สนับสนุนเสริมพลังของเครือขาย เชน หนวยงานเกษตร สาธารณสุข
จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน
องคกรตางๆ เชน สสส. สคส. สปรส. สกว. สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ที่ชวยสนับสนุนทั้งงบประมาณและการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมใหมีการขับเคลื่อนไปขางหนา รวมทั้งภาคธุรกิจ
เอกชนที่สนใจยังเขารวม นับเปนการสรางพื้นที่ทางสังคม ความ
เปนตัวตนใหแกภาคประชาสังคมในลักษณะการเคลื่อนไหวทาง
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สังคม เกิดความมั่นใจในตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดตอไป
๖)

กระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย
ผลของการดําเนินงาน ทําใหเครือขายมีพื้นที่ทางสังคมและ
เปดมโนทัศนของตนเองสูภายนอก และพลังของเครือขายมีมาก
ขึ้นเมื่อสามารถออกไปเชื่อมประสานเรียนรูรวมกันกับเครือขาย
อื่นๆ จนสามารถนํากลับมาปรับปรุงพัฒนางาน และจากการเชื่อม
ประสานกันระหวางเครือขาย โดยผานตัวแทนหรือผูนําเครือขาย
สามารถนําไปสูการแสดงความคิดเห็นทั้งเวทีในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ถึงแมสุดทายกระบวนการผลักดันเชิง
นโยบายยังเปนเรื่องใหญสําหรับเครือขาย แตพลังเครือขายก็มีมาก
พอที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะเรียนรูรวมกับผูอื่น เพื่อการสราง
นโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ แมวาเวทีที่จะขับเคลื่อนไปสู
นโยบายจะมีอยูไมมากนักก็ตาม
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๕
บทเรียนและความภาคภูมิใจ

จากป พ.ศ. ๒๕๔๐ จวบจนถึงปจจุบัน ไดพิสูจนใหสังคม
ตระหนักถึงพลังของเครือขายในการแกไขปญหาและแสวงหาทาง
ออกใหแกชุมชนทามกลางปญหาที่รุมเราของกระแสการพัฒนา
แบบทุนนิยม จากกลุมคนกลุมหนึ่งที่มีความสํานึกรักตอบานเกิด
ของตน มุงหวังเพียงการชวยเหลือชาวนาใหพนทุกขจากวังวนแหง
ปญหาและวงจรความยากจน สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถึงแม
กิจกรรมการดําเนินงานจะไมสามารถทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทั้งหมด แตก็มีกิจกรรมอันหลากหลายที่ทําใหชุมชนหลายแหงมี
ความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือกันเองไดในที่สุด
การเกิดและการพัฒนาไปสูการเจริญเติบโต การขยายตัว
ของเครือขาย นับเปนปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจ และเปน
บทพิสูจนวา ถาเพียงมี “โอกาส” ในการที่จะเรียนรู ประชาชนจะ
สามารถลุกขึ้นยืดหยัดพัฒนาตนเองและชุมชน อันเปนการแสดงถึง
ศักยภาพ การเชื่อมรอยของเครือขาย คนเล็กคนนอยเหลานี้
สามารถถายทอดออกเปนบทเรียน ๖ ประการดังตอไปนี้
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๕.๑ การปรับฐานคิดสูกระบวนทัศนใหม
หลังจากที่ประเทศไทยไดกาวสูกระแสการพัฒนาตามแนว
ทางระบบทุนนิยม ระบบการเกษตรของสังคมไทยก็ไดเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบบการผลิตเพื่อขาย โดยเนนปริมาณมาก ใชสารเคมีเพื่อ
เรงผลผลิต จังหวัดพิจิตรก็เปนจังหวัดหนึ่งที่ภาคการผลิตเปลี่ยน
แปลงไป ตลอดระยะเวลาของแผนการเกษตรแผนใหม ที่เนนการใช
สารเคมี ไดสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร สารตกคางที่
สงผลตอสิ่งแวดลอม ขณะที่ปญหากําลังเขาสูภาวะวิกฤตไดมีคณะ
ทํางานกอเกิดในรูปพหุภาคีดําเนินงานสงเสริม ลด ละ เลิก ใช
สารเคมี ในนามของชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหาร
การจัดเวทีเรียนรูเพื่อปรับฐานคิดของเกษตรกรใหเกิดความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหา จนนํามาสูก ารปรับฐานคิด
พฤติกรรมในการทําการเกษตรแผนใหมมาเปนเกษตรปลอดสารพิษ
ซึ่งเปนหัวใจหลักในการทํางานปรับกระบวนทัศนของเกษตรกรตอ
แบบแผนการผลิตทีเ่ ปนปญหาและเกิดการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ พฤติกรรม
จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลทีด่ ี เทคนิควิธกี ารกระตุน ใหคนเกิดความ
ตระหนักและผลสําเร็จของกิจกรรมที่พิสูจนวาประชาชนก็สามารถ
ทําได

๕.๒ อํานาจของขอมูลกับการจัดการขอมูล
“ขอมูล” นับไดวาเปน “วัตถุดิบ” ที่สําคัญในการที่จะนํามา
จัดการ วิเคราะห และนําไปใชประโยชน การวางแผนกิจกรรม
ปฏิบัติการ ดังนั้นขอมูลที่ไดมา หากนักพัฒนาคัดเลือกขอมูลที่ดี
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สามารถมองเห็นจับตองได มาสรางพลังที่เรียกวา “พลังอํานาจ
ของขอมูล” จะพบวา พลังของขอมูลสามารถทําใหเกิดการกระตน
ฉุกคิดของคนไดดี หากขอมูลนั้นมีอํานาจมากพอที่จะฉายภาพเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชุมชน ดังนั้น ขอมูลจึง
เปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูการสรางความตระหนักและการ
เรียนรูรวมกันของชาวบาน และมีพลังมากพอที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิด และพฤติกรรมของคนได

๕.๓ การทํางานแบบพหุภาคีปจ จัยทีท่ าํ ใหเครือขายเขมแข็ง
การดําเนินงานของจังหวัดพิจิตรมีจุดเริ่มตนมาจากบุคคล
หลากหลายอาชีพในจังหวัดพิจิตร แตมีเปาหมายรวมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการเขามาหนุนสงเสริม
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด และองคกรตางๆ
อีกมากมาย จนนําไปสูก ารเกิดคณะทํางานในรูปพหุภาคี นับเปนการ
ทํางานที่เนนการประสานความรวมมือและมีพลัง โดยเฉพาะการ
เกิดความหลากหลายความคิดที่นําไปสูการปรับประยุกตการ
ทํางาน และที่สําคัญพบวาประสบการณจากการทํางานรวมกันที่
ผานมาในรูปแบบคณะการทํางานไมวาจะเปนโครงการ SIF ประชา
พิจารณรางรัฐธรรมนูญ แนวคิดการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน จนเกิด
“เวทีประชาคมคนพิจิตร” ขึ้น ทําให เกิดเครือขายความรวมมือและ
เปนพลังสําคัญในการพัฒนา เคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคม และ
การเปดพื้นที่ของเครือขายนั่นเอง
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๕.๔ การเรียนรูสูการปฏิบัติพัฒนาภูมิปญญา
การเรียนรูของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดรวมเรียนรูในเวที
ระดับตางๆ ทั้งงานเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด และระดับภาคผาน
เวทีประชาคม จนนํามาสูการเกิดเครือขายการทํางานที่มีความเปน
รูปธรรมชัดเจนขึ้น จนเกิดกิจกรรมที่หลากหลายของเครือขายโดย
เนนที่การวิเคราะหสถานการณ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูผานเวทีสัมมนา การ
พูดคุยแลกเปลีย่ น การเสวนาระหวางคน ๓ ฝาย คือฝายประชาสังคม
ฝายการเมืองทองถิ่น และฝายวิชาการ จนเกิดพันธะสัญญาในการ
ทํางานรวมกัน ในสวนของเนื้อหากิจกรรม ไดรับการพัฒนาจาก
คณะทํางานเชิงประเด็นที่ไดรับอิทธิพล องคความรูมาจากภายนอก
ทั้งความรูที่ไดจากการออกไปเคลื่อนไหวทางสังคม และการนํา
ประสบการณที่ไดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนจนเกิดแนวปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติการรวมกัน

๕.๕ เครื่องมือที่หลากหลายและเปนกระบวนการ
ในการทํางานเชิงพัฒนา หัวใจที่สําคัญในการทํางานก็คือ
การพัฒนาคน ที่เนนในเรื่องของกระบวนการเรียนรู ในการทํางาน
ของเครือขาย ปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหเครือขายสามารถขยายแนวคิด และ
มีกิจกรรมออกไปสูการรับรูและการรวมมือของสังคม จําเปนตอง
อาศัยเครื่องมือ เทคนิควิธีการที่เหมาะสม อยางมีขั้นตอน จาก
ประสบการณการทํางาน พบวา “เวทีชมุ ชน” หรือ “เวทีสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ และเฉพาะประเด็น” เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการ
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สรางพื้นที่ของการมีสวนรวม และการเรียนรู ดังนั้นในการจัดเวที
แตละครั้ง การมีสวนรวมและการเรียนรูจะมากหรือนอยมิใชขึ้นอยู
กับเนือ้ หาสาระหรือองคความรูท ไี่ ดเทานัน้ การเลือกใชเครือ่ งมือเปน
สื่อนําไปสูการเรียนรูก็สําคัญไมแพกัน การเลือกใชเครื่องมือ จึงตอง
มีความเหมาะสมสอดคลองไปกับสถานการณ สภาพพื้นที่ และ
วัตถุประสงคของการจัดเวทีในแตละครัง้ รวมถึงลักษณะพืน้ ฐานของ
ผูเขารวม โดยมีการจัดลําดับขั้นของกิจกรรมใหตอเนื่องและเปนกระ
บวนการ

๕.๖ สานเครือขายใหเกิดพลังและเกื้อกูลกัน
ถึงแมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในเครือขายจังหวัด
พิจิตรจะมีความหลากหลาย แตก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน การประสานใหเปนเครือขายงานพัฒนาจึงเกิดขึ้นโดยเชื่อม
รอยองคกรชาวบาน องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานราชการ
เชน ชมรมเกษตรปลอกสาร มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปนตน ใหเกิดเอกภาพแหงการพัฒนา
ชุมชนในรูปของเครือขาย เพื่อทําหนาที่เปนเวทีการประสานความ
รวมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ และการบริหารจัดการในงาน
พัฒนา
นอกจากนี้ ผลของการทํางานของเครือขาย ยังไดกระตุนให
ประชาชนในระดับตําบลตระหนักถึงปญหา และพลังความสามารถ
แฝง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสงผลตอ
ระดับนโยบายทั้งระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
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๖
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
๖.๑ ปญหาอุปสรรค
๖.๑.๑ ภาคประชาสังคม
- ครอบครัวแกนนําบางสวนสั่นคลอนจากการมีงานภาย
นอกมากเกินไป
- แนวคิดคนสวนใหญในชุมชน เนนเงินมากกวาการพัฒนา
- ขาดความรูดานระบบการจัดการที่ดีในกลุม/องคกร
- ขาดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่สามารถนําไปใชได
มีประสิทธิภาพ
- แกนนําบางพื้นที่มีความขัดแยงกัน
๖.๑.๒ ภาคการเมืองทองถิ่น
- สถานการณการเมืองที่แบงขั้ว
- แนวคิดทางการบริหาร และนโยบายการพัฒนาที่เนน
ดานโครงสรางพื้นฐานมากกวาการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต
- การขาดบุคลากรและองคความรูดานสุขภาพ
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- งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดเล็ก
๖.๑.๓ ภาคสวนราชการของรัฐ
- กลไกคําสั่งเชิงอํานาจของภาครัฐในรูปแบบของการสั่ง
การ ซึ่งไมสอดคลองกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวม
- ทั ศ นคติ ก ารทํ า งานแบบพหุ ภ าคี แ ละทั ก ษะการสร า ง
กระบวนการ

๖.๒ ขอเสนอแนะ
ชุมชนทองถิ่นสามารถจัดระบบการจัดการสุขภาพของ
พื้นที่เองไดในระดับหนึ่ง และสามารถขยายใหเปนเครือขายในทุก
ระดับได จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ทองถิ่นในการจัดการระบบสุขภาพ โดยอาศัยปจจัยแหงความสําเร็จ
ตางๆ ดังนี้
๑) ผูนําชุมชนตองมีวิสัยทัศน
๒) เครือขาย/องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง
๓) การเปนวิทยากรกระบวนการ
๔) มีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๕) ชุมชนทองถิ่น มีผูบริหารที่มีศักยภาพ มีภาวะผูนํา และ
มีทีมงานที่เขมแข็ง
๖) มีกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
๗) มีการแจงขอมูลกลับสูชุมชน
๘) มีการติดตามประเมินผลเปนระยะ
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๙) มีคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ
และบทบาทที่ชัดเจน
๑๐) มีการจัดเวทีอยางตอเนื่อง
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ขอขอบคุณผูอํานวยการและผูสนับสนุนการถอดบทเรียน
๑. นายประจักษ วัฒนะกูล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. คุณสุรเดช เดชคุมวงศ
เลขานุการมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตรและ
หัวหนาฝายพัฒนาองคกรและบุคลากร สสจ.พิจิตร
๓. คุณดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกุล
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๔. คุณณรงค แฉลมวงษ
ประธานชมรมเกษตรธรรมชาติ
และอาหารปลอดภัยจังหวัดพิจิตร
๕. คุณสุชาติ แดงทองดี
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหลุม
๖. คุณพีระโรจน ภัทรประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลหัวดง
๗. คุณประทิว แกวจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม
๘. คณะนักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัดพิจิตร
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