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จดหมายเปิดผนึก ถึงเพ่ือนภาคีท่ัวประเทศ 
ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

“เสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย รับการเลือกต้ังใหญ่ ปี 2566” 

 ถึงเพ่ือนภาคีท่ัวประเทศ 
การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ที่สำคัญและจะมีผลสืบเน่ืองไปยังการพัฒนาประเทศในอีก 5-10 ปีข้างหน้าหลังจากประเทศถูกแช่แข็งมามากกว่า
สิบปี เป็นโอกาสอันดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้วยการจัดเวทีของประชาชนที่จะสื่อสารถึงปัญหาหรือข้อเสนอในการพัฒนาสุขภาวะ และอื่นๆของ
ประชาชนสู่ผู้แทนของพรรคการเมืองในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมส่งเสริมบรรยากาศการเลือกต้ังทั่วไป
และระบบประชาธิปไตยแล้ว ย ังใช้โอกาสนี ้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร ่วมกั นแบบมีส ่วนร ่วมของ 
ทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยได้อีกด้วย  
  เพื่อนภาคีครับ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติรับทราบการจัดเวที “ฉากทัศน์
ประเทศไทย : เส ียงประชาชน สู ่นโยบายทางการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่  ปี 2566” ซ ึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีทางสังคมและวิชาการ กำลังจัดแบบมีส่วนร่วม  
ทั่วประเทศ 8 เวทีใหญ่ระดับภาค เพื่อเป็นโอกาสสำคัญให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมกำหนดภ าพอ นาคต
ประเทศไทย  (Scenario Thailand) เสนอต่อพรรคการเมืองที ่อาสามาบริหารประเทศ  ภายใต ้สถานการณ์ 
ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงน้ี 
  สำหรับ  8 เวท ีใหญ่ด ังกล่าว จัดในพื ้นที ่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคกลาง
ตะวันออก ภาคกลางตะวันตก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้สามจังหวัดชายแดน และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น 
ฉากท ัศน์ในอ ีก  10 ป ีข ้างหน้าหรือปี 2575 จำนวน 6 กล ุ ่มประเด ็น ประกอบด้วย   1. การศ ึกษาและ
ทักษะ  2. สุขภาพ/สาธารณสุข  3. เศรษฐกิจ/รายได้  4. สังคม/พื้นที่/ชีวิต  5. สิ่งแวดล้อม และ 6. รัฐ/ราชการ/
บทบาทไทยในเวทีโลก  โดยได ้ม ีการเปิดต ัวจัดเวท ีครั ้งท ี ่หนึ ่งของภาคตะว ันออก ที่ เม ืองพัทยา จ.ชลบ ุรี   
เม ื ่อว ันที่ 25 ก ุมภาพันธ์ 2566  ไปแล ้ว และมีเวทีที่จะจัดในเดือนมีนาคมถึงต ้นเมษายนน้ี เช ่น เวที จังหวัด
อ ุบลราชธานี (21 ม ีนาคม) จังหว ัดเชียงใหม่ (24 ม ีนาคม)  จังหว ัดนครปฐม (29 ม ีนาคม) จังหว ัดปัตตานี  
(1 เมษายน) จังหวัดพิษณุโลก (2 เมษายน) เป็นต้น 

นอกจากเวท ีพ ัฒนาฉากท ัศน์ประเทศไทย  8 เวท ีใหญ่แล ้ว  ทาง สช . ย ังได้ร่วมก ับเขตส ุขภาพ 
เพื่อประชาชน (กขป.)  สมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จะจัดเวที “เสียงประชาชนเลือกอนาคต 
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ประเทศไทย รับการเลือกต้ังใหญ่ ปี 2566” อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงเดือนเมษายนน้ี อีกหลายจังหวัด เช่น จังหวัด
นครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุรี สิงห์บุรี สตูล ภูเก็ต และจบที่เวทีกรุงเทพฯ เป็นเวทีสุดท้ายช่วงปลายเมษายน 
ก่อนเลือกตั้งใหญ่ จัดเป็นเวที “สนทนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue)” ที่หัวหน้าหรือแกนนำพรรค
การเมืองต ่างๆ จะมาจับเข่าพูดค ุยกับผู ้แทนภาคประชาชน และนักวิชาการทั ้งแบบออนไซต ์และออนไลน์ 
ท ั ่วประเทศ ว ่าจะขับเคลื ่อนให้นโยบาย “หลักประกันรายได้เพื ่อคุณภาพชีว ิตท ี่ด ีเมื ่อเข้าส ู่วัยสูงอายุ”  
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 15 และที่พรรคการเมืองเสนอหาเสียงอยู่ จะทำให้ระบบดังกล่าวเกิดเป็นจริง
ได้อย่างไร เช่น จะหาเงินจากไหน จะต้องขึ้นภาษีหรือไม่ อย่างไร และประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างไร 

 เพื่อนภาคีที่รักครับ  เราจะไม่ปล่อยให้โอกาสการเมืองสำคัญนี้ ผ่านไปครับ เรามาช่วยกัน เพิ่มพลัง
ให้กับพลเมืองผู้เป็นเจ้าของประเทศ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ให้มีส่วนกำหนดอนาคตของประเทศไทยและ
ของพื้นที่ ด้วยการจัดเวทีช่วยกันคิดภาพฝัน และตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกันกับผู้สมัครของพรรคการเมืองใน
พื้นที่ เพื่อเลือกอนาคตของประเทศที่ประชาชนต้องการ  

          ดังน้ันในช่วงเดือนเมษายนต่อเน่ืองถึงวันก่อนเลือกตั้งใหญ่ 14 พฤษภาคมน้ี  สช.อยากเชิญชวนเพื่อนภาคี
ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมหรือจัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ จะใช้ประเด็นที่
เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ หรือประเด็นหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ก็ได้ จัดเป็น
เวทีเล็กใหญ่ตามบริบทพื้นที่ เชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ราชการ เอกชน/ประชาสังคม และ
วิชาชีพ/วิชาการ รวมทั้งคนรุ่นใหม่ และผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ของพรรคการเมืองต่างๆ  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เป็นข้อเสนอถึงทางออกของ
ประเทศและของพื้นที่   ค ิดถ ึงการสื ่อสารสังคมในวงกว้าง เพ ื ่อทำให ้เก ิดกระแสในระดับชาติและนำไปสู่ 
การขับเคลื่อนพลิกฟื้นประเทศไทย 
 เพราะข้อเสนอการพัฒนาประเทศ หรือนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองหรือของรัฐ ล้วนส่งผล
กระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาชนทั้งสิ้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของทรัพยากร และ
เป็น ผู้อย ู ่ใกล้ชิดก ับปัญหามากที ่สุด จ ึงต้องมีส ิทธิ มีเส ียงและมีบทบาทสำคัญในการเสนอนโยบาย  
เสนอทางออกของประเทศให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังในพื้นที่ของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น  
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายต่อไป  
                                                                                 ด้วยรักและศรัทธาครับ 

                                                                        
                                                                             นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
                                                                                   30 มีนาคม 2566 


