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คํานํา

 “สมัชชาสุขภาพ” เปนนวัตกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในระหวางการ

ยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ที่เริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓

 “สมัชชาสุขภาพ” ไดรับการออกแบบใหเปน “กระบวนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ” ทีเ่นนใหทกุภาคสวนในสงัคมเขามามสีวน

รวม ตามแนวทาง “ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม” (Participatory Democ-

racy) หรือ ทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่วา “ประชาธปิไตยแบบถกแถลง” (Deliberative 

Democracy)

 ในอดตีท่ีผานมา นโยบายสาธารณะมกัจะถกูผกูขาดวาเปนอาํนาจ

หนาท่ีของภาครฐั ภาคสวนอืน่ๆ ในสงัคมมสีวนรวมนอยมาก แตเม่ือสงัคม

เปล่ียนไป ดลุอาํนาจเหลาน้ีกเ็ปล่ียนไปดวย ผูคนในทุกภาคสวนเร่ิมมีสทิธิ

และมีบทบาทในการพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ้น ตามเจตนารมณที่

เขียนอยูในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา

 “สมัชชาสุขภาพ” ที่เขียนข้ึนภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ จึงถูกออกแบบใหเปนกระบวนการที่เปดใดทุกภาคสวนเขามา

มีสวนรวมพัฒนานโยบายสาธารณะ ที่มุงเปาหมายท่ีการสรางสุขภาพ

หรือสุขภาวะของคนและของสังคมรวมกัน

 “สมัชชาสขุภาพ” จงึเปนอะไรทีม่ากกวาการจดัเวทปีระชมุนาํเสนอ

ปญหาหรือเรียกรองในเร่ืองตางๆ แตสมชัชาสุขภาพเปนกระบวนการริเริม่

สรางนโยบายสาธารณะ  การหาฉนัทามตริวม และการขบัเคลือ่นมตสิูการ
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(4) เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา (5)เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมในหลากหลายชองทาง ดวยความรบัผดิชอบรวม

กันของทุกภาคสวน ไมใชโยนใหฝายหนึ่งฝายใดรับหนาที่ไปเพียงลําพัง

 การทดลองใชกระบวนการสมชัชาสขุภาพเพือ่เปนเครือ่งมอืพฒันา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ของพี่นองชาวสงขลามีความงามและนา

สนใจเปนอยางมาก เพราะมีการดําเนินการที่ตอเนื่อง มีการสังเคราะห

บทเรียนเพ่ือพฒันาตอยอดและขยายวงอยูตลอดเวลา ยิง่ทาํกย็ิง่เขมและ

ขนมากขึน้ ซึง่นอกจากเกดินโยบายสาธารณะทีด่ทีีม่ผีลในทางปฏบิตัอิยาง

เปนรูปธรรมแลว ยังเกิดความรูใหมๆ ขึ้นตลอดเวลา เพราะการดําเนิน

งานท่ีผานมาท้ังหมด เปนกระบวนการวิจยัปฏบิตักิารทางสังคมอยางหน่ึง

นั่นเอง

 จึงเปนเรื่องที่นายินดี ที่ทีมงานไดรวมกันสังเคราะหบทเรียนจัด

ทําเปนหนังสือเลมน้ีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนการรวบรวมผลงานท่ีผานมา

ไวอยางเปนระบบแลว ยังเปนการจัดการความรูใหกระจางและเพิ่มพูน

มากขึ้น สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูรวมกันของพี่นองชาว

สงขลาและผูที่อยูในพ้ืนที่อื่นไดเปนอยางดีดวย

  อําพล  จินดาวัฒนะ

    เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

สารบัญ

   
คํานํา   ๓

บทที่ ๑  การพัฒนานโยบายสาธารณะ
   ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ๗

บทที่ ๒  พัฒนาการของสมัชชาสุขภาพ
   จงัหวดัสงขลา                                                                   ๒๓

บทที่ ๓  สมชัชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ๒๕๕๒                    ๒๙

บทที่ ๔  เมล็ดพันธุสมิหลา ๑๑๔
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1เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

  การพัฒนานโยบายสาธารณะ

  ดวยกระบวนการ สมัชชาสุขภาพ

 พระราชบญัญัตสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐ ไดความหมายของ

คําวา “สุขภาวะ” หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย ทาง

จิต ทางปญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

 การพัฒนาประเทศของไทยมีจุดหมายสําคัญ คือ การสรางความ

เจรญิ  การทําใหผูคนในสงัคมมคีณุภาพชวีติทีด่ ี และทาํใหสงัคมมสีขุภาวะ  

โดยท้ัง ๓ สวนจะตองมีสมดลุกนั  คาํวาสขุภาวะ ในความหมายคือภาวะท่ี

เปนสขุใน ๔ มติ ิคอื มติสิขุภาวะทางกาย  มติสิขุภาวะทางจิต มติสิขุภาวะ

ทางสงัคม และ มติสิขุภาวะทางปญญา โดยไมไดมองเพยีงกลุมชนกลุมใด

กลุมหนึ่ง แตตองมองในทุกระดับ ทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน และระดับสาธารณะ

๑
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2 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 3เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 การจะบรรลจุดุหมายดงักลาว สงัคมจะตองมทีศิทางหรอืแนวทางที่

สงัคมโดยสวนรวมเหน็วาหรอืเช่ือวาควรทีจ่ะดําเนนิการไปในทางนัน้  โดย

เปนแนวทางทีเ่ปนสมัมาทฐิ ิ ภายใตพืน้ฐานแหงศลีธรรมและความสมดลุ

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นเรียกวา นโยบายสาธารณะ

 ปจจัยที่จะทําใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีดี  จําเปนจะตองมีองค

ประกอบในสังคมที่สําคัญ  ๓ องคประกอบ คือ 

•  องคประกอบภาควิชาการ ไดแก การใชกระบวนการจัดการ

ความรู ใชปญญาในกระบวนการนโยบายต้ังแตขัน้ตอนการกอ

ตัวของนโยบาย ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกนโยบาย ขั้นตอน

การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบตั ิขัน้ตอนการประเมินผล และ

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนโยบาย

•  องคประกอบภาคประชาสังคม ไดแก การขับเคลือ่นของทุก

ภาคีในสังคม กระบวนการมีสวนรวมทัง้จากรฐั เอกชน ประชา

สังคม ในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะการสรางเครือขายความ

รวมมือ

•  องคประกอบภาครัฐและการเมือง ขณะที่โครงสรางของ

สงัคมไทยเปนสงัคมอาํนาจและสงัคมอุปถมัภ และรัฐมอีาํนาจ

มากกวาประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองทําใหองคประกอบภาครัฐและการเมือง 

เขามาเรียนรูกระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบท่ีตาง

จากกระบวนการสรางนโยบายแบบเดิม

 หากองคประกอบท้ัง ๓ สวน สามารถบูรณาการเขาดวยกัน เกิด

การใชความรู ประกอบกบัพลงัการขบัเคล่ือนของภาคประชาสงัคม ภายใต

ชองทางทีร่ฐัและการเมอืงเปดโอกาสและเหน็คณุคาของการเรยีนรูรวมกนั 

ก็จะทําใหเกิดกระบวนการสาธารณะท่ีดีนําสูสุขภาวะของสังคมได

 จังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมในการทํางานของภาคประชาชน 

พฒันาการมาต้ังแตการมีกลุมออมทรัพย กลุมนกัพฒันา สงขลาประชาคม 

ประชาคมสุขภาพ จนกระท่ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สขุภาพ (สสส.) ไดเขามาทาํหนาท่ีเปนตวัเรงกระบวนการขับเคล่ือนสุขภาพ

ในจังหวัดสงขลาตั้งแตป ๒๕๔๗ ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายสราง

เสริมสุขภาพระดับจังหวัด เกิดเปนเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัด

สงขลา ผนวกกับการรวมดําเนินงานโดยใชหลักคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา” ในกระบวนการนโยบายสาธารณะรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

สขุภาพแหงชาติ (สช.) อยางตอเน่ืองสงผลใหเกดิกจิกรรมท่ีเปนนวัตกรรม

สรางเสริมสุขภาพที่มีความย่ังยืนในจังหวัดสงขลาหลายประการ

 สบืเน่ืองจากมิตกิารมองสุขภาพในปจจบุนัท่ีควรตองมองประเด็น

ทางสุขภาพใหครอบคลุมมิติตางๆ ในวงกวาง ทั้งในดานกาย จิต สังคม 

จิตวิญญาณและส่ิงแวดลอม ทําใหการจัดการปญหาสุขภาพไมสามารถ

แกปญหาดวยกลไกของกระทรวงสาธารณสุขและมิติการตั้งรับใน

โรงพยาบาลเพียงเทานั้น จําเปนตองมีการบูรณาการความรวมมือของ

ทุกภาคสวนในสังคม จึงจะนําพาสังคมสูความมีสุขภาวะได

 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มกีารประชุมสาํคญัท่ีจะเปนจุดเริม่ตนการ

ทํางานเชิงบูรณาการ  คณะทํางานไดชักชวนองคกรภาคประชาชนตางๆ 

ในพืน้ที ่และผูอาํนวยการสาํนกังานปฏริปูระบบสขุภาพ (สปรส.) จดัประชมุ

รวมกับภาคีองคกรตางๆ ในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขลา โดยใชสถานท่ีหองประชุม

ขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาของนายกนวพล บุญญามณี

 มติที่ประชุมตกลงกันวาจะใชแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเปน

เครื่องมือในการประสานความรวมมือในการทํางานสรางสุขภาวะ ขับ

เคล่ือนงานผานโครงการ ซึ่งตกลงกันวาจะเปนงบบูรณาการระหวาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
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สรางเสริมสุขภาพ) สวรส.ภาคใต.มอ. (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) และสปรส. (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แหงชาติ)

 ในเบ้ืองตนที่ประชุมมีขอตกลงรวมกันไดมีการประสานกับ

คุณสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งไดใหแนวทางในการ

จัดทําแผนสุขภาพจังหวัด ใหอยูในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในสงขลาและใหความสําคัญกับการมองภาพอนาคตสงขลาใน

อีก ๑๐-๒๐ ปขางหนา และไดแนะนําใหมีคณะทํางานท่ีมีสัดสวนในความ

หลากหลายของภาคี มาทํางานและเรียนรูรวมกัน ใชเวทีสมัชชาสุขภาพ 

เพ่ือคิดภาพรวมระบบสุขภาพของจังหวัด ภายใตกรอบการมีสวนรวมใน

ทุกเรื่อง และมีความยั่งยืนในอนาคต 

 คุณสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ไดลงนามใน

คําสั่งที่ ๓๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แตงตั้งคณะ

อนุกรรมการสรางสุขภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ ซึ่งเปนคณะ

กรรมการหลายภาคสวนเพือ่ผลกัดันใหเกิดแผนสุขภาพจงัหวดัสงขลาและ

ติดตามการสรางสุขภาพแกคนสงขลาในระยะยาว

 ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาน้ัน นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสงขลา คุณนวพล บุญญามณี เองก็ไดใหความสําคัญ

กบัการทําแผนสุขภาพจังหวดัสงขลาแบบมีสวนรวม เพือ่ใชเปนทศิทางใน

การขับเคล่ือนขององคกรทุกภาคสวนในจังหวดั ทัง้ในสวนราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม ที่ผานมา อบจ.เองก็ประสบ

ปญหาการขอทุนสนับสนุนการทําโครงการดานสุขภาพตางๆ จากองคกร

ชมรมกลุมกิจกรรมตางๆ ในจังหวัดอยางหลากหลาย ทําใหการจัดสรร

งบประมาณเปนไปในลักษณะท่ีมีโครงการ แตไมมีพลังเพียงพอในการ

เปล่ียนแปลงสังคมสูสุขภาวะได  ทาง อบจ.จะรวมผลักดันใหเปนจริง จึง

ไดมกีารสนับสนุนงบประมาณสวนใหญของการจัดทําแผนสขุภาพและยินดี

ที่จะนํารายละเอยีดในแผนไปตั้งเปนขอบัญญัติทางงบประมาณ

 หลงัสิน้สดุขัน้ตอนการจัดสมชัชาสขุภาพเพ่ือทาํแผนสขุภาพจงัหวดั 

ผลสบืเนือ่งจากบันทกึความรวมมอืดงักลาว ผูวาราชการจังหวัดสงขลาได

มกีารลงนามในประกาศจงัหวดัสงขลา ลงวนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๔๙ เรือ่ง

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายสรางสุขภาพจังหวัดสงขลา องค

ประกอบจาก ๔ ภาคสวน ทําหนาท่ีใหการสนับสนุน ดูแลการทํางานของ

คณะทํางานใหเปนไปตามแผนงาน รวมผลักดันความรวมมือของทุกภาค

สวนในการสรางสุขภาพคนสงขลาในประเด็นรวมท่ีมีความสําคัญ 

 ป ๒๕๔๙ มีการทําบันทึกความรวมมือระหวางองคการบริหาร

สวนจังหวัด เครือขายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

ผูวาราชการจงัหวดัสงขลา เพือ่เปนพนัธสญัญาทีจ่ะขบัเคลือ่นใหคนสงขลา

มสีขุภาวะรวมกันโดยใชการทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเปนเคร่ืองมือใน

การหนนุเสรมิใหเกดิการทาํงานอยางบรูณาการของภาคทีกุภาคสวนท้ังรฐั 

เอกชน ทองถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน 

 แผนสุขภาพ จงึเกิดขึน้เช่ือมประสานเปนแผนการดําเนินงานเพือ่

ทําใหเกิดสุขภาวะแกประชาชน เปนแนวทางใหทุกคน ทุกภาคี ทุกหนวย

งาน ไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน รวมกันเรียนรู รวมปฏิบัติการ  เปนการ

หนุนเสริมแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานสาธารณสุขจังหวัด และแผนงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน 
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หลักคิดและแนวทางในการดําเนินงานแผนสุขภาพ

จังหวัดสงขลา 

 ๑. ปรับกระบวนทศันเร่ืองสขุภาพ เปรยีบเปนแนวทางพืน้ฐาน

ที่จําเปนที่จะสรางโดยมุงเนนปรับเปลี่ยนทัศนะที่มีตอเร่ืองสุขภาพของ

ทุกฝายที่มารวมวาไมใชเปนเพียงเรื่องสาธารณสุข ไมไดเปนหนาที่ของ

บคุลากรทางการแพทยเทานัน้ แตเปนเรือ่งสขุภาวะ เปนเรือ่งคณุภาพชวีติ 

ในมิติทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และปญญา โดยครอบคลุมไมเพียง

เฉพาะปจเจกบุคคล แตครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ  

การดําเนินงานเพ่ือนําไปสูสุขภาวะ จึงเปนบทบาทของทุกคน ทุกภาคี 

ทุกหนวยงาน 

 หลักคิดดังกลาวนี้นํามาสูการกําหนดประเด็นในการจัดทําแผน

สุขภาพที่มีความหมายกวางไปถึงมิติสุขภาวะจํานวน ๑๔ ประเด็น

 ๒. ขับเคลื่อนสังคมดวยพลัง INN

 I  คือ  Individual หรือพลังแหงความเปนปจเจกชน ที่ทุกคน

มีพลังของสองมือที่สามารถสรางสรรคที่ดีงามเพ่ือเปล่ียนโลกรอบๆ ตัว

เราใหเหลือเพียงดานดีดานเดียวได  ซึ่งในจังหวัดสงขลามีปจเจกชนที่มี

ความรูความใสใจตอปญหาสังคมจํานวนมาก   

 N  คอื Node หรอืการรวมตัวเปนกลุมชมรม องคกรอาสาตางๆ ที่

มวีตัถปุระสงครวมกันทีจ่ะสรางสังคมท่ีดกีวาในมิตดิานตางๆ ตามท่ีตนเอง

ถนัด ใหเกิดเปนหนอออนแหงความดีงามที่พรอมจะผุดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ใน

สงัคม จะชวยใหเกดิกลัยาณมติรและพลงัในการทาํส่ิงดีๆ ใหสงัคมมากขึน้ 

อยางตอเน่ือง สะสมองคความรู ประสบการณ มุมมองตอการแกปญหา  

ลงทํางานจริงตอประเด็นที่สนใจ  ดวยหัวใจของจิตใจอาสาสมัคร   

 N  คือ Network หรือหากมีการรวมตัวเปนเครือขายของหนอ

ออนแหงการทําความดีทั่วไปในสังคม  เชื่อมตอระหวางกลุม นําพลัง

แหงเครือขายไปขับเคล่ือนใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีดี สรางวัฒนธรรม

คานิยมใหมในสังคมท่ีเหมาะสม สรางระบบตาขายแหงมนุษยธรรมรองรับ

ผูที่ดอยโอกาสหรือยากลําบากกวา ความเปนเครือขายจะเปนพลังแนว

ราบท่ียืดหยุนแตทรงพลัง   ไมติดกรอบแหงอํานาจเชนพรรคการเมือง 

ไมติดกรอบของระเบียบและสายการบังคับบัญชาเชนระบบราชการ  ไม

ติดกรอบแหงผลประโยชนเชนองคกรทางธุรกิจ เปนพลังท่ีพรอมรวม

ตวัอยางเหนยีวแนน หรอืแยกกนัสรางสรรคตามแตสถานการณจะเรยีกรอง  

 ในการจัดทาํแผนสุขภาพไดใชหลกัคดินีช้กันาํปจเจกชน กลุม/ชมรม 

และเครือขายที่มีการดําเนินงานอยูแลว นํามาสานพลังเช่ือมโยงความ

รวมมือในการสรางสุขภาวะรวมกันอยางมีเปาหมายและกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

 และยังสามารถใชฐาน INN ตอยอดพัฒนาการไปสูความเปน

องคกรสาธารณะ/องคกรนิติบุคคลในอนาคต

 ๓. เติบโตตอยอดจากรากฐานเดิม การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

มิไดเร่ิมตนใหมหรือนับหนึ่งมาจากเครือขาย หากทวาเปนการตอยอด

เก็บซบับทเรยีนมาจากจงัหวะกาวใหญในอดตีท่ีผานมา นบัแตการเริม่ตน

ของกลุมออมทรัพย การทาํงานขององคกรพฒันาเอกชน สงขลาประชาคม 

ประชาคมสขุภาพ ศนูยประสานงานองคกรภาคประชาชน ฯลฯ ในการขบั

เคลื่อนของภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลา จึงเปนพื้นฐานสําคัญและ

สงอานิสงสแรงกระเพื่อมเชิงบวกมาถึงปจจุบัน ดังที่ไดกลาวถึงในขางตน
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 ๔. จัดองคประกอบท่ีเหมาะสมผลักดันนโยบายสาธารณะ  

•  องคประกอบภาควิชาการ ไดแก การใชกระบวนการจัดการ

ความรู ใชปญญาในกระบวนการนโยบายต้ังแตขั้นตอนการ

กอตวัของนโยบายในแผนสุขภาพจงัหวดั รวมไปถึงการดาํเนิน

งานในแตละปของเครือขาย (แผนสุขภาพเชิงประเด็น/พื้นที่) 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจเลอืกนโยบาย ขัน้ตอนการแปลงนโยบาย

ไปสูการปฏิบัต ิขั้นตอนการประเมินผล และขั้นตอนการปรับ

เปลี่ยนนโยบาย 

• องคประกอบภาคประชาสังคม  ไดแก การขับเคล่ือนของทุก

ภาคีในสังคม กระบวนการมีสวนรวมทั้งจากรัฐ เอกชน 

ประชาสังคม ในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะการสรางเครือขาย

ความรวมมือ นํามาสูการกําหนดประเด็นการขับเคลื่อน

นโยบาย

• องคประกอบภาครัฐและการเมืองขณะท่ีโครงสรางของสังคม

ไทยเปนสังคมอํานาจและสังคมอุปถัมภ และรัฐมีอํานาจ

มากกวาประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองทําใหองคประกอบภาครัฐและการเมือง 

เขามาเรียนรูกระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบท่ีตาง

จากกระบวนการสรางนโยบายแบบเดิม 

 ๕. สิบสี่ประเด็นหลักเพื่อสุขภาวะคนสงขลา

 ประเด็นหลักที่มีความสําคัญสูงและเปนที่สนใจของภาคสวน

ตางๆ ในการขบัเคลือ่นได มทีัง้สิน้ ๔ กลุมเนือ้หา รวม ๑๔ ประเดน็  ไดแก

 (๑) กลุมเนือ้หาดานการจดัระบบบรกิารสขุภาพ  ซึง่ม ี๓  ประเดน็

ยอยคือ

• ประเด็นการจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการและ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา   

• ประเดน็กองทนุชมุชนหรอืกองทนุออมทรพัยทีเ่อือ้ตอการ

สรางสุขภาพ

• ประเด็นบทบาท อสม. กับการสรางเสริมสุขภาพ

 (๒) กลุมเนือ้หาดานการสรางเสรมิสขุภาพตามกลุมเปาหมาย  ซึง่

มี ๕ ประเด็นยอยคือ

• ประเด็นการสงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

• ประเด็นการดูแลผูพิการและผูดอยโอกาส

• ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน: แรงงานนอกระบบ

• ประเด็นการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

• ประเด็นการสงเสริมสุขภาพผูบริโภค

 (๓) กลุมเนื้อหาดานปญหาสุขภาพที่เปนประเด็นเฉพาะ ซึ่งมี ๔ 

ประเด็นยอยคือ

• ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย

• ประเด็นการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

• ประเด็นการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาวะ

• ประเด็นวัฒนธรรมกับการสรางสุขภาพ

 (๔) กลุมกลไกการบรหิารจดัการและการหนนุเสรมิ ซึง่ม ี๒ ประเดน็

ยอยคือ

•  ประเด็นการจัดการขอมูลขาวสารและความรูดานสุขภาพ

• ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ

 * หมายเหตุ ป ๒๕๕๓ ไดเพิ่มเครือขายแพทยแผนไทยและแพทย

ทางเลือกเปนประเด็นที่ ๑๕
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 อนึ่งการไดมาซ่ึงประเด็น มาจากการจัดทํา Mapping พิจารณา

ประเดน็ปญหา ตนทนุการขบัเคลือ่นของเครอืขายองคกร และความพรอม

ในการดําเนินงาน

 ขณะเดียวกัน ในแตละปของการเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดยังมี

กระบวนการสมชัชาสุขภาพขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะในระดบัประเดน็ 

โดยที่แตละเครือขายจะเปนผูเสนอประเด็นการทํางาน โดยรวมมือกับ

เครอืขายสรางสขุภาพภายใตการสนบัสนนุขององคการบรหิารสวนจงัหวัด

ดําเนินการคูขนานไปดวยกัน

 ๖. เครือขายเชิงพ้ืนที่แผนสุขภาพตําบล

  ในชวงปที ่๒ ของการดําเนนิงานแผนสุขภาพ ไดขยายแนวคิด

การทํางาน โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลอยาง

ใกลชิดมากขึ้น

 พื้นที่เปาหมาย ป ๒๕๕๑ จํานวน ๑๔ ตําบล ไดแก ๑. ตําบล

บานใหม อาํเภอระโนด ๒. ตาํบลกระแสสนิธุ อาํเภอกระแสสนิธุ 

๓. ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ ๔. ตําบลคูขุด อําเภอ

สทิงพระ ๕. ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร ๖. ตําบลแมทอม 

อําเภอบางกล่ํา ๗. ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง ๘. ตําบล

กําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ ๙. ตําบลโคกมวง อําเภอคลอง

หอยโขง ๑๐. ตาํบลพจิติร อาํเภอนาหมอม ๑๑. ตาํบลจะโหนง 

อาํเภอจะนะ ๑๒. ตาํบลคลองทราย อาํเภอนาทวี ๑๓. ตาํบล

สะกอม อําเภอเทพา ๑๔. ตําบลปริก อําเภอสะเดา

 พื้นที่เปาหมาย ป ๒๕๕๒ จํานวน ๖ ตําบล ไดแก ๑.ชุมชน

ไทรงาม เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมือง ๒.ศูนยบริการ

สาธารณสุข ๒ เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 

๓. เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ ๔. ตําบล

ควนโส อําเภอควนเนียง ๕. ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา 

๖. ตาํบลนาหมอศรี อําเภอนาทวี 

 นอกจากน้ีแลว ยงัเช่ือมโยงการทํางานในพ้ืนท่ีระดบัตาํบลรวมกับ

ภาคีสุขภาพ ตระกูล ส. ในจังหวัดสงขลา อันไดแก สสจ. สปสช. สกว. ชุด

โครงการ สสส. มีเครือขายตําบลสุขภาวะอีกจํานวนหนึ่ง

 ๗. การกําหนดเปาหมายรวม ในชวงแรกของการดําเนินงาน

แผนสุขภาพจังหวัด เปนไปในลักษณะเครือขายเชิงประเด็น มุงเนนการ

วางรากฐานใหแตละเครือขายไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหขาดการ

กําหนดเปาหมายรวมที่ชัดเจนเปนเอกภาพ บทเรียนจากการขับเคล่ือน

แผนสุขภาพระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๓) นํามาสูการจัดทําแผนสุขภาพ

จังหวัดสงขลาในระยะท่ี ๒ มุงเนนใหมีเปาหมายรวมที่ชัดเจนมากข้ึน

เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางานของเครือขายในแผนสุขภาพจังหวัดและ

แผนสุขภาพตําบลโดยยึดปรัชญาของการทําแผนสุขภาพไดแก การ

ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดยุทธศาสตรรวม ๔ ดานไดแก 

การสรางคานิยมรวม การสรางชุมชนเขมแข็ง การศึกษา และนโยบาย

สาธารณะ หลอมรวมการทํางานของเครือขายเชิงประเด็น

 ในป ๒๕๕๓ จงึมีทศิทางการขบัเคลือ่น “สงขลาพอเพยีง” ผลกัดนั

ใหสงขลานาํแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใช สรางวาระการขับเคลือ่น

รวมกันระหวางภาคีสุขภาพ ภาคีสวนภูมิภาค ภาคีสวนทองถิ่น ถวายแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสครองราชย ๗ รอบ และมีการ

ประกาศการดําเนินงานเพื่อเปาหมายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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14 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 15เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 กลาวโดยสรุป กระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพ ในจังหวัดสงขลา 

มีเปาหมายเพื่อสรางกลไกการจัดการระดับจังหวัดที่เปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ และสรางกระบวนการเรียนรู กระบวนการทํางานอยาง

มีสวนรวม  การดําเนินงานท่ีผานมาพยายามใชหลักคิด “สามเหล่ียม

เขยื้อนภูเขา” ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมาโดยตลอด 

พอเพยีง เปนหวัผเีสือ้และภายใตการบริหารจัดการของสถาบนัการจดัการ

ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ถือเปนหางของ

ตัวผีเสื้อ

 สวนปกขวา ซึ่งใชโบยบิน เปนการเคลื่อนไหวภายใตบันทึกความ

รวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด เครือขายภาคประชาชน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร และผูวาราชการจงัหวดัสงขลา ทีเ่ปนพนัธะ

สัญญาของการขับเคลื่อนใหคนสงขลามีสุขภาวะรวมกัน โดยมีเครือขาย

เชงิประเด็น ๑๔ ประเด็น เปนตวัจกัรของการขับเคล่ือน โดยการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบจ.

สงขลาพอเพียง

เครือขายสรางสุขภาพ

คาํประกาศสมหิลา
•สุขภาวะเป็นวาระของชุมชน
•แผนสุขภาวะ
•บูรณาการกลไกการทํางาน
•กองทุนสุขภาพทองถิ่น

MOU ระหวาง
จังหวัด-มอ-อบจ-ภาคประชาชน

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
: เครือขายสรางสุขภาพจังหวัดสงขลา
: จังหวัดสงขลา สนับสนุนเชิงนโยบาย
: อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ
: มอ.โดย สวรส.ใต สนับสนุนวิชาการ
: ภาคประชาชน รวมขับเคลือ่น

เครือขายเชิงพืน้ที่
สปสช :กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 56 แหง
สมาคมอสม/สสจ : ตําบลตนแบบ 32 แหง
สวรส.ใต/สสส : แผนสุขภาพตําบล 20 แหง
โครงการความรวมมือฯ สกว/พม/อปท/สสส/ธกส :
แผนชุมชนฯ : 19 แหง
โครงการศูนยเรียนรูการจัดการสุขภาวะชุมชน
(สสส./อบต.ทาขาม) : 23 อปท(สงขลา 19 แหง)

14  เครือขาย  เชิงประเด็น 

หลกัประกนั, เศรษฐกจิพอเพียง, 
อสม., เด็ก, ผูสูงอาย,ุ  ผูพิการ, 
แรงงาน,เกษตรและอาหาร, 
ส่ิงแวดลอม, อบัุติเหตุ,วัฒนธรรม, 
ส่ือ,การจัดการขอมูล

มูลนิธิชุมชนสงขลา

อบจ.
อบต.

เทศบาล
สปสช.

จังหวัด/รัฐ
สสส.
สช.

มอ./สวรส.
15/10/52 16

 รูปแบบการดําเนินงานตามแผนสุขภาพในปจจุบันใชตัวแบบ

ทีเ่รยีกวา ตวัแบบผเีสือ้ขยบัปก (Butterfl y Eff ect)  โดยมรีายละเอยีดของ

ตัวแบบดังนี้

 สวนลําตัว อันเปนตัวจักรในการขับเคล่ือนประกอบดวยภาคี 

หนวยงาน เครือขายท่ีเกีย่วของไดแก มลูนธิชิมุชนสงขลา, เครือขายประเด็น 

๑๔ ประเดน็, อบจ., อบต. ๒๐ ตาํบล, เทศบาล, จงัหวดั, สปสช., สสส., สช., 

โดยมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาจากวงผูอาวุโสที่เรียกวา เครือขายสงขลา

 สวนปกซาย  เปนการขยบัภายใตคาํประกาศสมหิลา ซึง่เปนพนัธะ

สญัญารวมของภาค ีเครอืขายเชงิพืน้ท่ี อนัไดแก อบต.๒๐ ตาํบล, เทศบาล, 

หนวยงานของจังหวดั, โครงการความรวมมอืฯ(สกว.) สมาคม อสม.สงขลา 

Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   14-15Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   14-15 6/1/2010   10:40:06 AM6/1/2010   10:40:06 AM
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ที่จะประกาศเรื่องสุขภาวะใหเปนวาระของจังหวัด และบูรณาการกลไก

การทาํงานสขุภาพรวมกันกบักองทนุหลกัประกันสขุภาพตาํบล  พยายาม

ผลักดันใหเกิดแผนสุขภาวะตําบลและเกิดธรรมนูญสุขภาพระดับตําบล

  พัฒนาการของสมัชชาสุขภาพ

  จังหวัดสงขลา

 ยอนหลงัไปในชวงเริม่ตน สงขลาเปนอกีพ้ืนทีซ่ึง่มภีาคประชาสงัคม

ที่เขมแข็ง ไดกลายเปนฐานหลักในการทํากิจกรรมรวมกับงานพัฒนา

นโยบายสาธารณะดานสุขภาพในพื้นที่  กิจกรรมแตละปสอดคลองตาม

เงื่อนไขขอกําหนดของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) 

ไมตางไปจากจังหวัดอื่น แตก็มีประเด็นเฉพาะที่มีความสนใจในการใช

กระบวนการสมัชชาสุขภาพดําเนินการอยางตอเน่ือง ทัง้ภาคประชาสังคม 

และภาควิชาการ  

 ป ๒๕๔๔-๒๕๔๗ มีสวนรวมในการยกรางและผลักดัน พ.ร.บ. 

สุขภาพแหงชาติ

 ป ๒๕๔๗ รวมสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ท่ีขบัเคลือ่นประเดน็เกษตร

ที่เอื้อตอสุขภาพ 

 ป ๒๕๔๘ รวมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น: ขับเคลื่อนประเด็น

เกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ 

 ป ๒๕๔๙ รวมจัดทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

  

๒

 สวนขา ที่ใชในการเกาะเกี่ยวและกาวเดิน หมายถึงการกาวเดิน

ดวยกระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการจัดการความรู กระบวน

การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการสมัชชาสุขภาพ กระบวนการสื่อสาร

สาธารณะ และท่ีสําคัญในการเช่ือมรอยทุกฝายคือการใชกระบวนการ

สุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสรางสรรค

 ตัวแบบผีเสื้อขยับปกขางตน จึงเปนตัวแบบท่ีภาคีเครือขายสราง

สุขภาวะในจังหวัดสงขลาใชเปนแนวทางขับเคลื่อนรวมกัน  
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18 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 19เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ตา
รา
งแ
สด

งพั
ฒ
นา

กา
รส

มัช
ชา

สุข
ภา

พ
จ.
สง

ขล
า 

2553

2552

25512551

เครือขาย 14 ตําบล
สมัชชาสุขภาพ

ระดับจังหวัด

-  ความรวมมือเปนแผนสุขภาพตําบล 
(งานตลาดนัดสรางสุขคนสงขลา)

-  เกิดขอเสนอและการขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี

*ใชงบในพ้ืนท่ี (อบจ.)
อบจ/อบต

นโยบาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,สวรส.ใต2550

เครือขาย 14 ประเด็น

สมัชชาสุขภาพ

ระดับจังหวัด

-  ความรวมมือเปนแผนสุขภาพจังหวัด
-  เกิดขอเสนอและการขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
 เชิงประเด็น

อบจ/จังหวัด

2549

นโยบาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,สวรส.ใต
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20 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 21เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 จะเหน็ไดวาจากฐานการทํางานเชิงประเด็น โดยเฉพาะเร่ืองเกษตร

และอาหารเพ่ือสุขภาพ นํามาสูโอกาสในการสานตอเครือขายประเด็น

อื่นๆ มารวมกันจัดทําแผนสุขภาพจังหวัดในระยะตอมา 

 กลาวโดยสรุปในระยะที่ ๒ การสรางนโยบายสาธารณะดวย

กระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดสงขลา นับแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา 

ไดใชแผนสุขภาพท้ังระดับ

จังหวัด (เครือขายเชิง

ประเด็น) และตําบล (เครือ

ขายเชิงพื้นที่) เปนเคร่ือง

มือในการจัดการทั้งน้ีได

ยดึหลัก “สามเหลีย่มเยือ้น

ภูเขา” มาดําเนินการ และ

พัฒนารูปแบบสมัชชา

สุขภาพในพ้ืนที่ในแตละป ใหมีความหลากหลายในเชิงวิธีการ ดังเชน ให

มีรูปแบบสมัชชาสุขภาพทางอากาศ (ON AIR) มีการริเริ่มจัดทําธรรมนูญ

สุขภาพตําบล 

 ทั้งนี้คํานึงถึงการออกแบบกระบวนการใหสอดรับหนุนเสริม

พื้นฐานการดําเนินงานในแตละป ใหมีการตอยอดพัฒนาการยกระดับ

ขึ้นไปสูในเชิงคุณภาพ ดังจะเห็นไดจากการเลือกประเด็นหลักในแตละป 

จากฐานเครือขายเชิงประเด็นนํามาสูการจัดทําแผนสุขภาพจังหวัด มีการ

ดําเนินงานคูขนานระหวางเครือขายเชิงประเด็นที่ไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนจงัหวดั  ไดมกีารใชกระบวนการนโยบายสาธารณะมา

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย โดยรวมกับเครือขายเชิงประเด็น 

(๑๔ เครือขาย) ท่ีมีความพรอมคัดเลือกวาระการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

ในแตละป 

 ควบคูไปกับการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดท่ีเปนการขยายพ้ืนที ่รเิริม่

กระบวนการ เปนการหนุนเสริมในส่ิงท่ีขาดและสรางสรรคสิ่งใหม โดย

เฉพาะในชวง ๒ ปลาสุดท่ีเนนการขับเคลื่อนนโยบายในระดับตําบล ที่มี

การเตรยีมความพรอมในพืน้ท่ีตอยอดจากการทําแผนสขุภาพระดบัตาํบล 

ใหไดมีโอกาสใชเครื่องมือ คือกระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญ

สุขภาพตาํบลมากําหนดวาระหลักประจําปของแตละตําบล

 ในชวงการดําเนินงานระยะท่ี ๓ (๒๕๕๓-๒๕๕๕) ไดกําหนดประเด็น

รวมทีจ่ะขบัเคลือ่นรวมกนัทัง้เครอืขายเชงิประเดน็และเครอืขายพืน้ที ่นัน่

คอื การกาวสู “สงขลาพอเพียง” ใชฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาหลอมรวม

เปนเปาหมายรวมใหทกุเครือขายท่ีมาดาํเนนิการและรวมไปถึงภาคีภาครัฐ 

ภาคทองถิ่นอื่นๆ เขามารวมกระบวนการอยางมีทิศทางมากข้ึน
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22 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 23เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

แผนภูมิแสดงแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 ในการบรหิารจดัการงบประมาณ มคีวามรวมมือในเชงิงบประมาณ

จากหลายภาคีองคกร เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา องคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) สํานัก ๓, สํานัก ๖ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.)

 ทั้งนี้มีการประสานและใชกลไกการดําเนินงานของเครือขายแผน

สุขภาพจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารเครือขายสรางสุขภาพจังหวัด

สงขลาเปนผูกํากับทิศทาง

  สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ๒๕๕๒

ดอกไมทั้ง ๑๐ 

 เปาหมายในเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป 

๒๕๕๒ เปนการตอยอดขยายผล “คําประกาศสมิหลา” (วาระสุขภาพที่

ไดจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาป ๒๕๕๑) ใหเกิดรูปธรรมระดับพื้นที่ 

นอกจากน้ีแลวยังมีการบูรณาการขอเสนอและการขับเคล่ือนนโยบาย

ทั้งเชิงประเด็น เชน ดานการแกปญหาไฟใตในพ้ืนท่ี ๔ อําเภอ, ดาน

สิง่แวดลอม, ดานเด็กและเยาวชน, ดานเกษตรและอาหาร, ดานผูพกิาร และ

วาระหลักเชิงพ้ืนท่ี มีการสรางนโยบายสุขภาพแตละประเด็นใหเปนวาระ

สขุภาพทองถ่ิน ตอยอดหนุนเสริมการพัฒนาแผนสุขภาวะตําบล และการ

บูรณาการกลไกการทํางานในพ้ืนท่ีระดับตําบลของหนวยงานองคกรท่ี

เก่ียวของ

 ในชวงตนปมีการจัดพิมพจดหมาย

ขาว “คําประกาศสมิหลา” เผยแพรใหกับอบต. 

รวมถึงเครือขายจํานวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ไดรวม

งานวันอบต. เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 

นําเสนอแนวทางสรางสุขภาวะ และจัดสง

แบบตอบรับเขารวมกิจกรรมของ อปท. ใหกบั

ภาคยีทุธศาสตร ไดแก สปสช.(สาํนกังานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑๒ จ.สงขลา) 

๓
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24 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 25เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

และสกว. (โครงการความรวมมือเพ่ือแกปญหาความยากจนและสราง

สุขภาวะ) จํานวน ๒๐ แหง และคัดเลือก อปท. ๑๐ แหง เขารวม

กระบวนการสมัชชาสุขภาพตําบล”

 คุณชาคริต โภชะเรือง ในฐานะผูรับผิดชอบกลาว และยังบอกอีก

วา ไดมกีารจดัประชุมคณะทํางานและภาคยีทุธศาสตรคดัเลอืกพืน้ทีด่าํเนิน

งาน อปท. ๑๐ พื้นที่ โดยใชเกณฑเบื้องตนคือ อปท.ที่ตอบรับการเขารวม

งานจากการจัดสมัชชาสุขภาพป ๒๕๕๑ พื้นที่ดังกลาวควรมีเครือขาย

สุขภาพเชิงประเด็นในพื้นที่, มีแผนสุขภาวะตําบล, มีกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทองถิ่น, มีกองทุนสวัสดิการชุมชน, อบต./เทศบาล มีความพรอม

มีหนวยงานที่เก่ียวของมีความพรอม

 “หลงัจากน้ันจะมีการจัดเวทีเรยีนรูกระบวนการนโยบายสาธารณะ

และกระบวนการสมชัชาสขุภาพ รวมกนักาํหนดทศิทางการดาํเนนิงานกบั

คณะทํางานกลาง”

ขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพตําบล

 กิจกรรมโครงการจะเร่ิมดวยการทําความเขาใจของคณะทํางาน

กลางรวมกบัแกนนาํในพืน้ทีเ่ปาหมาย กาํหนดทศิทางหรือประเด็นหลักใน

การจัดสมัชชาสุขภาพ โดยใชเวทีการเรียนรู เชิญชวนคณะทํางานสมัชชา

สขุภาพตาํบลท้ัง ๑๐ มารวมเรยีนรูความหมายของนโยบายสาธารณะ และ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสรางนโยบายสาธารณะ มุงเนนการ

คนหาและสรางความรูในตนเองและความรูรวมของสมาชิก นํามาสูการ

กําหนดแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพของแตละตําบล

 “แลวเราก็ใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับตําบลใน ๑๐ พื้นท่ี 

เริ่มตั้งแตการสรางความตระหนัก ความเขาใจ รวมกันคนหาประเด็นหลัก

ในการดําเนนิงาน จากนัน้คณะทาํงานในพ้ืนท่ีจะมกีารพฒันาขอเสนอเชงิ

นโยบายและการตัดสินใจ

เลือกขอเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ

ชมุชน นาํวาระสุขภาวะของ

ชุมชนเขาสู เวทีสมัชชา

สุขภาพ นําไปสูการขับ

เค ล่ือนในเชิ งนโยบาย

ระดับพื้นที่” 

 ทั้งนี้กอนที่จะมีการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพตําบล คณะทํางาน

กลางไดใหคณะทํางานของแตละตําบลไดจัดสงแผนปฏิบัติการที่แสดง

แนวคิดในการทําสมัชชาสุขภาพตําบล ระบุองคประกอบของคณะทํางาน

ในแตละภาคสวนโดยเนนองคประกอบตามหลักคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา” กําหนดเปาหมายเชิงนโยบาย ขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ และไดมีการจัดเวทีเรียนรู นําแกนนําสมัชชาสุขภาพ

ตําบลทั้งหมดมารวมนําเสนอและใหความเห็นเพื่อความเขาใจรวมกัน 

 ขณะเดียวกัน ก็มีการดําเนินงานคูขนาน มีการขับเคลื่อนนโยบาย

ของภาคเีชิงประเดน็ในแผนสุขภาพจงัหวดั รวมกบัรายการสมัชชาสขุภาพ

ทางอากาศ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายรวมกับแผนสุขภาพจังหวัดในประเด็น

ที่มีความสําคัญ ไดแก เด็กและเยาวชน เกษตรและอาหาร การจัดการ

สิง่แวดลอม ผูพกิาร ผูบรโิภค หรอืรวมกบัภาคยีทุธศาสตรในแตละประเด็น

ของแผนสุขภาพจังหวัด จัดเวทีสาธารณะนําเสนอเชิงนโยบาย
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26 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 27เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

สมัชชาสุขภาพตําบลชะแล 

 นายขุนทอง  บุณยประวิตร อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ชะแลถูกคนรายยิงเสียชีวิตเม่ือเวลา ๐๒.๐๐ น. วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒  กอนนั้นเพียงสิบกวาวัน  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เขาเปนแกน

นําจัดสมัชชาสุขภาพตําบลชะแล วาดวยการขับเคลื่อนภาคีเครือขาย

สรางสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล  ครั้งที่ ๑ ที่วัดชะแล เพื่อ

รายงานผลการสรางสุขภาวะ ตามเจตนารมณของธรรมนูญสุขภาพตําบล

ชะแล 

 วันนั้น นายแพทย

อมร รอดคลาย ผูอํานวย

การสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สาขาเขต

พื้นที่สงขลา เดินทางมา

รวมและกลาวช่ืนชม ให

กําลังใจกับสมัชชาสุขภาพ

ตําบลชะแล ที่ขับเคล่ือนประสบความสําเร็จ และใหความเห็นถึงการจัด

สมัชชาสุขภาพวา ธรรมชาติจะมีประชาชนสวนท่ีเห็นดวยกันในแนวทาง

เดียวกันถือวาเปนสิ่งดี  แตสําหรับคนที่ไมเห็นเหมือนกันก็ยอมได อยา

ถือวาเปนเร่ืองแปลกแยก เพราะลวนนับวาเปนความงดงามของสมัชชา

สุขภาพทั้งสิ้น 

 หลังจากน้ันเปนการแสดงของชาวบานทั้งกลุมผูใหญและเยาวชน 

โดยเฉพาะการแสดงโนราโดยกลุมเยาวชน และการออกกําลังกายโดยใช

ทวงทาของโนราของกลุมผูใหญ  การฟนฟูศิลปะการแสดงโนรา อันเปน

วัฒนธรรมทองถิ่นสําคัญของชะแลมาแตครั้งโบราณ เปนผลมาจากการ

ขบัเคลือ่นสมัชชาสุขภาพตําบลโดยมีธรรมนูญสขุภาพตําบลเปนเครือ่งมือ

 สบืเนือ่งมาจากเจตนารมณธรรมนญูสขุภาพตาํบลชะแล หมวด ๗ 

ขอ ๔๓ ที่ระบุเอาไววา หนวยงาน องคกร กลุมชุมชนตองรวมกันจัดให 

มีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นท่ีตําบลชะแลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ชี้ใหเห็น

ความเช่ือมโยงระหวางการเคล่ือนไหวทางสุขภาพ ระหวางแผนสุขภาพ 

ธรรมนูญสุขภาพและสมัชชาสุขภาพ ที่ตางเปนเครื่องมือสรางสุขภาวะ

แหงตําบลชะแล

 จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ตําบลชะแล เกิดจากเมื่อครั้งนายขุนทอง 

บุณยประวิตร ในบทบาทนายกองคการบริหารสวนตําบลชะแล เห็นวา

ชาวชะแลใชรถพยาบาลท่ีไดรบัจาก อบจ. เฉล่ีย ๒๔ เท่ียวตอเดือน ผูปวย

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากสถานีอนามัยตําบลชะแล ๑๑๒ คน 

จากประชากร ๒,๗๘๖ คน ถือวาอยูในเกณฑสูง

 นายกขุนทองกลาววา นั่นสะทอนปญหาสุขภาวะรุนแรงมากข้ึน 

และสิ่งท่ีนาประหลาดใจอยางหน่ึงคือ พบวาคนชะแลเปนโรคภูมิแพและ

เสียชวีติจากโรคมะเร็งจาํนวนมากข้ึน ดชันอีนัชีว้าเกิดจากส่ิงแวดลอมและ

การบริโภค
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28 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 29เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 “ผมตองรบัผดิชอบแกไขกรณีดงักลาว” เปนคาํประกาศอันนาํมาสู

ความเปล่ียนแปลงเชิงสขุภาพของตําบลเล็กๆ นอกสายตาแหงนี ้ โดยเร่ิม

มาจากการจัดทําแผนสุขภาพตําบล         

 เมื่อนายขุนทอง พบกับนายชาคริต โภชะเรือง ผูประสานงาน

เครือขายสุขภาพจังหวัดสงขลา จากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สวรส.ภาคใต มอ.) เมื่อป ๒๕๕๐ การ

สนทนาและแสดงเจตจํานงตรงกับวัตถุประสงคของ สวรส. ซึ่งพยายาม

ชักชวนองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ที่สนใจจัดทําแผนสุขภาพ

ตําบลมารวม ไดเกิดกระบวนการตางๆ ตามมา 

 ๑. แผนสุขภาพตําบลชะแล พ.ศ.๒๕๕๐

  - จัดทําแผนสุขภาพ ตําบลชะแล พ.ศ.๒๕๕๐ ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

  - นาํแผนสุขภาพตําบลชะแล พ.ศ.๒๕๕๐ ผนวกเขาเปนสวน

หน่ึงของแผนพฒันา ของอบต.ชะแล พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ (แผน ๓ ป) ตาม

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

  - นําโครงการของแผนสุขภาพตําบลชะแล พ.ศ.๒๕๕๐ ไป

ปฏิบัติการจริงโดยบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เชน

 โครงการครัวเรือนถูกสุขลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการจัดการสภาพแวดลอมภายในครัวเรือนเพ่ือสุขภาพ 

 โครงการพัฒนาฟนฟูกลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูงตําบลชะแล 

 โครงการปองกันนักเรียนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 โครงการจัดการมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ

สรางสุขภาวะ

 โครงการบานนามอง 

 โครงการปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก 

 โครงการเมนูสุขภาพ

 โครงการจัดทําแผนท่ีความดี คนดี   

 โครงการเหลานี้ อบต.รับงบสนับสนุนจากสวนตางๆ เชน สสส. 

กองทุนสัจจะวันละบาทตําบลชะแล สภาวัฒนธรรมตําบลชะแล สภา

วัฒนธรรมอําเภอสิงหนคร  เปนตน 

 หลายกิจกรรมจากแผนสุขภาพตําบลชะแล พ.ศ. ๒๕๕๐ ดําเนิน

การไปตามแผนอยางนาพอใจ เชน โครงการครัวเรือนถูกสุขลักษณะ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมการอบรมการผลิตน้ํายา

เอนกประสงคจากนํ้าหมักชีวภาพ สนับสนุนโดยอาจารยภาณุ พิทักษเผา 

จากศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําองคความรูสําคัญนําไป

สูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีลดสารเคมีภายในครัวเรือนของชาวชะแล 

และผลักดันการผลิตน้ํายาเอนกประสงคเปนผลิตภัณฑสุขภาพของกลุม

วิสาหกิจชุมชนตําบลชะแล และกลุมเยาวชนวัยใสใสใจสิ่งแวดลอมตําบล

ชะแลในตอมา 

 ๒. สรางกลไกเพ่ือขับเคล่ือนแผนสุขภาพตําบลชะแล

  - สภาองคการบริหารสวนตําบลชะแล ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพื่อดําเนินการตามแผนสุขภาพตําบลชะแลจํานวน ๑ ชุด 

  - คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ทีต่าํบล

ชะแล 

  - ภาคีเครือขายพื้นที่ เชน สถานีอนามัยตําบลชะแล สถาน

ศึกษา คือโรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา และโรงเรียนวัดชะแล สถานีพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๘ สงขลา สภาวัฒนธรรมตําบลชะแล กองทุน
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30 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 31เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

สจัจะวนัละ ๑ บาท  กลุมเกษตรอนิทรยีตาํบลชะแล อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบาน (อสม.)  สํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล

  - ภาคเีครอืขายนอกพืน้ที ่เชน สถาบนัวจิยัระบบสขุภาพภาค

ใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิงหนคร 

 ๓. งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนสุขภาพตําบลชะแล 

พ.ศ.๒๕๕๐

  - อบต.ชะแล ตั้งงบเพื่อดําเนินการสรางสุขภาวะ ๒๐% ของ

รายไดประจําปทั้งหมด

  - กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตําบลชะแล 

โดยรัฐสนับสนุน ๓๗.๕๐ บาท/คน และอบต.ชะแล สมทบเพิ่ม ป พ.ศ.

๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สมทบเพิ่ม จํานวน 

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

  - ภาคเครือขายสรางสุขภาพ เชน สสส.  สวรส.ภาคใต มอ. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ระหวางกระบวนการทําแผน เกิดการมีสวนรวมมากจากเวที ๑๑ 

ครั้ง เริ่มตั้งแตเชิญผูนําตําบลมาทั้งหมด ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม

ภูมิปญญา และกลุมนักเรียน 

 “พอไดแผนจะต้ังนิ่งๆ ก็ไมไดเรื่อง ใชกระบวนการสภาฯ อบต. 

บรรจุแผนสุขภาพเขาแผน ๓ ปของ อบต. ทุกโครงการ กิจกรรมของแผน

สุขภาพก็จะเปนสวนหนึ่งของแผน ๓ ป อบต. ในระเบียบ อบต. ตอง

มคีณะกรรมการขับเคล่ือนงานจึงขอใหสภา อบต. แตงตัง้กรรมาธิการ เพือ่

ดาํเนนิการแผนสขุภาพตาํบลชะแล ฉบบัที ่๑ เปนกรรมการวิสามญั หมาย

ถึงวามีคนนอกมาเปนกรรมการดวย ชาวบาน ชุมชน ครู”

 หลังจากไดแผนสุขภาพมา นายขุนทองเลาวาเปนจังหวะเดียวกับ

กาํลงัมีการรางธรรมนญูวาดวยสขุภาพแหงชาต ิตวัเขาไดพบอาจารยพชิยั 

(พชิยั ศรใีส คณะกรรมการบริหารสํานกังานสุขภาพแหงชาติ และประธาน

สมชัชาสขุภาพจงัหวัดสงขลา) และนายชาครติ โภชะเรอืง กบัอกีหลายคน

บอกวา นาจะทําธรรมนูญสุขภาพแหงแรกของประเทศไทยระดับพื้นที่  

โดยแนะนําวา ธรรมนูญสุขภาพเปนของชาวชะแล จะเขียนรางอยางไร

ก็ทําได เพราะตําบลชะแลมีเพียงแหงเดียวและเปนพื้นที่แรกท่ีดําเนินการ

 การดําเนินการธรรมนูญสุขภาพ จึงเกิดขึ้นโดยจัดใหมีคณะ

อนุกรรมการ ๔ ฝายคือ

 - ฝายรับฟงความเห็นประชาชน

 - ฝายยกราง

 - ฝายสื่อประชาสัมพันธ

 - ฝายติดตามประเมินผล

 หลกัในการเลือกกรรมการฝายตางๆ ยดึแนวคดิสามเหล่ียมเขย้ือน

ภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่มองวาการขับเคลื่อนทาง

สังคมจะตองประกอบไปดวย ภาควิชาการ ภาครัฐ/การเมือง และภาค

ประชาชน กรณีชะแลไดครบองคประกอบดังกลาว 

 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล มีขั้นตอนดําเนินการ 

(๑) ยกรางธรรมนูญ (๒) รับฟงความเห็นจากประชาชน (๓) จัดทําสื่อ 

ประชาสัมพันธ  (๔) ติดตามและประเมินผล  

 กระบวนการรางธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล  จัดรับฟงความเห็น

ตามหมูบานในตําบลชะแลทัง้หมด ๕ หมู จาํนวน ๕ ครัง้ รบัฟงเฉพาะกลุม

เยาวชน ๑ ครั้ง รับฟงจากลุมอาชีพตางๆ ๑ ครั้ง รับฟงจากผูทรงคุณวุฒิ  

๑ ครั้ง และไดใชขอมูลวิชาการจากผลสํารวจสถานการณสุขภาวะของ

ครอบครัวและประชาชนตําบลชะแล  โดยศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลชะ
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แล รวมกับ อสม.ตําบลชะแล และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ

พื้นที่ ตําบลชะแล  มาประกอบ 

 บนแนวคิดท่ีวา ธรรมนูญสขุภาพตําบลชะแลไมใชกฎหมาย แตเปน

ขอตกลงทางสังคมท่ีทกุคนมีสวนรวม ยดึถือ ตระหนัก  ใชภาษาท่ีชาวบาน

อานเขาใจ รางโดยชาวบานทุกอยางเนนกระบวนการชาวบาน 

 ธรรมนูญสขุภาพตาํบลชะแล  เปนกตกิาสงัคม แตไมมผีลทางอาํนาจ 

ไมไดใชอํานาจบังคับ เปนเร่ืองของความสัมพันธของคนในชุมชน ที่

กําหนดหลัก กติกาในการอยูรวมกัน  เทียบธรรมนูญสุขภาพกับวิถีสมัย

กอน อยางคําสาปแชงประจําถ่ิน ถาใครทําผิดทํานองครองธรรม เชน ถา

ใครถายในศาลาจะถูกแชงใหตาย คนไมกลาละเมิด เพราะกลัวถูกแชง 

ปวดทอง ปวดหัว ฯลฯ  

  หลายเร่ืองเปนการทําความเขาใจกับตัวเอง วิถีชีวิตของคนชะแล

เอง อยางกรณีชาวชะแลตมเหลาเถ่ือนมากและเปนรายไดหลักของคน

กลุมหนึง่  แตเหลาเปนตวัการทาํลายสขุภาพ ชาวบานเถยีงกนัสองฝาย มี

เห็นดวยกับไมเห็นดวย สุดทาย เกิดการประนีประนอม ปรากฏขอความ

ในธรรมนูญ จากท่ีวาใหชาวชะแล “ตอง” รักษาศีลขอ ๕ ไมกินเหลา ภาย

หลังเขียนวา “ควร” แทน เปนการหาทางออกรวมกันในชุมชน 

 ธรรมนญูสขุภาพสามารถนาํไปอางองิเพือ่การพฒันา อยางสถานี

อนามัย สามารถเสนอหนวยงานขางบนวาเปนการทําตามธรรมนูญของ

ทองถ่ิน ใชเปนกรอบของหนวยงานภาครัฐในตําบลชะแลไดใชประกอบ

ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงประเด็นทางสุขภาวะของ

ชุมชนกอนดําเนินงาน  เปนเครื่องมือสําคัญขององคกร กลุมชุมชน และ

ประชาชน ที่จะใชประกอบการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางเสริม

สขุภาพของตนเอง รวมไปถึงอาจจะเปนเครื่องมือสําคัญในการขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานของรัฐ และเครือขายภาคีสรางสุขภาพ

ที่มีทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

 เมื่อผานกระบวนการประชาพิจารณแลว นายขุนทองไดประกาศ

ใชธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแลอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี ๓ เดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีผลใหใชกับประชาชน หนวยงาน องคกร กลุม

ของชุมชนภายในตําบลชะ

แล และบุคคล หนวยงาน 

องคกร กลุมชุมชนอื่นๆ 

ที่ เขามาดําเนินกิจกรรม

ภายในพื้นที่ตําบลชะแล 

 จ า ก ธ ร ร ม นู ญ

สขุภาพตาํบล กระบวนการ

สําคัญอยางหนึ่งท่ีบัญญัติเอาไวในธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล คือได

กําหนดใหหนวยงาน องคกร กลุมชุมชนในตําบลชะแลตองรวมกันจัดให

มีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ตําบลชะแลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 นายขุนทองพบวา การเคลื่อนเรื่องสุขภาพที่เร่ิมมาตั้งแตป ๕๐  

แมวาชาวบานเริ่มพอมีความเขาใจบาง 

 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะท่ีตําบลชะแลได 

ถามองจากปจจยัภายใน มาจากกลุมองคกรชมุชนชะแลเองไดเขาคลกุคล ี

กับเครือขายจังหวัด อยางเชนแผนภาคีสุขภาพ ๑๔ ตําบล  การท่ีผูนําพา

ชุมชนเคลื่อนไปหากลุมอื่นตอเนื่องทําใหเกิดมีกลุมพวกที่คอยแนะนําให

กําลังใจ   

 ปจจยัภายนอก มภีาคเีครือขายทีใ่หกาํลงัใจ มงีบมาจาก สสส. ผาน 

สวรส. พรอมคําแนะนํา และกระบวนการหนุนเสริม

Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   32-33Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   32-33 6/1/2010   10:40:37 AM6/1/2010   10:40:37 AM



34 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 35เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 สมัชชาสุขภาพตําบลวาดวยการขับเคลื่อนหนวยงาน องคกร 

ชุมชน เพ่ือสรางสุขภาวะตําบลชะแล ครั้งที่ ๑ เปนสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นท่ี โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(สช.) ตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนเวที

เปดพ้ืนทีใ่หชมุชนไดแสดงความคิดเหน็และเสนอความคิดเหน็ของตนเอง

หรือองคกร กลุมชุมชน ในตําบลชะแล เพื่อรวมกันระดมสมองแกไข

ปญหาสุขภาวะของชาวชะแล และผลักดันใหเปนนโยบายสาธารณะ รวม

ไปถึงมาตรการทางสังคมที่จะเกิดตามมาในแตละประเด็นปญหาของ

สุขภาพ

 หนวยงาน องคกร กลุม ชุมชน ที่เปนภาคีเครือขายในพื้นที่ตําบล

ชะแล ประกอบดวย 

 ๑. สถานศึกษาโรงเรียนวัดชะแล

 ๒. สถานศกึษาโรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 

 ๓. สถานีอนามัยตําบลชะแล

 ๔. กลุมเกษตรอินทรียตําบลชะแล

 ๕. สภาวัฒนธรรมตําบลชะแล

 ๖. กองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท ตําบลชะแล

 ๗. ชมรมผูสูงอายุตําบลชะแล 

 ๘. สํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล

 ๙. อสม. ประจําหมูบาน

 ๑๐. กลุมเยาวชนวัยใสใสใจสิ่งแวดลอม ตําบลชะแล

 ๑๑. วิสาหกิจชุมชน กลุมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลชะแล

 ๑๒. สภาองคกรชุมชนตําบลชะแล

 ๑๓. ศูนยพัฒนาคุณธรรมตําบลชะแล

 ๑๔. คณะกรรมการดูแลคุมครองผูบริโภคตําบลชะแล 

 นายขุนทองมองวา การยกรางธรรมนูญสุขภาพ ทําใหไดราง

องคความรูของชาวชะแล และความรูเปนพลังสําคัญอยางหนึ่งในการ

ขบัเคลือ่นกระบวนการสรางสขุภาวะใหเกดิแกชมุชน ในมมุมองนกับรหิาร

ทองถ่ิน เขาเห็นเปนโอกาส เห็นวาการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ

มีสวนรวมเปนอยางไร นโยบายสาธารณะสุขภาพแบบมีสวนรวม เม่ือทํา

ไปไดพบความหมายท่ีแทจริงเปนอยางไร

 หลังประกาศใชธรรมนูญสุขภาพไดประมาณ ๖-๗ เดือน เกิดผล

เห็นกับตาชัดๆ หลายเรื่องกลาวคือ 

 - โรงเรียนวัดชะแลตั้งชมรมโนรา อางอิงจากธรรมนูญฯ หมวดท่ี 

๒ ขอที่ ๙ วาดวยการพัฒนา สงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหคง

อยูกับชุมชน  

 - จัดการออกกําลังกายแบบโนราบิก ตามธรรมนูญ หมวด ๔ ขอ 

๑๙

 - ยกฐานะสถานอีนามัยตาํบลชะแลเปนโรงพยาบาลไดเมือ่เดอืน

กันยายน ๒๕๕๒ ตามธรรมนูญหมวดท่ี ๕ ขอ ๒๙ 

 - จัดสมัชชาสุขภาพปละคร้ัง เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ตามหมวดท่ี ๗ ขอ ที่ ๔๕

 - ตั้งศูนยพัฒนาคุณธรรม สรางคนดีออกสูสังคม ตามธรรมนูญฯ

ในหมวดท่ี ๘  ไดดําเนินการทําแผนท่ีความดี แผนที่คนดี ตอไปจะดําเนิน

การธนาคารความดี

 สภาเด็กและเยาวชนตําบลชะแล ที่ตั้งจากธรรมนูญสุขภาพ  

สามารถขับเคลื่อนโครงการบรรณารักษนอย พาหนังสือไปใหเด็กอานถึง

บาน, กิจกรรมเด็กเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ, โครงการกลุมลูกผูชายพันธุแท

ชะแลตัวจริง ที่รับเด็กผูชายเกเร มาทําความดี  โดยทาง อบต. สนับสนุน 

เครือ่งมอื เครือ่งใช เครือ่งแตงตวัไปทํางานทีเ่ปนประโยชนตอสงัคม อยาง
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การซอมรั้วบานผูสูงอายุ  ซอมบันไดบานผูยากไร  

 “การขับเคล่ือนในชวง ๕-๖ เดือน ถือวาไปพอสมควร” นาย

ขนุทองเลา และยกเครดติใหกบัภาคเีครอืขาย ซึง่พบวาการมสีวนรวมของ

ประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 “เรามแีกนนาํเพิม่มากขึน้ภาคเีครอืขาย กลุมองคกรชมุชน นอกจาก 

๕ กลุมหลักชัดเจน ยังมีธนาคารตนไม กลุมผักถุง กลุมบานสุขภาวะ 

กลุมกะเทาะขาวกลอง ซึ่งผูนํามาพบกันทุกเดือนท่ีสํานักงานธรรมนูญ มี

กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทํา mapping  ขนานไปกับอีกเวทีหนึ่ง มี 

กํานัน ผูใหญบานมารวมรับรูทุกเรื่องในตําบล”

 จากการไดสนทนากับเครือขายสมัชชาสุขภาพตําบลชะแล นาย

ณพงศ แสงรวี แกนนํากลุมเกษตรอินทรียไรสารพิษ ตําบลชะแล มองวา

ธรรมนูญสุขภาพเหมือนกลับไปหาภูมิปญญา เพราะใชมิติสังคมในการ

ขบัเคล่ือนใหเกิดแรงผลักดันใหกระเพ่ือม  ธรรมนูญสขุภาพไมใชกฎหมาย

บงัคับ แตเปนกฎชีวติ วถิชีวีติ ในเร่ืองท่ีควรปฏิบตั ินาํไปสูสขุภาวะทุกดาน 

โดยขอตกลงรวมทางสังคม

 “การบังคับไมคอยไดผล และไมยั่งยืน อยางหามสูบบุหร่ีในที่

สาธารณะเคยเห็นเขาปรับไหม? แตการสรางความเขาใจแบบน้ีโดยใช

องคกรตางๆ ไปเชื่อมโยงใหเกิดความเขาใจ สุดทายประชาชนก็จะเขาใจ

และอยูกันอยางมีความสุข ลดปญหาตางๆ พัฒนาไปสูเปาหมายตําบล

สุขภาวะได”

 ธรรมนูญสุขภาพทําใหเกิดผลเชิงรูปธรรม โดยมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการศูนยคุณธรรม คัดเลือกคนดี คนทําความดี ใหเกียรติบัตร 

จดัเลีย้ง กลาวสดดุ ีแจกเกยีรตบิตัรและใหคนไดรบัรางวลัไดกลาวปฏญิาณ

ตน ละเลิกอบายมุขตางๆ  

 นายณพงศยังกลาวถึงผลงานจากธรรมนูญฯ หมวดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงวา ไดมีกลุมทําผลิตภัณฑชุมชน เชน สบู น้ํายาลางจาน แชมพู 

จําหนายใหคนชะแลและใกลเคียง 

 “สิ่งดีๆ เกิดขึ้นหลังประกาศใชธรรมนูญสุขภาพ คนรูจักเลือกกิน

อาหารปลอดภยั หนัมารวมกจิกรรมสมัคมมากขึน้ มคีวามเขาใจในวถิชีวีติ

ของเขาเองเพิ่มมากข้ึน” นายณพงศกลาว 

 วาที่ พ.ต.ทรงพล เรืองศิริเดช ผูอํานวยการโรงเรียนชะแลนิมิต

วิทยา ประธานอนุกรรมการยกรางเน้ือหาธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล    

เลาถึงการทําตามธรรมนูญ วาทางโรงเรียนสามารถดําเนินไปตาม ๔ ขั้น

ตอน กลาวคือ 

 - ใหความรู ความเขาใจ ตระหนกั เหน็คณุคาของการทาํธรรมนญู

 - การปฏิบัติเปนแบบอยางชุมชน

 - ชักชวนใหบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตาม

 - แนะนําคนในตําบลชะแล

 “โรงเรยีนดาํเนนิการครบทุกหมวดในธรรมนูญ และผลออกมาคงจะ

ตองเปนในอนาคต เรามีคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล 

วาแตละข้ันตอน โรงเรียนไดทาํการรับฟงความคิดเห็น นกัเรียนในโรงเรียน

มาแลว ๑ ครั้ง จัดคายคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ จนไดรับการประกาศเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแดง”

 นายสุชาติ ชัยกิจ หัวหนาสถานีอนามัยตําบลชะแล ประธาน

อนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล กลาววา  

ตั้งแตเกิดธรรมนูญสุขภาพ ไดจัดบริการสาธารณสุขตามความตองการ

ของประชาชน  วนันีป้ระชาชนสามารถมาบอกความตองการ เรือ่งสุขภาพ 

อนามัย ไดทุกเรื่องที่ตองการ 
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38 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 39เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 “ตามแผนเดิมป ๒๕๕๕ เราจะไดรบัยกเปนโรงพยาบาล แตเมือ่เรา

อางธรรมนญูสขุภาพตาํบลชะแล ในหมวดที ่๕ วาดวย การพฒันาบคุลากร

สาธารณสุขและการพัฒนาภูมิปญญาแพทยแผนไทย เปนตน จนเราได

รับการตอบรับเขาในโครงการยกระดับเปนโรงพยาบาล จะพัฒนาจริงป 

๒๕๕๓”

 อบต.ชะแล ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลชะแล ชวง

ระหวางรอการเลือกตั้ง สุญญากาศทางการเมืองทําใหนายขุนทองถูก

ฆาตกรรม แตสุดทายความมุงม่ันในการสืบสานปณิธานตอของทีมงาน

ทําใหชะแลผานความวิบากมาได และหวนกลับเขาสูเสนทางสุขภาวะอีก

ครั้ง

 “เคยไปโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ วันนั้นเราอาการหนักมาก แต

ทางโรงพยาบาลกลับบอกวาไมตองนอนหรอกกลับไปเสีย ทั้งที่เราแทบ

จะคลาน อาเจียน หมดแรง บอกวาขอใหน้ําเกลือไดไหม เขาบอกวาถาให

คนอยางคุณนอน โรงพยาบาลก็เต็มหมดนะซิ” นางวิไลวรรณ เบ็ญหละ 

ประธาน อสม. เทศบาลตําบลปริกเลาประสบการณสวนตัวอันเจ็บปวด

ครั้งหนึ่งในชีวิต  

 วนัน้ันเธอถามกลบั

ไปวา ถาไมเปนโรคอะไร

หรอืยงัปกตดิอียู ใครอยาก

ไปโรงพยาบาลบาง? จึง

ไดนอนดูอาการ แตขณะ

ที่นอนอยูโรงพยาบาลแหง

นั้นกลับมามีเหตุความไม

พอใจซ้ําซอนตามมาอีก

 “คนืนัน้มีอบุตัเิหตมุา คนท่ีบาดเจบ็มานอนคูกบัเราเหน็เลอืดอะไร

หมดทุกอยาง ถามวาเรากําลังแยอยูแลว มาเห็นสภาพอยางนี้อีก เปน

สภาพท่ีไมดีเลย ทําไมไมมีการแยกคนไขออกไป ใหเรานอนดูเขาเย็บ ทํา

แผลอยูอยางนั้น”

 “หมอ พยาบาล เขาเคยชินกับเรื่องแบบน้ี เขาไมเคยคิดวาชาว

บานจะคิดอยางไร” นางสาวรุจยิา สขุมี อดตีพยาบาลวิชาชพี ปจจบุนัเปน

ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม เทศบาลตาํบลปรกิ ใหความ

เหน็เสริมตอเหตกุารณดงักลาว และวาสิง่ทีเ่กิดขึน้ทีป่รกิไมใชประสบการณ

สวนตวัของใครคนใดคนหนึง่ตอโรงพยาบาลแหงนัน้  แตเปนความรูสกึรวม

ของคนที่นี่ตอโรงพยาบาลเปนภาพลบ

สมัชชาสุขภาพเทศบาลตําบลปริก 

 เทศบาลตําบลปริก อาํเภอสะเดา ใชสมชัชาสุขภาพตําบล ผลกัดนั

ศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจร “คลินิกชุมชนอบอุน” โดยทุกภาคสวน

รวมมือรวมใจจัดบริการดานการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพใหกับ

เด็กและเยาวชน ผูพกิาร ผูสงูอายุ และวัยผูใหญ แกปญหาเร้ือรัง “รอหมอ

นาน บริการไมดี หมอตรวจหนึ่งนาทีก็เสร็จ” 
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40 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 41เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 หมอมนีอย คนไขไปคอยนาน  ทาํใหคนไมอยากไปรักษา ชาวบาน

ยงัเจอเหตกุารณ ทีจู่ๆ  หมอประกาศตอหนาคนไขวา หมอเหนือ่ยไมตรวจ

ตอแลว ทั้งที่คนไขรออยูเต็ม 

 “ถามกลับวาแลวคนไขเหนื่อยกับหมอหรือเปลา บางครั้งเราจึง

ตองไปโรงพยาบาลอื่นนอกพ้ืนที่ ยอมเสียเงิน” ประธาน อสม. เทศบาล

ตาํบลปริกเลา เมือ่ทกุวนันีไ้มมใีครอยากไปโรงพยาบาล  พวกเขาจึงอยาก

ใหเทศบาลปริก ทําบริการคลินิกชุมชนอบอุนข้ึนมาในพื้นที่ 

 “เราคดิวาจะทาํ แตตองมกีระบวนการก็มองเร่ือง สถานที ่บคุลากร   

ทีค่ดิไวคงเปนคลนิกิขนาดเลก็ นาจะมพียาบาลวชิาชพีสกั ๑ คนมาประจาํ 

ถาเกินความสามารถจะสงตอผูปวย แตจะสงตอโรงพยาบาลอําเภอในเขต

รับผิดชอบคนก็ไมยอมไป ก็ตองขยับขยายอีก” รุจิยาวา 

 หลังเวทีสมชัชาสุขภาพทีช่ดัเจนในเรือ่งนี ้ จงึเร่ิมดาํเนินการผลักดนั

ใหเปนจริง โดยขณะนี้ (มกราคม ๒๕๕๓) อยูระหวางการเปดรับคนเขามา

ทํางาน สถานจะใชที่ทําการของเทศบาลเกา ตั้งอยูริมถนนกาญจนวณิช   

สวนการจัดเตรียมอุปกรณ เวชภัณฑเบื้องตน หรือเภสัชกร จะขอความ

รวมมือจากโรงพยาบาลอําเภอมาชวยดูแลมาตรฐาน ซึ่งไมจําเปนตองมี

เจาหนาที่สวนนั้นมาอยูประจํา 

 “คลนิกิชมุชนอบอุนทีเ่ทศบาลตาํบลปริก จะเนนการบรกิารขัน้ตน 

คลายสถานอีนามยั” เมือ่ถามวาในพืน้ทีม่สีถานอีนามยัหรอืเปลา คาํตอบ

คือ “มี” แตหลายคนในพ้ืนที่ ตางเห็นพองกันวา ที่ผานมากลับเปน

หนวยงานสรางอปุสรรคมากกวาจะชวยในการพัฒนากับทองถ่ิน ในสายตา

ชาวบานเห็นวาไมมีบทบาทชัดเจนทําใหชาวบานย่ิงเสียประโยชน 

 รจุิยา เลาตอวา ภายในป ๒๕๕๓ นี้ คลินิกชุมชนอบอุน นาจะเร่ิม

เปดตวัใหบรกิารไดอยางเปนทางการ  สวนปญหาทีช่าวบานไมยอมรบัการ

สงตอไปโรงพยาบาลอาํเภอไดไปพดูคยุกับคลนิกิหมอเอกชนแหงหนึง่  ใน

พื้นที่ใกลเคียงเอาไว เม่ือขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

 “เม่ือเกิดคลินิกแลว คิดวาพยาบาลคนเดียวคงไมพอ เราจะดึง 

เอา อสม. ซึ่งเปนเครือขายมาชวยทํางานในเรื่องนี้  เราจึงเห็นวานาจะยก

บทบาท อสม. เปน ซุปเปอร อสม. แทนท่ีจะทํางานทั่วไป ก็ใหเปนอะไร

ที่สูงขึ้น”

 การทําตามหลักคิดซุปเปอร อสม. ไดแบง อสม. เปน ๔ ฐาน คือ 

ฐานผูพิการ ฐานผูปวยเรื้อรัง ฐานผูสูงอายุ  ฐานแมอาสา

 “เราจะมาพัฒนาศักยภาพ อสม. กอน วา ในแตละฐาน ตองรูเรือ่ง

อะไร นอกจากความรูเดมิท่ีมอียูแลว ของ อสม.ทัว่ไป หลงัจากนัน้ให อสม. 

ปฏบิตัจิรงิ ซึง่จะทาํใหเปนแหลงเรยีนรูสาํหรบัทีอ่ืน่จะมาเรยีนรูเร่ืองนีด้วย”

 รุจิยาเลาถึงการเกิดข้ึนของสมัชชาสุขภาพเทศบาลตําบลปริกวา  

เกิดการรวมกลุมข้ึนมากอน เพื่อหาความตองการของชุมชน มองปญหา

ที่เกี่ยวกับตําบลสุภาวะ เอาปญหาแตละหัวขอข้ึนมาแลว สรุปแลวสิ่งท่ี

ชุมชนเสนอเรื่องเดนท่ีสุดขึ้นมาใหชุมชนแกปญหาก็คือใหมีคลินิกชุมชน

อบอุน  

 “อยางทีเ่ลาวาชาวบานมปีญหา ในการไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

ซึ่งเขาตอบรับไมดี เปนประเด็นปญหารวมกันมา เห็นวาถามีคลินิกชุมชน

อบอุน เมื่อเจ็บปวยเล็กนอยจะสามารถมาที่คลินิกไดโดยไมตองไป

โรงพยาบาล อยางที่พี่ทําตอนนี้ ก็สามารถชวยชาวบานไดโดยไมตองเสีย

เวลาไปคอย” วไิลวรรณ เลาในฐานะประธาน อสม.เทศบาลตาํบลปรกิ เธอ

ทําหนาท่ีดังกลาวมารวม ๒-๓ ปกอนหนานี้แลว

 ปญหาพืน้ฐานทีพ่บคอื มสุลมินยิมรบัประทานอาหารรสจดั หวาน 

มัน เค็ม มีความเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวาน ความดัน “ เวลาเจาะเลือด 

เขาบอกวาไมอยากดูผลเลย วาผลตองข้ึนแน ยิ่งชวงเดือนบวชนํ้าตาล 

จะขึ้น เพราะกินเยอะกวาปกติชวงแกบวช” 

Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   40-41Final Seed of Samilah Text Update June 1.indd   40-41 6/1/2010   10:40:57 AM6/1/2010   10:40:57 AM



42 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 43เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 วไิลวรรณเห็นวาการมาน่ังพดูคยุกันทําใหรูปญหารูวา ปญหาอนันี้

มากหรือนอยอยางไร ลดหลั่นกันลงมา สามารถแกปญหาบางอยางได  

 “แตละชุมชน เราชวนมาน่ังพูดคุยกัน ในการน่ังคุยกัน ปญหามัน

ไมไดมเีฉพาะเรือ่งสขุภาพอยางเดียว มหีลายปญหา แตเราดึงปญหาทีน่า

ทาํได ชวยเหลือกันไดขึน้มาจากการท่ีพดูทีร่านกาแฟหรือทีไ่หน กช็วนมา

คุยรวมกันทุกสวน  ไมวา ชาวบาน ผูนําศาสนา เจาหนาที่เก่ียวของมาคุย

กัน จะเปนเนื้อเดียว เดินไปพรอมกันได”

 นับ เปน โชคของ

ชุมชนปริกที่มีฐานเดิมการ

รวมตัวอยูแลว มีเทศบาล

เปดกวางทุกเรื่อง  ทุกวันน้ี

มีการประชุมทุกเดือน ใคร

มีปญหาอะไรมาพูดคุยกัน 

เปนสมัชชาสุขภาพ โดย

ธรรมชาตอิยูแลว ชาวบานกระตอืรอืรนทีจ่ะเขารวม  ไมใชไปตามลกัษณะ

ของการส่ังหรืองานประจํา

 วไิลวรรณมองวา ถาเทศบาลเดนิ แตชาวบานไมเดนิ มนักจ็ะไปไม

ได หรอืชุมชนเดิน เทศบาลไมเดิน เจาหนาท่ีไมเดินก็เปนเร่ืองยากไมแพกนั  

แตที่ปริกโชคดีเดินไปพรอมกัน มีอะไรชวยเหลือกัน ถาพบวากลุมหยุดนิ่ง

ตองไปกระตุน แตหากกลุมยังเดินไปเร่ือยๆ  ก็แสดงวาผลตอบรับมาเปน

รูปธรรม 

 หลงัสมัชชาสุขภาพเสนอเรือ่งนีข้ึน้มา เทศบาลตาํบลปรกิไดนาํเขา

แผนเทศบาล ใหกองวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ ชวงแรกเคล่ือนโดยไมตอง

ใชงบประมาณ และใชงบเทศบาลบางสวน ที่สามารถนํามาใชตามแผน 

แนวรวมการขับเคลื่อน มีเทศบาล ชุมชน (อสม. แกนนํา ชุมชน แกนนํา

กลุมตางๆ) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สถาบันการจัดการ

ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 รุจิยามองวา คิดวาสิ่งใหมๆ ที่ปริก อยางลักษณะของคนกระตือ

รือรนที่จะพัฒนาตนเอง ถิ่นเกิด ไมไดเกิดขึ้นเอง แตสรางข้ึนไดจากการ

ทํางานอยางตอเนื่อง จริงจัง เปนเวลานาน  อีกสวนสําคัญคือการติดตาม

ผลของการคุย ทําใหสิ่งท่ีคุยกันไมหายไป ซึ่งท่ีปริกสวนใหญจะติดตาม

ผลเดือนละครั้ง ผานเวทีประชุมพบปะประจําเดือนของเทศบาล 

 “อุปสรรคอยาง อสม.ความเห็นขัดแยงมีบาง แตคุยกันได แบบพ่ี

แบบนอง อาจวาชุมชนนี้ เปนเมืองกึ่งชนบท ยังคุยกันไดแบบพ่ีนอง โดย

ไมทะเลาะเบาะแวง ชาวบานสวนใหญใหความรวมมือ อุปสรรคอีกอยาง 

เทศบาลมีงบนอย เราตองทาํงานไดโดยไมมเีงนิ ทาํไดโดยไมมงีบประมาณ 

ทํางานแลกเงิน”  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมสรุป ขณะ

ที่ ประธาน อสม.เทศบาลปริกซ่ึงผลัดกันใหความเห็นมาตลอดตบทายวา

เปนการทํางานดวยใจ ทํางานแลวมีความสุข  ตัวเธอเดิมอยูกรุงเทพฯ ไม

เคยทํางานอยางนี้  เม่ือแตงงานมาอยูที่นี่คนพบชีวิตอีกแบบหนึ่ง คือการ

ไดทํางานเพื่อชวยคนอื่นทําใหชีวิตมีความสุข ทําใหรูสึกรักและผูกพันกับ

ถิ่นนี้มาก 

 นายภาคภูมิ โภชนนุกูล รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา เลา

วาแนวคิดของสมัชชาสุขภาพเทศบาลตําบลปริกคือการทํางานรวมกันไป

สูเปาหมายสุขภาวะ ที่ผานมาทําใหเกิดหลายโครงการ  เชน ศูนยพิทักษ

สิทธิผูบริโภค  คลินิกชุมชนอบอุน เปนตน ลักษณะจะเปนการสานพลัง

รวม ที่จะขับเคลื่อนไปดวยกัน 

 “เกิดจุดประกายมาจากเวทีเสวนา ซึ่งถือวา เปนการจุดประกาย

ความคิด ความรู รวมคิด รวมทํา ระหวางเจาหนาที่รัฐ ประชาชน และ

องคกรพัฒนาเอกชน เวทีเสวนามาจากคนในชุมชนทั้ง ๗ ชุมชนมานั่งคุย
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กนัในสวนยางขางเทศบาลน่ีเอง ทาํมานานและตอเน่ือง เปนเวทีทีต่องการ

ใหประชาชนบอกเราวา เขาตองการเห็นอะไร ภายใตแนวคิด ตําบลสุขภาวะ”

ภาคภูมิเลาวา คลินิกชุมชน และศูนยพิทักษสิทธิฯ ในกาวยางแรกทํา

คูกันมา 

 คลินิกชุมชนจะพัฒนาเปนโรงพยาบาลตําบล แตสิ่งน้ียังไมพอ ยัง

แตกประเด็นเปนเร่ืองอ่ืนอีกหลากหลาย เชนเร่ืองส่ือชุมชน ที่จะขยับไป

พรอมกันในระยะตอไป 

 “สมชัชาสุขภาพตําบลจะอยูในแงทีก่ารบอกโจทยสาํแดงความเห็น

ใหเทศบาลฐานะแกนหมุนของชุมชนดานที่เขาบอกวา เขาตองการอะไร  

เชน อยากไดสิทธิผูบริโภค อยากได อยากมีอะไร นี่คือดานความตองการ

ของประชาชน อนัน้ีมาจากแกนนําชาวบานเอง นอกจากทานเหลาน้ีบอก

วาอยากไดอยากเห็นแลว  เขายังตองการเขามาชวยทํางาน” 

 ภาคภมูกิลาววา เวทสีมชัชา หรอืเสวนา เปนกลไก ของคนทีอ่ยาก

คิด อยากทํา อยากเสนอ มาพบกัน เปนกระบวนการ 

 “อยางคลินิกชุมชนอบอุน เทศบาลทําไดแตคงไมสมบูรณนัก เรา

ก็เลยหาเพ่ือน ซึ่งหลายภาคสวนใครก็ได ที่เห็นดวยกัน อยากทําดวยกัน  

พอทําอยางน้ี จะทาํใหเหน็เสนทางหนึง่ทีจ่ะกาวเดนิตอไปได เพือ่ใหตาํบล

ปริกเดินไปสูสุขภาวะ เพื่อเปาหมายสูงสุดดังกลาว”

 กอนมาถึงเรื่องนี้ ภาคภูมิเลาวาไดมีการคุยถึงประเด็นปญหา

สขุภาวะกนั วาสวนไหนยงัเปนปญหา คดิแนวทางการพฒันา อยูบนปญหา  

อยางเหตุผลท่ีหยิบเร่ืองพิทักษสิทธิ ก็เพราะเปนเร่ืองพื้นฐานที่ยังไมเกิด

ขึน้จรงิ จงึขับเคลือ่นในสิง่ทีอ่ยูใกลตวัเสยีกอน สาํหรบัคลินกิชมุชนอบอุน  

ความจรงิประชาชนมหีลกัประกันสขุภาพ สทิธใินการดูแลรักษา เยอะแยะ 

แตถามวาประชาชน ตระหนักรู เขาใจถึงสิทธิของตัวเองหรือไม คลินิก

ชุมชนจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจะพรอมเปนที่ปรึกษา ในเร่ืองสิทธิตางๆ เก่ียวกับ

สขุภาพ สวนในการรักษา จะเปนการรักษาข้ันพืน้ฐาน  เพือ่ลดเวลาในการ

รักษา เพราะท่ีชาวบานเจอมาก คือรอหมอ ๓ ชั่วโมง เพื่อตรวจ ๓ นาที

 “สวนน้ี เปนสิ่งที่ทํากันมาตอเน่ืองมา ๓ ป สมัชชาสุขภาพ

จึงไมใชการคิด แตเปนการปฏิบัติที่ขนานกันมาดวย สมัชชาสุขภาพก็คือ

การตกผลึกเพื่อใหไดการรับรูในวงกวาง สวนนักบุกเบิกหลายคนทํามา

กอนแลว อยางที่เราตรวจพื้นฐานของเจาะน้ําตาล วัดความดัน และไป

เอายาทีโ่รงพยาบาล โดยไมตองพาผูปวยในบางกรณ ีอสม. ทาํมาอยูนาน

แลว ชวยใหยนเวลาในการเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลได นี่คือการเคลื่อน

สมัชชาสุขภาพทางปฏิบัติโดยแทจริง”

 นายสุรยิา ยขีนุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปริก เห็นวาสมัชชา

สขุภาพ เปนทัง้บทบาทและหนาท่ี และเปนทัง้ประเดน็ทีท่างทองถิน่ ไมวา 

อบต. หรือเทศบาล หรือรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ทั้งหมด

ตองใหความสนใจและทําหนาท่ีเรื่องนี้ใหไดดวย

 “ไมใชสนใจเฉยๆ 

ตองนําไปสูการปฏิบัติ  แต

ก า รปฏิ บั ติ ไ ด ก า ร ไปสู

นโยบายก็สาํคญัเหมอืนกนั  

ตองกําหนดในนโยบาย

ไดดวย ทั้งขางลางผลักสู

นโยบาย และนโยบายผลัก

ลงสูขางลาง สองสวนนี้สําคัญ”

 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปริกมองวา การกําหนดนโยบาย

สวนหน่ึง เกิดจากการท่ีผูนําลงไปยังชุมชน การไดไปประชุมรวมกับชาว

บานในชุมชน หรือประชุมกับกรรมการชุมชน กลุมกิจกรรมตางๆ อยาง 

อสม. เปนตน แลวเรามากรองเปนเนื้อหาสาระที่เปนนโยบาย
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 “การเกิดนโยบายของปริกมาจาก ๒ สวน คือ หนึ่งมาจากขางลาง

เองคือชาวบาน และสอง มาจากพวกเราท่ีเปนผูบริหารตองคิดรวมกัน 

แลวกําหนดออกมาเปนนโยบาย” นายกสุริยาเห็นวา สมัชชาสุขภาพยัง

ตองการใหเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ ทั้งระดับลาง ระดับบน ที่ตองรูเหมือนกัน  

เขาใจตรงกัน โดยตองมีชองทางของการส่ือสารที่เขาถึงกันได  

 “ที่ปริกเอง ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลางจะตองเขาใจ

นโยบาย จงึจะนาํไปสูการปฏบิตัไิด มนัจะเปนการไหลลืน่ นาํไปสูการปฏบิตัิ

ระดับชุมชน 

 สมัชชาสุขภาพตองชัดในทุกระดับ ไมเชนน้ันไมอาจเคลื่อนไปได 

ผูปฏิบตัติองรูวาทาํไมตองมสีมชัชาสขุภาพ รูวาเกีย่วของกบัอะไร  รูวาการ

มาเคล่ือนเพือ่สขุภาวะแบบองครวมนี ้มวีธิกีารอยางไร  ตอบสนองปญหา 

ความเปนอยูที่เขามีอยูไดอยางไร แบบไหน” 

 เขามองวา การบริหารทองถิ่นสวนใหญมักไปติดอยูกับผูกํากับ

นโยบาย พบวาบางแหงนายกฯ ไมเอา งานไมเคล่ือน  แมผูปฏิบัติชัดเจน 

มานาํเสนอแลวมาคยุกบันายกฯ แลว แตนายกฯ บอกวาไมชอบแบบนี ้ มนั

ก็ไปไมได

 “ที่สุดแลวสวนสําคัญสามสวน กลาวคือ สวนนโยบายระดับสูงสุด 

สวนผูทีเ่ปนแปลงนโยบายสูภาคปฏิบติ ิคอืผูบริหารระดับกลาง รวมท้ังแนว

หนาหรอืสวนหนาโดยตรงคือพนกังานกับพีน่องชมุชน จะตองรับลกูกันได 

รับไมกันได  เขาใจกันได แมวาจะเขาใจไมเหมือนกัน แตตองใกลเคียงกัน

มากที่สุด”

 นายกสุรยิากลาววา  ในเชิงโครงการ กจิกรรมจะคิดงาย แตถาไมเขาใจ

นโยบาย การแปลนโยบายไปสูการปฏิบัติ พอเอามาเปนโครงการ หรือ

กจิกรรม บางทจีะทาํใหทาํไปโดยสะเปะสะปะขาดทศิทาง และยอนมาถาม

ตัวเองวาทําไปทําไม ทําเพื่อนายกฯ (ผูนําทองถิ่น) หรือทําเพื่อคนใดคน

หนึ่งซึ่งเทากับผิดพลาด 

 “การสรางความไวเนือ้เชือ่ใจ ตรงนี ้ตองเขาถงึเนือ้หาสาระของมนั 

ในเชิงนโยบาย อยางเรือ่งสขุภาพ เปนเร่ืองของทกุคน แนนอนวาการแปลง

นโยบายสูการปฏิบัติก็งาย การคิดตอในเชิงนโยบายก็สามารถคิดออกมา

ได เพราะนโยบายเปนของสาธารณะ แตถาคิดเชิงปจเจก อยางเชนวา

นายสั่งใหทํา ซึ่งเปนเรื่องของปจเจก ตองปรับไปสูสาธารณะใหได ใหเห็น

วาเปนเรื่องของทุกคนใหได 

 “ตองกาวขามความคิดวา ทําเพ่ือตนเองไปสูสาธารณะได ถือวา

เปนจุดสุดยอดของสมัชชา เพราะสมัชชาไมใชเรื่องของคนคนเดียว แต

เปนคนหลากหลายท่ีมารวมตัวกัน ถาเราเขาใจวาปญหาสาธารณะ ไมใช

ปจเจกเราสามารถกําหนดมันมาเปนนโยบายสาธารณะได ถาเราเขาใจวา

ปญหาสาธารณะเปนปญหาปจเจก จะกําหนดมาเปนนโยบายสาธารณะ

ไมได เพราะไมครอบคลุม มีอะไรซอนเรนหรือไมชอบมาพากลได” 

 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรอยูตรงไหนของสมัชชา

สุขภาพ 

 เขาคิดวาอยูไดทกุสวนขึน้อยูกบัพืน้ที ่บางแหงอาจอยูวงแหวนรอบ

นอก ถาพลงัชมุชนเขาแข็ง  ทาํไดโดยตวัเอง  ทองถ่ินอาจเปนเพือ่นรวมคดิ 

ภาคหนุนเสริม แตถาชุมชนไมเข็มแข็ง ไมรูเรื่อง หรือขยับ เม่ือนั้นทองถิ่น

ตองขยับมาเปนผูกระทํา  เปนกลไกหลัก ที่เอานโยบายชาติมาสูนโยบาย

ทองถิ่น และชวยกันเคล่ือนในชุมชนใหเกิดสมัชชาสุขภาพข้ึนใหได สวน

ทีค่รึง่ๆ กลางๆ ระหวางทองถ่ินกบัชมุชนวาใครมบีทบาทเปนผูนาํเดนชดั

กวา อาจตองมาทาํไตรภาค ี พหภุาค ี เบญจภาคกีแ็ลวแต ทองถิน่จะตอง

ทําหนาท่ีในฐานะผูประสานใหได 

 “อยางไรกต็ามถามองภาพรวมทัง้ประเทศคดิวา ทองถิน่จะตองเปน

ตัวจุดประกายหลัก เปนเจาภาพหลัก เพราะมีศักยภาพ และคนทํางาน” 
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48 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 49เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

นายกสุริยากลาว

 สําหรับการขับเคลื่อนของคลินิกชุมชนอบอุน ลาสุดเมื่อ ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ นางสาวรุจิยา สุขมี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปริกเผยวา อยูระหวางการรอ เจาหนาที่

พยาบาลมาประจําทีค่ลนิกิ โดยทางเทศบาลไดเปดกรอบตําแหนงนีร้อเอา

สําหรับการโอนยายหรือสอบคัดเลือกเจาหนาท่ีแลว และกําลังปรับปรุง

สถานท่ีใชทําเปนคลินิก  

 “เทาที่เราคุยกับหมออมร ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) เขตพื้นที่สงขลา ไดใหคําแนะนําวาระยะตนถายังไมมีพยาบาล

อาจวางระบบเทเลเมดิคอล มาชวยคัดกรองผูปวย และส่ังยา ซึ่งเร่ืองนี้

ทาง สปสช.ยินดีจะขามาชวย” นางสาวรุจิยา เลาและวา การดําเนินการท่ี

ผานมาไดมาคุยกันในเรื่องสถานที่จัดทําคลินิก และการขาดบุคลากรท่ีจะ

มาทํางานประจํา ถายังไมมีบุคลากรก็คงไมรอ จะดําเนินการไปตามแผน 

สปสช.กอน คาดวาทุกอยางจะเปนจริงเปนจังภายในปนี้อยางแนนอน

สมัชชาสุขภาพเทศบาลเมืองบานพรุ 

 หลังจากจัดเวที มา ๓ ครั้ง สมัชชาสุขภาพเทศบาลเมืองบานพรุ 

พบทิศทางเดนชัดเรื่องครอบครัว ในการจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ เม่ือ 

๗ กนัยายน ๒๕๕๒ จงึเปดการประชมุดวยใหแมคนหนึง่เหเพลงกลอมลกู

 …วาเออ เอย ...บานตก พราวนกคุม ...พอทุมทั้งลูก พอทุมทั้ง

เมีย  พอทุมทั้งเมียไปหาเมียใหม วา เออ วาเอย ...ผัวของเขาเอามาก

อดนอนกะไมหนิด ขี้เตรยมันรายตามติดไมหนิดสักคืนเดียว วาเออ เอย 

แมแกมันออรอยอนลูกวาดี ....ลูกสาวมันไปเลนชูแมมันไมรูสักที บัดสีคน

ทั้งบาน

 เวทวีนันัน้มคีนมารวมหลายภาคสวน เชน คร ูนกัการเมอืงทองถิน่  

พระ และชาวบาน 

 นางสาวประภาพร กาญจนม่ิง  รองปลัดเทศบาลเมืองบานพรุ เลา

วา  เวทีสมัชชาสุขภาพแตละครั้งจะมีคนมารวมราว ๕๐ คน 

 “คร้ังแรกเราจะตั้ง

ฝายทํางานกอน แบงเปน 

ฝ าย อํานวยการ  ฝ าย

วิชาการ ฝายการเงิน และ

ฝายติดตามประเมินผล 

อนันีเ้ปนกระบวนการท่ีเรา

ไดประชุมปรึกษาหารือกัน

มา ไดเชญิแกนนาํชมุชนไมวาจะเปนโรงเรยีนการกฬีา และอกีหลายหนวย

งานองคกร เขามารวมดวยชวยกันหาปญหาตรงนี้”

 เทศบาลเมืองบานพรุมีความไดเปรียบที่อื่น เพราะเปนที่ที่ตั้งของ

สนามกีฬาเมืองหลักในภาคใต (สนามกีฬาพรุคางคาว) ในบริเวณใกลกัน

ยังพฒันาเปนสวนสาธารณะ และที่ตั้งของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
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 การทํางานสมัชชาสุขภาพตําบลบานพรุ มีเจาหนาที่เทศบาลและ

ชาวบานมาเปนคณะกรรมการรวมกัน เนนการน่ังคุยกันวาจะเอารูปแบบ

ไหนเพ่ือจะเขาถึงปญหาของประชาชนวา เขาถึงอยางไร

 “การไดขอมูลท่ีชดัๆ คอืจะตองเรยีกเขามาคยุ เบ้ืองตนเราก็คยุกนั

ในทมีงานเรากอน จะมผีูบรหิารของเทศบาลดวย เชน ผอ.กองตางๆ อยาง

เชนแตงต้ังกองวิชาการ เราก็เชิญ ผอ.กองวิชาการมาดวย ดานศึกษาจะ

มี ผอ.กองศึกษาเขามา  กองสวัสดิการ ก็เกี่ยวกับมวลชน ชุมชนอยูแลว” 

นางสาวประภาพรเลา 

 โดยหลักของที่นี่ เทศบาลเปนแกนทําเร่ืองสุขภาพ แตถามองใน

สวนชาวบาน พบวา ชาวบานทําของเขาอยูแลว แตไมเปนระบบมากนัก 

อยางมีความเปนกลุม เชน ชมรม ไมพลอง แอโรบิก ไทเกก 

 “มีแตไทเกกที่เทศบาลไปจุดประกายให แตไมพลอง แอโรบิก เขา

จัดการเอง”

 นางสาวประภาพรเลาวา อยากใหคนในพื้นที่เห็นชัดเจนขึ้นมา

วาการที่คนมีสุขภาพดีจะมองเพียงดานใดดานหนึ่งไมได คงจะตองเอา

หลายความคิดหลายมุมมอง หลายคนวาจะเลอืกเอาวิธกีารไหนดี กจิกรรม

ไหนดี ที่ทําแลวเกิดเปนรูปธรรมมากท่ีสุด ไมใชวาประชุมกัน ๓-๔ ครั้ง

สูญเปลา

 หลังจากสรางแกนนําระยะแรก หลังจากน้ันเชิญชาวบาน หรือ

แกนนําชุมชน อยางเชน อสม. กรรมการชุมชนมาเขารวมประชุม รวมทั้ง

องคกรภายนอกท่ีเก่ียวของดานสขุภาพท้ังหมด อยางตวัแทนจากการกีฬา

แหงประเทศไทย โรงเรียนในเขตบานพรุทั้งหมด สมาชิกสภาเทศบาล 

สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ ชมรมจักรยาน และอีกหลายองคกร 

 แตละกลุม มฝีายตางๆ เชน เอกชน (หาดทพิย) ประชาชน เทศบาล 

แตละเวที จะเชิญฝายการเมือง – สท.  ที่ปรึกษานายก ภาคประชาชนมี 

ตวัแทนคนเฝาเมือง ประธานเขตของแตละเขต ภาคเยาวชน ภาครัฐ เชน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งมีสํานักงาน

อยูในพื้นที่  หนวยงานในพ้ืนที่ กลุมสัจจะวันบาท ชมรมผูสูงอายุ  ชมรม

ออกกําลังกาย เชน จักรยาน ประธาน อสม. แตละเขต ศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็บานพรุของเทศบาล กลุมอาชพี เชน ใยบัว เครือ่งแกง กลุมสตร ีชมรม

สัตวเลี้ยง ผูแทนวัด มัสยิด ตํารวจ และพัฒนาการอําเภอ เปนตน

 “เราเชิญหมดแตอาจจะไมครบ”

 รูปแบบการมารวม เปนเวทีนั่งคุยหาปญหา จัดลําดับความรุนแรง

ของปญหา ความสําคัญ จะพบวามีปญหาหลายอยาง เชน ยาเสพติด 

รถซิ่ง การพนัน ครอบครัวแตกแยก 

 “เรามาคุยวาปญหาไหนท่ีควรแกไขกอน มาประเมินตรงน้ีกัน วา

จะทําอะไรกอน พอทําไปก็โยงแผนยุทธศาตร ๓ ปของบานพรุ เขากับ

วิสัยทัศนของเทศบาลท่ีวา บานพรุเมืองนาอยู รวมหมูพัฒนา ชุมชนเขม

แข็ง”  

 นางสาวประภาพร เลาวา จากการคนหาปญหาท่ีผานมา พบวา 

เราไดยุทธศาสตร ๒ ดาน คือครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง

 กิจกรรมท่ีออกมาตามยุทธศาสตรครอบครัวอบอุน เชน กิจกรรม

วันครอบครัว กิจกรรมชีวิตคูตองรูกัน กิจกรรมคนเฒาจูงหลานเขาวัด 

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ

 กิจกรรมตามยุทธศาสตรชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย ชุมชนสีขาว

ลานวัฒนธรรม กีฬาชุมชนสัมพันธ

 “สาํหรับวนันี ้ใหคุยกนัตามสบายๆ เทาท่ีฟงดกูเ็หน็วา เขาตองการ

เรือ่งครอบครวัอบอุน เพราะเหน็ความแตกแยกในครอบครวั เปนน้าํหนกั

ที่มองเห็นไดชัดกวาเรื่องอื่นอยู”
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52 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 53เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 ชาวบานมองปญหาวา พื้นฐานปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมา มักจะ

ตองมาจากครอบครัว ถาครอบครัวไหนเปนครอบครัวอบอุน มีความสุข 

พอแมลูกคุยกันไดทุกวัน เด็กก็อบอุน  เด็กจะไมสรางปญหาใหกับสังคม

ขางนอก  

 “อันนี้เปนจุดใหญ 

ครอบครัวตองกันไดกอน 

หากครอบครวัมปีญหา เรา

ตองไมผลักวา เปนเรือ่งคน

อืน่ เปนสาเหตุหรอืตนเหตุ 

แตมองวาครอบครัว ตอง

มองตัวเอง คือแกไขที่ตัว

เรา พยายามใหเห็นประเด็นนี้ คือมองคนใกลตัว รอบๆ ตัวเรากอน  ถา

คนรอบๆ ตัวเรา คนใกลตัวเรามีความสุข  ไมมีปญหา ลูก พอแม คุยกัน

ไดทุกเรื่อง เด็กก็คงไมไปสรรหาอะไรขางนอก  เพราะเด็กที่ออกไป อาจ

จะไปคลําหาถูกๆ ผิดๆ ไปติดยา รถซ่ิง ติดเกม แทนที่วาเวลานั้นนาจะ

อยูกับครอบครัวมากกวา”

 ถึงเวลานี้ทุกคนในบานพรุพอจะมองเห็นวาถาหลายๆ ครอบครัว

ในเขตเทศบาลเมืองบานพรุ อบอุน มีความสุข ครอบครัวไดทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกัน พอแม ลกู ปญหานาจะลดนอยลง ถงึแมจะไมหมดไปเสียที

เดียว แตนาจะดีขึ้นระดับหนึ่ง

 “ยุทธศาสตรแรกเราจะทําเรื่องครอบครัวอบอุน 

 ยทุธศาสตรทีส่องจะทําเร่ืองชุมชนเขมแข็ง เราใชทัง้สองยุทธศาสตร 

แลวเราก็ใหนึกโครงการขึ้นมาวา จะทําโครงการอะไรดี ชาวบานพรุเขา

เสนอข้ึนมาหลายโครงการ อยางเชนวา วันหยุดคนเฒาคนแก จูงเด็กเขา

วัด อันนี้ไมไดเนนวันหยุดวาเปนวันสําคัญทางศาสนา ไมจําเปน แตถา

หากเสารอาทิตยพอแมไมไดไปทาํงานลูกไมไดไปเรยีนหนงัสอื ควรเขาวัด

ไปทําบุญ คอยทําไปทีละนิดจนเกิดกิจกรรมรูปธรรม นี่เกิดมาจากการ

ประชุมคร้ังกอน”

 การประชุมสมัชชาสุขภาพคราวน้ี จึงมาคุยตอกันในรายละเอียด

วา จากสิ่งที่ได จะทําอะไรกันดี  อยางโครงการชีวิตคู ตองรูกัน เขาเสนอ

ขึ้นมา  หรือพอไปถึงยุทธศาสตรชุมชนเขมแข็งก็จะมี โครงการครอบครัว

สีขาว ลานวัฒนธรรม กีฬาชุมชนสัมพันธ อยางลานวัฒนธรรม จะทํา

อยางไรดี อยางเสารอาทิตย มาจัดลานดนตรีกันไหม

 แนวความคิดนี ้ทาํใหเกดิกจิกรรมถนนคนเดินบานพร ุทีพ่รคุางคาว

ในปจจุบัน

 เทศบาลเมืองบานพรุ จัดกิจกรรมถนนคนเดิน  “ลานดนตรี ลาน

ศิลปะ ลานวัฒนธรรม”  สานรักครอบครัวเพ่ือเปนการสานสัมพันธ

ครอบครัวอบอุนและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นเปนครั้งแรก 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒  ณ สวนสาธารณะพรุคางคาว ซึ่งในงาน

มีกิจกรรมนาสนใจมากมาย ทั้งการแสดงบนเวที  สินคา Otop สินคา

ทาํมอื นวดฝาเทา ฐานความรู ฐานศิลปะ ฐานสุขภาพ ขนมไทย  คาราวาน

รถโบราณ หนงัตะลงุ ซุมคาราโอเกะ หนงักลางแปลงยอนยุค กจิกรรมเครือ

ขายรณรงคเมาไมขับ และกิจกรรมของสภาเยาวชน รวมทั้งการออกราน

และจําหนายสนิคาตางๆ กจิกรรมในครัง้นีไ้ดรบัความสนใจจากประชาชน

เปนจํานวนมาก และมีกําหนดจัดเปนครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๕๓ และคร้ังที่ ๓ เม่ือ ๒๗ กุมภาพันธ ถือวายิ่งใหญโดยจัดรวมกับ

งานตลาดนัดสรางสุขคนสงขลา 

 ครัง้ที ่๔ ในวนันัน้ตองการบอกวาจะทําอะไร อาจมีหลายเร่ือง แต

ไมตองทําหมดก็ได มาเฟนวาอะไร สําคัญท่ีสุด นาทําท่ีสุด แลวก็มีความ

เปนไปไดมากท่ีสุด  มองวาปญหาท่ีเกิดขึ้นมากมาย มาจากพ้ืนฐานเรื่อง
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ครอบครวั เรามกัโทษสิง่ภายนอก สงัคมภายนอก แตเราลืมมองวาปญหา

ตรงนั้น เราไดเต็มที่กับครอบครัวเราแลวหรือยัง 

 ทานพระครูสุเทพ ตัวแทนฝายวัด มองวาทําอยางไร จะทําให

ครอบครัวอบอุน  โดยวัดจะเขาไปชวย แตยังไมรูวาจะทําอยางไร

 “เอาเดก็ใหกนิขนมคงงาย แตใหยาคงยาก เชนเดียวกับเรือ่งน้ียาก 

วัดไปอบรมได แตเขาจะรับหรือไม พอแมมีความพรอมหรือไม เราไปเปน

พีเ่ลีย้งของลกู การประสานโรงเรยีนจาํเปนอยางไร  ขึน้อยูกบัความพรอม

สวนนี้ แผนการทําครอบครัวอบอุนนี้ ถือวาดีมาก ถาเปนไปได การจัด

อบรม ทุกคนตองพรอมที่จะมาแกปญหานี้รวมกันกอน  แตไมรูวาพอแม

คิดเรื่องนี้กันหรือเปลา”

 สมาชิกสมัชชาสุขภาพคนหนึ่งกลาววา ทุกวันนี้เราหลงเขาไปใน

วัตถุนิยมมากเกินไป อยาวาแตเด็ก แตผูปกครองก็มีลักษณะเชนนั้นอยู

ดวยไมนอย ทาํอยางไรจึงจะหันมาทางธรรมะนิยม การยึดเอาปญหา แลว

มานั่งปรึกษาหารือกัน  จะทําใหเห็นมุมมองของแตละคน เพ่ือกําหนดหา

ทางออกที่นํามาใชไดกับทุกคน

 เรื่องครอบครัว มักมองวาเปนเรื่องสวนตัว และสังคมไทยไมคอย

ไดเปดตวัเพ่ือแลกเปลีย่นในเรือ่งนีก้นัมากนกั การเอามมุมองสวนตวั จาก

คนที่หลากหลาย และเลือกสรรมาแลว ทําใหไดมุมตางๆ

 นายนิยม ตัวแทนชาวบาน เสนอกิจกรรมประจําสัปดาหสําหรับ

ครอบครัวเพือ่ทาํใหครอบครัวอบอุนและเขมแขง็ เขายกตัวอยางครอบครัว

ตวัเองวา ทกุวนัศกุรจะมกีารทาํกบัขาวทีบ่านแมแลวเชญิพีน่อง ลกูหลาน 

ทั้ง ๕ คนมานั่งกินขาวกัน คุยสนทนากัน  ชวยกันทํากับขาว ยกใหแมกิน 

หรือเชิญครอบครัวอื่นมาทานดวย  การสนทนาใหมองในแนวบวก อยา

มองในแนวลบ อยาจบัผดิเด็ก มองอะไรทีเ่ปนจดุเดน เชนบอกวาสบายใจ 

ที่เขาลางชาม ไมใชพูดย้ําแตวาลูกขับรถซิ่งอีกแลว

 “ปญหารถซ่ิงทีไปดูและติดตามในพ้ืนท่ีนากลัว แตยังไมรูวาจะ

ดําเนินการอยางไร” นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบานพรุ กลาว

เสริม

 ตวัแทนจากโรงเรยีนหาดใหญวทิยาลยั ๒ กลาวยอมรบัวานกัเรียน

ซึ่งเปนลูกหลานเราซ่ิงรถ ตอนโรงเรียนเลิก สอบเสร็จ ขอมูลมีที่โรงเรียน

และโรงพัก แตโรงเรียนไมจับมาเปนเรื่องใหญ การว่ิงรถมีทุกวัน ใครวาง

ไปดูได สนุก

 “บางคร้ังถึงชีวิต ซึ่งวันนั้นเปนวันครอบครัวอบอุน มากันหมด 

เพราะตองมาแสดงความ

เสียใจ มีมากและบอย จน

โรงเรยีนประสานกบัโรงพกั

ยังเอาไมไหว พวกน้ีเปน

พวกไม ได เรียนหนังสือ 

โรงเรียนใหออกไป ตอน

เยน็กลบัมาเวียนทีโ่รงเรยีน 

กอกวนทุกรูปแบบ เรื่องราวนี้เกิดมานาน โรงเรียนจัดการไมได อยากให

เรื่องนี้ ในเวทีสมัชชาสุขภาพ ชวยกันหาทางคิดและแกเพื่อใหครอบครัว

ไดอบอุน”

 สมาชกิสมชัชาสขุภาพบานพร ุไดชวยกันมีมมุมองถงึครอบครวัวา

ลูกคือภาพสะทอนของพอแม คําวาครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง 

ครอบครัวลอมดวยสังคม

 ครอบครัวมีพอแม ปูยาตายาย แตโดยมากเราลืมคิดไปวา สังคม

ที่ลอมรอบตัวเด็กอยูมีหลายอยาง เชน การศึกษา สาธารณสุข ระบบ

เศรษฐกิจที่เขามาถาโถม จะอบอุนหรือไมก็มีสวน การเมืองการปกครอง

ก็มีสวน และศาสนาประเพณีวัฒนธรรม แตละสวนมีสวนกับครอบครัว
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อบอุน การกินขาวกับครอบครัวอยางสม่ําเสมอ จะสัปดาหหรือเดือนละ

ครั้ง จะชวยเรื่องครอบครัวอบอุน  

 “เด็กโตอาจมีปญหาเกะกะเกเรอาจรวมกลุมเด็ก  แตเด็กเล็ก อาจ

หาคนรองเรือ เลานิทานเกงๆ มาตั้งกลุมเลานิทานใหเด็กก็ได  ผูใหญไป

เลานิทาน เพราะเด็ก ๐-๕ ป พอรับรูได ถาเลานิทานจะพัฒนาการทาง

สมอง อยางนอยกอนนอน เลานทิานใหลกูฟง ลกูจะไดมคีวามคดิเปนของ

ตัวเอง” 

 ครอบครัวเกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 “ที่เราลืมไปคือประชาธิปไตยภายในบาน อยางจะไปเที่ยวสงขลา 

แตไมไดถามลูกวาอยากไปหรือเปลา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ก็คือ

การพาเด็กเขาวัด

 การมองครอบครวัอบอุนจงึตองมองทกุระบบในครอบครวักจิกรรม

ที่คิดอยูจะชวยได อันหน่ึงคือ ถามีภาพยนตรดีๆ ก็ชวนลูกไปดูหนัง ไม

ตองดหูนงัไมคอยไดเรือ่ง หรอืทานผูนาํในชมุชนชวนลูกบานไปดูหนงัเร่ือง

พัฒนา” สมาชิกสมัชชาสุขภาพรายหนึ่งกลาว

 ผลจากการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพตําบลบานพรุ ในแนวทาง

ครอบครัวอบอุน นายอดิศักด์ิ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบานพรุ แกนนํา

คนสําคัญไดเลาวา จากแผนงานหลักที่เกิดขึ้นมาจากวงสมัชชาสุขภาพ ณ 

ปจจุบัน สามารถผลักดันใหเกิดผลเชิงรูปธรรมแลว ในเร่ืองสําคัญคือ การ

ตั้งศูนยพัฒนาครอบครัว ซึ่งไดขยายไปสูแผนงานยอยอีกหลายแผน เชน 

การจดัต้ังชมรมผูสงูอาย ุ การชวยเหลอืคนยากไร และใหสงัคมหนัมาชวย

คนกลุมนี้   สําหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินไดอยางตอเนื่องผานมา

แลว ๔ ครั้ง (ขอมูล เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓) และมีแผนท่ีจะจัดตอไป

เรื่อยๆ โดยไดรับความสนใจจากประชาชน ยังมีผลงานการรวมกับ

เจาหนาทีต่าํรวจในการตรวจเขมรานใหบรกิารอินเทอรเนตในพ้ืนที ่ สามารถ

ลงโทษรานท่ีฝาฝนกฎหมายไดจํานวนหนึ่ง แตยอมรับวา ไมสามารถ

ดําเนินการกับปญหารถซ่ิง  ไมไดผลอันเนื่องมาจากวาไมสามารถดําเนิน

การกับรานซอมตกแตงรถที่เกี่ยวของได และคอนขางเปนเรื่องยาก 

สมัชชาสุขภาพเทศบาลตําบลกระแสสินธุ  
 “เริ่มจากมองสถานการณสุขภาพคนในชุมชนผานการบริโภค” 

 นายไพรัตน  พทิกัษธรรม แกนนําสมัชชาสุขภาพตําบลกระแสสินธุ  

เลาถึงการจัดสมัชาสุขภาพท่ีหันมาสนใจดําเนินการบริหารจัดการพัฒนา

ระบบสขุภาพชมุชน เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบรโิภค และพฒันาระบบ

สุขภาพชุมชน ยกตัวอยางเชน สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนลดอาหาร

รสจัด หวาน มัน เค็ม การทําเกษตรปลอดสารพิษ การปลูกผักพื้นบาน

ตานทานโรค การแนะนําอาหารแกกลุมเสี่ยงโดยการจัดทําเมนูสุขภาพ

ชุมชนและจัดใหมีตลาดนาซื้อสินคาอาหารปลอดภัย

 ไพรตันเลาวา ประเด็นอาหารปลอดภัย เกดิจากการเห็นพฤตกิรรม

การบริโภคไมปลอดภัย เปนสาเหตุหน่ึงท่ีนําประชาชนไปสูโรงพยาบาล

ดวยอาการเจ็บปวย  รับบริการแพทยมากยิ่งขึ้น  ขอมูลเหลานี้ปรากฏชัด

มาจากโรงพยาบาลกอน
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 “เมื่อผมไดคุยกับนองเจาหนาที่โรงพยาบาลและมองจากชุมชน

พรอมกบัตัง้คาํถามวา ทาํไม คนตองไปรบับรกิารในชวงวนัพธุ พฤหสั มาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งไดคําตอบเกี่ยวกับการบริโภคโดยมีกลุมเส่ียงคือผูสูงอายุ”

 หลั งจากไพรัตน

สอบถามจาก อสม .จน

ไดขอมูลโรคเบาหวาน 

ความดัน เห็นวาเกิดจาก

พฤติกรรมการกินอาหาร

ที่ไมปลอดภัย ยกตัวอยาง

วาอาหาร หวาน มัน เค็ม 

ทําใหเกิดโรค ขอมูลดังกลาวจึงนําไปสูการสรางประเด็นในเร่ืองของ 

พฤตกิรรมการบรโิภค เพือ่เก่ียวโยงไปสูหลกันโยบายของอาหารปลอดภยั

 “มาคิดตอวา ทําอยางไรใหเขาใหความสําคัญเรื่องอาหารที่เขา

ผลิตเอง เพราะปกติคนในชุมชน ๔ หมูบานนี้ทําการเกษตรอยูแลว 

สวนหนึ่งคือการผลิตอาหารรับประทานเอง ไมวา ขาว พืชผัก อะไรอยาง

นี้ แตทําอยางไรใหเขาเห็นความสําคัญของอาหารที่เขาผลิตเอง รวมทั้งที่

ผลิตใหคนอื่นบริโภคดวย”

 ไพรัตนเลาวา เมื่อไดสรางประเด็นขึ้นมาใหทุกฝายมารวมคิดกัน 

ก็เพื่อผลักดันนโยบายไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือเทศบาลตําบล

กระสินธุ

 “การทําสมัชชาสุขภาพเช่ือมโยงมาจากแผนสุขภาพตําบลสวนหน่ึง  

แผนสุขภาพตําบลเราใชกรอบการมองปญหาสุขภาพแตละกลุมวัย แต

สมชัชาสุขภาพตางจากแผนสุขภาพตําบล เพราะเปนการผสมรวมท้ังเร่ือง

เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ วัยทํางาน  ใหหันมาเห็นความสําคัญเร่ืองอาหาร

ปลอดภัย เนนพฤติกรรมการบริโภคใหมีความปลอดภัยย่ิงข้ึน”

 การประมวลฐานขอมูลจากแผนสุขภาพ ทําใหเห็นวากลุมเสี่ยง

แตละวัยมาจากปญหาพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้น  โรคอวนในเด็กเพราะ

พอแมสงเสริมใหกินอาหารประเภทขบเค้ียว เยาวชนม่ัวสุมดื่มกินของ

มึนเมา กลุมวัยแรงงานพบวาการมองคุณคาอาหารที่เขากินไมเหมาะสม

กับวัยผูสูงอายุ ซ่ึงเปนพฤติกรรมเดิมๆ ที่เขากินเมื่อวัยยังหนุมสาวเขาก็

ยังกินแบบเดิม  ในสิ่งที่ไมเกิดประโยชนกับรางกาย

 สืบเนื่องจากแผนสุขภาพตําบล ซึ่งไดทําความเขาใจกับผูนําหนวย

งานชุมชนมาแลว เมือ่กาํหนดหนวยงานผูเขามารวม  ความสําคญัเพือ่เดิน

หนาตามประเดน็สมชัชาสขุภาพ ตางมองวา เรือ่งพฤตกิรรมการบรโิภคเปน

เร่ืองควรทาํเรงดวน  เพราะอาจจะทาํใหพฤตกิรรมการบริโภคของคนอาจ

จะเปลี่ยนไปแกปญหาสุขภาพที่ตนตอ 

 เริ่มตนจากทําความเขาใจผูนําชุมชน หนวยงาน  ชาวบาน หลัง

จากน้ันคัดเลือกแกนหลัก ทําขอเสนอ ยกรางขึ้นมา แลวจัดเวที การ

ชกัชวนหลายหนวยงานเขามา พบวาหลายหนวยงานทาํอยูแลว แตสมัชชา

สุขภาพเนนการสรางความรวมมือกับชุมชน และหนวยงานใหมากยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากปรากฏการณการทํางานรวมแตละสวนทีผ่านมาอาจจะนอย ไม

เดนชดัหรืออาจจะทํากนัอยูสวนเดยีว อยางเชน อนามัยทาํเร่ืองหวานมัน

เค็ม ตามแผนทางราชการ แตทําอยางไรใหชุมชนมีจิตสํานึกมากยิ่งขึ้น 

 “กรณผีูนาํชมุชนทาํอยางไรใหสามารถคยุกบัชาวบานเรือ่งสขุภาพ

ได เวลาไปประชุมระดับหมูบาน  ประชุมประจําเดือน” 

 การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ทําใหมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามา

ชดัเจน ประกอบดวย สถานีอนามัย   สาํนกังานเกษตรอําเภอ สาธารณสุข

อําเภอ  โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 “ชุมชน ที่มี อสม. เปนแกนนําหลัก จะไปใหความรูในครอบครัวท่ี

เขารับผิดชอบ ทาง อปท. เก็บขอมูลเรื่องสุขภาพ ชุมชน เปนฐานขอมูล
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60 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 61เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ใหมทุกป เพื่อใชเปนฐานในการดําเนินการเร่ืองสุขภาพชุมชนใหมากย่ิง

ขึ้น” 

 ไพรัตนเลาตอวา กรอบหลักจากสมัชชาสุขภาพตําบลกระแสสินธุ 

คือการผลักดันไปสูนโยบายอาหารปลอดภัย

 ทําอยางไรใหหนวยงานที่เก่ียวของมาประสานกับชุมชนหา

ทางออกตอปญหา  เปาหมายเพื่อกําหนดนโยบายอาหารปลอดภัย 

 “กรอบมขีอเรยีกรองสวนหนึง่ แลวกม็ขีองหนวยงาน อปท.ในพืน้ที ่

ของหนวยงานทุกภาคสวน ทุกระดับ สวนชุมชนปกติทําเองอยูแลว อยาง

เชนการผลิตอาหารปลอดสารพิษ แตขอเรียกรองใหหนวยงานมาชวยคือ 

อยากใหมารับรอง การตรวจคุณภาพสินคา อะไรแบบน้ัน” 

 แกนนําสมัชาสุขภาพตําบลกระสินธุ เลาวา กิจกรรมท่ีดําเนินเปน

ทนุทางสงัคมมากอนแลว เชน กลุมผลติปุยอนิทรยีชวีภาพอดัเมด็ ดาํเนนิ

การมา ๓-๔ ป  เพยีงแตทาํอยางไรใหเรือ่งน้ีเก่ียวโยง ครอบคลุม สามารถ

เพิ่มทั้งปริมาณและทําใหชุมชนเห็นความสําคัญเรื่องผลิตที่ปลอดสารพิษ

จริงๆ 

 “กลุมผลติปุยอนิทรยีชวีภาพอดัเมด็เปนรปูธรรมชดั ดาํเนนิการมา

หลายป ผลผลิต ๓๐-๔๐ ตัน สมาชิกราว ๑๖๐ กวาคน เรายังมีโรงผลิต

อาหารสัตวผสมเองโดยไมผสมสารเรงตางๆ อยางสารเรงเนือ้แดงท่ีทาํให

เนือ้สัตวอนัตราย เปนการรณรงคและผลติมาใชกนั  โดยทางหมูบานไดเขา

รับการอบรมโครงการของสมเด็จพระเทพฯ มาผลิตและใชในชุมชน สวน

นี้ผลิตมาได ๒ ปแลว และยังทําอยู”

 เขาเลาตอวา อีกดานหน่ึงที่ผานมาองคกรหลักทางสุขภาพ อยาง 

สถานอีนามยัยงัใหความรูเรือ่งการผลติอาหารปลอดภยั โดยแตละเดือนจะ

มีการอบรม อสม. มีการใหความรูผูสูงอายุ ทุก ๒ เดือน การตรวจสุขภาพ 

พรอมกับใหความรูเรื่องเมนูอาหารของผูสูงอายุมุงใหเกิดความปลอดภัย

ตอสุขภาพ 

 ดานเทศบาลตําบลกระแสสินธุ ที่ผานมาเกี่ยวของกับการผลัก

ดันนโยบายเกษตรอินทรีย อยางไรก็ตามยังไมมีเจาภาพหลักในเทศบาล 

เพราะยังไมมีกองสาธารณสุข ซึ่งบางคร้ังการใชงานคนท่ีไมรูเรื่องโดย

เฉพาะไปทํางาน  อาจยังไมลงตัวนัก ภายในใน ๑-๒ ปขางหนา ตองการ

ผลักดันใหมีสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

 “กรณีดังกลาว เราพยายามผลักดันผานสมัชชาสุขภาพอยู

เหมือนกัน” ไพรัตนเลา ทางเทศบาลเองมีเวทีประชาคม จึงไดใชตรงนั้น

เสนอแนะเขาไปสวนหนึ่ง  และคณะทํางานสมัชชาสุขภาพยังจะมีคณะ

จากเทศบาลเขามารวม สามารถเชื่อมโยงไดหลายทิศทาง

 “ครบองคประกอบสามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา เพราะตอนนี ้มทีัง้ผูนาํ

ชุมชน  ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และวิชาการ มารวม”

 อาจจะดวยอีกบทหน่ึงไพรัตน มีตําแหนงเปนเลขานุการนายก

เทศมนตรีตําบลกระสินธุ เขามองออกวาถาทํางานแบบน้ี เชิงเด่ียวไม

สามารถทํางานได  ตองมีการทํางานหลายภาคสวนอยางชุมชน หรือภาค

ประชาชน หรือภาควิชาการถาไมมารวม ก็ไมอาจขับเคลื่อนไปได ตองมา

รวม อยางนอย ๓ ภาคสวน จึงจะนําไปสูการแกปญหาไดมากยิ่งขึ้น 

 “อยางปญหาสขุภาพทางการบรโิภคทีโ่ผลขึน้มาอยางนี ้แทนทีเ่รา

ตัง้รบั เราเหน็รวมกนัวานาจะมาตัง้ดานสกัดกอนไปถงึโรงพยาบาลไมดกีวา

หรือ”

 เมื่อสมัชชาสุขภาพ ใหความสําคัญกับความรวมมือทุกภาคสวน

ทาํใหพบวาในชุมชนมคีวามรวมมอืทางสขุภาพมากยิง่ข้ึน หลายกจิกรรมที่

ทาํใหชาวบานหันมาพัฒนาตัวเองดานสุขภาพ ไมวาเร่ืองการจัดบริเวณบาน 

การผลิตอาหารในครัวเรือน ผลิตของใชในครัวเรือน
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62 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 63เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 “ สวนหนึ่งมีหลักสูตรวิสาหกิจชุมชนผมเปนผูสอนในโครงการ

นี้ มีผูเรียนรุนละ ๕๐ คน ผมจะสอน ๔ แผน คือเร่ืองของแผนชีวิต การ

จัดการชีวิตตัวเอง  แผนการเงิน แผนอาชีพ และแผนสุขภาพ ซึ่งจะเช่ือม

โยงกนั สาํหรบัแผนสขุภาพ 

เมื่อลงไปประเมิน ทุกครัว

เรือน โดยใหจับคูบัดดี้กัน 

ในผูเรียนใหประเมินแตละ

คู ผมเองจะตามไปดู เขา

จะจัดการผังบานตัวเอง 

วางแผนเพื่อจัดการเรื่อง

สขุภาพ พบวาสวนหนึง่ เขาจะปลกูผกับรโิภคในครวัเรอืนอยางนอยคนละ 

๕ อยาง เนนเรื่องสุขภาพ นอกจากสมุนไพร ก็มีผักที่ปลูกเพ่ือนํามาเปน

อาหาร”

 บทบาทหลากหลายหนาของไพรัตน มองเปาหมายตรงไปยังเชิง

สุขภาพ

 “กอนเขาอบรมหลักสูตรวิสาหกิจชุมชนผมใหผูอบรมหาคาดัชนี

มวลกายตนเองของผูอบรม พอรูดัชนีมวลกาย เขาจะรูวา เขาอยูในภาวะ

ไหน อวนขึ้น ผอมลง เสี่ยงอยางไร เขาจะไดไปหาวิธีแกปญหา  พวกเขา

จะพาแนวคิดเหลาน้ีลงระดับครอบครัว ขยายไปทุกครัวเรือน ขยายตอๆ 

ไป กลุมเปาหมายนี้สามารถไปสรางตัวอยาง สรางตนแบบใหครัวเรือน

ขางเคียงวาควรจัดผังบริเวณบาน วาจะปลูกอะไร มีแผนสุขภาพของตัว

เองอยางไร สวนผมจะติดตามผลอยูเรื่อย”

 ปญหาในการเคล่ือนสมัชชาสุขภาพตําบล ไพรัตนมองวา เมื่อตั้ง

กรรมการที่เปนภาคราชการ สิ่งที่เจอประจําคือ พวกเขามักติดปญหางาน

ประจําซึ่งมีอยูแลว พอเชิญประชุมเมื่อใดปรากฏวาติดราชการ ไดมาบาง

สวน องคประชุมไมครบเปนปญหาหลักท่ีพบ

 “อยางเชิญโรงพยาบาล สถานีอนามัยก็แลวแต ไมไดมาหรือ

ไมมีตัวแทนมา ทําใหขาดองคประกอบของคณะทํางานที่เปนขาราชการ  

สําหรับภาคสวนประชาสังคมมีความคลองตัวกวา”  

 ไพรตันมองหนวยงานราชการเก่ียวของมคีวามสาํคญั  ยกตวัอยาง

สํานักงานเกษตรอําเภอกับการสงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 

เจาหนาท่ีเกษตรจะไดใหความรูวา ทาํการผลิตอยางไร ทีผ่านมาสาํนกังาน

เกษตรอาํเภอกระแสสนิธุมสีวนในการสงเสรมิเกษตรอินทรีย จนยกระดบั

เปนวิสัยทัศนอําเภอกระแสสินธุ เรื่องสงเสริมการทองเท่ียวและเกษตร

อินทรีย จนแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอไดรับเปนตนแบบของแผนภาค

ใต 

 ถึงวันน้ี คําวา “อาหารปลอดภัย” ภายใตการขับเคล่ือนของสมัชชา

สุขภาพเทศบาลตําบลกระแสสินธุ มองไปถึงเมนูอาหารสุขภาพชุมชน 

ไพรตันเหน็วาตองถงึระดบัทีใ่หเมนอูาหารสาํหรับชาวบานท่ีสามารถเลอืก

ไปทําเอาไดใน ๗ วัน วาแตละม้ือจะกินอะไร เพื่อใหปรับใชไดเปนเมนู

สุขภาพชุมชน 

 “ตอนนี้ เราทําเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน” ไพรัตนเลา 

 ทุกอยางเพ่ือการปรับวิถีชีวิตกันใหม มุมหน่ึงคือหันหลังกลับสูวิถี

เดมิ เพราะคนทีน่ีส่มัยกอนกนิขาวซอมมอื วนัน้ีหนัไปกนิขาวขดั ขาวหอม

มะลิราคาแพงเสีย “เราตองการใหเขาเห็นคุณคา รูคุณของขาว ทําไมเรา 

ไปกินยาแทนขาว เพราะความจริงแลวการกินดีไมมีโรคอยูแลว” 

 วันที่เวทีสมัชชาสุขภาพตําบลกระแสสินธุ ประเด็นพฤติกรรมการ

บรโิภคเพือ่สขุภาพ จดัขึน้ทีศ่าลาตาคอน  กลางทุงนากระแสสนิธุ ประชาชน

ในพื้นที่มาเขารวมราว ๑๐๐ คน รวมท้ังเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดโตนด

ดวน โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ี  ไพรัตนทําหนาที่เปนผูดําเนิน
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การหลัก  เขากลาวตอผูเขารวมในวันน้ันวาสมัชชาสุขภาพตําบลวาดวย

พฤติกรรมการบริโภคของพอแม พี่นองจะมีการผลักดันเปนนโยบาย

สาธารณะ   เขาไดยกตวัอยางปญหาทีเ่กดิจากการกนิข้ึนมาเลาหลายกรณ ี 

เชน ในพ้ืนทีอ่าํเภอระโนด พืน้ทีใ่กลเคยีง บางชมุชนไดมกีารหามขายขนม

กรุบกรอบ น้าํหวาน เปนนโยบายของพืน้ท่ีไดแลว  สาํหรบัชาวกระแสสนิธุ 

ตองคุยกันตอวาตองการอยางไร ระดับไหน  

 เวทีวนันัน้มผีูเกีย่วของหลายภาคสวนมาสนทนานําเพ่ือขับเคล่ือน

สมัชาสุขภาพ เชน นายไชยา ทองเนื้อแข็ง ผูใหญบานหมูที่ ๓ นายจรัญ 

หนูยี รองนายกเทศบาลตําบลกระแสสินธุ  นายอวน พิพิธภัณฑ รอง

ประธานสภาเทศบาลตําบลกระแสสินธุ  นายอภิชาติ นุยกูลวงศ นัก

วิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตําบลกระแสสินธุ  สวนมากบอกเลา

สถานการณจริงที่กําลังเผชิญอยูทางสุขภาพ  ยกตัวอยางผูปวยตัวจริง

ที่ตองนอนรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ตอดวยการใหความรูเร่ืองการทํา

อาหารสุขภาพ และการสาธิตการทําน้าํนมขาวโพดแบบปลอดภัย โดยนาง

วมิลศร ีสายน้าํเขยีว นกัวชิาการเกษตรจากสาํนกังานเกษตรอาํเภอกระแส

สินธุ

 นอกจากออกมาคุยกับชาวบานเก่ียวกับกิจกรรมกับโรงเรียน และ

ถือโอกาสสางปญหาคางคาใจกับชุมชน ๒-๓ เร่ือง วันนั้น นายบูรณ 

นคัเร  ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดโตนดดวน อาํเภอกระแสสินธุ ยงัเลาใหเรา

ฟงหลงัเวท ีถงึการจดัทาํเมนอูาหารปลอดภยั สาํหรบันกัเรยีนทีเ่ริม่เปนรปู

เปนรางมาตั้งแตป ๒๕๕๑ วัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักสําหรับ

ผูปกครองและนักเรียนใหเห็นความสําคัญของอาหารปลอดภัย  

 “ผมกําลังจัดประชุมใหนักเรียนเขาประชุมและใหเสนอวาตองการ

บรโิภคอาหารอะไร สวนผูปกครองเราอยากถามวาเคยบริโภคอาหารอะไร

ในวถิชีวีติทีท่าํใหตวัเองสุขภาพแข็งแรงมาต้ังแตรุนปูยาตายาย” ครบูรูณเลา

วาเดก็ชอบกนิของอรอย แตครูตองการเนนอาหารมีคณุภาพ มคีณุคาทาง

โภชนาการดวย ตองมาหาจุดกึง่กลางของเมนูอาหารท่ีถกูหลกัโภชนาการ

มีผลดีตอรางกาย   

 ด.ญ.ปทุมวัฒน สุญพันธ ด.ญ.วารุณี บุญชู และด.ญ. อุบลวรรณ 

พานิชกรณ  ซึง่เปนนกัเรียนช้ัน ป. ๕ ชวยกันเลาเสริมผูอาํนวยการโรงเรียน 

เมื่อกลาวถึงเมนูอาหารกลางวันที่พวกเขากินอยูทุกวัน

 “กับขาวที่ทําบอย แตกอนมีแกงจืด พะแนง พะโล แกงเทโพ 

ผลไมมีกลวย” เด็กๆ ชวยกันนึก  ที่มาใหมหลังแนวคิดอาหารเพ่ือสุขภาพ 

มีปลาดุกฟู กับปลาราดพริก แกงจืด ผัดถั่วงอกกับเลือดหมู ปลาทูตม

สายบัว และเห็นตรงกันวาตอไปน้ีอยากใหนักเรียนทุกคนไดกินอาหารท่ี

ปลอดภัย มีประโยชน มีคุณคา จะไดรักษาโรคไปในตัว

 ครูบูรณเลาวา ปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดเปลี่ยนเมนูอาหารกลางวัน

จากของเดิมท่ีปฏิบัติมาอยางซ้ําซาก และนักเรียนบอกวาไมอรอย

 “ตองเปลี่ยนบาง แตเด็กอาจคิดเรื่องอรอยอยางเดียว คุณครูมอง

เรือ่งคุณคาดวย  ไมเนนอรอย ผมไดยนิคําพดูหนึง่ของคณุสมคดิ ศรีสงัคม 

(สมาชกิวฒุสิภา) ซึง่แกเปนคนสขุภาพด ีอายยุนืวา กนิปลาเปนหลกั กนิผัก 

เปนยา กินกลวยน้ําวาเปนอาหารวาง เดินทางวันละ ๓,๐๐๐ กาว  แสดง

วาเนนกินผักกินปลา ผมวาของโรงเรียนใหมีปลาอยางนอยสัก ๑ มื้อตอ

สัปดาห”

 อยางไรก็ตามผูอํานวยการโรงเรียนวัดโตนดดวนยอมรับวา ยังไม

ไดเมนกูาํหนดวามอีะไรบาง  ทีผ่านมาในแตละสปัดาห จะมคีรทูาํรายงาน

มาวาทําอาหารอะไร ใชงบเทาไร เขาพิจารณาอนุมัติลงไป ซึ่งใชตรงนั้นดู

รายการอาหารวามีคุณคาทางโภชนาการหรือเปลา

 “ยังไมเกิดจากความตองการนักเรียนเทาไร กําลังประชุมตัวแทน

นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา กําหนดเมนูอาหารแนนอน ใน
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แตละสัปดาห กําหนดได ๒-๓ เดือนเพื่อเวียนเมนูเดิมกลับมาใหม” 

 ทางโรงเรียนโตนดดวน มแีนวความคิดวาอาหารท่ีผลติ ทัง้หมดจะ

ตองใชวัสดุในทองถ่ิน แตปญหาผูผลิตอาหารปลอดภัยยังสงใหโรงเรียน

ไดนอย เพราะกลุมพืช ผัก ที่ปลูกแบบไรสารพิษ เนนสงตลาดภายนอกท่ี

ความตองการยังมาก 

 “ผมพยายามสงเสริมใหผูปกครองปลูก เจรจากับตัวแทนจําหนาย

ที่ผลิต อยางผักปลอดสารพิษที่ผลิตแลวไปสงขายท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ  

วาถาโรงเรียนซ้ือจะใหราคาสูงกวาทองตลาด เพื่อสงเสริมการปลูก” ครู

บูรณเลา

 ทุกวันนี้มีกลุมเกษตรกรท่ีปลูกพืชแบบไรสารเคมีในพ้ืนที่กระแส-

สนิธุ ราว ๑๐ กวาราย สงขายโรงเรยีนม ี๒-๓ ราย  ผกัทีม่กันาํมาทาํกบัขาว

ใหนักเรียนรับประทานมักเปนจําพวกผักกาด ผักบุง แตงกวา ถั่วฝกยาว 

ถั่วงอก และมะเขือ

 หมดจากฤดูทํานา ชาวนาที่กระแสสินธุสวนหนึ่ง จะหันมาปลูก 

ถั่วเขียว ขาวโพด และพืชผักสวนครัว เกษตรกรหลายคนหันมาปรับเปน

พื้นที่สวนปลูกผักอยางถาวร โดยกลุมเกษตรปลอดสารพิษมีการต่ืนตัว

ระดับหนึ่งเชื่อมกับเครือขายเกษตรกรปลอดสารพิษในโซนคาบสมุทร 

สทิงพระ 

 ภรณ ดวงจกัร ครผููสอนวชิาการงานอาชพี เลาวา  ทีผ่านมาไดสงเสรมิ

ใหเด็กปลูกผักที่โรงเรียนเพื่อนํามาทําอาหารกลางวันดวย  ผักที่ปลูกบอย 

คือผักบุง ผักกาด และคะนา ที่ผานมาใชปุยคอก และกําลังเตรียมทําปุย

น้ําชีวภาพใชเอง

 “เราปลูกครบวงจร รวมทั้งเลี้ยงปลา เด็กปลูกผัก เราซื้อผักเด็ก 

ทําใหเด็กมีงานทํา มีรายได ผมสบายใจที่ผูอํานวยการขับเคลื่อนเรื่อง

โครงการอาหารสุขภาพ ผมสอนเด็กใหมีขาวกิน อยูสบาย ผมบอกวา มี

ดินอยู มีรูแทง (มีงานทํา-ฝกอาชีพใหเด็ก) มีแรงทํา (สงเสริมสุขภาพเด็ก

ดวย) ตามหลักท่ีวา คือ เศรษฐกิจพอเพียง” ครูภรณมองวา กระแสสินธุ 

เปนแหลงผลติอาหารอยูแลว สาํหรับอาหารปลอดภยัทีโ่รงเรยีน ผูอาํนวย

การและครูที่เกี่ยวของชวยกันดูแลอยู

 ครูบูรณเลาตอวา การปลูกผักของนักเรียนเปนสวนหน่ึงของ

วิชาการงานอาชีพ

 ที่ผานมาทางโรงเรียนกับผูปกครองชวยกันซื้อที่ดินเพิ่มมา ๓ ไร 

เพือ่ใชทาํการเกษตรและบอปลา  แตการเล้ียงปลายังไมคอยไดผล  แตผกั

ไดผลดีมีการปลูกวนเวียนตลอดภาคการศึกษา ผักที่ไดสวนหน่ึงนักเรียน

เอากลับไปกินที่บาน อีกสวนหนึ่งจําหนายใหโรงเรียน  

 “ผมกําหนดวาใหสงขายสหกรณ แลวใหสหกรณสงโรงอาหาร ถา

สหกรณซื้อไป ๑๒ บาท ตองใหฝายอาหารซ้ือ ๑๔ บาท ผมตองการวา

ถาชุมชนซื้อ ๑๐ บาท สหกรณตองซื้อ ๑๒ บาท สงฝายอาหาร ๑๔ บาท 

ซึ่งฝายโรงอาหารบอกวาแพงกวา แตบอกวาทําใหครบวงจร และเม่ือสิ้น

ปไดเงินปนผลเปนผลกําไรคืนใหเด็ก เปนการกระตุนใหนักเรียน” 

 ผูอํานวยการยังเตรียมจัดทําสปริงเกอร หัวฉีดน้ําอัตโนมัติสําหรับ

รดน้ําผักใหนักเรียนและจัดทําแปลงเกษตรแบบแปลงรวม (คอมมูน)  โดย

เดก็ไมตองรดน้าํ เพยีงแตมาดูแลปราบวชัพชืรวมกนั  เนนฝกกระบวนการ

กลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 

 “ผมไปรวมทําแผนกับเทศบาลตําบลกระแสสินธุอยู เขาระดม

ความตองการวา ในหมูบาน โรงเรียน วัด กลุมตางๆ มีปญหา ตองการ

ทําอะไรก็เสนอโครงการเขาไป โรงเรียนเขียนเขาไปดวย ขอความรวมมือ

เทศบาลสนับสนุน อยางโครงการการอาหารปลอดภัย เขาก็รับไว และ

โครงการอาหารปลอดสารพิษของชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชนไดหันมา

สนใจในเรื่องตรงนี้” 
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 การดําเนินการสมัชชาสุขภาพตําบลกระแสสินธุ ไดดําเนินการมา

อยางตอเน่ือง นายไพรัตน  พิทักษธรรม แกนนํา เลาถึงกิจกรรมสืบเนื่อง

อยางเชน การจัดงานอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนโตนดดวน สรางกระแส

อาหารปลอดภัยโดยการเชิญชวนชาวบานที่ผลิตอาหารปลอดภัย เอามา

โชวในงาน  มกีารเชิญผูเก่ียวของทัง้หมดไมวา ทองถิน่ หนวยงานเก่ียวของ  

เชน สํานักงานสาธารณสุข ซึ่งสามารถควบคุม ใหมาตรฐาน ออกปาย

รับรองผลผลิตของชาวบาน  กลุมองคกรตางๆ กํานัน ผูใหญบาน และที่

สําคัญคือ กลุมผูผลิตอาหารปลอดภัย 

 “สิง่ทีเ่กดิขึน้อยางชัดเจนจากสมัชชาสุขภาพท่ีกระแสสินธุคอื มกีาร

จัดต้ังกลุมขึ้นมาเพื่อผลิตขาวอินทรีย” นายไพรัตนใหรายละเอียดวา ใน

การขบัเคลือ่นเรือ่งอาหารปลอดภยั ทาํใหเรือ่งนีไ้ดถกูนาํเสนอเขาสูสมัชชา

สุขภาพ มีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลกระแสสินธุ มีสมาชิกที่จะ

มารวมทาํนาอนิทรยีจาก ๓ หมูบาน เริม่ครัง้แรกในฤดกูาลทาํนา ป ๒๕๕๓ 

นี ้ ซึง่หลังจากไดขาวมาแลวจะนาํมาแปรรปูเปนขาวซอมมอืเพือ่จาํหนาย

ในนามของกลุม 

 “เรื่องนี้ไดนําเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพ ซึ่งทางเทศบาลไดนํามา

เปนนโยบาย” นายไพรัตน กลาววาเทศบาลเขามาชวยชาวบานแลว เกีย่ว

กับอุปกรณในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ โดยเริ่มทดลองทํากอนฤดูกาล

ทํานา โดยเร่ิมจากการแปรรูปขาวซอมมือจากฤดูกาลท่ีแลวทดลองออก

จําหนายกอน โดยระหวางยังไมถึงหนานา ชาวนาหันมาปลูกผักปลอด 

สารพิษ แตก็เจอปญหาภัยแลง

 กจิกรรมอันสบืเนือ่งกับสมชัชาสุขภาพ สวนอ่ืนทีเ่กดิขึน้ไดแก การจัด

ถนนคนเดนิ และการทีโ่รงเรยีนโตนดดวนมแีนวทางชดัเจนวา ถาชาวบาน

ผลิตอาหารปลอดภัย จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด เพื่อเปนอาหารกลางวัน

กับเด็กนักเรียน ถือวาเปนความเชื่อมโยง  นอกจากน้ันมีการจัดกิจกรรม

หมูบานพอเพียง นําไปสูการจัดโฮมสเตยในพ้ืนท่ี สามารถยกระดับบาน

คลองโหน  เปนหมูบานมั่งมีศรีสุข ซึ่งรองรับการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย 

ได โดยมีบานเรอืนประชาชน ราว ๑๕-๒๐ ครวัเรอืนสามารถรองรับเรือ่งนี้

ได การพัฒนาสวนน้ี มกีารประชุมมาแลว ๓ ครัง้ มคีวามพรอม ๖๐-๗๐% 

คาดวาจะเปดตัวอยางเปนทางการในเดอืนสิงหาคม ป ๒๕๕๓ นี้  พรอม

กับกิจกรรมการแขงขันวิ่งที่จะจัดในพื้นที่ 

 “สวนนีย้งัสามารถเชือ่มตอกลบัมาเรือ่งอาหารปลอดภยัอกี เพราะ

นับวาจะเปนจุดขายสําหรับการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย” 

 นายไพรตันกลาววา หลงัจากนีจ้ะมกีารยกระดบัการทาํงานสขุภาพ

ในพื้นท่ี โดยการผลักดันใหเกิดธรรมนูญสุขภาพตําบลกระแสสินธุ ซึ่ง

เทศบาลตําบลกระแสสินธุจะสนับสนุนเต็มท่ี 

สมัชชาสุขภาพตําบลพิจิตร 

 “รวมพลคนพจิติร ๕ รัว้รวมใจตานภยัยาเสพตดิ” เมือ่ ๒๙ กนัยายน 

๒๕๕๒ มผีูมารวมงานราว ๔๐๐ คนแสดงใหเหน็ความรวมมอือยางแขง็ขนั

ของชาวตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ทั้งฝาย บาน วัด 

โรงเรียน ราชการ และการเมืองทองถิ่น 

 งานจัดขึ้น ณ ศาลาโรงเลี้ยง สํานักสงฆโคกพะยอม ติดกับ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) พิจิตร ในวันที่ฝนตกสลับ

แดดออก บรรยากาศกอนเที่ยง อวลกลิ่นหอมยั่วน้ําลายจากน้ําแกง

ขนมจีนที่นํามาเลี้ยงรับรองผูมารวมงานทุกคน

 บายโมงพิธีเปดโดยนายสมพิศ หาญณรงค นายอําเภอนาหมอม 

จูๆ  เกดิลมอือ้องึมาพรอมเมด็ฝนกระหน่าํหนกัเลนเอาเตน็ททัง้หลงัเกอืบ

ถูกยกปลิวตามแรงลม แตพนชวงเวลานาทีนั้นไปแดดกลับมาสวางจา ทุก
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อยางกลับมาสงบเหมือน

ไมมีอะไรเกิดขึ้น 

 ใครคนหน่ึงอดไม

ได  เอยถึงสิ่ งศัก ด์ิสิทธิ์  

ทํานองว่า ฤาผู้ปกปักษ์

รกัษาทองถ่ินนี ้จะมาแสดง

ตัวตนใหไดรับรูกระมัง 

 งานวันนั้นหลอมรวมกิจกรรมสมัชชาสุขภาพตําบล ๕ รั้วรวมใจ

ตานภัยยาเสพติด และการยอนตํานานทองถ่ินเขาเปนเนื้อเดียว ไฮไลท

อยูที่การเปดเวทีละคร ๕ เรื่องควบ  

 ตํานานชุมชนหลายแหงเคยถูกเลาขานสงตอมาตามกระแสเวลา

แบบปากตอปาก กําลังสะดุดหยุดลงในโลกของคนรุนปจจุบัน ที่ชื่นชม

ตาํนานอืน่ผานสือ่หลากหลายรูปแบบ  แตวนัน้ันตาํนานตาํบลพิจติรกําลัง

ถูกฟนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

 ทกุสายตาจบัจองตรงไปยังลานปูนยกสงูในโรงเลีย้งทีด่ดัแปลงเปน

เวทีละครขนาดยอม ดวยความต่ืนเตนกบัความใครรูในส่ิงทีก่าํลงัมาปรากฏ 

 นายอนันต แกวชนะ กํานันตําบลพิจิตร แกนนําสมัชชาสุขภาพ

ตําบลพิจิตร เลาความเปนมาเปนไปของการจัดงาน  ไมลืมจะกลาวถึงวา

มาถึงวนันีไ้ดอยางไร  การเขามาเคล่ือนเร่ืองสุขภาพของตําบลเล็กๆ แหงนี ้

เริม่มาจากการทาํแผนสขุภาพตาํบล ทีส่ามารถดงึความสนใจของประชาชน

ใหมารวมตวักนัได ผานกิจกรรมปรวิาสกรรม พธิกีรรมทางศาสนาทีค่นทัง้

ในพืน้ทีแ่ละตางพืน้ทีม่าเขารวมราว ๒,๐๐๐ คน  เปนการเชือ่มโยงสขุภาพ

ทางดานอารมณของประชาชน กศุโลบายดึงครอบครัวเขาวดั สรางแกนนํา

ครอบครัวตวัอยาง สรางความสามัคครีวมแรงรวมใจในชุมชน  เปนกิจกรรม

ที่นําไปสูความเคลื่อนไหวทางสุขภาพอื่นๆ ตามมา  

 อยางท่ีนายประมวล แกวชนะ นายก อบต.พจิติร เคยกลาววางาน

ทาํใหเกดิการรวมตัวของแนวรวม กาํนนั ผูใหญบาน กลุมองคกรตางๆ ใน

ชุมชน ทั้งโรงเรียน วัด โรงพยาบาล  อสม. กองทุนแมทุกหมูบาน กลุมปุย

ชวีภาพ ผูนาํธรรมชาติ กลุมฟนนาราง กลุมถัว่ลสิง กลุมวฒันธรรม เปนตน 

 กระบวนการดังกลาว ตอเน่ืองมาถึงสมัชชาสุขภาพ ทําใหมอง

ปญหาของชุมชนเดนชัดอยางหนึ่งคือปญหายาเสพติด โดยเฉพาะในหมู

วัยรุนท่ีมีเด็กติดยา และมีแนวโนมวาอาจจะเพ่ิมขึ้น ถาสังคมไมชวยกัน

ดูแล ปญหาใหญเกินกวาจะรับมือโดยการปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งแก

ปญหาในเรื่องนี้ 

 อนนัต กลาวยอมรับวาปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญของชุมชน  

จากการสุมพบ ๖๐ กวาราย ยงัมทีีไ่มเปดเผยตัวอกีจาํนวนหน่ึง ทาํอยางไร 

ไมใหขยายวงกวาง ปองกันคนที่ยังไมเสพไมใหเขาไปเก่ียวของ สราง

ภูมิคุมกันใหคนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยูกับพี่นองประชาชนชนทุกคนมาชวยกัน 

 กํานันตําบลพิจิตรไดกลาวถึงละครท่ีกําลังจะเบิกโรงวาจะมีการ

บันทึกการแสดงละครเปนวีซีดีเพื่อจําหนายทั่วไปในราคาชุดละ ๕๐ บาท 

 “ดูละครแลวยอนดูของจริงวาเราจะทํากันอยางไร การแกปญหา

ยาเสพติดจะไมมีการกลั่นแกลงปรักปรํากับใคร แตขอใหทุกคนชวยกัน

ดูแลลูกหลานรวมกันนะครับ” 

 จากนั้นเปดตัวละครเรื่องแรก “ตํานานวังทวด” แสดงโดยนักเรียน

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ผูเขียนบทและกํากับคือครูสาโรจน สังขวรรโณ 

ผูคนควาขอมูลตํานานวังทวด แองน้ําขนาดใหญกลางปา

 เด็ก ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดเนินพิจิตร ชวยพาผูชม

เดินทางกลับเขาไปในตํานาน สมัยกอนวังทวด เปนวัง (แองน้ํา) ใหญ 

น้ําใสและลึก พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณทั้งปาไมและสัตวน้ําตาม

ธรรมชาติ 
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 ใกลวงัทวด มผีูคนไปสรางบานเรือนอาศัยอยูทางทิศใต ซึง่บริเวณ

นั้นลักษณะเปนที่ราบมีสายน้ําไหลผาน มีสวนทุเรียน สวนเงาะ สวน

จําปาดะ เรียกชุมชนแถวน้ันวาบานขุนขอน เนื่องจากไมตนไมใหญลมอยู

นานหลายสบิป  จนขอนไมมเีหด็ขึน้เตม็คลายขน ชาวบานเรยีกวาขนขอน 

ตอมาเพ้ียนเปนขุนขอน

 “ในวังทวดมีทวดเปนงูใหญเฝาอยูในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา จะมีถวยชาม

ลอยข้ึนมาเต็มอยูในวัง” ครูสาโรจนทําหนาท่ีผูเลาดําเนินเร่ือง 

 เมื่อมีงานการตามประเพณี มีความจําเปนตองใชถวยชาม ชาว

บานขุนขอนจะนําธูปเทียน หมากพลู ไปอธิษฐานขอถวยชามที่วังทวดมา

ใชเปนประจํา ใชเสร็จแลวตองทําความสะอาดแลวเอาไปคืนยังที่เดิม 

 เหตกุารณตอมาชาวบานกระทาํการไมเหมาะสมหลายประการ ทัง้

ไมคนืถวยชามใหทวด  คนืไมครบบาง ทาํสกปรกบาง ทวดจงึไมใหถวยชาม

ชาวบานใชอีกตอไป จึงไมพบวามีถวยชามลอยข้ึนมาอีกเลย 

 ครั้นมาถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ ยุคสงครามโลกคร้ังที่ ๒ เกิดอหิวาตกโรค

ระบาด ชาวบานที่อยูบานขุนขอนอพยพมาอยูที่หมู ๑ ตําบลพิจิตร จน

ปจจุบัน

 ละครเวทีฉบับชาวบาน เรียกรอยย้ิม หัวเราะ สลับเสียงกร๊ีดแบบ

เดก็รุนใหมอยูเปนระยะ ยงัมกีารนาํเอาการเลนจบัเขในน้าํซึง่เปนการเลน

ของเด็กแบบโบราณสอดแทรกเอาไวในฉากหน่ึง เปนวัฒนธรรมทองถ่ิน

กําลังสูญหายไปอยางถาวร 

 ละครเร่ืองที่สองวาดวยตํานานควนสําหรุด เนินเขาประจําตําบล 

นักแสดงหลักเปนนายป ปราชญภูมิปญญาประจําตําบลพิจิตร ดวยท่ีนี่

เปนถิ่นหนังตะลุง โนรา อันเลื่องชื่อแหงหนึ่งของจังหวัดสงขลา 

 บํารุง  แกวเรืองรองอายุ ๖๐ ป อยูบานเลขท่ี ๕๙ หมู ๓ ตําบล

พิจิตร ผูสืบคนประวัติควนสําหรุด และบรรยายหลักบนเวทีละครเรื่องนี้  

เลาวา ทีม่าของควนสําหรุด มมีา ๒๕๕๒ ปแลว สมัยกอนในเวลาชวงเย็น 

๔-๕ โมง ประชาชนในตําบลพิจิตร มองไปทางควนหรือเนินเขาสําหรุด 

จะมองเห็นคลายผาสีขาว หรือคลายยาง (พารา) แผนตากอยูบนควน บน

ตนไมตนหนึ่ง ไมวาจะมองจากตรงไหนก็จะเห็นจุดเดียวกัน  แตถาเขาไป

ตรงน้ัน จะไมเหน็อะไรท้ังสิน้ แมกระท่ังกิง่ไมสกัใบไมมรีอยหัก ใบไมสกัใบ

ไมมีรอยขาด จึงสมมติกันมาวาตาสําหรุดมาอยู แตไมมีใครรูชื่อเสียงเรียง

นาม ไมเคยมีใครพบตัวตนของตาสําหรุด (ตาสําหรุดภาษาชาวบานเรียก

ผูชายนุงขาวหมขาวมาปฏิบัติธรรม) 

 บนควนสําหรุดยังมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เปนบอน้ําในหินอยู ๓ ลูก ลูกท่ี

หนึ่งเรียกวาบอเรือ ลูกที่สองเรียกวาบอกระทะ ลูกที่สามเรียกวาบอขัน 

ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกวานั้น ก็คือ ถาใครเขาไปบุกรุก หรือทําลายปาไมในเขาลูก

น้ี ก็จะมีอันเปนไป ใครขึ้นไปบุกรุก แผวถางเอาท่ีดินมาเปนของตัวเองจะ

ถูกคําสาป ถึงตาย 

 ปจจุบันบนยอดควนสําหรุดมีภิกษุสงฆรูปหนึ่งขึ้นไปตั้งเปนศูนย

ปฏิบตัธิรรมและเปนสถานทีท่องเทีย่วของตาํบลพิจติร เคยมคีนเสนอความ

คิดทําโครงการที่จะทําเปนหอดูดาวซ่ึงมีความเปนไปไดในอนาคต

 บํารุง ยังเปนผูสืบคนประวัติทวดโคกโหนด อันนํามาสูละครเร่ือง

ที่ ๓ วาดวย ตํานานทวดโคกโหนด

 โคกโหนดมีพื้นที่ ๒ งาน อยูติดถนน ที่หมู ๓ ตําบลพิจิตร ปจจุบัน

บรเิวณนัน้มีตนตาลโตนด ๓ ตน มศีาลาอยู ๑ หลงั ซึง่สรางขึน้มาใหม และ

ศาลพระภูมิ ๑ หลัง สวนของเดิมเคยมีไดพังไป เดิมบริเวณดังกลาวเปนที่

สูง จึงเรียกวาโคกโหนด ตอมาปูจวด บานจิตร กับปูแดง บานทุงโหนด ซึ่ง

เปนพี่นองกัน ไดสรางศาลขึ้น  ๑ หลัง และไดนํารูปทวด (สิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน

เปนท่ีเคารพสกัการะของคนในชมุชน) ทาํมาจากไม มาไวทีศ่าลา ประกอบ

ดวย ทวดงู ทวดชาง และทวดเงาะ ซึ่งรูปทวดดังกลาวมีคนเคารพบูชามา
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จนถึงทุกวันนี้ 

 ชาวบานบนบานทวดโคกโหนดมีหลายเร่ือง เชน ววั ควาย สญูหาย 

ลูกหลานสอบเขาทํางาน สวนใหญไดตามประสงค การแกบนทําโดย

โนราดิบ ลูกประทัด ติดทอง ไขตม กวยเตี๋ยว และอาหารคาวหวาน 

 “การท่ีผมสืบคนตํานาน ทําใหคนหันมาสนใจเร่ืองแบบน้ีมากข้ึน 

ที่ไมสนใจก็มาพูดถึง ในกลุมเด็กๆ ที่ไมคอยรู ก็ไดรู  คิดวาเปนส่ิงที่เราจะ

ทําตอไป ไมเฉพาะวันน้ีเทาน้ัน คงจะมีกิจกรรมตอไปอีก” บํารุงวา

 ละครตํานานเรื่องสุดทาย วาดวยตํานานถ้ํานางเลือดขาว เรื่อง

นี้แสดงโดยบรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ โรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา อีกแหงหนึ่งในตําบลพิจิตร 

 ละครเดินไปตามเน้ือเรื่องของกนกภรณ เพชรสกุล ครูโรงเรียนวัด

พรหมประดิษฐ เปนผูสืบคนตํานาน เรื่องมีวา อดีตกาลนานมาแลว ณ 

เทอืกเขาคนัหลาว ซึง่เปนเทอืกเขาดานตะวนัตกของตาํบลพจิติร เปนแหลง

ที่มีสมุนไพร และขมิ้นขาวอยูจํานวนมาก

 ยังมีถ้ําลึกลับเปนท่ีอาศัยของหญิงสาวหนาตาสวยงามนางหน่ึง 

เธออาศัยอยูในถํ้าและกินขมิ้นขาวเปนอาหาร จนผิวพรรณขาวผองเปน

ยองไยประดุจด่ังเลือดนางน้ันเปนสีขาว นางทอผาใชในวัน ๘ ค่ํา และ 

๑๕ ค่ํา 

 วันหน่ึงขณะที่ชาวบานไปเก็บของปาก็ไดยินเสียงทอผาดังข้ึน จึง

เกิดความกลัวนําเรื่องที่ไดยินไปปรึกษาพระภิกษุรูปหนึ่ง พระจึงชวน

สามเณรออกเดินทางไปบิณฑบาต ณ บริเวณนั้น หญิงสาวก็ออกมาใส

บาตรดวยขมิ้นขาว ฝายสามเณรเห็นหญิงสาวก็แอบหลงรัก 

 เกดิเรือ่งราวขึน้เมือ่วนัหนึง่พระเกดิอาพาธไมสามารถไปบณิฑบาต

ได เณรอาสาไปบิณฑบาตแทน เมือ่หญิงสาวคนงามจากถํ้าในเขาคันหลาว 

ลงมาใสบาตร เณรผูหลงความรักจนหนามืดตามัวไดทําการปลุกปล้ํา 

 นางตอสูจนเณรสลบไป ฝายหญิงสาวคิดวาเณรเสียชีวิต แลวจึง

ปดปากถ้าํดวยกอนหนิและหนไีปอยูทีเ่ขารกัเกยีรต ิ(ภเูขาอกีแหงในจงัหวดั

สงขลา) วากันวาปจจุบันถํ้านี้ยังมีอยู แตไมสามารถเขาไปถึงขางในได

เพราะมีกอนหินปดปากถํ้า มีเพียงชองเล็กๆ และตํานานเลาขานสูกันฟง

เทานั้นเอง  

 ละครเรื่องสุดทายบนเวทีวันนั้นชาวบานตําบลพิจิตรรวมแสดง 

เนือ้เรือ่งสะทอนความเปนจรงิของปญหายาเสพตดิทีเ่กดิขึน้ในชมุชน การ

มั่วสุมของวัยรุนติดยา ถึงการกออาชญากรรม อันสงผลกับผูเก่ียวของ 

ตั้งแตผูเสพเอง ครอบครัว  เจาหนาท่ีบานเมือง สังคม  แกนของเรื่องชี้ให

เหน็วา พอแมผูปกครองมกัเขาใจวาบตุรหลานของตวัเองเปนคนดี หางไกล

จากยาเสพตดิ ทัง้ท่ีในความเปนจรงิพวกเขาเมือ่อยูนอกสายตาของพอแม 

กลับทําตัวอีกแบบหนึ่ง ซึ่งกวาพอแมจะรับรูบางทีก็สายเสียแลว  

 ทางออกของปญหา ทีล่ะครพยายามบอกคือถงึเวลาท่ีทกุฝายตอง

จับมือรวมกันแกปญหาอยางจริงจัง สอดคลองกับจังหวะสุดทายของงาน

ที่มีการประกาศเจตนารมณรวมกันเปน ๕ รั้วรวมใจตานภัยยาเสพติด 

 เทคนิคเวทีสมัชชาสุขภาพตําบล โดยใชการละครท่ีพิจิตรนับวานา

สนใจ ทําใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ทําใหเห็นวาการละครสามารถนํามา

เปนเคร่ืองมอือยางหนึง่ทีน่าํมาประยุกตใชสาํหรับเรยีนรูไดลกึซ้ึงกวา ละคร

ชาวบานท่ีไมตองยดึหลกัทฤษฎกีารละคร แตใชคนท้ังตาํบลมาชวยกนัเลน

ชวยกันดู นับวาเปนการสรางการมีสวนรวมไดแบบธรรมชาติ ไมมีกําแพง

อะไรมาขวางกั้น คนถนัดเขียนบท ถนัดแสดง หรือถนัดดู ยอมเปนสวน

หนึ่งสวนใดได 

 ไมแปลกท่ีละครแบบงายๆ ของชาวบาน นักแสดงจําเปนชนิด

คนคุนเคยกับผูชมคนกันเอง บทละครยกเหตุการณในชีวิตประจําวันมา

สอดแทรก ทั้งหยอดมุกแซวผูชมที่มีตัวเปนๆ อยูตรงหนา จึงสรางความ
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ตื่นเตน ฮือฮา ตลอด ๓ ชั่วโมงของบายวันนั้น 

 เปนคร้ังแรกของทองถิ่นท่ีมีการพูดถึงตํานานดังกลาวอยางเปน

ทางการ ทาํใหชาวบานทัว่ไปหันมาสนใจดวย ทกุวันน้ีทาํใหชาวบานทัว่ไป

หันมาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติกันมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน     

 เปนรูปแบบใหมของสมัชชาสุขภาพ ขณะที่เนื้อหาสามารถสอด

แทรกเร่ืองราวสําคัญไดงายกวา รูปแบบการนั่งคุย ปรึกษา หรือประชุม

โดยทั่วไป  จากปญหาชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาซับซอน

ยากจะแกดวยวิธีในเชิงเดี่ยว ทางสมัชชาสุขภาพหันไปนําเสนอเน้ือหา

เชิงวัฒนธรรมโดยการนําเสนอตํานานทองถิ่น เปนการปูพื้น เพื่อใหเขา

มาสูแกนกลางปญหา เดก็รุนใหมไดรบัรูตาํนานถิน่ เกดิความภาคภมูใิจใน

ทองถิ่นของตนเองกอน  

 ละครเรื่องที่หาพูดถึงปญหายาเสพติดอันเปนปญหาตรงจุด  ตีแผ 

และใหทางออกสําหรับผูเกี่ยวของ เปนการปลุกใหสังคมตื่นรู  ยอมรับแก

ปญหาน้ีดวยกัน  ไมปลอยใหปญหาอยูในซอกหลืบ โดยสังคมไมมสีวนใน

การจัดการ 

 จังหวะทายละคร เวทีสมัชชาสุขภาพตําบลไดเชิญผูเกี่ยวของข้ึน

ประกาศนโยบาย ๕ รั้วรวมใจตานภัยยาเสพติด อันประกอบดวย

 รัว้ชายแดน  ประกาศการปฏบิตั ิเสรมิความเขมแขง็สกดัก้ันยาเสพ

ติด ดวยการจัดกําลังปฏบิัติการลาดตระเวน  จัดจุดตรวจ จุดสกัดเสนทาง 

จัดกําลังปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติด จัดตั้งอาสาสมัครประชาชนในทุก

หมูบาน จัดทําแผนยุทธการสกัดก้ันยาเสพติดเฉพาะบริเวณ และปฏิบัติ

การสกัดกัน้ยาเสพติดในเชิงรกุ ดวยการดําเนินการทางการขาว การรวมมือ

กบัหมูบาน อาํเภอใกลเคยีง เพือ่รวมกันปราบปราม สกดักัน้ ลาดตระเวน

รวม 

 รั้วชุมชน ประกาศการจัดอบรม สมาชิก To Be Number one  จัด

เขาคายพทุธบตุรของเยาวชน จดัการแขงขนักฬีาในชวงปดภาคเรยีน เสนอ

กฎของหมูบานกับผูเกีย่วของยาเสพติด เสนอปรับเงินของผูเสพยาเสพติด

เขามาพัฒนาหมูบาน ไมใหผูเสพยาเสพติดเขารวมกิจกรรมของหมูบาน  

จดัตัง้กลุมเยาวชนภายในหมูบาน ตาํบล ปองกนัไมใหเด็กเขากบักลุมเส่ียง  

จดัคายเยาวชนท้ังตาํบล และจัดทาํแบบสอบถามถึงความตองการของเด็ก

และเยาวชน

 รั้วสังคม นาง ส.มัศยา ปุรัษกาญจน ปลัดอําเภอฝายความ

มั่นคง อําเภอนาหมอม ซึ่งเขามามีสวนกับสมัชชาสุขภาพตําบลพิจิตร

คอนขางมาก เธอข้ึนมาประกาศวาจะจัดชุดออกตรวจตราพื้นท่ีโตะ

สนุก โตะบอล การมั่วสุม

แกงคมอเตอรไซค สถาน

บนัเทงิ สถานประกอบการ 

จดักาํลงัตาํรวจจราจรตรวจ

ผู ขั บขี่ รถ จักรยานยนต

ภายในตําบล เพื่อปองกัน

เยาวชนขับขี่ไปในทางไม

ถูกตอง จัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อจัดลานกีฬาประจําหมูบานทุกหมูบาน จัด

ซื้อเครื่องดนตรี และจัดครูฝกสอนมาสอนเยาวชน ในพื้นท่ีตําบลพิจิตร 

เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดลานกีฬาสําหรับเยาวชน 

เพื่อใหเยาวชนแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

 “ผูปกครองใหกญุแจมอเตอรไซคกบัลกูตัง้แตเด็กอยู ป.๔ ซึง่ถอืวา

ไมถูกตอง ตอนี้เราจะจัดพื้นที่ใหเยาวชนไดแสดงออก”  

 รั้วครอบครัว เสนอแนวทางการเลี้ยงดูลูกท่ีถูกตอง ทํากิจกรรม

โครงการครอบครัวประสานใจตานภัยยาเสพติด
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 ตวัแทน อสม. ทีม่าประกาศรัว้ครอบครวั กลาววา  พอแมตองเปน

ตัวแบบของลูก ถาอยากใหลูกเปนคนดี พอแมตองเปนคนดี  ตองทําดีให

ลูกดู  

 รั้วโรงเรียน กนกพร เพชรสกุล ตัวแทนร้ัวโรงรียน ขึ้นมาประกาศ

วาหลังจากรวมทําสมัชชาสุขภาพกันมาหลายระยะ  ทาํใหมพีนัธกิจรวมกัน

คือ การดูแลนักเรียนอยางเปนระบบ  การที่ไดลงไปเย่ียมบานเด็ก  ทําให

รูปญหา แนวทางชวยเหลือ และผูเกี่ยวของทั้งหมดอยางเปนระบบ กิจร

รมท่ีจดัแลว คอื การสงเสริมประชาธิปไตย สรางวินยันักเรียน กจิกรรมพอ

แมลูกผูกพัน เอาความรูเรื่องการเล้ียงลูกลงสูครอบครัว โรงเรียนจัดคาย

เรียนรูสูภัยยาเสพติด  

 “จากการจดัสมชัาสขุภาพไดนาํเอาปญหายาเสพตดิเขาสูการเรยีน

รูของสถานศึกษา” 

 ในวันนั้นนอกจากบทบาทชัดเจนในเร่ืองของการนําเด็กกลับไปสู

ตํานาน สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นตัวเอง ยังเสนอนโยบายรวมตาน

ยาเสพติด อยางเชน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมประชาธิปไตยและ

วินัยนักเรียน  กิจกรรมครอบครัวตัวอยาง กิจกรรมพอแมลูกผูกพัน  และ

กิจกรรมคายเรียนรูสูภัยยาเสพติด (๓ ประสาน บาน วัด โรงเรียน) 

 ถามองถึงการท่ีนายสมพิศ หาญณรงค นายอําเภอนาหมอม ให

ความสําคัญกับงานนี้ ขนาดเดินทางมาเปนประธานนั่งรับชมละคร และ

เปลือยประสบการณการตอสูกับยาเสพติดในชีวิตราชการมาทุกรูปแบบ

อยางไมปดบัง 

 นายอนันต แกวชนะ กาํนนัตาํบลพจิติร ย้าํถงึความเขมแขง็ของ ๕ 

รัว้ ประกาศวสิยัทศัน พนัธกิจ และยทุธศาสตร แกปญหายาเสพตดิรวมกบั

ฝายปกครอง  ประกาศวาแมการแกปญหายาเสพติดไมใชเรื่องงาย โดย

เฉพาะในกลุมผูใหญ แตตองไมเพิ่มไปกวาท่ีมีอยู  และตองหาทางลดท่ีมี

อยูดวย จนไมเหลือ  

 “ทุกอยางนําความสุขกลับมายังชุมชน สมัชชาสุขภาพทําใหเห็น

แนวทาง กจิกรรมการแกปญหา การนําเอาละครมาเลาตาํนาน เพราะเปน 

จุดเริ่มตนของชุมชนที่ดีงาม เราเร่ิมมาจากตรงนั้น พี่นองตองใหกําลังใจ

เพ่ือขับเคล่ือนตอไปใหสําเร็จภายใน ๕ ป ซึ่งคิดวาเราทําได เราตองไป

บอกคนทีบ่านดวยวา ใน ๓ ชัว่โมงทีเ่รามาอยูตรงนี ้วามีอะไรเกดิขึน้บาง”  

 กํานันอนันตบอกวาทุกอยางท่ีเสนอมาจากเวทีสมัชชาสุขภาพ  

แตจะเปนไปได โดยความรวมมือของพ่ีนองประชาชนทุกคน เพื่อแกไข

ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูคือปญหายาเสพติด โดยคาดหวังวาไมเกิน ๕ ป 

ตําบลพิจิตรจะปลอดยาเสพติด ๑๐๐% ถาชุมชน ภาครัฐ ใหความรวมมือ

สมชัชาสขุภาพทีพ่จิติร ไมไดแยกสวนออกไป หรอืมีเคาโครงการเดนิ  แตไม

ไดยดึรปูแบบตายตัว ทัง้หมดเปนจกิซอวทีต่องมาตอกนัเพ่ือเปนพลังรับมือ

ความเปล่ียนแปลงทั้งหลายอันไรขอบเขต และการคาดเดาไดลวงหนา 

 กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอนันตเปดเผยอีกครั้งวา การ

ขับเคล่ือน ๕ รั้วปองกันยาเสพติด มีความเปนรูปธรรมทุกดาน โดยร้ัว

ชายแดน มกีารจดัเวรยามตรวจตรารัว้โรงเรยีน กาํลงัมีการจดัคายนกัเรยีน

เกี่ยวกับปญหายาเสพติด มีโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐเปนศูนยกลาง รั้ว

ครอบครัว  มกีจิกรรมชวนครอบครวัเขาวัด ภายใตโครงการจดังานปรวิาส

กรรมที่สํานักสงฆโคกพะยอม เปนปที่ ๓ เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

ที่ผานมา มีประชาชนมารวมในคืนสุดทายของงานราว ๑,๕๐๐ คน รั้ว

ชุมชน มีการจัดการแขงขันกีฬาพิจิตรสัมพันธ ระหวางเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม เนนการแขงขันฟุตบอลในหลายกลุม และกีฬาพื้นบาน  ทาง

ดานรั้วสังคม ไดจัดการออกตรววจสถานบริการในพื้นทีเปนประจํา

 “สิ่งท่ีเกิดขึ้นขณะน้ีคือ ชาวบานไดหันมาใหความรวมมือ ทําให

ปญหายาเสพติดลดความรุนแรงลง มีสมัชชาสุขภาพเกิดขึ้น ทําใหชาว
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บานไดรับรูปญหา จึงมีการแจงขาวใหรับรูวาปญหาในชุมชนเราอยูที่ไหน 

ผูปกครองที่เกี่ยวของ จากที่ไมรู ก็รับรู แลวหันมารับฟง เขาใจ ใหความ

รวมมือ สําหรับการบําบัด หรือตักเตือนลูกหลานของเขา ”

 นายอนันต กลาวยอมรับวาการแกปญหากับกลุมที่ติดยาอยูแลว

อาจเปนเรือ่งยาก แตการปองกนักลุมเสีย่งไมเขาไปเกีย่วของเสพยาถอืวา

สามารถทําได ซึง่อานสิงสนาจะมาจากการนาํเสนอปญหาในรูปแบบละคร 

ทําใหชาวบานสนใจ และเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดงาย แมแตการใชละคร

สําหรับฟนตํานานทองถิ่นเองคนก็หันมาสนใจในเรื่องใกลตัว ยังมีการคุย 

เผยแพร อยางที่ไมเคยมีมากอน 

 เสกสัน  เห็นว า

สิ่งท่ี อบต.จะทําได มีแต

สนับสนุนงบประมาณ 

กิจกรรมสงเสริมกีฬา หรือ

นํากลุมเส่ียงไปอบรม เขา

คายตอสูยาเสพติด “เรื่อง

ยาเสพติด ผมตอตานหัว

ชนฝาอยูแลว ” 

 เขาพบวากลุมวัยรุนในพ้ืนท่ีเขาไปเกี่ยวของกับปญหายาเสพติด

คอนขางมาก ปญหาซับซอน เกี่ยวโยงกับผูคา และเจาหนาท่ีบานเมืองที่

มีสวนจับกุม ปราบปราม

 กอนหนานี้สํานักงานจุฬาราชมนตรีสงขลาและชุมชนอิสลาม 

ลงประชามติวาบุคคลที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หากผูนั้นเสียชีวิต คนอื่นจะ

ไมเขารวมละหมาดในพิธีศพ  แตการใชระเบียบดังกลาวในความเปนจริง

ไมอาจรูไดชัดเจนวา คนที่ตายเกี่ยวของยาเสพติดจริงหรือไม จากขอเท็จ

จริงไมชัดหรือเลือกปฏิบัติจากความชอบชังสวนตัวของผูคน ทําใหสังคม

แตกแยก ระเบียบดังกลาวจึงถูกเมินเฉย ยกเลิกไปในท่ีสุด 

 การแกปญหาตอมา ทางผูนําศาสนาคือโตะอิหมามพยายามสอน

ประชาชนใหหางยาเสพตดิ สาํหรบั อบต. สะกอม หลงัจดัอบรมใหกบักลุม

เส่ียงแลว ไดทําปาย สโลแกน เกี่ยวกับยาเสพติดท่ีเด็กชวยกันคิดในคาย 

ไปติดตามหมูบาน ทั่วตําบล

 “ขอความในปายไวนิล ก็อยางวา คุณภูมิใจหรือไมที่หมูบานของ

คณุไดอนัดบัหนึง่ยาเสพตดิ หรอืบอกวาอยายุง ยาเสพตดิเปนพษิเปนภยั”

 กลุมสนับสนุนตอตานยาเสพติดของตําบลสะกอมประกอบดวย 

๔ เสาหลัก คือ  สมาชิก อบต. กํานันผูใหญบาน  ปราชญชาวบาน และ

สมัชชาสุขภาพตําบลสะกอม

 เสกสัน ซาหีมซา นายกองคการบริหารสวนตําบลสะกอม อําเภอ

เทพา ยอมรับวาปญหายาเสพติดเปนปญหารายแรงอันดับหนึ่งของพ้ืนที่

โดยยาเสพติดที่กําลังระบาดสรางปญหามาก คือนํ้ากระทอม และยาบา 

 “สมัชชาสุขภาพตําบลสะกอม เราจึงมุงไปที่ปญหายาเสพติด  แต

ประสบปญหาตลอด เพราะเราไมมีอํานาจ ไปจับกุม หรือดําเนินการอ่ืน”
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โตะอิหมาม แตเสกสันยอมรับวา คนกลุมนี้ก็ไมไดรวมมือทั้งหมด บางคน

เมนิเฉย สวนท่ียอมรับและทํางานน้ีดวยกันไดมาคุยถึงรายละเอียดปญหา 

หาทางสงเสริมเรื่องกีฬา ดนตรี ศาสนา เพื่อใหเยาวชนหันมาทางที่ดี  

“บางทีผมก็กดดันเจาหนาที่เกี่ยวของโดยตรงเพราะเรารูปญหา” 

 ในทางสมชัชาสขุภาพ  สิง่ท่ีเปนรปูธรรมคอืสงเสรมิการเรยีนรู ผาน

ทางศาสนา เพราะเหน็วาวยัรุนทีเ่ขาสูระบบศาสนาจะไมยุงยาเสพตดิ ตาม

หลกัศาสนานัน้คนยุงเกีย่วกับยาเสพตดิถอืวาบาปมาก การนาํคนเขาสูหลัก

ศาสนา ยังทําใหพวกเขาคิดไดหลายเรื่องตอการกระทําความผิดตางๆ  

 “เราสงเสริมศาสนาท้ังพุทธและมุสลิม ตําบลสะกอมมีพุทธ ๔๐% 

ทีเ่หลืออสิลาม คนทีน่ีไ่มไดแตกแยก มคีวามรักสามัคค ี หนนุเสริมเอ้ือกัน 

การทํางานแกไขปญหาสังคมทั้งหมดจะเปนแผนของ อบต.”

 เสกสันยอมรับวา ปญหายาเสพติดเปนเร่ืองใหญและยากตอ

การแก บางพื้นที่พบวาแกไมตรงประเด็น สวนชุมชนเองไมกลาเขาไปยุง 

เพราะพวกคายาเปนพวกมีอิทธิพล หรือเกรงอยูลึกๆ อยางหวาดระแวง

ถึงอํานาจมืดที่มองไมเห็น

 “ภาวะยาเสพติดสงูขึน้เนือ่งจากวาผูคาถกูจบัไปแลวยงัปลอยกลับ

มาได  คนคายานัน้มรีายไดด ียัว่ยวนมาก บางครอบครวัทาํรายไดจากการ

คายา แสนสองแสนในหนึ่งเดือน พอจะกระตุนใหคนอื่นทําตาม ไมมีการ

ปราบปรามหรือปราบปรามไมจริงจัง มันก็เลยขยายวงกวาง แตในสวน

ของเด็ก หรือผูนําศาสนา เขาตระหนักมากข้ึน ภาคศาสนาเขาพยายาม

เอาเรื่องนี้เขาเปนประเด็นหลักของการอบรมส่ังสอน” 

 อธรรมกับคุณธรรมกําลังตอสูกันที่สะกอม แฝงไปดวยอํานาจเงิน 

อาํนาจมืด นายก อบต.สะกอมมองวาปญหาแบบน้ี  เลนกันตรงๆ ไมไดที

เดียว ยิ่งการสูกับระบบนอกกฎหมายเปนเรื่องยาก ตองอาศัยกุศโลบาย 

“การประชุมชาวบาน ผมจะพูดเรื่องนี้ตลอด วาพ่ีนองตองระวังลูกหลาน

ของเรา ยาเสพตดิมันมาก ทกุคนตองชวยกนัดูแล ครอบครวัตวัเอง สงัคม

ตองชวยกันดูแล  ไมใชวาไมใชลูกหลานตัวเองแลวไมสนใจก็ไมใช  เพราะ

มันระบาดออกไปมาทุกคนโดนหมด”

 ปญหาการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพ นายก อบต.สะกอมมองวา

ไมมีอะไรมาก บางชุมชนเขมแข็ง บางแหงออนแอ แตหลักของเขา และ

ผูนําทองถิ่นขณะนี้ เริ่มใหความสําคัญหรือเชื่อมโยงกันมากกวาเดิม

  “ภาคศาสนา ผมอุดหนุนภาคศาสนาทุกสวน อุดหนุนงบประมาณ  

กลุมตางๆ กเ็ขามาโยงกบั อบต.ไดงายขึน้โดยเฉพาะภาคเดก็และเยาวชน”

 อุปสรรคหนักที่สุด

สําหรับการตอสูยาเสพติด 

เขากลับพบวา บางพ้ืนท่ี

ไมมกีารปราบปราม จบักมุ 

ทาํใหวกิฤตเิพิม่ขึน้  ซึง่เมือ่

รุนแรงแลวแมเอานโยบาย

ลงไป เดก็ก็ไมยอมรับ กรณี

พอแมยงัไมยอมรบัวาลกูตดิยา แมจดัโครงการทีจ่ะอบรมกลุมเสีย่งให พวก

เขาจะไมยอมไมเขากระบวนการตรงน้ี  แตยิ่งถูกชักจูงในทางเสียมากข้ึน 

 อภิชัย เกื้อกอบุญ ปลัด อบต. สะกอม เลาวา หลังจากสมัชชา

สขุภาพตําบลสะกอม เลอืกประเด็นแกปญหายาเสพติด ไดนาํเยาวชนกลุม

เส่ียงไปอบรม จัดคายที่ทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ผูนําชุมชนตางยอมรับ

ตรงกันวา ปญหายาเสพติดเปนปญหาอันดับหนึ่งของตําบลสะกอม  เปน

ที่มาของการผลักดันเร่ืองน้ีเปนนโยบายขององคกร นายกคนปจจุบันก็มี

นโยบายเรื่องน้ี เปนผูนํา อบต.ก็มาตอสูเรื่องยาเสพติด กิจกรรมท่ีทําได

แกการสงเสริมศาสนา สงเสริมการเลนกีฬา จัดคายเยาวชนตานยาเสพติด  

โดยงบประมาณมาจากการบูรณาการหลายสวน 
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 “สําหรับสมัชชาสุขภาพเราไดทํากิจกรรม ๕ รั้วตอตานยาเสพติด

ตามนโยบายรัฐบาล แตเราเนน ๓ คือ รั้วชุมชน โรงเรียน ครอบครัว ผล

ที่เกิดขึ้น ถือวาไดมาระดับหน่ึง”

   กจิกรรมเนนทีร่ัว้โรงเรียน โดยการประสานกับโรงเรียน เพือ่ปองกัน 

ไมใหเดก็ไปเก่ียวของยาเสพติด ตรวจคัดกรองยาเสพติดเพือ่ปองปรามเด็ก   

ผลที่ตามมาไดเกิดความตระหนักปญหาสูงขึ้น แตชาวบานสวนหนึ่งเกรง

กลัวเรื่องอํานาจเงิน

 “ผมคิดวาการแกปญหายาเสพติด ถาจะใหไดผลจะตองเชื่อมโยง

กับการปราบปราม เพราะทองถิ่นทําไดในการปองกัน แกไข บําบัด แต

ไมมอีาํนาจปราบปรามกอนมาสูปญหายา  ปญหายาเสพตดิอาจสบืเนือ่ง

มาจากปญหาอ่ืน ตั้งแตเศรษฐกิจ  แตเราเชื่อวาถาการจับกุมปราบปราม 

ไปพรอมกัน นาจะดีขึ้น” 

 สมพงศ  เพชรสุวรรณ ตวัแทนประชาคมหมูบาน กลาววา ประชาคม

ไดทําโครงการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาวะมากอนโยงมาเร่ืองยาเสพติด 

เดิมไมมีใครยอมรับปญหายาเสพติด  แตการไดทําสมัชชาสุขภาพทําให

เห็นปญหากวางและโยงกลับมาแกปญหาหลักของชุมชนได 

 “อยางการเนนรั้วครอบครัวไมยุงยาเสพติด เริ่มจากรักษาสุขภาพ 

รณรงคปลอดอาหารขยะกอน จากเร่ืองหนึ่งขยายไปทําเร่ืองอ่ืนได อยาง

เรื่องผูสูงอายุ อยางนี้ เรานัดกันที่อนามัย มาทํากิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ 

ทําใหสุขภาพดีขึ้นหลายดาน ไมวา ออกกําลังกาย อาหารการกิน”

 ชยัยะ หมานหมดั สมาชกิ อบต. สะกอม หมู ๖  เสนอใหสรางความ

ใกลชิดระหวาง อบต. กับชาวบาน สงเสริมอาชีพใหเยาวชน  อุดหนุนแม

และเดก็ตัง้แตในครรภจนคลอด เพือ่สรางความใกลชดิดังกลาวซึง่ประเดน็

แนวคิด เขาไดมาจากการสัมผัสกับ อบต. อื่นที่ดีๆ และนั่งคุยรานนํ้าชา

 ถึงตรงนี้ อภิชัย ปลัด อบต. สะกอม  มองวา การนั่งสนทนาในรูป

แบบวงนํ้าชาซ่ึงเปนวิถชีาวบานถ่ินนี ้มสีวนคุยไดหลายเร่ือง นบัเปนสมัชชา

สุขภาพตามธรรมชาติ 

 “วงไมเปนทางการ ๔-๕ คน บอกวาอยากทําเรือ่งอะไร กจ็ะมคีวาม

สาํคญั ตอ อบต. เหมอืนกนั ความคดิเหลานัน้ จะสงตอผานผูนาํชาวบาน 

กลุมตางๆ มาบอกกับฝายบริหาร” 

 กลุมวงน้ําชามีอยูทั่วไป เขมแข็งบางไมเขมแข็งบาง มีผูนําของ

เขาเอง เม่ือเกิดการคุยวงน้ําชาประจําวัน หรือในงานล้ียง งานศพ บวช 

ประเดน็ตางๆ ทีเ่ปนประโยชน มสีวนในการผลกันโยบาย มาถงึฝายบรหิาร 

อยาง อบต. 

 “กรณีสมชัชาสุขภาพ เรารูวาเขาอยากทําเรือ่งของดนตรี แตไมมทีนุ 

งบ เราจึงสนับสนุนเขารวมกลุม และไปทําในหมูบาน มีคนดูแล สนับสนุน 

สงเสริม โดยหางบสวนอ่ืนมาชวย กจิกรรมทําวงดนตรีทาํใหคนมารวมกัน 

เด็กไมวาง จะไมไปเก่ียวของกับยาเสพติด”

 กจิกรรมดนตรีตานยาเสพติด ทาํใหเกดิวงดนตรีในหมูบาน สมาชิก

ประจําวง  ๑๐ กวาคน รบังานในพ้ืนท่ี ภายใตหลกัของสมัชชาสุขภาพท่ีวา 

ถาวงดนตรีวงนี้ไปมีสวนเกี่ยวของยาเสพติดเม่ือใด  ผูใหญที่ดูแลอยูจะสั่ง

หยุดวงทันที ลวนเงื่อนไขที่บีบใหทุกคนมาสูทางท่ีดีงามและถูกตอง

 กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ อภิชัย เกื้อกอบุญ ปลัด อบต. 

สะกอม กลาววา ในชวงเปดเทอมใหมที่กําลังมาถึง จะผลักดันผลการขับ

เคลือ่นสมชัชาสขุภาพตอ ในเรือ่งการทาํรัว้ปองกนัยาเสพตดิ โดยการทาํงาน

ตอเนื่องกับเด็กนักเรียน โดยการตรวจสารเสพติดในกลุมนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ ๔ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ จัดกิจกรรมตอเนื่องเพื่อติดตาม

ดูพฤติกรรมของเด็กเก่ียวกับยาเสพติด  การจัดกิจกรรมรณรงคตอตาน

ยาเสพติด  นอกจากน้ัน ทาง อบต.สะกอม รวมกับชุมชน ผูนําศาสนา 
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ยังไดรวมกันจัดโครงการชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติดอยางย่ังยืน ในเชิง

รูปธรรม จะทํากิจกรรมอบรมครอบครัวที่มีความเส่ียง ทําใหชุมชนรับ

กติการวมกันในเร่ืองน้ี  ซึ่งชุมชนมุสลิมมีแนวทางสวนหน่ึงที่รวมกันอยู

แลวเกี่ยวกับยาเสพติด  

 “เราพยายามประสานวัด  กรรมการหมูบาน และผูเก่ียวของ เพื่อ

ใหโอกาสเยาวชน  ตองจัดหาอาชีพ สําหรับคนที่มีพฤติกรรมวางงาน ซึ่ง

ก็เปนเร่ืองจําเปน” ปลัดอภิชัยยอมรับวา แมมีความพยายามหลายดาน 

แตการแกปญหายังไมปรากฏเปนรูปธรรมนัก ยังพบปญหายาเสพติดตอ

เนื่องในพื้นที่ 

 เม่ือตกลงวาจะทําสมัชชาสุขภาพแนแลว จึงไดหาทีมงานเพ่ิมเติม 

ตอนแรกมีเขามา ราว ๒๐-๓๐ คน ประกอบดวยผูสูงอายุ นายหนังตะลุง  

ผูนําธรรมชาติ ผูนําทั่วไป ปราชญชาวบาน หมอดิน กํานัน ผูใหญบาน  

ไดแกนนําเบ้ืองตนแลว มาถึงการรวมถกประเด็น ทิศทาง มีการพูดถึง

หลายเร่ือง  ในที่สุดสมัชชาสุขภาพตําบลควนโสจึงจึงตั้ง ๔ ประเด็น วา

ดวยสุขภาวะ ประกอบดวย ผูสูงอายุ  เด็กและเยาวชน  วัฒนธรรม และ 

ความปลอดภัย  

 “สมาชิกตางเห็นดวยท้ังหมด  เพราะเก่ียวของกับในพื้นที่”

 ปลัด อบต.ควนโส เลาวา พอพบกันหลายเวทีเขา มองเห็นวา ๔ 

ประเด็นขางตน ยังนาจะรวบหรือขยับเขากันได โดยมองวานาจะมาจับ

ประเด็น เด็กกับผูสูงอายุเปนหลักกอน หากตองการเพิ่มเติมอะไร ก็ใช

สองสวนนี้มาผูกโยงขับเคลื่อนได 

 ระหวางเวทีสมัชชาสุขภาพ พวกเขาไดพบเรื่องหนึ่งนาสนใจมาก 

ภายหลังมาเรียกภาษาสวยหรูหนอยวา “นาิกาชีวิต” เกิดจากการคนพบ

ผูสงูอายคุนหน่ึงทีม่ารวมสมัชชาสขุภาพเผยวิถปีฏิบตัติวัในชีวติประจําวนั 

อยางนาสนใจวา

 “ลุงคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ตรงกับเรื่องของสุขภาพ แกเลาใหฟง

วา ในวันหนึ่งมีกิจกรรมอะไรบาง เร่ิมตั้งแตตื่นแลวเดินออกกําลังกาย

จากบาน ระยะทางไปกลับราว ๔-๕ ก.ม. หลังจากนั้นพอกลับถึงบาน

อาบนํ้า  แลวจะมีการนวดฝาเทาดวยผาขาวมาท่ีใชอาบนํ้า แลวจงึกนิขาว 

แลวจงึจะออกไปทาํสวน ในเวลาเทีย่งจะกลบับานอาบน้าํกอนกนิขาว หลงั

กนิขาวกไ็ปธรุะชวงเยน็ กก็ลบัมาอาบน้าํ แกปฏบิตัมิาอยางนีน้านแลว จน

ตอนนี้อายุ ๗๐  แลว พบวาแข็งแรงมาก เม่ือเทียบกับคนวัยเดียวกัน หรือ

ดีกวาคนรุนหลังที่อายุ ๓๐-๔๐ เสียอีก”

สมัชชาสุขภาพตําบลควนโส 

  “ครั้งแรกท่ีไดยินคนมาชวนทําเก่ียวกับสุขภาพก็วาดี ผมเร่ิมคุย

กับแกนนําในตําบลขั้นตน ๔-๕ คน” ภิติพัฒน หนูมี ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลควนโส เลาถึงที่มาของสมัชชาสุขภาพตําบลควนโส 

 “เอาหรอืไมเอาเรือ่งนีก้ท็าํกันอยูแลว แตทีเ่ปนมาลักษณะชาวบาน

คุยกันเอง ที่กําลังมาเปนรูปแบบวิชาการมีคนมาชวยคุยทําใหวิธีการมัน

ครบถวน”
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 ตรงน้ีเอง เสมือน

การจุดประกายการคน

พบองคความรู ที่มีอยู

ในชุมชน เวทีสมัชชาสุข

ภาพควนโสอยากเก็บเปน

ขอมูลสําหรับคนรุนหลังได

รูวาการปฏิบัติตัวอยางนี้ 

แมอาจจะไมมเีหตผุลทางวชิาการมาเพิม่เตมิ แตเหน็วามันเหน็ผลมาแลว 

โดยการพสิจูนของคนๆ หนึง่มาชัว่ชีวติ อยางนอยนาจะบอกไดวาการอาบ

น้ํากอนกินอาหารเปนกิจกรรมที่รางกายควรทํา

 “ถาเราเจาะลึกไดจะนาสนใจ นี่เปนภูมิปญญาท่ีถายทอดเลาตอ

กนัในวงกอน ยงัไมทาํเอกสาร เราจะเกบ็ขอมูลใหโรงเรยีนดวย เพือ่ตอกบั

เดก็ เราหาขอมูลตางๆ มาเพือ่เกดิประโยชนกบัชมุชน เราหวงัจะเชือ่มโยง

ระหวางเด็กกับผูสงูอายุ โดยใชพอแมเปนตวัเชือ่มในการเรียนรูระหวางเด็ก

กับผูสูงอายุใหได   เพราะปญหาตอนนีส้องสวนน้ีเขากนัไมถงึ” ชมุชนหลาย

แหงทกุวนันีม้ภีมูปิญญามากมายจากผูสงูอายุ ผูสงูอายเุองอยากเหน็สิง่ดี

ในอดตียงัคงอยู หรอืมกีารถายทอดออกไป แตเดก็เขาไมถงึ ความรูดีๆ  จงึ

ไมอาจขยายสูเด็กรุนหลัง

 เพื่อทําแนวความคิดน้ีใหเปนรูปธรรม อบต.ไดจัดเวทีสืบทอด

ภมูปิญญา สามารถดาํเนนิการแลวหลายกจิกรรม เชน การสอนการแกะรปู

หนังตะลุง เชิญอดีตนายหนังตะลุงคนหนึ่งในตําบลมาเปนวิทยากร 

 “ตรงนีไ้ดผล ขยบัได เราจงึเหน็วาเดก็สนใจ มาคดิตอวาทาํอยางไร 

ใหเด็กและผูสูงอายุมาทําอะไรรวมกันได เปนการสืบทอดความรูจาก

ผูสูงอายุลงเด็กใหได เราทําแผน แลวขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหได โดย

การใหทําจริง”

 เนื่องจากสมัชชาสุขภาพตําบลควนโสนั้น ไดอบต.ควนโส เปน

แกนหลัก จึงสามารถเชื่อมกับแผนนโยบายของอบต. ที่ทําอยูแลวไดงาย

กิจกรรมสมัชชาสุขภาพไดเขามาเพิ่มเติมยุทธศาสตรนโยบายของหนวย

งานอีกทีหนึ่ง 

 การฟนฟูประเพณีการชักพระเดือน ๕ เปนสิ่งที่ไดคนพบในเวที

สมัชชาสุขภาพอีกอยางหนึ่งวา เปนประเพณีเฉพาะถิ่นของตําบลควนโส 

อนัสรางความรกัสามคัคขีองคนในตาํบล ควรอยางยิง่อนรุกัษสบืทอดตอไป  

เพราะในจงัหวดัสงขลามปีระเพณชีกัพระเดอืน ๕ อยูเพยีง ๒ แหงเทานัน้ 

ควนโสเปนหนึ่งในนั้น  แตประเพณีที่สืบทอดกันมานานของทองถิ่นกลับ

เบาบางลงชวงหนึ่ง

 “เราเลยมาทําใหคนใหความสนใจมากข้ึนเปนงานของตําบลเปน

สขุภาวะอนัเก่ียวของกับวัฒนธรรม เรือ่งของคนในตําบลท่ีจะมารวมกันได 

ทกุเรือ่ง ตัง้แตมาแตงเรอืพระ ทาํกจิกรรมตางๆ หรอืการฟนวัฒนธรรมอืน่

ตามมาอยางการอนุรักษเพลงบอก”  ปลัดภิติพัฒนเลา 

 “สมัชชาสุขภาพยังมาชวยเติมแผนตําบล อยางมีการปรึกษาวาจะ

ทาํโครงการเลาเรือ่งอดตีโดยผูสงูอายสุูเดก็รุนใหมอยางไร เดก็รุนหลงัอาจ

สนใจเทคโนโลยี แตเราตองการใหเด็กสนใจทุกเรื่องมากขึ้น เราหาเวทีให

เด็กมาฟงวาสมัยกอนบานเราเปนอยางไรเพื่อใหเขารูจักบานตัวเอง”

 การโยนคาํถามลงไปในหลายเวทเีกดิการเหน็ดวยและอยากมสีวน

รวม ๔ วัดในพื้นที่ อยากมารวมกิจกรรมท่ีสมัชชาสุขภาพนําเสนอ 

 “เรามีภูมิปญญาเรื่องศิลปะแทงหยวก เราเสนอไปวา คนในชุมชน 

๔ วัด มีอยู ๒ วัดท่ีแทงหยวกได มาแสดงฝมือ เด็กในชุมชนไดเห็นวาการ

แทงหยวกเปนอยางไร คนทําเปนไดโชว คนในชุมชนไดเหน็วามีภมูปิญญา 

ที่จะไดมาเรียนรูวาสิ่งดีจะมีอยู เปดโอกาสใหเด็ก ผูคนหันมาสนใจเรื่องนี้

มากขึ้นในเชิงวัฒนธรรม”
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 สมชัชาสุขภาพตําบลควนโสน้ัน มเีครอืขายธรรมชาติประกอบดวย

ผูนาํธรรมชาติ เชน ผูนาํอาสาสมคัรชมุชน หมอดนิ ตวัแทนสภาวฒันธรรม 

ตวัแทนผูสงูอายุ แตละชุมชน ปราชญชมุชน ผูนาํทองท่ี เชน กาํนัน ผูใหญ

บาน หากมองถงึวธิกีารเลอืกคน   ปลดัภติพิฒัน ซึง่เปนผูประสานงานหลกั

เลาวาเลือกคนที่ทํากิจกรรมใหกับชุมชนอยูแลว  อยางผูใหญบานเลือก

ที่เขาสนใจกิจกรรมภาพรวมของตําบล  ผูสูงอายุรวมกลุมอยูแลวแตเปด

โอกาสใหมีสวนรวมตอชุมชนไดมากขึ้น  

 เนนคนที่ทํางานดานอื่นอยูแลว แตมาสรางเวทีใหเขามีกิจกรรม 

รวมกันในแตละสวน 

 “อกีอยางสวนราชการ คอือนามยั โรงเรยีน จะชวนสวนราชการ เขา

มาคุยตรงนี้ดวย  ซึ่งไดความรวมมือดี ฝายการเมืองก็ใหความสนับสนุน”

 การเช่ือมกับสวนอ่ืน เชนแผนสุขภาพ จะใชคนกลุมเดียวกันมา

ทาํงาน สวน อบต. เชือ่มกับทัง้แผนอบต. และแผนสุขภาพ ซึง่ทัง้สองแผน 

เปนเรื่องเดียวกัน แตในเรื่องการทํา มาเลือกเวลาวาจะทําสวนไหนกอน

 “โชคดีวาการทําแบบบูรณาการ จะทําใหมีงบประมาณอีกสวน

มาสมทบในเรื่องกิจกรรมลงในชุมชนดีขึ้น เพราะบางเรื่องอาจติดขัด

งบประมาณ ดวยวิธีการ ระเบียบทําได แตลาชา แตสวนเวทีสุขภาวะ เรา

สามารถขับเคลื่อนหรือทําไดเลย” 

 เวทสีมชัชาสุขภาพ ปลดั อบต.ควนโสใหเครดิตวา คอนขางเดนเรือ่ง

วิชาการ เพราะมีเครือขายมาก สามารถเอาความรูจากขางนอกมาเติมได

มาก ทําใหนโยบายทองถิ่น มีความเปนวิชาการมากข้ึนเม่ือเทียบกับอดีต 

 “สมัชชาสุขภาพในความคิดผม สวนหน่ึงคือการสรางเวที สราง

ความหลากหลาย มารวมกัน เหมือนการประชุม แตวาไมเปนทางการ ที่

นี่การพูดคุยจะงาย การเสนอความเห็น การใหขอมูล การเลาเรื่อง ทุกคน

อยากมสีวนรวม ผดิกบัเวททีางการคนจะเกรง็ ผมยกตวัอยางเวทปีระชาคม

หมูบาน คนมักไมเสนออะไรมาก เพราะเปนเวทีที่เปนทางการ  แตเวที

สมัชชาสุขภาพ สวนมากชาวบานพยายามใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็น”

 เขามองวาเวทีสมชัชาสุขภาพเปดเวทีการเรียนรูไดเยอะ เปดความ

คดิจนชุมชนไดความคิดอยางหน่ึงตดิมาคือ การชวนคนท่ีทาํงานจิตอาสา 

มาพูดคยุ โดยไมตองกําหนดหัวขอวาจะพูดเรือ่งอะไร  ไมตองกําหนดวาระ

การประชุม จะเปดโอกาสขยายเวทีของคนในชุมชนมากข้ึน 

 “เราเห็นอยูแลววาในเวทีทางการเปนอยางไร เวทีไมเปนทางการ

เปนอยางไร ผมคิดวาตรงนี ้ในสวนประชาชน ทาํอยางไรกไ็ด ในเวทแีสดง

ความคิดเห็นใหเขาเสนอเรื่องตางๆ มองวาท่ีเราทํางานใหชุมชนของเขา 

ซึ่งเขาจะเสนอความคิดเห็นอะไรก็ได แตในสวนราชการ กฎหมายเปดให

เขาแสดงความคดิเหน็ก็จรงิ แตวาเขาอาจไมกลาแสดงความคดิเหน็ สมัชชา

สุขภาพเปนเวทีการมีสวนรวมท่ีเขาเสนอไดเองโดยไมตองผานตัวแทน  

เปนโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู เพราะผูนําธรรมชาติไมไดทํางานทุกดาน

จะเกิดการเรียนรูวา คนอ่ืนเขาทําอะไรไปถึงไหน ภาครัฐจะชวยไดอยางไร 

เปนโอกาสขับเคลื่อนอะไรไดเยอะ”

 เวทีเปนของทุกคน ถาเกิดการแลกเปลี่ยนจะทําใหความคิดเปด

กวางข้ึนชาวบานจะมาเปนสวนหน่ึงท่ีจะสรางคนในตําบล พัฒนาตําบล

เขาเอง 

 “ตอนนี้ผมอาจจะเปนตัวเช่ือม แตพอถึงการเรียนรูสักระยะจะพบ

วาเขาเดนิไปเอง  ตรงนีถ้าใหเรยีนรูสกัระยะ อาจสกัป หรือนานกไ็มแปลก 

ถาขยับหรือเดินไดจะเปนสภาชุมชนท่ีนาสนใจ เขาจะเดินไดเองในภาค

ประชาชน เขาจะมีพลังในการทํางาน ผลักดันนโยบาย ถาเกิดการเรียนรู

แบบนี้ได”

 ปญหาอุปสรรค ปลัดมองวา คนท่ีเขามารวมมีปญหาเรื่องเวลา

อยูบาง ตองยืดหยุนใหเขากับเขา “ตองเห็นใจอยูอยางวาแกนนําใน
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ชุมชน เขาทํางานอยางอื่นอยูแลวหลายอยาง สวนมากทํางานใหสวน

ราชการ เปนผูนําธรรมชาติมีจิตอาสา มีภาระคอนขางเยอะ แตเวทีนี้

ก็มีประโยชน เพราะเขาจะไดเอางานสวนอื่นมาเสนอเวทีนี้ไดดวย”

 อยางไรก็ตามในงานชักพระเดือน ๕ ของตําบลควนโสประจําป 

๒๕๕๓ นี้”  ปลัดภิติพัฒน พบวาการใชสมัชชาสุขภาพตําบลมาขับเคลื่อน

ชุมชนไดเกิดผล โดยเปนปแรกที่มี ๔ ชุมชนในตําบลควนโสเขามารวม

ประเพณีอยางพรอมเพรียง ซึ่งไมเคยเกิดเหตุการณแบบนี้มากอน 

 “เปนภาพรวมท่ีทุกชุมชนหันมารวมมือรวมใจ ถือวานาสนใจ

นอกจากนัน้ แตละชมุชนยงัมกีารแสดงมารวม ซึง่เนนทางดานภมูปิญญา

ในทองถิ่น” 

 พระปรี อตฺถกาโม รักษาการเจาอาวาสวัดควนโส เลาวาประเพณี

ลากพระเดือน ๕ ของควนโส ที่กลับมาอีกคร้ังจากเวทีสมัชชาสุขภาพ วา

ประเพณีนี้มีที่มาจากสมัยกอน เกิดฤดูแลงจัด ชาวบานในตําบลไปขอ

อนุญาตเจาอาวาสขอองคพระพุทธรูปใชในประเพณีลากพระมาลากพระ

เพ่ือขอฝน ซึ่งเมื่อลากพระเสร็จ เอาเรือพระถึงวัดฝนตกทันที 

 “เรื่องน้ีเลากันมากวา ๕๐ ปแลว และฝนก็ตกเปนมาอยางน้ันทุก

ครั้ง คนมารวมกันมาก มีการทําเหมือนลากพระในประเพณี ตักบาตร

เทโว” พระปรเีลาวา ควนโสเปนแหลงวฒันธรรม ทีค่วนโสมชีือ่เสยีงมานาน

โดยเฉพาะโนราช่ือดังหลายคน เปนที่ยอมรับของคนถ่ินอ่ืน 

 “สังคมควนโสท่ีเห็นทุกวันนี้ คือ พอแมตามใจลูกอยางไมมีเหตุผล 

ปลอยเลยตามเลย เลี้ยงลูกไมถูกหลัก ไมเหมือนเม่ือกอน อาตมาคิดวา 

หลายอยาง การเปลี่ยนไปตามเด็กรุนใหม เทคโนโลยีมาก ทุกรูปแบบ 

อยางเด็กเลนเกม ก็ตามเกม  กลับมาเลียนแบบในทางไมดี”

 ทานมองวา เด็กรุนใหมอางวารู แตความรูกลบัไมนาํมาใชประโยชน

ก็ไมมีความหมาย  หรือทําตัวไมถูกตอง ทําผิดศีลธรรม 

 “การรวมสมชัชาสขุภาพของวดั ไดชวยกจิกรรม เชน สอนหลกัธรรม 

เขาไปในกิจกรรมใหมาก เพราะทุกวันนี้คนมาวัดไมไดเขาถึงหลักธรรม 

หรือฝกจิต ไมมานั่งฟงธรรม จะมีก็แตกลุมผูหญิง พวกผูชายไมรูอยูไหน

หมด” 

สมัชชาสุขภาพตําบลคลองรี

 วิวัฒน  ตั่นหุย  หนึ่งในแกนนําสมัชชาสุขภาพตําบลคลองรี กลาว

วา การสงเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการหลายหนวยงาน ทําใหตําบล

คลองรี อําเภอสทิงพระ เปนพื้นท่ีมีความโดดเดนหลายเร่ือง อยางเชน 

การเปนพื้นท่ีผูนําในการใชแกสชีวภาพ การทํากลุมขึ้นตาล กลุมตัดเย็บ  

และการเฝาดูแลแรงงานนอกระบบ

 “เหลานีล้วนเกีย่วของกบัสขุภาวะของประชาชนในพืน้ที ่ ซึง่เกดิขึน้

หลงัจากมีกรอบการพัฒนาพืน้ท่ี ตามวิถ ีโหนด นา เล” ววิฒันกลาว  โหนด 

คือวิถีชีวิตที่เก่ียวของผูกพันอยูกับตนตาลโตนด นาหรือการทํานา เปน

อาชีพหลักของคนคาบสมุทรสทิงพระมานาน สวนเลหรือทะเล  สทิงพระ

อยูระหวางทะเลสาบสงขลา และทะเลฝงอาวไทย เกี่ยวของโดยตรงกับ

ผูคน
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 จากวถิดีงักลาว การทาํสมชัชาสขุภาพจงึนาํมาสูกจิกรรมเกีย่วของ 

โดยเฉพาะวิถชีวีติอันเก่ียวของกบัตาลโตนด  ซึง่เกีย่วกบัคนท่ีคลองรอียาง

มาก ไดมีการตั้งกลุมสวัสดิการคนขึ้นตาลโตนด  

 การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพตําบลคลองรี ไดใชเครือขายแกนนํา 

กลุมตางๆ ในคลองรเีขามามสีวนรวม จากไมกีก่ลุม ปจจบุนัไดเพิม่มาเปน 

๒๕ เครือขาย ลักษณะกิจกรรมและการรวมตัวมีความเปนรูปธรรม 

      “ล าสุด เราไดมา

ผลักดันเกี่ยวกับเครือขาย

เยาวชน  เพือ่ทาํใหเยาวชน

ในคลองรีมีจิตสาธารณะ

ซึ่งทางหมอภาสทําเรื่องน้ี

อยู” วิวัฒนกลาวถึงแกน

นําสมัชชาสุขภาพตําบล

คลองรี ผูมีบทบาทนําสําคัญคนหนึ่งคือ ประภาส ขํามาก หัวหนาสถานี

อนามัยตําบลคลองรี  

 ผลจากการจัดสมัชชาสุขภาพตําบล วิวัฒนเลาวา สิ่งที่ไดแนนอน

คือเกิดการเรียนรูเรื่องการพัฒนาในแบบที่เขาใจงาย   

 “อยางเร่ืองสุขภาพ ไดเขาใจไดอยางชัดเจน ครบองคประกอบวา

วาสุขภาพในความหมายท่ีแทจริงคืออะไร ทําอยางไร จึงจะทําใหสุขภาพ

ดี จากที่แตกอนชาวบานแทบจะไมรับรูถึงสิ่งเหลานี้”

  กิจกรรมเรียนรูดังกลาวเห็นไดจากการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพขึ้น

ทีว่ดัคลองรี เมือ่กลางป ๒๕๕๒ โดยเชิญเครอืขายตางๆ มารวมในเวทีสมชัชา

สุขภาพท่ีเปดกวางอยางเต็มที่ และชวงบายไดแบงกลุมจัดใหความรู 

ตามกรอบของสุขภาวะ วาดวย กาย จิต สังคม และปญญา 

     การเคลื่อนสมัชชาสุขภาพตําบลคลองรี สามารถตอกับนโยบาย

ของทองถ่ิน โดยทาง อบต.คลองรีไดนําไปผลักสูนโยบายท่ีสําเร็จไดรับ

เปนตนแบบ มีคนมาดูงานจากท่ัวประเทศแลว คือเร่ืองของการผลิตและ

ใชแกสชีวภาพจากมูลวัว ซึ่งเปนวัสดุที่มีอยูมากและกําจัดยากในทองถิ่น 

    “อยางไรก็ตามแมวาสามารถจุดประกายไดในระยะตนแตพบวา

พอแกสราคาถูกลงกวาในชวงวิกฤติ คนสวนหน่ึงกห็นักลับมาซ้ือแกสถังใช

อยางเดิม เพื่อความสะดวกสบาย แตดวยการเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ เรา

จะเพ่ิมใหไดหมูบานละ ๕ จดุ รวมเปน ๔๕ จุด”

     วิวัฒนเลาวา กับกลุมคนข้ึนตาล สมัชชาสุขภาพไดชวยเหลือใน

เรือ่งการตัง้กองทนุสวสัดกิาร ตอมาไดมกีารสงเสรมิภาชนะเอาไวใสน้าํตาล

เคี่ยว เพื่อรอขายในชวงท่ีน้ําตาลโตนดราคาดี  โดยทางกลุมจะรับซ้ือเก็บ

เอาไวกอนในชวงราคาตก แกปญหาดานราคา และคนขึ้นตาลท่ีถูกเอา

เปรียบ  

 กองทุนสวัสดิการคนขึ้นตาลนั้น ไดจายใหกับคนขึ้นตาลท่ีประสบ

อุบัติเหตุจากอาชีพ คนตกตนตาล บาดเจ็บและพิการ ปลาสุดเพิ่งเกิดเหตุ

ดงักลาว ทาํใหพกิารตลอดชีวติ  ทางกองทุนไดจายเบ้ืองตน ๒๐,๐๐๐ บาท 

และชวยดูแลการรักษาตลอดป 

 สําหรับปญหา อุปสรรค วิวัฒนมองวายังขาดการเผยแพรใหกับ

ประชาชนไดรับรูและเขามามีสวนรวมกับเร่ืองนี้ไดทั้งหมด  แนวความคิด

สมัชชาสขุภาพเกดิกบัคนกลุมหนึง่ชดัเจนแลว แตอาจยงัไมทัว่ถงึท้ังตาํบล  

อกีอยางหนึง่ปญหาของกระแสสมชัชาสขุภาพท่ีเกดิขึน้มาแลว แตพอระยะ

หนึง่พบวา ไดออนลงมา ขาดความสนใจอยางตอเน่ืองตอสิง่ทีท่าํ นบัเปน

อุปสรรคการพัฒนา 

 “อุปสรรคอีกประการหน่ึง แกนนําสมัชชาสุขภาพในตําบลเปนคน

ที่ทํางานสังคมอยูแลว มีภารกิจหลายดาน  อาจตองแบงเวลาไปทําอยาง
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อืน่  หากแกนนาํหลกัไมกระตุน ทาํใหบางคนลาถอยไป โจทยสาํคญัจงึอยู

วา จะทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน” วิวัฒนเลา

 ตําบลคลองรีประกอบดวย ๙ หมูบาน  ประชากร ๓,๗๐๐ กวาคน  

มีแรงงานนอกระบบอยูถึง ๗๐ %  ป ๒๕๔๗  ที่ตําบลคลองรีเริ่มมีการจัด

ตัง้ศนูยปฏบิตักิารแรงงานนอกระบบ  ไดฐานความรูใหมสวนการประเมนิ

ความเสี่ยงนํามาสูสิ่งใหมๆ ในการดูแลแรงงานนอกระบบของคลองรีใน

เวลาตอมา  

 หลังจากประสบผลสําเร็จกับกลุมเย็บผา ศูนยปฏิบัติการแรงงาน

นอกระบบคลองรี หันมาทํากับกลุมผูมีอาชีพขึ้นตาลโตนดซึ่งเปนกลุม

อาชีพหลักอยางหนึ่งของทองถิ่น   การดําเนินงานกับคนปาดตาลไมใช

เรื่องงาย เพราะพวกเขาสวนมากไมมีเวลาวาง รอบการทํางานกลางวัน

ทัง้วัน ไมสามารถนัดมาประชุมรวมกัน ตองนัดประชุมในกลางคืน แตอาศัย

การประชุมตอเนื่องพูดคุยชี้แจงกวา ๗-๘ ครั้ง จึงจะเกิดความเคล่ือนไหว

รูปธรรม 

 การขับเคลื่อนของศูนยปฏิบัติการแรงงานนอกระบบเขาไปชัดเจน

ใน ๒ กลุมอาชีพ ทําใหมีการจัดองคกรของกลุมขึ้นมาเอง สามารถตอ

ยอดไปเร่ืองอื่นไดเรื่อยๆ อยางกลุมคนขึ้นตาล ทําใหเกิดกลุมสวัสดิการ 

และกลุมรับซ้ือนํ้าผ้ึง (นํ้าตาลโตนด) โดยกองทุนสวัสดิการ ทางอบต.คลองรี

เขามาเริม่ตัง้กองทนุใหดวยเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กลุมสวัสดกิารคนขึน้ตาล

คลองรี ปจจุบันเขาปที่ ๔ มีสมาชิก ๕๕๔ คน ผูเปนสมาชิกจายเงินเขา

กองทนุปละ ๓๐๐ บาท สวัสดิการตอบแทนกลับมา  ๒๐,๐๐๐ บาทสาํหรบั

คนที่ตกตนตาลพิการหรือทุพพลภาพ กรณีปวยนอนรักษาพยาบาล ได

คืนละ ๓๐๐ บาท ครั้งละไมเกิน ๕ คืน ปหนึ่งเขาได ๒ ครั้ง เสียชีวิตใน

ชวงรอบ ๕ ปแรกได ๕,๐๐๐ บาท   การรวมกลุมยังมีผลดี ในแงสุขภาพ 

จากเดิมคนขึ้นตาลจะไมมีการตรวจสุขภาพ แตพอมีความเปนกลุมสถานี

อนามัย สามารถนัดตรวจสุขภาพใหเปนรายป 

 ภาระของคณะทํางานตองมาคิดวาจะทําอะไรตอ ที่จะขยายไปสู

กลุมอาชีพอื่น ใชทุนบทเรียนจาก ๒ กลุมเดิม 

 ประภาส ขํามาก แกนนําสมัชชาสุขภาพตําบลคลองรี เคยเลา

ถึงบทเรียนของการทํางานในพื้นที่วา คณะทํางานตองขับเคลื่อนตอเนื่อง 

“เราทําทุกเดือนในรอบ ๑-๒ ปแรก เพื่อมองปญหาคิดกิจกรรมตอ หลาย

อยางเกิดจากการประชุม ถาหยุดก็จบ กรณีเราไปทํากับกลุมคนข้ึนตาล

แลวเกิดกลุมน้าํผึง้และกลุมสวัสดกิารตามมา เพราะการประชุมทําใหความ

คิดตอยอด ทําใหกลุมเขมแข็ง ดึงศักยภาพของชุมชนตําบลขึ้นมา ผมวา

ถายังเกาะกลุมประชุมเร่ืองอื่นจะมีเยอะขึ้น”

 ทุกวันนี้ ในตําบลคลองรี มีความเคล่ือนไหวของคณะทํางานทาง

สงัคม หลายเรือ่งโดดเดนเปนตนแบบ อยางเชนกลุมแกส กลุมน้าํผึง้ กลุม

จดัการขยะ เริม่ตนมาจากคณะทํางานแรงงานนอกระบบแลวแตกไปสูเรือ่ง

อื่น และภายหลังก็กระจายใหมีเจาภาพคนรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองข้ึนมา 

เพื่อทําใหกลุมเขมแข็ง แตตองอาศัยการมาพูดคุยอยูตลอด 

 “คณะกรรมการตองปรับอยูเรื่อยไมยึดติดกับคนโนนคนน้ี เราพูด

เร่ืองนี้ใหเขาใจกอน บางคนมีภารกิจ ตองหาคนมาแทน งานแบบนี้ไมมี

คาตอบแทนอะไร แตกลวัเสยีน้าํใจเทานัน้ ถาเขาไมมเีวลามาทาํ กรรมการ

จะขบัเคลือ่นไมได สงผลใหทมีใหญมปีญหา  ทกุคนตองมีการรวมคดิรวม

แสดง ถากรรมการเขมแข็งการคิดจะไมหยุดนิ่งกับท่ีจะมีการพัฒนาข้ึนไป

เรื่อยๆ ถาทําไปถึง ๘-๙ ปความเขมแข็งของกลุมจะเกิดขึ้น”

 ประภาสมองวางานลักษณะน้ีสวนท่ีสะดุด มักเกิดจากเกิดไปเจอ

ปญหาแลวไมเดนิตอ  ถากรรมการไมใหความรวมมอืมนัจะทอถอย ถาไม

เขมแข็ง กรรมการเองและคนต้ังใจจริงจะเบื่อ สําคัญอยางหนึ่งตองทําให

ทุกคนมีหนาท่ี
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ความอบอุน  สวนผูสงูอายุ

มคีวามตองการวาอยากให

ลูกหลานมาพบหนา  อยู

เปนครอบครัว  ที่ผานมา

ลูกหลานไมสนใจ ซึ่งเขา

กลาจะพูดในเรื่องแบบนี้ 

 “คําวาบานนาอยู

จึงถือวาเปนการสรางโมเดล โดยชุมชน ชาวบาน ราชการ ผูทรงคุณวุฒิ 

ปราชญชาวบาน  ทีม่ารวมหาคําตอบวาบานนาอยูนัน้ควรจะเปนอยางไร”

 ที่ผานมาเวทีสมัชชาสุขภาพตําบลรําแดง จัดเวที ๓ ครั้ง ใน ๗ 

หมูบาน  ลักษณะการเรียนรู ครั้งละ ๗-๘ ฐาน  อยางเชนการปลูกผักใน

ภาชนะ แกสชีวภาพ ปุยชีวภาพ  เปนตน 

 “เรายังใหความรูเร่ืองการอนุรักษคูคลอง โดยการเรียนรูเปน

ลักษณะทําใหดู และรวมทํา  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น  เราพบวา

มีบางอยางที่ชาวบานอยากทํา แตทําไมเปน เราจะเขาไปชวยเขา” 

 การทําบานนาอยู จนถงึปจจบุนัฉตัรชยัเลาวาใชวธิเีลอืกและจําลอง

แบบบานนาอยูใหเห็นวาทําไดอยางไร  เอาผูเขารวมกิจกรรมมาประมวล

ความรูในเชิงประเมินเพื่อหาบานนาอยู ในอุดมคติของชาวรําแดงเปน

อยางไร  มตีวัชีว้ดัอะไร  และยงัใชงานวจิยัของวทิยาลยัพยาบาลราชชนนี

สงขลาที่ลงมาทํางานในพื้นที่ประกอบ คนหาวาบานนาอยูในมุมมองของ

ชาวบานกับนักวิชาการเปนอยางไร แตกตางหรือไม 

 “ขณะนีอ้ยูระหวางการประกวดบานนาอยู  ระดบัหมูบาน และเพือ่

ใหเปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อน ไดอาศัยเกณฑ ๗ ดาน ๔๐ หัวขอ” 

      ฉัตรชัยบอกวาบานนาอยู ที่เคลื่อนโดยสมัชชาสุขภาพตําบลเปน

หลกั ไดถกูผลักเปนนโยบาย อบต. ราํแดง ซึง่เห็นวาถาทําใหบานนาอยูเกดิ

สมัชชาสุขภาพตําบลรําแดง

 ฉตัรชยั ชชูวย ปลดั อบต.ราํแดง อาํเภอสิงหนคร เลาถงึกระบวนการ

ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพตําบลรําแดงวาไดชูประเด็น “บานนาอยู”

 “ปกติกอนหนาทําสมัชชาสุขภาพ เราพบปะกับชาวบานอยูแลว

ตามแผนพัฒนาตําบล  หลังจากไปพูดคุย ลงพื้นที่ทุกหมูบาน หาความ

ตองการของประชาชน มองวาการทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกดาน มุงสู

ประเด็นเดียวคือบานนาอยู ซึ่งเก่ียวของหลายมิติไมวา กายภาพ จิตใจ 

ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม”

 เกี่ยวกับโครงการสมัชชาสุขภาพ ฉัตรชัย เลาวา ไมไดกําหนด

ประเด็นลวงหนา แตปลอยใหเปนไปตามแนวคิดชาวบาน พัฒนาพ้ืนท่ี

ตําบลรําแดงไปตามความตองการของประชาชน  

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ผานมามักจะเรียกมาคุยกันท้ังวัน 

หาประเด็นปญหาตางๆ ชวงบายมกัปลอยใหไปเรียนรูสภาพจริงในชมุชน  

คนหาส่ิงที่อยากใหเกิดขึ้น  แลวมานําเสนอกัน พบวาชาวบานกลาแสดง

ความคิดเห็น ไมกลัว  อยางเด็กคนหนึ่งเสนอวาอยากใหแตละครอบครัว

มีวงกินขาว อยางนอยสัปดาหละคร้ังเพราะเขาอยากใหครอบครัวมี
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100 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 101เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ขึน้ได จะกลายเปนตําบลนาอยูโดยอตัโนมัต ิชาวบานตางตอบรบัแนวคดิ

บานนาอยู เพราะสอดรบักบัทกุเรือ่งของชวีติ  และอบต. ใหการสนบัสนนุ  

 “ปญหาอุปสรรค ที่เจอชาวบานบอกวาทํายาก แกนนําสมัชชา

สุขภาพ พยายามอธิบายแนวคิดวาบานนาอยู ไมใชบานหรู แพง แข็งแรง 

หรอืตกึสวย  บานทุกหลังทําใหนาอยูได อยูทีด่แูลใหสะอาด  บานท่ีมคีอก

ววั เลีย้งไก ถารูจกัแบงเปนสดัสวน  รูจกัจดัการกบักลิน่รบกวน  กเ็ปนบาน

นาอยูได ซึ่งชาวบานสวนใหญเขาใจตรงนี้มากขึ้น”

 ปญหาอีกอยางสําหรับที่นี่พบวาประชากรวัยแรงงานเดินทางไป

ทํางานตางถ่ินกันมาก คนที่อยูกับบานมักจะเปนวัยชรา การดึงคนมา

ทํางานสมัชชาสุขภาพจึงขาดคนในวัยแรงงานอันเปนกําลังสําคัญอีกสวน

หนึง่  สาํหรบัอนาคต ฉตัรชัยเลาวา ถาไดโมเดลจําลอง แลวจะขยายเครือ

ขายใหเตม็ทกุหมูบาน ผลกัดนัทกุหมูบานใหผานเกณฑทีร่วมกาํหนดข้ึนมา 

 อุดม ทักขระ นายก อบต.รําแดง กลาววา การเคลื่อนสมัชชา

สุขภาพ ทําใหเกิดการลงพื้นที่ของกลุมแกนนําที่ไมเคยมีมากอน กลุม

แกนไดลงไปเผยแพรแนวคดิสาํคญั วาดวยพลงังานทางเลอืก (แกสชวีภาพ 

เตาถาน) ปุยชีวภาพ การปลูกพืชในภาชนะเพ่ือการบริโภคเอง  การผลิต

น้ําสมควันไม เกิดการตระเวนใหความรู ความความเขาใจในเรื่องตางๆ 

เพ่ือแสวงหาความรวมมือ นํามาสูความเปลี่ยนแปลง 

 กิจกรรมเนนทําหลายอยางไปพรอมกัน  ไมเฉพาะสมัชชาสุขภาพ 

อยางการพูดถึงเกษตรอาชีพก็จะคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมกัน  

เพ่ือใหไดประเด็นลงสูพื้นที่ทั่วถึง 

 “สมัชชาสุขภาพทําใหเกิดการลงสูชุมชน เพ่ือสอนเรื่องตางๆ นํา

มาสูการผลกัดนัเขาสูนโยบายของทองถิน่คือ อบต.ราํแดง ดงึคนจากหลาย

กลุมในชุมชนมาเปนกรรมการทํางาน แกนนําลงไปพบประชาชนท้ังหมด  

และได ๑๐ แนวทางมามาเปนนโยบายสําคัญคือ ๑๐ แนวทางที่ทําให

รําแดงนาอยู”

 อดุมเลาวาไดทาํกจิกรรมหลายอยาง เพือ่ใหประชาชนเหน็วาบาน

นาอยูในความคดิของเขาคอือะไร  การขบัเคลือ่นเร่ืองนีท้าํใหการเคหะแหง

ชาติสนใจที่จะเขามาตอยอด

 “ปกติการเคหะจะสนใจเร่ืองการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหกบัประชาชน

ที่ลําบากในเขตเมือง ภาพลักษณสังคมท่ีมองจึงยังไมชัดนัก การไดมาทํา

กับชุมชนรําแดงถือเปนมิติ บทบาทใหมที่หันมามองเรื่องสุขภาพองครวม

มองตรงกันกับสมัชชาสุขภาพ และ ๑๐ แนวทางรําแดงนาอยู ทําใหการ

เคหะตอบรับท่ีจะมารวม”

 นายก อบต.รําแดง มองวาสิ่งหนึ่งที่คิดวาเปนสิ่งใหมเกิดขึ้นกับ

รําแดงหลังเวทีสมัชาชาสุขภาพเกิดขึ้นแลว อยางเชนการหันมาศึกษา 

สืบคนประวัติทองถิ่น ซึ่งมีความนาสนใจจะขยายแนวคิดนี้ไปสูหมูบาน

อื่นๆ 

 ...เดิมท่ีนี่เรียกกันวาชุมชนรังมดแดง เปนชุมชนหมูบานที่ไดตั้ง

ถิ่นฐานมานานหลายรอยปมาแลว และตั้งบานเรือนอยูกันหนาแนน เปน

ชุมชนท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของการคมนาคม ศูนยกลางของการ

แลกเปลีย่นสนิคา ทัง้นีเ้พราะทีต่ัง้ของชุมชนรงัมดแดงนัน้ เปนทาเทยีบเรอื

ทางเหนือสุดของคลองสะทิ้งหมอ ซึ่งเปนเสนทางการคมนาคมที่มีความ

สําคัญท่ีสุดของอําเภอสิงหนคร และเสนทางการคมนาคมนั้น จากคลอง

สะท้ิงหมอสามารถท่ีจะเดนิทางออกสูทะเลสาบสงขลาไปยังเมอืงหาดใหญ 

และสถานทีอ่ืน่ๆ จงึทําใหชมุชนรงัมดแดงกลายเปนชมุชนทีม่คีวามสาํคญั

ในการคาขาย และขนถายสินคาท่ีมีความสําคัญในขณะนั้นเปนอยางมาก 

ตอมาไดมีชาวบานตางก็เรียกชื่อชุมชนรังมดแดง คอยๆ เพี้ยนไปจน

กลายเปนชุมชนตําบลรําแดง และไดกลายมาเปนตําบลรําดง...
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102 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 103เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 อดุมมองวาเปาหมายของเรือ่งนี ้คอืเพือ่สรางทีน่ีเ่ปนแหลงเรยีนรู 

ใหทองถิ่นอื่นไดมาดู ศึกษา 

 “ลาสุดทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรวีชิยัไดมาชวยเร่ือง

วิชาการ โดยตอยอดผลิตภัณฑตําบล คือน้ําสมสายชูจากตาลโตนด วิจัย

ยกระดับเปนเครื่องดื่มรสซาคลายกับที่กําลังนิยมในทองตลาด” 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ยังเขามาชวยเร่ืองรํา

แดงนาอยู โดยมองมิตคิรบทกุดาน เกดิการเรียนรูรวมกนั เพราะคําวาบาน

นาอยูไมไดจาํกดัแคการออกแบบบาน แตกนิความหมายกวางกวานัน้มาก 

 “ผมคิดวาสมัชชาสุขภาพมีความเปนรูปธรรม เพราะเกิดการ

บรูณาการสิง่ท่ีทาํกับกิจกรรม และหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของไดทัง้หมด”

 กาวตอไปหลักการทําใหชุมชนอยูดีมีสุขตามแนวทางนี้แลว อุดม

เห็นวาก็คือการสรางประโยชนใหกับพื้นที่ในดานตางๆ โดยเฉพาะการ 

คุยเรื่องการทองเท่ียวในวิถีโหนด นา เล ของคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งที่

ผานมาไมประสบความสําเร็จ จนมีการต้ังคําถามวาเพราะอะไร ซึ่งมี

วิธีการหลากหลาย วาจะทําใหสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงอยางไร   

 “เราคิดวาทําใหชัดเจนได โดย ๑๐ แนวทางรําแดงนาอยู ซึ่งตอง

ยอมรับวา ๑๐ แนวทาง สวนใหญไดจากสมัชาสุขภาพ โดยเฉพาะคําวา

สุขภาวะนั้นความหมายกวาง”

 การขับเคลื่อนสมัชาสุขภาพที่รําแดงนับวาไดรับความรวมมือดี 

แมกิจกรรมอาจจะซอนกันอยูหลายงาน ทําใหการเคล่ือนบางเร่ืองเกิด

ความลาชา 

 “ที่สุดแลวพบวา ชื่นใจ ที่เกิดความเปนรูปธรรม และสามารถ

ตอยอด โดยเฉพาะการเช่ือมตอกับการเคหะแหงชาติ  ที่เขามองวานี่คือ

ของดีที่เขาคนพบ”

 อุดมไดพบขอมูลจากการทําสมัชชาสุขภาพท่ีนาสนใจ และมีพลัง

ตอการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่ง อยางเชน คําวารําแดงนาอยู จากความเห็น

ผูสูงอายุ วาตองการไมใหลูกสะใภเลนไพ หรือไมอยากใหลูกชายกินเหลา 

อยากใหทุกคนมานั่งกินขาวกันอยางพรอมหนาพรอมตาบาง

 “การมาทําเร่ืองน้ีผมพบวาในฐานะผูนําทองถ่ินทําใหเราไดกาว

พนการพัฒนาท่ีพูดแตเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน  ทองถ่ินหลายแหงยังมอง

ไมออกและพฒันาโครงสรางพืน้ฐานเปนหลกั  แตเราไดทาํหลายยาง เชน 

ทาํหองสมดุประชาอาสา  สรางสขุทางดานปญญา การหนัมาสบืคนประวตัิ

ทองถิ่น วัดท่ีสูญหายไป” เขาเลาและบอกวา การเดินหนากิจกรรมภายใต

แนวคิดวาบานนาอยูจะเปนอยางไร  จะลงไปทํากิจกรรมในทุกหมูบาน  

แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานอื่น โดย อบต.นํามาเปนนโยบาย 

สมัชชาสุขภาพตําบลเชิงแส

 อัษฎา บุษบงค  เปนแกนนําสมัชาสุขภาพตําบลเชิงแส อําเภอ

กระแสสินธุ เขาเลาวา ไดเคลื่อนในประเด็นชุมชนปลอดภัยสําหรับเด็ก  
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104 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 105เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

 “เกิดจากท่ีไดรวมในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด ไดสงใบสมัครตอบ

รับเขารวมกระบวนการสมัชชา และไดประสานคุณชาคริต โภชะเรือง 

เครือขายสรางเสริมสุขภาพสงขลา มาชวนคุยกับกลุม กํานัน ผูใหญบาน 

ชาวบานหลายภาคสวน ตัวแทนจากหลายหมูบานไดนําเสนอปญหาท่ี

กําลังเผชิญอยูไมวาปญหาสังคม โดยเฉพาะเร่ืองเด็ก”  

 สมั ช ช า สุ ข ภ าพ

ตํ า บ ล เชิ ง แ ส ไ ด มี ก า ร

ชักชวนผูที่ เ ก่ียวของใน

พื้นที่ เชน โรงเรียน กํานัน

ผู ใ หญ บ า น  ตั ว แ ท น

ผูปกครอง วัด อบต. รพ.

กศน. ตํารวจ  มานําเสนอ

สถานการณที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชน นํามาสูการหาขอเสนอ

เชิงนโยบายในพื้นที่ มีผลสรุปในเชิงนโยบายเก่ียวกับเด็กและเยาวชน

ที่สําคัญไดแก ใหมีชมรมผูปกครอง โดยให อสม. และรพ.กระแสสินธุ

รับผิดชอบใหมีชมรมเด็ก โดยสภาองคกรชุมชนตําบลรับผิดชอบจัดคาย

อิงกันแบงปนความสุข โดยความรวมมือของทุกภาคสวน รวมคัดเลือก

ผูปกครอง หาแกนนํา ทํากิจกรรมกับลูก คนหาปญหาแนวทางครอบครัว

อบอุน

 รร.ทําฐานใหความรู

 กศน./วิชาชีพพัฒนาอาชีพ

 โรงพยาบาลใหความรูเรื่องสุขภาพ

 ชุมชนเลาความหลังในอดีต

 กรรมการชุมชนเฝาระวัง

 มีกติกาชุมชนรวมกัน

 กิจกรรมครอบครัวอบอุน โดยยึดหลักศีลหามีเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู และชุมชนดูแลเด็กครอบครัวแตกแยก โดยวัดเปนผูดูแล

 อัษฎาเลาวาเขาทําเรื่องเด็กอยู แตไมลงลึก ในพื้นท่ีเชิงแสมี

ปญหาของเด็กและเยาวชน กรณีอยูในโรงเรียนเด็กอยูในความดูแลของ

ครู แตนอกหองเรียน และหลังเลิกเรียนปญหาใหญ  เพราะเด็กไมอยู

ในสายตาของผูเกี่ยวของ

เหลานี้  สวนหนึ่งประพฤติ

นอกลูนอกทาง 

 “ครูก็บอกวาอยาก

ใหชมุชนเขามามีสวนตรงนี ้

คือชวยกันดูแลเด็ก ชุมชน

จงึตองมาชวยกันดแูล จาก

ที่เปนภาวะสุญญากาศเก่ียวกับปญหานี้อยู จึงมีการตั้งคณะทํางาน”

 สมัชชาสุขภาพตําบลเชิงแส ไดจัดคาย ๑ คืน ๒ วันให เพื่อจัดทํา

ฐานความรูเกี่ยวกับการแกปญหาเด็กและเยาวชน อยางเชน ปญหา

ยาเสพตดิ ปญหาการมเีพศสมัพันธกอนวยัอนัควร ปญหาการพนนั สิง่ท่ีได

จากสมัชชาสุขภาพคือไดคณะทํางานที่มาชวยกันดูแลเด็ก สงผลให อบต.

เชิงแสไดนําเขาแผนและสนับสนุนงบประมาณในเร่ืองนี้

 ผลในเชิงรูปธรรมในพ้ืนที่ พบวาปญหาเด็กท่ีตมน้ํากระทอมด่ืม 

เปนสารเสพติดท่ีเคยพบกอนหนานี้นั้นหายไป  เพราะจากกิจกรรมของ

สมชัชาสขุภาพทําใหเกิดการแจงขอมลูวา การกระทาํดงักลาวเปนอยางไร 

มทีีไ่หนบาง  ทีล่ีล้บัตรงไหนมกีารแอบกระทาํ  จะเกดิการชวยกนัสอดสอง

ลักษณะตาสับปะรด มาแจงคณะทํางาน ชี้เปาการกระทําผิด เด็กท่ีทําจึง

ไมกลาอีก 
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 “แตผมไมรูวาจะยายไปทาํทีอ่ืน่หรอืเปลา” อษัฎายังหวัน่ใจ เขายัง

มองวาปญหาในพ้ืนทีเ่ชงิแส ยงัมหีลายเร่ืองทีส่มชัชาสขุภาพนาจะหยิบมา

เปนประเด็นและเคลื่อนตอ  แตที่ยกเรื่องเด็กมาทํากอน ถือวาไดเกิดขึ้น

และมีผลกระทบทางสังคมชัดเจน

 ปกตใินตาํบลเชงิแสมเีวทชีาวบานในลักษณะปรกึษาหารอือยูแลว

เรียกวา เวทีชวนคิดชวนคุย เปนการรวมคน ความคิดขยายผลเพ่ือสูการ 

แกปญหา 

 อยางไรก็ตามอัษฎาเห็นวา ตองทําความเขาใจชาวบานเกี่ยวกับ

สมัชชาสุขภาพอยูบาง เพราะถาติดกับรูปแบบยังมีคนเขาใจวามีลักษณะ

ของการประชุมสภา  

 “ผมบอกวานี่ไมมีระเบียบ ไมเปนทางการ ทุกคนมีสิทธิออกเสียง  

เราอยากไดขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ซึ่งความพยายามอธิบาย ทําใหคน

เขาใจสมัชชามากข้ึน วาไมตางจากเวทีชวนคิดชวนคุยเดิม”

 ขณะน้ี ประชาชนเชิงแสมีสวนรวมกับสมัชชาสุขภาพแลว โดย

เฉพาะคนที่มีลูกหลานอยูในวัยศึกษา ตรงกับประเด็นที่สมัชชาสุขภาพนํา

มาขับเคล่ือน ถอืวาเขามารวมจํานวนมาก  แตอษัฎาเห็นวาภาครัฐนาจะมี

สวนดวย อยางตํารวจที่เกี่ยวของกับปญหาเยาวชน นาจะใชวิธีการชุมชน

สมัพนัธมากกวาจะเนนการจบักุมเพยีงอยางเดยีว หรอืโรงพยาบาลนาจะ

มามีสวนในการใหความรูโรงเรียน เพราะส่ิงที่เขาชํานาญเฉพาะทางเม่ือ

นํามาเสนอจะไดรับความนาเชื่อถือในกลุมเด็กมากกวาครู 

 นอกจากนี้แลวโครงการยังรวมกับเครือขายแผนสุขภาพจังหวัด

สงขลาและรายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ สถานีวิทยุ FM.๘๘.๐๐ 

MHz และ FM.๑๐๑.๐๐ MHz http://www.banbanradio.com ขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ ไดผลสรุปที่สําคัญดังนี้

  มกีารเปดพืน้ทีส่าธารณะรวมกบัเทศบาลนครหาดใหญ รองรบั

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

  ขับเคลื่อนนโยบายใหสงขลาเปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก โดย

มเีทศบาลนครสงขลาและรร.เทศบาล ๒ ออนอทุศิ รบัเปนโรงเรยีนนาํรอง 

จัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น

  รวมกบัเทศบาลตาํบลปรกิ อบต.ควนร ูอบต.ทาขามจดัตัง้ศนูย

พิทักษสิทธิ์ผูบริโภค

  ขับเคลื่อนใหเกิดตลาดปลอดสารพิษในพื้นที่เทศบาลนคร

หาดใหญ ๒ จุด และกําลังเปดตลาดสุขภาพรวมกับ ๔ อบต. ในอําเภอ

รัตภูมิ

  รวมกับทองถ่ินจงัหวัดสงขลา ทสจ. นาํเสนอนโยบายการเพ่ิม

พื้นที่สีเขียว การแกปญหาน้ําเสียดวยฝายดักขยะวัดคลองแห

  รวมกบัคณะทนัตะแพทยศาสตร อบต.จะโหนง รวมจดัทําโรงน้าํ

ชุมชนแกปญหาน้ํามีคาฟลูออไรดเกินมาตรฐาน

  ผลกัดนัใหเกดิเครอืขายนกัวิชาการ สนับสนนุกระบวนการสราง

สุขภาวะในพื้นที่

  ขับเคลื่อนรวมกับอบต.ทาขาม เกิดระบบอาสาสมัครในการ

ดูแลสุขภาพผูพิการ

  นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการทําใหสงขลาเปนเมือง

สุขภาวะใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.

  รวมกับพมจ. (พัฒนาสังคมและความม่ันคงของความเปน

มนุษย)และภาคีจัดทําแผนคุณภาพชีวิตผูพิการจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๓-

๒๕๕๕ และจัดทําแผนแมบทเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา

  รวมกับภาคีจัดตั้งสภาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาภาคประชาชน”
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  เมล็ดพันธุสมิหลา

 จุดเริ่มตนจากคนตัวเล็กๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลามารวมตัวกัน

สรางส่ิงดีๆ ประดุจผีเสื้อที่กําลังขยับปก สรางความเปล่ียนแปลงจาก

เรื่องเล็กๆ กิจกรรมเล็กๆ ผานแผนสุขภาพสงผลสะเทือนไปยังสาธารณะ 

มาถึงผลผลิตในพื้นที่ระดับตําบล ภายใตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

สรางวาระหลักของพื้นที่ ดอกไมทั้ง ๑๐ จึงเร่ิมบานในพื้นที่ตําบลเล็กๆ

กระจายไปทั่วในจังหวัดสงขลา 

 เปนดอกไมที่เกิดจากเมล็ดพันธุแหงคําประกาศ “สมิหลา” ตอ

เนื่องจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพในป ๒๕๕๑ 

 อยางไรกด็ ีจากผลการดาํเนนิการดงักลาว นาํมาสูการสรปุบทเรยีน

ในการดําเนินการ ขอคนพบที่สําคัญในคร้ังนี้ก็คือ กระบวนการสมัชชา

สขุภาพ ยงัเปนชดุ “วาทกรรมใหม” ทีช่มุชนจะตองใชเวลาในการทาํความ

รูจกัมักคุน และส่ังสมประสบการณในการดําเนนิงาน จงึทาํใหการขยายตวั

หรือการเบงบานของดอกไมจากเมล็ดพันธุนี้ยังตองใชเวลาในการสะสม

คุณภาพอยางตอเนื่อง การเลือกพื้นที่เปาหมายในการทําโครงการปนี้ จึง

มุงเนนในบางพ้ืนทีซ่ึง่มคีวามพรอมสงูสดุจะมคีวามสามารถในการกาํหนด

ทศิทางและสรางการมสีวนรวมในการพฒันานโยบายสาธารณะอยางกวาง

ขวางใหกับชุมชน 

 พรอมกบัมองเหน็โอกาสวากระบวนการสมชัชาสขุภาพจะเปนการ

สรางรากฐานประชาธิปไตยชุมชนโดยการพัฒนากลไกขับเคลื่อนที่เปน

องคกรของพืน้ที ่มเีวทีกค็อืการจดัทาํสมชัชาสขุภาพตาํบล นาํวาระสขุภาพ

ที่ตระหนักรวมกันมาขยับไปสูการแกปญหาและพัฒนาเปนนโยบาย

สาธารณะ และยกระดับแผนสุขภาพนํามาสูการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ

ตําบล เพื่อเปนกติการวม และพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ในเชิง

ระบบ  

 ทั้งหมดน้ีเปนเพียงตัวอยางหน่ึงของความสําเร็จเบ้ืองตน ท่ีเรา

ตางคาดหวังวาจะมีสวนชวยกันสงกลิ่นอันหอมหวานชวนดมของดอกไม

สขุภาวะใหขจรขจายไปในสวนของผูทีเ่ก่ียวของ ใหหนัมาตระหนักถงึความ

สําคัญในการสรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาวะตอไป

ตารางแสดงแนวคิดการสรางตําบลสุขภาวะ

๔

เกิดความรวมมือของภาคีตางๆ อันนําไปสูการปรับระบบสุขภาพ

ของตําบลในจังหวัดสงขลา และกระตุนหนุนเสริมใหเกิดกิจกรรม

สรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ 

จัดทําแผนสุขภาพ พัฒนากลไกขับเคล่ือน กองทุนสุขภาพตําบล

กอนทําแผนสุขภาพระดับ
จังหวัด 
• Mapping พื้นที่/องคกร/
 ทุน/สภาพปญหา
• คนหาบทเรียน/สรางความรู
 จากการดําเนินงานระดับ 
 ตําบล
• ออกแบบกระบวนการ
 -เปาหมาย/ผลลัพธ
 -กระบวนการ/ยุทธศาสตร
 -กลไกประสานงาน/
  ขับเคลื่อนงาน
 -การบริหารจัดการ
• เลือกพื้นที่เปาหมาย

เป
าห

มา
ย

ยุทธศาสตร

กอนทําแผนสุขภาพ
ระดับจังหวัด
• กรรมการบริหารเครือ
 ขายระดับจังหวัด
• คณะทํางานปฎิบัติการ
 ระดับจังหวัด
• เวทีกลางเช่ือมโยงบูรณา
 การระดับจังหวัด
• สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ระดับจังหวัด
• แผนท่ีทางสังคมระดับ
 จังหวัด social Mapping 
• แผนท่ีทรัพยากรมนุษย
 ระดับจังหวัด Human 
 Mapping 
• มูลนิธิชุมชนสงขลา 

กอนทําแผนสุขภาพ
ระดับตําบล 
• แผนท่ีทางสังคมระดับ
ตําบล social Mapping 

กล
ยุท

ธ
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110 เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 111เมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ไดจากการจัดสมัชชาสุขภาพ

 ๑. ไดนโยบายสาธารณะท่ีสามารถกําหนดแผนงาน โครงการ และ

กจิกรรม ทีส่ามารถตอบสนองความตองการของชมุชน บนฐานปญหาและ

การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

 ๒. ไดความรูและกระบวนการจัดทํา “สมัชชาสุขภาพสูนโยบาย

สาธารณะ” พบวามีคณะทํางาน รวมกันคิด รวมกันทํา มีสวนรวม ซึ่งตาง

จากประชาคมท่ีขอแคเสนอความคิดเห็นอยางเดียว

 ๓. ทําใหชาวบานในชุมชนมีการเสนอความคิดเห็นในเรื่องการ

ดแูลสขุภาพและมีความสามัคคกีนัมากข้ึน และยงัไดองคกรภาคีเครือขาย

ทีเ่ขามามสีวนรวมในการดูแลสุขภาพของแตละ อปท. ทัง้ในสวนงบประมาณ

บุคลากร วิชาการ

 ๔. ผลของนโยบายสาธารณะจะชวยใหประชาชนสนใจสขุภาพตวั

เองมากย่ิงข้ึน เชน ปลกูผกัปลอดสารพิษ ไมใชสารเคมี  การออกกําลงักาย 

แอโรบคิ ไทเก็ก กระบีก่ระบอง ขีจ่กัรยาน ประหยัดการใชจายในครอบครัว 

สุขภาพจิตดีขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวและหมายถึงในชุมชนในอนาคต 

ชวยลดอบายมุขลงไดอยางเห็นผล

ปญหาและอุปสรรค 

 ๑. จากการจัดสมัชชาสุขภาพตําบลท้ัง ๑๐ พืน้ทีย่งัพบวาสมาชิก

สมัขชาสุขภาพยังไมเขาใจคําวา “สมัชชาสุขภาพ” เนื่องจากเปนคําใหม

ในสงัคมไทย ไมมคีวามเขาใจกระบวนการหรือวิธกีารของสมัชชชาสุขภาพ 

ในการจัดสมัชชาสุขภาพบางตําบลขาดความรวมมือของบางภาคสวน 

ขณะเดียวกัน คณะทํางานในพื้นท่ียังไมเขาใจในการบริหารจัดการ

งบประมาณของโครงการ และยงัมีความไมตอเนือ่งของการดําเนนิกจิกรรม

ของคณะกรรมการเอง

จัดทําแผนสุขภาพ พัฒนากลไกขับเคลื่อน กองทุนสุขภาพตําบล

จัดทําแผนสุขภาพระดับ
ตําบล
• Mapping พื้นที่/องคกร/
 ทุน/สภาพปญหา
• คนหาปญหา/ศักยภาพ/
 ทุนทางสังคมในพื้นที่
• วิเคราะหตนเอง(จุดออน 
 จุดแข็ง โอกาส ขอจํากัด)
• จัดทําแผนสุขภาพ
 ตําบล (สุขภาวะดานกาย 
 จิต สังคม ปญญา)
 -วิสัยทัศน
 -ยุทธศาสตร
 -ผลลัพธที่พึงประสงค
 -แผนงาน/โครงการ
 -แผนปฏิบัติการ

หลังจัดทําแผนสุขภาพ
• นําแผนเขาสูแผนพัฒนา 3 
 ปของอปท.
• ตนแบบขับเคลื่อนแผน
 สุขภาพ
• คนหาบทเรียน/สรางความ
 รูจากการดําเนินงานระดับ
 ตําบล
• ธรรมนูญสุขภาพตําบล

ยุทธศาสตร

กอนทําแผนสุขภาพ
ระดับตําบล 
• จัดองคประกอบคณะ
 ทํางานจัดทําแผนท่ี
 สมดุล ทํางานได 
 ครอบคลุมภาคี (ความรู/
 ชุมชนปฏิบัติการ/ฝาย
 นโยบาย)

จัดทําแผนสุขภาพ
• คณะทํางานจัดทําแผน
 -บูรณาการกับกลไก
  อื่นๆ ในพื้นที่

หลังจัดทําแผนสุขภาพ
• พัฒนากลไกประสาน
 งาน/ขับเคลื่อนงานเปน
 ทางการ
• การบริหารจัดการ
• ติดตามประเมินผล
• สื่อสารสาธารณะ
• พัฒนากระบวนการ
 นโยบายสาธารณะระดับ
 ตําบล
• สมัชชาสุขภาพตําบล/
 สภาองคกรชุมชน/เวที
 ประชาคม

• แผนที่ทรัพยากรมนุษย
 ระดับตําบล Human 
 Mapping 

จัดทําแผนสุขภาพ
• บูรณาการรวมกับงาน
 กองทุนสุขภาพตําบล

หลังจัดทําแผนสุขภาพ
• บูรณาการกองทุนชุมชน
 -กองทุนสวัสดิการ
 -กองทุนหมูบาน
 -กองทุนออมทรัพย
 -กองทุนประกันสังคม
 -กองทุนประกันชีวิต
 ฯลฯ
• กลไกบริหารกองทุน
 ชุมชน สงเสริมการใหใน
 ชุมชน

กล
ยุท

ธ
ตารางแสดงแนวคิดการสรางตําบลสุขภาวะ (ตอ)

เกิดความรวมมือของภาคีตางๆอันนําไปสูการปรับระบบสุขภาพ

ของตําบลในจังหวัดสงขลา และกระตุนหนุนเสริมใหเกิดกิจกรรม

สรางเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ เป
าห

มา
ย
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 ๒. ขณะท่ีในการจัดสมัชชาสุขภาพ ผูเขารวมเวทีไมคอยเสนอ

ความคิดเห็นจึงทําใหบางครั้งทําใหผูจัดไมสามารถทราบความตองการ

และไมอาจบอกไดวามีความเขาใจหรือไม

 ๓. ในการเสนอความเห็น พบสมาชิกมีความคิดไมเหมือนกัน 

(ตางคนตางความคิด)

 ๔. กระบวนการสมชัชาสขุภาพเปนกจิกรรมตอเนือ่ง บางเรือ่งไมมี

ระยะเวลาส้ินสุดเห็นผลสําเร็จตองใชเวลานาน

แนวทางแกไข

 ควรใหความรู ทาํความเขาใจคณะกรรมการเร่ืองบทบาทและหนาที่

และความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ใหมากข้ึน และสรางประสบการณ

อยางตอเน่ือง ระหวางการจัดสมัชชาสุขภาพควรมีการประสานงาน 

ประชาสัมพนัธ เชน วทิยชุมุชน หอกระจายขาว ใหมคีวามเขมขนครอบคลุม

และใหมคีวามตอเนือ่ง ในการจดัเวท ีควรจดัสถานท่ีและสรางบรรยากาศ

แบบสบายๆ ผอนคลายเพื่อใหประชาชนไมรูสึกตื่นเวที มีเทคนิคในการ

เสนอความเห็นที่หลากหลาย เชน เขียนขอเสนอแนะโดยใชวิธีเขียน

ขอเสนอเพื่อการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดี

 ๑. การเตรียมการ ควรคัดเลือกคณะทํางานจากตัวแทนของทุก

ภาคสวน (ตามหลกัสามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา) พดูคยุกบัคณะทํางานแกนนาํ

ใหเขาใจกระบวนการ ตลอดจนเปาหมาย ใหไปในทิศทางเดียวกัน และใช

สื่อประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชน

 ๒. การจัดสมัชชาสุขภาพยอย เพื่อประชุมคนหาปญหา เลือก

ปญหาท่ีมีความสําคัญ มีความจําเปนเรงดวน คนหาแนวทางในการแกไข

ปญหาในแตละประเด็น ในการดําเนินการใหไดขอสรุปควรใชความรู

ประกอบการจัดทาํขอเสนอมากกวาการแสดงความตองการดวยความเห็น

หรือความรูสึก

 ๓. การจัดสมัชชาสุขภาพหลัก เพื่อใหไดขอสรุปของสมัชชา

สุขภาพเวทียอยมารวมเปนประเด็นรวม หาแนวทางเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ในการนําเสนอควรมีเอกสารประกอบ เชน แผนพับ, power point, 

แบบสอบถาม การกําหนดวิทยากรผูดาํเนินรายการตองเปนผูมคีวามรูเร่ือง

สมชัชาสขุภาพแตกต็องไมวชิาการเกนิไป ใหมกีลุมเปาหมายชดัเจนใหตรง

กับเรื่องที่จะทํา สถานที่ เวลาควรกําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

ในการจัดเวทีควรมีการแยกกลุมยอยเพื่อใหผูเขารวมสามารถเสนอความ

คดิเหน็อยางเตม็ที ่หรอืประยกุตใชวฒันธรรมเปนสือ่กลางของการประชมุ  

 ๔. การประเมนิผล สามารถประเมนิจากผูเขารวมประชมุ ประเมิน

จากแบบสอบถาม pre- test / post-test หรือจากการสังเกตในการเสนอ

แนะของแตละเวที การกําหนดตัวชีว้ดั จดัทําแบบสอบถาม การสังเกต การ

สัมภาษณ การจัดเวทีสาธารณะรายงานผลสรางการมีสวนรวมของชุมชน
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