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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร  

ชวนคิด ต่อยอด 

 

บันทกึการเยี่ยมพื้นทีเ่พือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันา

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ โดยใช้เครื่องมอืตาม พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 

 

 

๖. ลพบุรี (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

 

๖.๑ ลพบุรี ไม่ไดมี้แต่ลิง 

 

“ลพบุรี ไม่ไดมี้แต่ลิง” 

ลพบุรีเป็นพื้นทีท่ี่มชียัภูมดิ ีถงึขนาดพระมหากษัตริย์สมยัก่อนทรงเลือกใช้เป็นถิ่นฐานสร้างเมอืง 

พฒันาจนเจริญรุ่ งเรือง วนันี้  เมื่อคิดถงึลพบุรี เราคิดถึงสมเดจ็พระนารายณม์หาราช ถ้าคดิเลยไกลไปกว่า

นั้น เรากค็ดิถงึความรุ่งเรืองสมยักรงุศรีอยุธยา ถ้าคดิเลยไปไกลกว่านั้น กค็ิดถงึการอยู่อาศยัของคนยุค

ก่อนประวตัิศาสตร์ กว่า ๒,๐๐๐ ปี ทีบ้่านโป่งมะนาว พฒันานิคม และบ้านพรหมทนิใต้ ที่โคกส าโรง  

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทีล่พบุรีมีโรงพยาบาลอานันทมหิดล ซึ่งเป็นของทหาร เคยมี

บทบาทส าคญัในการผลิตแพทย์เสนารักษ์ ออกมารับใช้ประชาชนในยุคอดีตทีบ้่านเมอืงเคยขาดแคลน

แพทย์อย่างมาก 

วนันี้ลพบุรีดูเงยีบไปบ้าง ตั้งแต่การเดนิทางขึ้นเหนือไม่ต้องใช้ถนนพหลโยธนิเป็นสายหลัก 

เหมือนเมื่อก่อน  แต่ลพบุรีไม่ได้หยุดนิ่ง ทกุอย่างยังคงเคลื่อนไปตามครรลองของตวัเอง 

 เย็นวนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คุณหมอศิริชัย ลิ้ มสกุล นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดลพบุรี 

พร้อมกบัน้องๆ ประกอบด้วย คุณหมอนพพร พงศ์ปลื้ มปิติชัย รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด คุณ

สุนีย์ ใบชา ผู้เชีย่วชาญด้านสาธารณสขุ และคุณสุจริต สิงห์โต นักบริหารสาธารณสุข มารอรับผมและ

ทมีงานทีห่น้าร้านบัวหลวง 

 ทมีงานสาธารณสขุของลพบุรีชุดนี้  คุ้นเคยกบัผม “มากที่สดุ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุหมอนพพร คณุหมอศิริชัย 



๒ 

 

 

 คุณหมอศริิชยัฯ เป็นแพทย์ทนุชนบท ได้รับการคัดเลือกไปเรียนแพทย์ทีศ่ริิราช คุณหมอนพพรฯ 

เป็นแพทย์ทนุชนบทรุ่นน้องของคุณหมอศริิชยัฯ ไปเรียนทีร่ามาธบิด ีสมยันั้นเขาคัดเลือกตรงจากนักเรียน

ในจังหวัด ด้วยวธิกีารทีป่ราณีตมาก อาจารย์แพทย์ลงไปคัดเลือกร่วมกบัสาธารณสุขถึงในพื้นที่ ไปดูสภาพ

ความเป็นอยู่ สัมภาษณเ์พื่อนบ้าน ฯลฯ เพือ่ให้ได้นักเรียนทีเ่หมาะสม 

 ผมจบไปท างานเป็นแพทย์ชนบททีล่พบุรี กม็น้ีองๆ พวกนี้ มาฝึกงานอยู่ด้วยในช่วงหยุดเทอม

ปลาย จนกระทั่งเรียนจบ พวกเขากก็ลับมาเสริมทมีงานแพทย์ชนบท กระจายไปท างานตามโรงพยาบาล

ชุมชนต่างๆ ท าให้คุ้นเคยกนัอย่างมากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

คุณหมอนพพรฯ ไปท างานอยู่กบัผมที ่รพ. พฒันานิคม และเป็นผู้อ านวยการต่อทีน่ั่นเรื่อยมา 

นานเกอืบ ๓๐ ปีแล้ว คุณหมอศริิชยัฯ ไปอยู่ รพ. สระโบสถ ์และ รพ. ชยับาดาล และไปเป็นนายแพทย์

สาธารณสขุจังหวดัสิงห์บุรี ชยันาท แล้วย้ายกลับมาอยู่ทีล่พบุรี 

พวกนี้ เขามเีลือดแพทย์ชนบทของจริงเข้มข้นมาก 

คุณสนุีย์ฯ กเ็คยอยู่ท างานกบัผมที่พฒันานิคม ตั้งแต่สมยัทีเ่ธอจบพยาบาลมาใหม่ๆ เมื่อ ๓๐ กว่า

ปีก่อน เธอเคยได้รับรางวลัพยาบาลดเีด่นในชนบท ของมลูนิธหิม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช 

และคุณสุจริตฯ ก็เคยเป็นนักเรียนสาธารณสขุไปฝึกงานกบัผมที่พฒันานิคมเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อนเช่นกนั 

 ทั้ง ๔ คนนี้  เป็นคนลพบุรีทั้งสิ้น ตอนนี้ เขาก าลังท างานเพือ่บ้านเกดิเมอืงนอนของพวกเขา และยัง

มคุีณชนบท บัวหลวง หัวหน้ากลุ่มงานสขุภาพภาคประชาชน ผู้ท าหน้าทีป่ระสานงานเรื่องเกีย่วกบัสมัชชา

สขุภาพไปร่วมด้วย 

กนิข้าวมื้อเย็นกนัไป คุยถึงความหลังกนัไปอย่างมีความสขุ ตามประสาคนเริ่มสงูวยั จากนั้นก็ไป

เข้าพักทีเ่บญจธารา บูตคิ รีสอร์ท ของคุณเบญวรรณ ธาราภูมิ ซึ่ งเป็นอดีตพยาบาลของ รพ. พฒันานิคม 

ทีล่าออกมาเอาดทีางธุรกจิ โดยมสีามีคนขยันช่วยกนัท ามาหากนิ  

คุณเบญจวรรณฯ เป็นน้องสาวของคุณผ่องศรี ธาราภูมิ สส.ลพบุรี พรรคประชาธปัิตย์ เคยท างาน

ในฐานะภาคประชาสงัคม ร่วมขบัเคลื่อนงานสมชัชาสขุภาพ และการจัดท า พ.ร.บ.สขุภาพฯ กนัมาตั้งแต่

สมยัต้นๆ เมือ่เธอได้เข้าไปเป็น สส. ในสภาแล้ว กย็ังมนี ้าใจช่วยประสานงาน ให้ค าแนะน า และสนับสนุน

การท างานตาม พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติมาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

งานขบัเคลื่อนการปฏริปูระบบสขุภาพของพวกเรา ถือว่าเรื่องสุขภาพเป็นของทกุคน ทุกภาคส่วน 

ไม่มกีารแบ่งเขาแบ่งเรา ทกุพรรค ทุกฝ่าย ทกุสี ทุกหมู่เหล่า เราเป็นเพือ่นกนัได้หมด โดยเราพร้อม “สาน

พลัง” ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาท างานพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพร่วมกนัทั้งหมด 

สส.ผ่องศรี 



๓ 

 

 สมยัผมเป็นรองนพ.สสจ.ลพบุรี เมือ่ปี ๒๕๒๘ 

 

 

คนืนั้นผมหลับสบาย เพราะเหมอืนได้กลับไปเยี่ยมบ้าน เนื่องจากผมเคยอยู่ท างานทีล่พบุรี ทั้งที่

โรงพยาบาลพฒันานิคม และทีส่ านักงานสาธารณสขุจังหวดั รวมกนันานถงึ ๙ ปี 

 

๖.๒ สมชัชาสุขภาพท่ีลพบุรี มีสีสนั 

  

ลพบุรเีป็นอีกหนึ่งจังหวดัที่มกีารน ากระบวนการ“สมัชชาสุขภาพ”ไปใช้ในการพฒันาและ

ขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุดเริ่มต้นจัดท าร่าง พ.ร.บ.สขุภาพ

แห่งชาตเิมือ่ปี ๒๕๔๔ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 เคยมีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวดั รับฟังความเห็นต่อการยกร่าง พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ เมือ่ปี

๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๕ จัดสมชัชาสขุภาพ  “สรา้งสุขภาพดี ลพบุรีน่าอยู่” มกีารน าเรื่องราวดีๆ  ของจังหวดั

มาจัดแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัเป็นจ านวนมาก งานคราวนั้นผมได้มีโอกาสมาร่วมด้วย  

ช่วงก่อนที ่พ.ร.บ.สขุภาพฯ จะส าเร็จออกมาเป็นกฎหมาย ก็มกีารจัดสมัชชาสขุภาพกนัอกีหลาย

ครั้ง และเมือ่ม ีพ.ร.บ.สขุภาพแล้วกม็ีการใช้สมชัชาสขุภาพเป็นเครื่องมอืในการพฒันานโยบายสาธารณะ

หลายเรื่องหลายระดบั ไม่เคยหยุดนิ่ง 
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บุคคลส าคญัผู้มีจิตใจสาธารณะ ทีเ่ป็นแกนน าอย่างต่อเนื่องเสมอมาก็คอื ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะ

ขันหมาก จากสถาบันนารายณเ์พื่อการพฒันา และนอกจากนั้นอาจารย์ยังไปช่วยท าหน้าทีเ่ป็นแกนน า

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง และเป็นกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาตด้ิวย  

เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ทีผ่่านมา กเ็พิ่งไปดูงานการประชุม “สมัชชาอนามัยโลก” ทีป่ระเทศ

สวสิเซอร์แลนด์ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคุีณพรธิดา เวียงสงค์ เป็นแกนท างานคนส าคญัอีกคนหนึ่ง 

 ปี ๒๕๔๗ จัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยเรื่อง “แม่น ้าลพบุรี และการเกษตรที่เอื้อต่อ

สขุภาพ”  ปี ๒๕๔๘ จัดเรื่อง “วทิยุชุมชน สร้างคนสร้างสุข” ปี ๒๕๔๙ จัดเรื่อง “สขุภาพความด ีความ

งามและความพอเพยีง” และปี ๒๕๕๐ จัดเรื่อง “การสร้างสังคมรู้รัก สามัคค”ี 

 

อ.กาสัก คณุพรธิดา 

 

 



๕ 

 

เมือ่ม ีพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติแล้ว ลพบุรีกจั็ดสมัชชาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๕๑ จัด

สมชัชาสขุภาพว่าด้วย “ต าบลต้นแบบแห่งสขุภาวะ” โดยใช้พื้นที่ต าบลขอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง เป็น

ฐานปฏบิัตกิารเรื่องนี้  มพีระครใูบฎกีาทรงพล เป็นแกนน าคนส าคญั โดยจับเรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ไม่

พร้อมในวยัรุ่นขึ้นมาเป็นประเดน็หลัก เพือ่หาทางแก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพชวีิตของเดก็และเยาวชนคน

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระครูใบฎีกาทรงพล 

 

มกีารท างานทางวิชาการเพือ่ท าความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจน ใช้สมัชชาสุขภาพสร้างกระบวนการ

ให้ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้เข้ามาร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท างานเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง มกีาร

ขบัเคลื่อนประเดน็นี้จนเป็นรปูธรรมหลายอย่าง ได้แก่ ส านักงานพื้นทีเ่ขตการศกึษา ได้จัดท าหลักสตูรสอน

เพศศกึษาในโรงเรียนในเขต ส านักงาน พมจ. สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาศกัยภาพแกน าเยาวชน “เราพึ่ง

ได้” ส านักงานพฒันาชุมชนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้น าและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

และวดัศรีรัตนาราม  

การด าเนินงานเรื่องนี้อย่าง “กดัตดิ” และท าอย่าง “ต่อเนื่อง” แม้เป็นเพยีงพื้นทีเ่ล็กๆ แต่ก็

สามารถสร้างความสะเทือน และเป็นบทเรียนส าคญัในวงกว้างได้ แบบที่เรียกว่า “เด็ดดอกไม้ดอกเดียว 

กระเทือนไปถึงดวงดาว”  

 

  

 



๖ 

 

 

 

 

สช. เคยเชญิสื่อมวลชนลงพื้นที่ท าข่าวและสารคดเีรื่องนี้  เพื่อไปเชือ่มโยงกบัการขบัเคลื่อนมติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ ประเดน็ “ปัญหาวยัรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพแบบมสี่วนร่วมทีล่พบุรี จับประเดน็หลักทีส่ ุขภาวะเด็ก

และเยาวชน ในพื้นทีเ่ล็กๆ แต่เป็นการจับและท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ “สมชัชาสขุภาพ” เป็นเครื่องมือ มี

การท างานหมนุเป็นวงจรอย่างสม ่าเสมอทุกปี เป็นการใช้ “สมัชชาสุขภาพ” หนุนเสริมให้นโยบาย

สาธารณะนั้นๆ มกีารเคลื่อนไหวจนเป็นรปูธรรมมากขึ้น มีผู้คนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 จากการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกดิประเดน็สาธารณะร่วมขึ้นมาใหม่ ได้แก่ ประเดน็ “การลด 

ละ เลิกเหล้า  สร้างสุขพอเพยีง” ประเดน็ “อาหารปลอดภัย ชวีติปลอดภัย” และประเดน็ “ชุมชนเป็นสขุ 

สร้างสขุพอเพยีง” ต่อเนื่องและขยายวงออกไปเรื่อยๆ  

จนถงึปี ๒๕๕๔ เกดิปรากฎการณ์มหาอทุกภัย ซึ่งแต่เดมิ พื้นทีบ่างส่วนของลพบุรีก็ต้องเผชญิ

ปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว แต่ปี ๒๕๕๔ เกดิปัญหาทีห่นักหน่วงมาก จึงมกีารจัด สมัชชาสขุภาพ

จังหวดัลพบุรี ขึ้นเมื่อวนัที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ในชื่อว่า “รวมพลงัชาวลพบุรี ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ จดัการสุข

ภาวะ” เพือ่น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณข์องปัญหา และระดมความคดิพัฒนาเป็นข้อเสนอ

ทางนโยบาย และผลักดนัสู่การปฏบิัต ิได้ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่เสนอต่อ

รัฐบาล มาตรการทีเ่สนอต่อประชาชนระดบัครอบครัว มาตรการทีเ่สนอต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

และสือ่มวลชน 
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“ระดบัทอ้งถ่ิน ใหมี้การจดัท าแผนการด าเนินการ ก่อน ระหวา่ง และหลงัเกิดภัยพิบัติ พรอ้ม

จดัหาเจา้ภาพร่วมรบัผิดชอบในชุมชน โดยการท าประชาคมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด

มาตราการและนโยบายของส่วนร่วม.......” 

“มาตรการระยะยาว เสนอใหร้ฐัแกปั้ญหาโดยใชม้าตรการผังเมืองเขา้มาวางแผนและควบคุมการ

ก่อสรา้งให้เหมาะสม....” 

“ใหส้ื ่อมวลชน สื ่อสารใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง เสนอข่าวสารอย่างมีจรรยาบรรณและมี

คณุธรรม เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม...” 

เพือ่นพ้องน้องพีแ่กนน าสมชัชาสขุภาพจังหวัดลพบุรี ได้ท าการ “จัดการความรู้ ” โดยร่วมกนั

สงัเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนรู้จาการท างานต่อเนื่องมา ๑๐ ปี ออกมาเป็นกรอบแนวคดิการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพแบบมีส่วนร่วม ทีจั่งหวัดลพบุรี (ดงัแผนภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับเป็นความชาญฉลาดของพีน่ ้องชาวลพบุรี ที่รูจ้กัใช ้“สมัชชาสุขภาพ” ใหเ้ป็นเครือ่งมือพฒันา

และขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ในโลกแห่งความเป็นจริง คือใชก้บัเรื ่องทีเ่ป็นจริงในพ้ืนที ่ใช ้

อย่างต่อเนื่อง ขยายผลและขยายวงออกไปเรือ่ยๆ ไม่ใช่การท าตามทฤษฎีหรือแนวคิดในกระดาษ ไม่ใช่

การจดัสมชัชาสุขภาพ เพียงแค่เวทีประชุมหามติ แลว้จบเพียงเท่านัน้ แต่เขาใชส้มชัชาสุขภาพเป็น

เครือ่งมือหนึ่งเสริมงานขบัเคลื ่อนต่างๆ ที่มีอยู่แลว้ ให้มีพลังเพ่ิมข้ึน ให้มีความส าเรจ็ที่มากข้ึน  

กระบวนการสมชัชาสุขภาพอย่างน้ี น่าจะตรงกบัทีบ่างคนเรียกวา่ “สมัชชาสุขภาพกินได”้ 

หนังสอืถอดบทเรียน “สมัชชาสุขภาพลพบุรี” 

�               
        

                  

      
         
          

                 

      

 
            

                 
             
          
[ I N N ]

 
                  
         �        
     �       

 
   �                   
                       
                

          

 
                           
                            

 �   �   

                              
                            

 
       
         

 �          
             
      �  
  �    

 
           
           
         
      

 
              
�              
               
                
               

 
               
             
               

         

 
  �              
               

                
                 

             

  
                     

                       �  
 �      �                      
     �    �                
        �             
     �               

 



๘ 

 

 

๖.๓ กา้วต่อยอด 

 

 เช้าวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เราประชุมกนัทีห้่องประชุมของส านักงานสาธารณสขุจังหวดัลพบุรี 

คุณหมอศริิชยัฯ ต้องไปประชุมส าคญัทีก่รงุเทพฯ มอบหมายให้คุณหมอนพพรฯ ท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านอยู่

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแทน ก่อนเทีย่งคุณหมอศริิชยัฯรีบเดนิทางกลับสมทบด้วย 

 ทีห้่องประชุมนี้  ผมเคยมาลงนามความร่วมมอืเพื่อพฒันากระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวดัลพบุรี 

ร่วมกบัเครือข่ายภาค ี๑๑ องค์กร เมื่อ ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ โดยก าหนดบทบาทและแนวทางการ

ด าเนินงานร่วมกนัท างานไว้ ๗ ข้อ คือ 

 “๑. ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ทีจ่ะเป็นหน่วยงานหลักในการพฒันากระบวนการสมชัชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะประเดน็ เพือ่ระดมศักยภาพของหน่วยงานในสังกดัมาร่วมท างานเพื่อพัฒนา

กระบวนการสมชัชาสุขภาพในทกุรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

  ๒. ร่วมกนัประสานงานกบัเครือข่ายทัง้ภาควชิาการ ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคมทัง้

ภายในภายนอกหน่วยงาน เพื่อใหมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพอย่าง

กวา้งขวาง 

  ๓. ร่วมกนัสรา้งและพัฒนากลไกเพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อท าหนา้ทีว่างแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ ด าเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการทบทวนแผนที่

วางไวอ้ย่างเป็นระบบ 

  ๔. ร่วมกนัสนับสนุนทรพัยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานพฒันากลไกและกระบวนการสมชัชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที/่เฉพาะประเดน็ของจงัหวดัลพบุรี 

  ๕.  ร่วมกนัสนับสนุนใหเ้กิดการวจิยัและพฒันาตลอดจนการสรา้งกระบวนการเรียนรูท้างสงัคม

ร่วมกนัอย่างกวา้งขวาง 

  ๖.  ร่วมกนัให้ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการพฒันากลไกและกระบวนการสมชัชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที/่เฉพาะประเดน็ของจงัหวดัลพบุรี 

  ๗.  สนับสนุนการสือ่สารสาธารณะเพือ่ใหส้ังคมไดร้บัรูแ้ละเขา้มามีส่วนร่วมตามความ

เหมาะสม” 

  

มาเทีย่วนี้  ถือเหมอืนว่าเรามาทบทวนความกนั เพือ่ต่อยอดงานต่างๆ ที่ท ากนัไปแล้ว ให้ก้าวหน้า

ยิ่งขึ้นไป มเีพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งเก่าและใหม่มาร่วมประชุมกนักว่า ๓๐ คน ได้แก่ คุณเตือนใจ สมานมิตร 

จากศนูย์ประสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน จ.ลพบุรี (เคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคประชาชน

ของลพบุรีไปเลือกตั้งกนัเองเป็นเป็น คสช. เขต)  
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                                  พระครสูวุฒัน์                                      คุณชนบท 

 

พระครใูบฎกีาทรงพล ชยนฺนโท จากวดัรัตนาราม เจ้าคณะต าบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง พระครู

สุวัฒน์จนัทโชติ เจ้าคณะอ าเภอโคกเจริญ อาจารย์ศิริเพ็ญ มากบุญ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ท่าวุ้ ง คุณ

ธานินท์ แสงวิภาสนภาพร สมาชกิสภาพฒันากรเมือง จ.ลพบุรี คุณประทีป  อ่อนสลุง ประธานศนูย์

วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม คุณธนสรรค์ คงสงฆ์ พฒันาการอ าเภอหนองม่วง 

รต.สุนทร พลวัฒน์ สถานีวิทยุกระจายเสยีงทหารอากาศ ๐๒ ลพบุรี ผศ. สุรพงษ์ ปนาทกลู ประธาน

สมชัชาปฏริปูจังหวดัลพบุรี เป็นต้น 

เมือ่ตวัแทนจังหวดัได้เล่าถงึเรื่องราวของการใช้สมัชชาสขุภาพในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่

สขุภาพของจังหวดั และผมได้กล่าวถึงทิศทางการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพในปีต่อๆ ไปว่า สช. จะเน้นการ

สนับสนุนทีช่ดัเจนมากกว่าเดิมโดยเน้นสนับสนุนให้เกิดกลไก “หน่วยเลขานุการกิจ” ส าหรับบริหาร

จัดการให้เกดิ “กระบวนการสมชัชาสขุภาพจังหวัด” ทีเ่ป็นวงจรนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพอย่าง

ต่อเนื่องทุกปีไป  

โดยภายใต้กระบวนการนี้  อาจมกีารจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพื้นทีภ่ายในจังหวดั หรือสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ที่จังหวัดเห็นสมควร อย่างที่ท าๆ กนัมาก็ท าได้ แล้วเชื่อมเข้ากบัสมัชชาสุขภาพ

จังหวดัประจ าปี ก็จะเกิดพลังที่มากขึ้น การเดนิอย่างนี้จะท าให้กระบวนการสมชัชาสขุภาพในจังหวดัมี

ความต่อเนื่อง เข้มข้น และเกดิประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดมากกว่าเดิม 

“การมาของ สช. ครัง้น้ี น่าจะมีความหมายในทางบวก เพราะเป็นการต่อยอดการท างานเดิม ทีมี่

การท ากนัเรือ่ยมา ซึ่งทุกฝ่ายก็เหน็ดเหนื่อยกนัมาก ในลพบุรีมีคนดี คนเก่งมาก เริ่ มจบัตัวเขา้หากนัมากข้ึน 

ต่อไปคงจะไดเ้สริมพลงักนัมากข้ึน” พระครทูรงพลฯ ท่านกล่าวไว้ 

อาจารย์กาสักฯ บอกว่า “ฝันวา่อยากเห็นมีการน ากระบวนการสมชัชาสุขภาพไปใชใ้นวิถีการ

ท างานปกติของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร แต่ละภาคส่วน น าไปเป็นเครื ่องมือเสริมพลงัในการพฒันา

นโยบายสาธารณะซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องท าอยู่แลว้ ถา้ท าได ้จะท าใหก้ารท างานพฒันาจงัหวดัลพบุรีไปได ้

ดีมากข้ึน”  

อาจารย์รัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการสขุภาพแห่งชาตภิาคประชาชน ตวัแทนเขต ๒ จากจังหวดั

สพุรรณบุรี ได้มาร่วมการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ ด้วย ได้เสริมว่า “ทีผ่่านมา ประเดน็ทีเ่สนอเขา้สู่สมชัชา

สุขภาพแห่งชาติ ก็มีบางเรือ่งเสนอมาจากภาคีเครือข่ายในระดบัพ้ืนที่ดว้ย และเมือ่ออกมาเป็นมติแลว้ 

พ้ืนทีก่ส็ามารถน าเรือ่งทีน่่าสนใจและเกีย่วขอ้งกบัปัญหาในพ้ืนที่มาขบัเคลือ่นต่อไดด้ว้ย” 

 

 

 

 

 

อ.รัตนา สมบูรณว์ิทย์ 
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คุณดิเรก พลูเพิ่ม จากเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จ.ลพบุรี บอกว่า “แกนน าควรน าเรื ่องสมัชชา

สุขภาพไปเชือ่มกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย เพือ่ใหเ้ขา้ใจ และน าไปใช ้เช่น อาจก าหนดให้ทกุ

อ าเภอต้องมี ๑ ต าบลทีใ่ชส้มัชชาสุขภาพ เชื่อม อบต. กบั อสม. ดว้ยกจ็ะดี” 

พระครสุูวัฒน์ฯ ท่านให้ข้อคดิเชงิธรรมะว่า “การท างานตอ้งคิดถึง ๔ เรื ่องคือ (๑)รกัษาวถีิชีวติ

เดิม ถา้วิถีเดิมยังดี ไม่เสียหายไปมากกเ็รียนรูไ้ม่ต้องเปลีย่น (๒) แต่งเติมแต่พองาม บางอย่างจ าเป็นตอ้ง

ต่อเติมเพือ่เปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมย่ิงข้ึน ซึ่งต้องการวิชาการดว้ย (๓) ประเมินภาพให้กวา้ง มอง

ภาพรวมอย่ามองแค่จุดใด หรือเรื ่องใด หรือกลุ่มใดเท่านัน้ และ (๔) ถางทางเดินใหม่ มีความเพียร ท าให้

ต่อเนื่อง” 

ผมคิดตามได้ว่า งานสาธารณะอย่างสมชัชาสขุภาพนี้  น่าจะเข้ากบัข้อที่ ๔ เพราะเป็นงานที่เราต้อง

ถางทางเดนิด้านนโยบายสาธารณะกนัใหม่ ซึ่ งต้องอาศยัความเพยีรและท ากนัอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ 

คุณหมอศริิชยัฯ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั พดูไว้ว่า เวลาเราท าอะไรก็เหมอืนการเดนิ มทีั้ง 

กา้วย่าง กา้วย่อง และกา้วย า่ ผมคดิว่าสมชัชาสขุภาพกเ็ป็นอย่างนั้น บางทีก้าวย่อง ก้าวย ่ าแล้ว กอ็าจม ี

“กา้วหยุด” กนับ้าง เป็นธรรมดา เพราะเดนิไกลๆ บางทกีเ็หนื่อย เมือ่เหนื่อยก็ต้องพัก พักหายเหนื่อย

แล้วก็เดนิกนัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไปเยี่ยมได้มโีอกาสพดูคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั ท าให้เราต่างมองเห็นช่องทางของการ “ก้าว

ต่อยอด” จากเดิม ให้ไปได้ไกลและไปได้สงู 

สช. มหีน้าทีส่นับสนุนการเดนิก้าวต่อยอดของเพื่อนพ้องน้องพี ่ โดยเราขอเดนิเคยีงข้างไปและขอ

เรียนรู้ ร่วมไปกบัเพือ่นด้วย 

 คณุศิริธร  ผู้สานพลังภาคกลาง 

ถ่ายรูปหมู่หลังประชุมเสร็จ 



๑๑ 

 

ส าหรับลพบุรี เรามีคุณศิริธร อรไชย ผู้ช านาญการสานพลัง ท าหน้าทีผู้่ประสานงานหลัก มี

อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการ คสช. เป็นผู้สนับสนุนแถวสอง 

ลพบุรีไม่ได้มีแต่ลิง แต่ลพบุรีจะไปโลด       


