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สมัชชาสุขภาพ: การมีสวนรวมดานสุขภาพของสังคมไทย 
ศิราณี   ศรีหาภาค,  

คศน.รุน 3 
 

1. การมีสวนรวมของชุมชน 
การมีสวนรวมของชุมชนเปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการพัฒนา เพื่อเปนกุญแจสําคัญสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ทั้งทางดานสังคม ดานสุขภาพ และ การพัฒนาชุมชน ที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามการมี
สวนรวมของชุมชนเปนแนวคิดที่กวาง มีหลายมิติที่แตกตางกันไปตามบริบท ทําใหไมมีนิยามสากลที่สามารถ
อธิบายแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนไดทั้งหมด นิยามการมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความหลากหลายขึ้นกับ
บริบทที่แตกตางกัน (Oakley, 1989; Sulemana & Ngah, 2012) ซ่ึงในระยะแรกกอนป ค.ศ.1990 การให
ความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนสามารถสรุป 3 กลุมคือ  

1) การมีสวนรวมที่ใหเปนความหมายอยางกวาง ซ่ึงการมีสวนรวมหมายถึงการทําใหคนเกิดความรูสึก
รวม และทําใหเกิดการเปดกวางใหประชาชนสามารถเขารวมรับผิดชอบตอการพัฒนาโปรแกรม และเปนการ
กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมในทองถิ่น ซึ่งเปนการชักนําใหประชาชนปฏิรูปสังคม ทําใหประชาชนรวมรับ
ผลประโยชนจากสังคมที่ดีขึ้น มุงเนนการพัฒนาชนบท และที่สะทอนการพัฒนากระแสหลัก แตประชาชนไม
ถูกคาดหวังใหเปนสวนหน่ึงของในโครงรางของโครงการ หรือ วิพากษเนื้อหาของโครงการ (Arnstein, 1969; 
Oakley, 1989; Oakley & Marsden, 1984) 

2) การใหความหมายการมีสวนรวมที่เก่ียวของกับโครงการของประชาชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
กระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัติการของโครงการ การรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา การมีสวน
เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับพวกเขา ทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนิน
โครงการ ทําใหประชาชนสามารถชวยเหลือตนเอง ระบุปญหาและความตองการ เพิ่มความรับผิดชอบในการ
วางแผน การจัดการ การควบคุม และประเมินการดําเนินการโดยรวม (Oakley, 1989; Oakley & Marsden, 
1984; Roy & Sharma, 1986) 

3) เปนการใหความหมายการมีสวนรวมที่เจาะจงมากขึ้น โดยความหมายการมีสวนรวมจะเกี่ยวกับ
ความพยายามที่จะเพ่ิมการจัดการควบคุมทรัพยากร และความเปนอิสรภาพในการกระทําสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง
ของประชาชน การใหความหมายการมีสวนรวมของชุมชน จึงเปนการทําใหประชาชนรับรูสิทธิและหนาที่ของ
ตนเอง เปนความรับผิดชอบในการประเมินความตองการ การระดมทรัพยากรทองถิ่นและเสนอแนวทางแกไข
ปญหาใหม เปนสิ่งที่ดีมีความสรางสรรค และมีความหมายในการจัดการในทองถิ่น (Oakley, 1989; Oakley & 
Marsden, 1984; Rifkin et al., 1988)  
 หลังจากป 1990  การใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนเปนการใหความหมายที่เนน   2 มิติ 
คือ การใหความหมายการมีสวนรวมในแงของการตัดสินใจในการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงมุงเนน
กระบวนการตัดสินใจของประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เก่ียวกับการกําหนดปญหา นโยบาย
และเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดแนวทางโครงการและการเลือก การปฏิบัติ การติดตาม 
และ การประเมินการกระจายทรัพยากร และ การรวมรับผลประโยชนจากโครงการในทุกกระบวนการของ
โครงการ(Samah & Aref, 2011; Sulemana & Ngah, 2012)     

อีกมิติหนึ่งเปนการใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการเสริมพลัง
ประชาชนในทองถิ่น ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม จนสามารถทําให
ควบคุมจัดการกับปญหา และรับผลประโยชนดวยตนเอง โดยมีจุดเนน คือ การการสงตออํานาจการ
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เปลี่ยนแปลงในโครงสรางอํานาจ  และ การมีสวนรวมขับเคลื่อนดวยตนเอง  เพื่อใหพวกเขาสามารถควบคุม
ทรัพยากรและชีวิตไดดวยตนเอง และ การยอมรับในความสามารถ และสิทธิของบุคคลที่จะตัดสินใจชีวิตดวย
ตนเองในการกําหนดเปาหมายความสําเร็จ (Kumar, 2002; Laverack, 2003; Zakus & Lysack, 1998) 
 การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนแนวคิดที่มีการตีความที่หลากหลาย ความเขาใจแนวคิดการมีสวนรวม
ของชุมชนที่ถูกตองยังมีจํากัด ซ่ึงแนวคิดของการมีสวนรวมที่มีการกลาวถึงมากคือ  
 1) การมีสวนรวมเปนกระบวนการ (Participation as a mean) เปนแนวคิดของการมีสวนรวมที่
แสดงถึงการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโปรแกรมสาธารณะ โดยการชวยดําเนินงานพัฒนา
ประเทศ แตประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนด หรือ วิพากษโปรแกรม การมีสวนรวมตามแนวคิดนี้เปน
กระบวนการที่นําไปสูการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค หรือ อีกนัยหน่ึงคือเสนทางการใช
ทรัพยากรทางสังคม และเศรษฐกิจของประชาชนในชนบทเพื่อประสบความสําเร็จตามกลุมเปาหมายที่กําหนด
ไว  ผลลัพธของการการมีสวนรวมในรูปแบบน้ีเปนการออกแบบกําหนดกลุมเปาหมาย มากกวาการปฏิบัติการ
มีสวนรวม ซ่ึงรัฐบาลและองคกรจะรับผิดชอบในการจัดบริการ และควบคุมทรัพยากร โดยมองการมีสวนรวม
คือ กระบวนการ เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริการ การมีสวนรวมในแนวคิดน้ีเปนสิ่งที่
ตายตัว เปนสถานการณเชิงรับ และรูปแบบการมีสวนรวมสามารถควบคุมได ดังนั้นการมีสวนรวมดังกลาวจึง
เปนเพียงวิธีหรือการอํานวยความสะดวกความสําเร็จของวัตถุประสงคของโครงการที่ประชาชนแทบจะไมมี
สิทธิโตแยง (Nelson & Wright, 1995; Oakley, 1989; Oakley & Marsden, 1984)  

2) การมีสวนรวมเปนเปาหมาย (Participation as a end) เปนแนวคิดอีกดานหนึ่ง คือการยอมรับวา
การมีสวนรวมเปนจุดสิ้นสุด และเปาหมายในตัวมันเอง ภายใตแนวคิดน้ีการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่
ประชาชนมีสวนรวมโครงการในการกําหนด การตัดสินใจ และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาจาก
ประชาชนระดับลางสูระดับบน การมีสวนรวมเปนกระบวนการ เปนพลวัตร ไมใชสิ่งที่จับตองไดเปนตัวเลข 
และ ที่ไมสามารถคาดเดาได กระบวนการมีสวนรวมจึงเปนเหมือนสิ่งที่ถาวรและอยูภายในเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน เปนการขยายเปาหมายของโครงการเพื่อทําใหเกิดกลไกการพัฒนาที่ถาวรสงเสริมให
ประชาชนในชนบทมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาโดยตรง องคประกอบของกระบวนการเปนการสรางความ
ตระหนักและการจัดการองคกร ซึ่งเปนเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการมี
สวนรวมเปนเปาหมายดวยตัวของมันเอง เปนสมมติฐานที่สรางขึ้น ผลลัพธของการมีสวนรวมมีความสัมพันธ
กับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาจากภายนอกหรือในสวนของรัฐบาล และเกี่ยวของกับประชาชนระดับลางในการ
จัดการสูการเปลี่ยนแปลงหาทางออกขององคกร ซึ่งเปนการพัฒนาการวิเคราะห และกระบวนการติดตามที่
เปนไปตามธรรมชาติ (Nelson & Wright, 1995; Oakley, 1989; Oakley & Marsden, 1984)  

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ซ่ึงจะชวยในการเสริมพลังอํานาจใหกับผูที่เกี่ยวของทุกระดับ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองที่เร่ิมตนตั้งจากกลุมคนจนขยายการมีสวนรวมของชุมชนออกไปอยางกวางขวาง และ
นําไปสูการมีสวนรวมสูงสุดของชุมชนมีการพัฒนางานดานตางๆ  
 
2. การมีสวนรวมของชุมชนดานสุขภาพ  

การพัฒนาสุขภาพประชาชนในอดีตที่เปนผลมาจากขอจํากัดของความสําเร็จของกลวิธีดานสุขภาพทาํ
ใหคนไดรับผลกระทบจากปญหาการเจ็บปวยในวงกวาง และทรัพยากรดานสุขภาพมีนอย จากสาเหตุ 4 
ประเด็น คือ 1) กลวิธีดานสุขภาพในอดีตไมไดสงเสริมใหประชาชนคิดหรือกระทํากับปญหาสุขภาพดวยตัวเอง
แตสงเสริมใหประชาชนตองพ่ึงวิชาชีพ 2) ขาดการฝกฝนชาวบานสําหรับการชวยเหลือบริการสุขภาพที่ตั้ง
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ขึ้นมา 3) มีขอจํากัดในเร่ืองทรัพยากร รวมทั้งโครงการสุขภาพที่ออกแบบมีกิจกรรมการมีสวนรวมมีเพียง
เล็กนอย และ 4) เกิดความขัดแยงระหวางความตองการดานสุขภาพโดยตรงในแงของวิชาชีพทางดานสุขภาพ
และความตองการดานสุขภาพของชาวบาน ทําใหเกิดผลลัพธคือการไมเขาใจกันและชุมชนไมใหความสนใจใน
เกี่ยวกับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ (Oakley & et al, 1991: 46 - 49) ทําใหตอมามีการนําแนวคิดการมี
สวนรวมของชุมชนมาใชในการพัฒนาสาธารณสุขคร้ังแรก จากคําประกาศที่ กรุง Alma-Ata เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานสูการมีสุขภาพดีถวนหนา ค.ศ.2000 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน จึงถูกนํามาใชเปน
กลวิธีทางดานสุขภาพในการออกแบบพัฒนาสุขภาพ ใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในดานสุขภาพ เปน
หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ ไดแก บริการปฐมภูมิ  การควบคุมโรคติดตอ  รณรงค
การใหวัคซีน  สุขภาพครอบครัวและ  นํ้าดื่มและการสุขาภิบาล และตอมาไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง 
จนไดรับการยอมรับใหเปนหลักพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาดานสุขภาพ  ดวยเหตุผลความสําคัญของการมี
สวนรวมของชุมชนในดานสุขภาพ 5 ประการดังน้ี   
 1) ชวยเพ่ิมความเปนประชาธิปไตย (Increase democracy) การมีสวนรวมของชุมชนเปนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน การมีสวนรวมในการตดัสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติในสิ่งที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชนจะสรางความภาคภูมิใจในตนเอง สงเสริมความรูสึกรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง รับรูของสิทธิ
และหนาที่มีสวนรวมในกิจการสาธารณะและชุมชน รวมทั้งสุขภาพสวนบุคคล การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปน
หลักการสรางคุณคาจากภายในขยายสูการพัฒนาชุมชนและควรจะสงเสริมใหเปนหลักการพ้ืนฐานของการ
พัฒนาสุขภาพตั้งแตการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งในการพัฒนาชุมชน และการจัดองคกรชุมชน จํานวนมาก
ที่ทํางานกับกลุมเฉพาะที่มีความพิเศษ การฟงเสียงของประชาชนจะเปนสวนสําคัญที่ชวยกับการลดความ
ขัดแยงภาย การมีสวนรวมของชุมชนจึงสงเสริมระบอบประชาธิปไตยที่เพ่ิมขึ้น (Kahssay & Oakley, 1999; 
Oakley et al., 1991; WHO, 2002; Zakus & Lysack, 1998)   
 2) สงเสริมพลังอํานาจประชาชน (Empowering people) การมีสวนรวมของชุมชนจะทําใหเกิดความ
เปนอิสระในทํางาน ทําใหประชาชนคิดแกไขปญหาดวยเชิงบวกจากสาเหตุของปญหาที่เปนสิ่งทดสอบ
ประชาชน ชวยในการจัดเตรียมประชาชนสูกระบวนการมีสวนรวมในระดับพ้ืนที่ หรือระดับชาติ การมีสวนรวม
ของชุมชนจึงเก่ียวของกับการพัฒนามนุษยและเพ่ิมความรูสึกของชาวบานในการควบคุมปจจัยหรือสิ่งตางๆทีมี่
อิทธิพลกับชีวิตของตนเอง  ชวยใหประชาชนเกิดการเรียนรูในการวางแผนและปฏิบัติ และแกไขปญหาของ
ชาวบาน  การมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดผลลัพธ คือ การสงเสริมความตระหนักรูในตนเอง ความเชื่อม่ัน 
และทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจในตนเองที่สามารถควบคุมชีวิตไดดวยตนเอง (Kahssay & Oakley, 1999; 
Oakley, et al., 1991; WHO, 2002; Zakus & Lysack, 1998)  เชนเดียวกับ Neuhauser et al. (1998)  
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเมินจาก 
Wellness Guide ซึ่งเปนการประเมินความรู ทัศนคติ และ การปฏิบัติ ผลการศึกษา พบวาการมีสวนรวมของ
ชุมชนสามารถปรับปรุงความรู ทัศนคติ และ ทักษะในการสงเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
(Neuhauser et al., 1998) 

3) มีความครอบคลุม (Coverage) กลุมประชาชน แผนงานโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาล และองคกร
ตาง ๆ ทั้งที่เปนหนวยงานโดยตรงหรือสนับสนุนแผนงานพัฒนา รวมทั้งระบบบริการสุขภาพที่ไมสามารถ
จัดบริการไดครอบคลุมสําหรับความตองการทางดานสุขภาพไดทั้งหมด จะเขาถึงไดเพียงกลุมที่มีขอจํากัด และ
กลุมที่พิเศษ ทําใหมีการจํากัดจํานวนของประชาชนที่เขารวมโครงการ บริการความชวยเหลือที่ใหจึงมีเพียงคน
จํานวนนอยที่สามารถเขาถึงได  แตการมีสวนรวมของชุมชนเปนการขยายความครอบคลุมในสิ่งตาง ๆ ที่จะ
นําเขาถึงประชาชนอยางทั่วถึงและขยายวงกวางโดยตรงผานกิจกรรมการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนจึงทํา
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ใหเกิดความครอบคลุมของแผนงานหรือโครงการในชุมชน (Kahssay & Oakley, 1999; Oakley et al., 
1991; WHO, 2002; Zakus & Lysack, 1998)   

4) ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น(Efficiency and Effectiveness) ในประเทศกําลัง
พัฒนา ที่มีขอจํากัดดานทรัพยากร การมีสวนรวมของชุมชนจะสามารถทําใหเกิดการระดมทรัพยากรและ
พลังงานของชุมชน ที่มีคุณคาและมีพลังงานมากมายที่สามารถนํามาใชประโยชน ดวยการใชความรูและ
ทรัพยากรในทองถิ่นชวยในการจัดบริการสุขภาพของทางการ ใชเทคนิคที่สามารถสนับสนุนประชาชนที่
เหมาะสม ในการฝกและทํางานพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในดานสุขภาพจึงสามารถขยายบริการ
สุขภาพใหครอบคลุมและมีตนทุนต่ํา การมีสวนรวมของชุมชนจึงสามารถเพิ่มการใชประโยชน จากทรัพยากร
อยางเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาแผนงานจะชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพมาก สามารถชวยลดปญหาและมี
ประสิทธิภาพสูงตนทุนต่ํา ดังน้ันหากประชาชนในพ้ืนที่รวมรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ตนทุนทรัพยากรจาก
ภายนอกต่ํา และใชทรัพยากรจากรัฐบาลและองคกรจํานวนไมมาก จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพของแผนงานหรือ
โครงการ (Kahssay  & Oakley, 1999; Oakley et al., 1991; WHO, 2002; Zakus & Lysack, 1998)   

5) เกิดความยั่งยืน (Sustainability) การมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่มีความจําเปน ตอบริการ
สุขภาพที่มีจุดมุงหมายในการสงเสริมสุขภาพ สงเสริมความอยูดีมีสุข สงเสริมคุณภาพชีวิต และปกปอง
สิ่งแวดลอม ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของในวงกวางและทําใหเกิดความยั่งยืน การมีสวนรวมจะ
ชวยสงเสริมใหชาวบานดํารงรักษากลไกของแผนงานโครงการ  ทําใหเกิดการเปนเจาของรวมในแผนงาน 
สนับสนุนนโยบาย  และการดํารงระบบการใหการชวยเหลือ  ซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ ดวยเหตุผลสําคัญ 3 ประการ 
คือ การมีสวนรวมเปนกุญแจนําไปสูความยั่งยืนและความเสมอภาค การมีสวนรวมนําไปสูการเสริมพลังอํานาจ 
และการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่อิสระ การมีสวนรวมของชุมชนจะชวยหยุดการพ่ึงพาดานสุขภาพ สราง
ความตระหนักของชาวบานตอการมีสวนรวมในการพัฒนาดานอ่ืนๆ ผลสุดทายจะสามารถสรางจิตสํานึกของ
ชาวบานตอการแสวงหาการพัฒนาประเทศของตนเองซ่ึงจะนําไปสูความยั่งยืนตอไป (Kahssay & Oakley, 
1999; Oakley et al., 1991; Rifkin, 2001; WHO, 2002; Zakus & Lysack, 1998) 
 การมีสวนรวมของชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่สงเสริมใหชุมชนสามารถรับรูถึง
อํานาจของตนเองที่สามารถควบคุม พัฒนา และปรับปรุงสุขภาพไดดวยตนเอง อยางไรก็ตามแมการมีสวนรวม
ของชุมชนจะเปนสิ่งที่ทุกคนเห็นดีวามีผลทางบวกกับดานสุขภาพ แตการมีสวนรวมของชุมชนมีความเปนพล
วัตร ไมมีผลลัพธที่คงที ไมสามารถวัดไดโดยงาย และยังมีปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับตัวชี้วัด (Eyre & 
Gauld, 2003; Oakley, 1989; Rifkin et al., 1988; Roy & Sharma, 1986) กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนจึงเปนแนวคิดที่ตองแสวงหาคําตอบเก่ียวกับเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสมกับแตละบริบท โดยเฉพาะการ
นําแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูสึกเปน
เจาของ เกิดการระดมทรัพยากรในชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสู
ความยั่งยืนทางดานสุขภาพของแตละชุมชน 
 
3. การมีสวนรวมดานสุขภาพในประเทศไทย 
 กระแสของจากคําประกาศที่ กรุง Alma-Ata กอใหเกิดการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ 
ประเทศไทยเพื่อมุงสูการมีสุขภาพดีถวนหนา ค.ศ.2000 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนเปนเคร่ืองมือสําคัญที่
ถูกนํามาใชในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือในอดีตชื่อผูสื่อขาว
สาธารณสุข(ผสส.) ที่มีอยูในระบบสาธารณสุขไทยเปนทุนทางสังคมที่สําคัญและเปนรูปธรรมทีโ่ดดเดนทีส่ดุของ
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การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพรอบ ๓๐ ปของการพัฒนาสาธารณสุขไทย กลาวไดวาการมี
อาสาสมัครสาธารณสุขที่กระตือรือรน ดําเนินมาอยางตอเน่ืองและยั่งยืนอยางไมปรากฏใหเห็นในประเทศอื่นๆ 
ซ่ึงหลายประเทศทั่วโลกสวนมากไดยุติหรือยกเลิกงานอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ทําใหการสาธารณสุขมูลฐาน
ของไทยพัฒนาจนเปนที่ยอมรับและกลาวขานกันในระดับสากล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของ
ประเทศไทยมีความหมายชวยใหงานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปไดถึงจุดที่ไมสามารถดําเนินการไดหากอาศยั
แตเพียงเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐเทาน้ัน (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย และ ปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2550)    

ซ่ึงการศึกษาบทบาทของอสม.ที่ผานมาพบวาจุดแข็งของอสม. ที่เปนอยูคือการทํางานที่เสร็จเปนคร้ัง
คราวในระยะเวลาสั้นๆ เชน การใหความรูหรือแจงขาวสารแกชาวบาน การสํารวจขอมูลหมูบาน การรณรงค
เพ่ือการควบคุมโรคที่เกิดเปนคร้ังคราวตามฤดูกาล เชน ไขเลือดออก เปนตน ทั้งนี้อาจเปนไปตามเงื่อนไขของ
วัยและอาชีพที่กวารอยละ 61.4 ยังมีภาระที่ตองเลี้ยงดูบุตรที่ยังเรียนและไมไดทํางาน ในขณะเดียวกันงานตาม
บทบาทของ อสม. ที่จําเปนตองใชเวลาอยางตอเน่ือง ไดแกโรคเร้ือรังตางๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ซ่ึงเปนภาระการดูแลตองเปนไปอยางตอเน่ืองยาวนานแลว พบวาอสม. มีขอจํากัดในการใหบริการดูแลติดตาม
ผูปวยเหลานี้ (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย และ ปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2550) เม่ือวิเคราะหกระบวนการทํางานของ 
อสม. ในระบบสาธารณสุข จะเห็นไดวาแมจะมีภาคประชาชน เชน อสม.ในระบบสุขภาพ แตพบวา อสม. ไมได
มีบทบาทเพื่อสรางใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนดานสุขภาพ แตอสม.ถูกใชใหทําบทบาทหนาที่แทน
เจาหนาที่และขึ้นตรงตอหนวยบริการปฐมภูมิ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในระบบสุขภาพของไทยจึงยัง
เปนเพียงแคเคร่ืองมือที่ภาครัฐใชกลาวอาง พ้ืนที่ดานสาธารณสุขยังเปนของภาครัฐและเปนพ้ืนที่ของกลุม
วิชาชีพเปนหลัก 

อยางไรก็ตามแนวคิดการมีสวนรวมดานสุขภาพของภาคประชาชนในประเทศไทยจึงไดถูกผลักดัน
ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงภายใตความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบสุขภาพของการสรางสุขภาพนําซอมสุขภาพ 
ในชวงปพ.ศ. 2542 (อําพล จินดาวัฒนะ, 2555; โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย, 2556) พรอมกับการปรากฏ
รูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนไดแสดงออกมาผานเคร่ืองมือที่เรียกวา “สมัชชา
สุขภาพ” ซ่ึงหมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานรัฐที่เก่ียวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรู
และเรียนรูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของ
ประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ, 2550)  
 สมัชชาสุขภาพ จึงเปนกระบวนการเปดพื้นที่ทางสังคมใหประชาชน ภาคเอกชน และ ภาครัฐไดเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทํางานทางดานสาธารณะรวมกันทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลุมความสนใจ และ
ระดับชาติ ซ่ึงเปนบทบาทและมีสถานะที่สําคัญตอสังคม 4 ประการ คือ (อําพล  จินดาวัฒนะ, 2555)  

1) สมัชชาสุขภาพในฐานะเปนกระบวนการของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมี
สวนรวม สมัชชาสุขภาพถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ตามยุทธศาสตร
การสรางเสริมสุขภาพในทิศทาง“สรางนําซอม” และมองเร่ืองสุขภาพในมิติกวางกวาเร่ืองทางการแพทยและ
สาธารณสุข เนนการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคมที่เก่ียวของ สรางชองทางใหทุกภาคสวนเขามาเสนอ
ประเด็นปญหาหรือแนวทางการพัฒนาสุขภาพตางๆ รวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ความคิดเห็นตางๆ 
รวมกันถกแถลง ปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดขอเสนอ ทิศทางหรือแนวนโยบาย หาขอสรุปรวมกัน รวมกัน
ดําเนินการ รวมขับเคลื่อน ติดตามผลักดัน รวมปรับปรุงแกไข และรวมพัฒนาอยางตอเน่ือง จนทําใหทุกฝายที่
เกี่ยวของรูสึกวาเปนเจาของนโยบายสาธารณะนั้นรวมกันเปนลักษณะที่วา “นโยบายของประชาชน พัฒนาโดย
ประชาชนเพ่ือประชาชน 
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2) สมัชชาสุขภาพในฐานะเปนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการเพ่ือสาธารณะทั้งทางตรงและทางออม มีการกําหนดทิศทางกระจาย
อํานาจคืน สูประชาชนและชุมชนทองถิ่น มีการกําหนดใหประชาชนรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ เขารวมพัฒนา
นโยบายสาธารณะกับภาครัฐ รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวยแตรูปแบบและกระบวนการที่จะปฏบิตัิ
ไดจริงยังมีจํากัด สมัชชาสุขภาพภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติซ่ึงถือกําเนิดสืบเน่ืองมาจากน้ัน ไดสรางชองทาง
ใหภาคประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสเขามารวมคิด รวมทําเร่ืองที่เปนประโยชนแกสาธารณะ ผาน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่มีสวนเกี่ยวของและมีผลกระทบกับทุกคนผลการดําเนินงานที่ผาน
มา ไดแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ตอการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชุมชน
ทองถิ่น และในระดับชาติ ตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมชัดเจนขึ้นตามลําดับ เชน การที่ประชาชนและ
ผูเก่ียวของในชุมชนที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรปราการ และที่อ่ืนๆ ไดทํางานพัฒนา
นโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชสมัชชาสุขภาพเปนเคร่ืองมือ จนไดนโยบาย
สาธารณะที่ทุกฝายเห็นและยอมรับตรงกันแลวผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติจนเกิดผล หรือการ
ที่องคกรภาคีตางๆ เสนอประเด็นปญหาเขาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติแลวชวยกันทํางานทาง
วิชาการพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย  

3) สมัชชาสุขภาพในฐานะกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจภาคประชาชนและการเคล่ือนไหว
ทางสังคม  สมัชชาสุขภาพเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามารวมกันใชเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ ซึ่งภาคประชาชนขานรับเขารวมอยางกระตือรือรนมาโดยตลอด ทําใหน้ําหนักการเขารวมใชและรวม
พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพหนักไปในทางภาคประชาชน ดังน้ันเมื่อมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปน
พ้ืนที่สาธารณะใหม ภาคประชาชนจึงเขามารวมกันทํางานอยางสรางสรรค เพราะกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
วางจุดยืนไวที่การทํางานรวมกันอยางใชปญญาและเปนกัลยาณมิตรการที่ภาคประชาชนไดมีโอกาสเขามาใช
สมัชชาสุขภาพทํางานสาธารณะ ตั้งแตการทําความเขาใจกับเคร่ืองมือ การคิดโครงการ การบริหารจัดการ การ
พัฒนากระบวนการ การรวมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นและรวมผลักดัน รวมปฏิบัติซ้ําแลวซํ้าเลาหลายๆ รอบ 
ทําใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับการทํางานสาธารณะ เกิดพัฒนาการ มีการเจริญเติบโตทางปญญาทางความรู ทาง
ความคิด และทางการจัดการ เหลาน้ีคือผลของสมัชชาสุขภาพที่กระทบทางบวกตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของพลังอํานาจภาคประชาชนในสังคมไทย พลังอํานาจภาคประชาชนจึงคอยๆ เติบโตขึ้นอยางมี
ความหมาย ดวยเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน สมัชชาสุขภาพถูกใชไปเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพและใชไปเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมควบคูกันไปดวยเชนเดิม ซ่ึงในการเคลื่อนตัวไปนี้ มีสวนทํา
ใหภาคประชาชนที่เขารวมกระบวนการ เกิดการเพ่ิมพลังอํานาจขึ้นโดยทางออมตลอดเวลา 

4) สมัชชาสุขภาพในฐานะกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติของคนในสังคมไทย กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเปดพ้ืนที่ใหทุกฝายในสังคมเขามารวมคิด รวมทําในเร่ืองตางๆ ผานการพัฒนาเปนนโยบาย
สาธารณะที่ด ีที่จะเกิดผลดีตอการสรางสุขภาวะของสังคมไทย นอกจากนี้สมัชชาสุขภาพยังทําหนาที่เปนพ้ืนที่
ทางสังคมในการนําประสบการณและบทเรียนรูดีๆ กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงกลายเปนพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ใหมทางสังคม ที่มีคนจํานวนมากเขามารวมคิด รวมทํางาน รวมแลกเปลี่ยน เรียนรูทั้งในเร่ืองที่คิดและทํา
ดวยกัน จึงเกิดผลตอการเรียนรูรวมกันของคนจํานวนมาก ทั้งในเร่ืองความคิด ความเขาใจ องคความรู และ
ทักษะตางๆ นอกจากน้ี ยังเกิดการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายตางๆ ที่เขมแข็งและขยายวงออกไปไดเร่ือยๆ 
สมัชชาสุขภาพจึงกลายเปนกระบวนการเรียนรูของสังคมไปโดยปริยาย  
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 กวาสองทศวรรษของกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนดานสุขภาพที่แสดงผานเคร่ืองมือ สมัชชา
สุขภาพ เปนปรากฎการณที่ทําใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพของสังคมโดยภาค
ประชาสังคมเพ่ือทําประโยชนตอสาธารณะอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นในระบบสุขภาพของไทย ทําใหเกิดความตื่นตัว
ของสังคมและการยอมรับในทางสาธารณะและเปนการถวงดุลอํานาจของภาคประชาชน ในการกําหนดและ
ตัดสินใจดูแลสงเสริมสุขภาพเปนของประชาชนดวยตนเอง จนนํามาสูพัฒนาการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ
ใหม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนางานดานสาธารณสุข
อยางไรก็ตามถึงแมสมัชชาสุขภาพ จะเปนกระบวนการมีสวนรวมในดานสุขภาพภาคประชาชนของไทยทีท่ําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการ แตพบวามีการตั้งขอสังเกตกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในสมัชชาสุขภาพทั้งในแงของสถานะความเปนตัวแทน ความพรอมรับผิดชอบ การไดรับมอบอํานาจ 
รวมถึงรูปแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่มีระเบียบความเปนทางการมากขึ้น ซ่ึงอาจนําไปสูการกลายเปน
ราชการของสมัชชาและภาวะแปลกแยกจากรากหญาหรือภาคประชาชน (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย, 2556) 
 กระบวนการมีสวนรวมดานสุขภาพของสังคมไทยผานเคร่ืองมือสมัชชาสุขภาพจึงเปนสิ่งที่ตองการการ
พัฒนาสูแนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนดานสุขภาพ ภายใตหลักการพ้ืนฐานของ 
ความเปนประชาธิปไตย (Democratic) การมีสวนรวม (Participatory) และ การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowering) เพ่ือใหเกิดการสรางพลังอํานาจของกลุมคนในการผลักดันเร่ืองของสาธารณะ ซึ่งจะทําใหเกิด
กระบวนการรวมคิด รวมแสวงหาทางออก รวมการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหชุมชนเกิดการ
เรียนรูในการจัดการกับปญหาดานสุขภาพตางที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของพ้ืนที่และเปน
แนวทางการพัฒนาดานสุขภาพอยางยั่งยืน  

*********************** 
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