
ธรรมนูญสุขภาพอําเภอแหงแรกของประเทศไทย
สุวทิย   สมบัติ

“สุขภาวะคนสูงเมน คือการที่ทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการสราง
เสริมสุขภาวะ มีการชวยเหลือกัน เก้ือกูลกัน  มีชีวิตอยูได เปนความสุขที่เกิดจากการใหที่ไมหวัง
ผลตอบแทน ชาวอําเภอสูงเมน จึง รวมสรางสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุงสูอําเภอสุขภาวะ
จากความเขาใจ ความสามัคคี ดวยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรม รักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

จุดเร่ิมที่ เกิดจาก ภาคนโยบาย  ภาค
วิชาการ และภาคประชาคม จึงพบกันอยางเปน
ทางการ

นายสานิต เขมวัฒนา ( นายอําเภอ ) ได
เลาใหฟงวา ถึงความต้ังใจที่อยากเห็นการพัฒนา
ที่แทจริงในพื้นที่ การมีสวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาของชุมชนจึงเปนเปนเร่ืองสําคัญ
รวมทั้งการสรางวิสัยทัศนดานสุขภาพของอําเภอ
เพื่อเปนวาระของอําเภอตอไป อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เปนอําเภอที่มีประชากรทั้งสิ้นจํานวน 83,065
คน แบงการปกครองออกเปน 12 ตําบล 110 หมูบาน 12 องคการบริหารสวนตําบล และ 1 เทศบาล
ตําบล เครือขายสุขภาพอําเภอสูงเมนมีอยูหลายเครือขาย ซึ่งประกอบดวย แพทยแผนไทย แพทย
พื้นบาน ชมรมออกกําลังกาย  ชมรมสรางสุขภาพ  กลุมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย  กลุมคุมครอง
ผูบริโภค  กลุมอสม. กลุม อย.นอย   เครือขายเด็กและเยาวชน ทูบีนัมเบอรวัน ชมรมผูสูงอายุ กลุมดนตรี
พื้นบาน การพัฒนาสุขภาวะของอําเภอสูงเมน มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนโดยมีเครือขายสรางเสริม
สุขภาพ คอยใหคําปรึกษาและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน อาสาสมัคร ผูนําชุมชน

ปญหาท่ีแทจริงของชาวบานคืออะไร
ปจจุบัน อําเภอสูงเมนเปนอําเภอที่มีอาณาเขตติดกับอําเภอเมืองมีความผสมผสานระหวาง

วิถีเมืองและวิถีชนบท อันเปนความยอนแยงที่อยูรวมกันไดอยางนาสนใจ ปญหาสุขภาพของสูงเมน
สวนใหญจะเปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรม เชนการบริโภคอาหาร ขาดการออกกําลังกาย การขับข่ี
ยวดยานพาหนะที่ไมปลอดภัย ดังจะเห็นโรคภัยไขเจ็บที่ตามมา อาทิเชน อุบัติเหตุ  มะเร็ง และความ



ความดันโลหิต โรคเบาหวานเปนตน โดยที่ผานมา ปญหาดังกลาวจะถูกกําหนดจากสถานบริการ
สาธารณสุข หนวยงานหรือประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมนอยมาก จึงทําใหปญหาดังกลาวไมคอยถูก
นํามาแกไขรวมกัน อยางจริงจัง

จากคําบอกเลาของ หมอแสงชัย พงศพิชญพิทักษ ( ผอ.รพช.สูงเมน) หมอนักพัฒนาจนไดรับ
รางวัลแพทยชนบทดีเดนที่ผาน กลาววา การที่จะใหคนอําเภอสูงเมน มีสุขภาพที่ดี      ซึ่งสภาวะสุขภาพ

ที่สมบูรณทั้งกาย ใจ และจิต
วิญญาณเปนสิ่งที่ตองเร่ิมตนดวย
ค น สู ง เม น มี ก าร ส ร าง สุ ข ภ าพ
ม า ก ก ว า ซ อ ม สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
ดําเนินการภายใตบริบทของพื้นที่
สูงเมน โดยใชพื้นที่เปนฐานบูรณา
การทุกภาคสวน สรางกระบวนการ
เรียน รูสู วิ ถี ชุ ม ช น  โด ยให ภาค
ประชาชนมีบทบาทในการสราง
สุขภาพมากข้ึน กระบวนการมี
สวนรวมของเครือขายที่ทํ างาน
ดานสุขภาพหรือ พันธมิตรสุขภาพ
ในอําเภอสูงเมน ซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญในการจัดการดานสุขภาพ

ของชุมชน โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคม การแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน  ทุกข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เพื่อใหชุมชนไดตระหนัก รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชน สู
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาทางดานสุขภาพที่ย่ังยืน ที่จะนําไปสูเปาหมาย อําเภอสูงเมน
มีสุขภาวะ

กระบวนการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ เกิดข้ึน ณ ท่ีน้ี
จากการบอกเลา ในเวทีพูดคุยของแกนนําสมัชชาสุขภาพอําเภอ ทําใหเห็นถึงกระบวนการจัดทํา

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพอําเภอสูงเมน ที่มุงเนนใหเปนยุทธศาสตรหน่ึงที่จะชวยสนับสนุนการ
ทํางาน และสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาระบบสุขภาพของอําเภอสูงเมน โดยยึดหลักใหทุกฝาย
รวมคิด รวมทํา รวมเปนเจาของ และใชกระบวนการจัดทําธรรมนูญฯ ดังกลาว เปนเวทีในการ



แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน และจะมีการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดข้ึนจริงในพื้นที่อําเภอสูงเมน
ตอไป

นายเหร่ียน  เขียนโพธ์ิ (สาธารณสุขอําเภอสูงเมน ) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของโครงการ
ใหทราบวา เพื่อพัฒนากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพ และ เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทํา
ธรรมนูญวาดวยสุขภาพอําเภอสูงเมน พื้นที่เปาหมาย/เครือขายการดําเนินงาน พื้นที่อําเภอสูงเมน
ประกอบดวย 12 ตําบล 12 อบต.และ 1 เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ชมรม อสม. ชมรมผูสูงอายุ อําเภอสูงเมน  ชมรมผูใหญบานกํานันอําเภอสูงเมน เจาหนาที่
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน

เสนทางการดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน
ในชวงแรกทางแกนนําระดับอําเภอไดจัดทํากลไกสมัชชาสุขภาพอําเภอสูงเมน โดยประกอบ

หนวยงานภาครัฐ / ภาคทองถ่ิน / ภาควิชาการ / ผูแทน
เครือขาย / สื่อมวลชน การแบงการทํางานของอําเภอ มี
ดังน้ี คณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพอําเภอสูงเมน
คณะกรรมการจัดทําและยกรางธรรมนูญฯ คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนวิชาการ คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัด
กระบวนการรับฟงความเห็นจํานวน คณะอนุกรรมการ
สุขภาพตําบล

“พอลงไปพูดคุยถึงข้ันตอนการดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ก็พบวาทํากันจริง จริง
จัง หลังจากมีกลไกในแตละระดับแลว โดยมีกิจกรรมที่ไดกําหนดไวดังน้ี

เร่ิมจากประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพอําเภอ เพื่อสรางความรวมมือ และกําหนด
แนวทางในการจัดทํารางธรรมนูญสุขภาพ โดยมีเวทีพูดคุยกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งน้ี
คณะกรรมการที่สวนรวมทั้ง 3 ภาคสวน

การเปดพื้นท่ี....ในการพูดคุยที่เปดใจ.....ใช
ปญญา กอใหเกิดพลังแหงความคิดรวมกัน
เพื่อที่จะเห็นความตองการที่แทจริง และลงมือ
ทํางานรวมกัน ทําใหทุกคนรูสึกวาเปนเจาของ
ปญหา และทางออกในการแกไขปญหาน้ัน



รวมกัน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
อําเภอไดมีการกําหนดใหมีการพัฒนาแกนนําในระดับตําบลซึ่งประกอบดวย อปท.  ผูนําชุมชน
เครือขายสุขภาพ และตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข ตําบลละ 5 คนเพื่อไปจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพในระดับตําบล ในเวทีดังกลาว ทําใหแกนนําตําบลไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบ
สุขภาพในตําบลและอําเภอและสรางกระบวนการมีสวนรวมตังแตเร่ิม คิด วางแผน ปฏิบัติ และติดตาม
แกนนํากลุมน้ีเปรียบเหมือนทหารกลา แนวหนาชุมชนของตัวเองโดยแกนนําตําบลจะไปจัดเวทีรับฟง
ขอคิดเห็น ความตองการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ตําบลของตนเอง จํานวน 13 แหง( 12 ในการ
พัฒนา อบต.และ 1 เทศบาลตําบล)

รางแรกธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน
จากคําบอกเลาของทีมวิชาการ ที่ไดรวบรวมขอมูลจาก 13 เวที และนําขอมูลสถานการณสุขภาพ

จากสถานบริการสาธารณสุขมาประกอบเพื่อยกรางธรรมนูญสุขภาพอําเภอรอบที่ 1 หลังจากน้ันราง
ธรรมนูญสุขภาพฯก็จะนําเขาสูคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพอําเภอเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอไป

ความคิดรวม  เห็นรวม
เวทีสมัชชาสุขภาพในระดับอําเภอ เพื่อรับฟงความเห็นในรางธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมนก็ได

เกิดข้ึนในวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ สถาบันพัฒนาผูนําทองถ่ิน อําเภอสูงเมน เวทีในเชาวันน้ัน.....ภาพ
ของลานสมัชชาสุขภาพของอําเภอสูงเมนเพื่อรับฟงความเห็นตอธรรมนูญสุขภาพท่ีสูงเมน....ทีทุ่กภาคสวนไดมีการ
หยิบยกขอมูล ขอเสนอ และหาทางออก....ทางเลือก ของคนสูงเมนถูกกําหนดรวมกันเรา..... หลายคน
หลายเครือขาย ทั้งภาครัฐ ภาคทองถ่ิน ภาควิชาการ ลุกข้ึนมาแสดงความคิดเห็น คนแลว  คนเลา หมุนเวียน
กันไป ผลจากวงพูดคุยในระดับตําบลก็ถูกหยิบยกข้ึนนําเสนอเพื่อหาทางออกหรือทางเลือกรวมกัน เพื่อให
คนสูงเมนมีการพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงครวมกันภายใต ธรรมนูญสุขภาพของคนสูงเมนที่แทจริง

ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ประกอบดวย 11 หมวด จํานวน 37 ขอ
หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวอําเภอสูงเมน
หมวดที่ 2 การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงคตอสุขภาวะชาวอําเภอสูงเมน
หมวดที่ 3 การควบคุมปองกันปจจัยคุกคามตอสุขภาพและการจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพดานสุขภาพและสุขภาวะ
หมวดที่ 5 การสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
หมวดที่ 6 การคุมครองสิทธิของผูบริโภค
หมวดที่ 7การเผยแพรประชาสัมพันธความรูและบริการขอมูลสาธารณสุข
หมวดที่ 8 การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานดานสุขภาพ



หมวดที่ 9 สํานักธรรมนูญสุขภาพ
หมวดที่ 10 การแกไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 11 บทเฉพาะกาล

ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือวาเปนวันสําคัญของ
ชาติ และเปนวันสําคัญของคนสูงเมน

ความภาคภูมิใจท่ีเกิดข้ึน
จากการน่ังคุยกับคณะทํางานสมัชชาสุขภาพอําเภอ

สูงเมน พบวา ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ไดมี
กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่มีสวนรวมต้ังแตในระดับ
ตําบล และอําเภอ จนเกิดธรรมนูญวาดวยสุขภาพอําเภอสูง
เมนฉบับแรกที่ทุกภาคสวนไดเห็นชอบ  กอนที่จะประกาศ
และนําไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมตอไป ทั้งน้ีไดรับ
ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่อําเภอ
สูงเมนทั้งหมด ในการนํานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ไปบรรจุไว
ในแผนพัฒนาของทองถ่ิน

ธรรมนูญสุขภาพที่ถูกสรางอยางมีสวนรวม...ที่เกิดจากเวทีที่ทุกฝายเห็นชอบจะเปนจริง
หรือไม ก็ตองดูกันตอไปและยังตองมีการเรียนรูอีกมากมาย

ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ส่ิงทาทาย ที่ตองการพิสูจน......สําหรับคนสูงเมน

สูงเมน.........ดินแดนแหง เฟอรนิเจอรไมสัก   เอกลักษณสูงเมน  งามเดนอางแมมาน
คัมภีรใบลาน สองรอยป ประเพณีไหวสา  พระหลวงธาตุเนิ้ง


