อาเภอสั นกาแพง เชียงใหม่ : อาหารปลอดภัย
อาเภอสันกาแพงในเรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ มีพืชผักปลอดภัย มีขา้ ว Rice Berry ที่มีชื่อเสี ยง ที่ผลิตจาก
ชุมชน ซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่ได้มาตรฐานดูแลโดยทางเกษตรและผูน้ าชุ มชน ทางสาธารณสุ ขก็ร่วมมือ ได้รับการ
สนับสนุ นจากเครื อข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สถาบันราชภัฏเข้ามาให้
ความร่ วมมือ ยกฐานะได้ ODOP OTOP สิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นในปลายปี 57 มีการจัดมหกรรม
ต้นทุนชีวติ แบบบูรณาการ ที่ใช้คาว่า “ธรรมนูญคุณภาพชี วิต” เป็ นการทางานแบบบูรณาการร่ วม อาเภอมี
การจัดงานประจาปี ทุกปี มีงานฤดูหนาวเมื่อก่อนที่จดั คือต่างคนต่างจัด อบต.รับผิดชอบเรื่ องออกร้านออกบูธ
OTOP ของแต่ละที่มานาเสนอ และบางร้านมีการจัดเลี้ยงบุหรี่ ขายเหล้าขายอาหารตามสั่งในร้าน ในงานปี ที่
ผ่านมา เห็ นชัดเจนเลยว่าต้องบู รณาการเพื่อเป็ นคุ ณภาพชี วิต เขาปรับแนวคิดใหม่ อปท.ออกทุนสร้ างบูธ
พัฒนาการไปเอาOTOPที่ มี คุณภาพมา เกษตรก็ เอาเรื่ องของเกษตรอิ นทรี ยม์ าจับ สาธารณสุ ขเอาเรื่ อง
สุ ขภาพไปให้บริ การ อสม.ไปร่ วม คือเป็ นการบูรณาการกันจริ งๆ ไม่มีการขายเหล้าในงาน สาธารณสุ ขรับ
ทาเรื่ องออกกาลังกาย มีการประกวดทางบูธในการออกกาลังกาย นาประเพณี วฒั นธรรมเข้ามาช่วย เป็ นที่
ประทับใจ และมากันทั้งตาบล มาเพื่อจะโชว์วา่ ชุมชนเขามามีส่วนร่ วม เช่น บ่อสร้าง นาเสนอพร้อมกับออก
กาลังกาย
ในปี 2558 ขยับเรื่ องอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานที่ข้ ึนมาอีกระดับหนึ่ ง รวมไปถึงการจัดการเรื่ อง
ยาเวชสาอางที่ได้มาตรฐาน GMP ทาทั้งตาบล เข้ามีส่วนร่ วมกับอปท.และเจ้าของตลาด มีการจัดทาเวทีถอด
บทเรี ยนแกนนา โดยการกาหนดมี Timelineที่ชดั เจน มีตลาดสดขนาดใหญ่ 5 แห่ ง ผ่านเกณฑ์ประมาณ 3
แห่ ง ตอนนี้ ยกระดับ 1 แห่ ง ร้ า นอาหารทั้ง หมด 67 แห่ ง มี ม าตรฐาน 56 แห่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จาเป็ นต้อง
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ จะต้องทาต่ อ แล้วทาให้เห็ นว่ามันมี การยกระดับแบบมี การตรวจ
ประเมินกันจริ งจัง เดื อนเมษายนที่ผา่ นมาเภสัชเป็ นตัวเชื่ อมประสานกับพม.จังหวัด ท่านนายอาเภอ นายก
ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน ในตาบล เปิ ดตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด มีการลงประชาสัมพันธ์ อบรมผูน้ า และมีการหา
ข้อมูล เตรี ยมพร้อมอสม. ก่อนที่จะลงไปสารวจ ในเรื่ องอาหารปลอดภัยเราตรวจหาสารน้ ามัน เป็ นสิ่ งที่ไป
ทาให้อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่ วม

หลังจากที่ดาเนินการเมื่อปลายปี 56 จุดประเด็นความคิดของเครื อข่ายฯ คือ มีการวางเป้ าไว้ ปี 57
จะทาอย่างไรให้บรรลุเป้ าหมายอาหารปลอดภัย ซึ่ งมีภาพฝันที่ต้ งั ไว้ 6-7 ประเด็น คิดว่าจะทายังไง ดังนั้นก็
ต้องคิดแบบครบวงจรของเส้นทางอาหารก่อนจะมาสู่ คน มีหน่วยงานไหนที่เกี่ ยวข้อง แต่ละหน่ วยงานแต่
ละชุ มชนแต่ละภาคี น่ าจะเข้ามามี ส่วนร่ วม มี ส่วนราชการต่า งๆ ทางเกษตร ปศุ สั ตว์ พัฒนาชุ มชน และ
เครื อข่ายภาคประชาชน คือศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็ นต้นทุนใหญ่ที่ในพื้นที่ การไปสรุ ปบทเรี ยน
เครื อข่ายนี้จะช่วยในเรื่ องแหล่งผลิตได้ดีมาก ในส่ วนการแปรรู ปส่ งตลาด ในส่ วนของท้องถิ่นต้องมามีส่วน
ร่ วมเพื่อขับเคลื่อนให้ การแปรรู ปหรื อการจาหน่ายสิ นค้าให้ผา่ นมาตรฐาน ส่ วนงานของ พม. เข้ามาช่วยได้
เยอะมาก ส่ วนของเภสัชกร ในปี 57คิดว่าจะทาอย่างไรให้แต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสมานาเสนอผลงานที่เขาทา
แต่ ล ะต าบล จึ ง จัด มหกรรมด้วยแนวคิ ด ที่ ว่า แต่ ล ะตาบลจะต้อ งน าผลงานของทุ ก ภาคส่ วนที่ เ ป็ นภาคี
เครื อข่ายในระดับตาบลมานาเสนอให้ชดั เจนขึ้น โดยที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข สร้างแรงจูงใจตั้งเงิ นรางวัลใน
การประกวด ที่หนึ่งประมาณ 10,000 บาท โดยวางแผนร่ วมกันในคณะกรรมการคือคณะกรรมการจากทุก
ภาคส่ วนในระดับอาเภอและตาบลเข้ามามีส่วนร่ วมกาหนดรู ปแบบงาน กิจกรรมต่างๆ บูรณาการของอาเภอ
สันกาแพง ซึ่ งเป็ นนโยบายของท่านนายอาเภออยูแ่ ล้ว ต้นปี 58 นาผลงานปลายปี 57 มาถอดบทเรี ยนของ
ทุกภาคส่ วนเครื อข่าย ทาให้รู้วา่ สิ่ งที่ทาและต้องการ สิ่ งที่กาหนดเป้ าหมายในภารกิจ บทบาทของตัวเองใน
ทุ ก ภาคส่ วน รวมทั้งภาคประชาชนด้วยเขามี ทิศ ทางที่ จะมาเชื่ อมกับ ประเด็ นอาหารปลอดภัยอย่า งไร ก็
ขับเคลื่อนต่อ
บทเรี ยนที่ไ ด้ คื อ เห็น การเปลี่ยนแล้ วว่ า ปั จ จั ยอะไรบ้ า งที่ท าให้ เกิด การเปลี่ยนแปลง การถอด
บทเรี ยนทั้งในระดับตาบลและระดับอาเภอ มีผลทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง โดยใช้เครื่ องมือในการสร้าง
ต้นทุนและศักยภาพของชุมชน สิ่ งที่พบคือ ท้องถิ่นเวลาที่จะยกระดับ เช่น เทศบาลเมือง จะยกระดับเทศบาล
นคร มีเงื่อนไขระเบียบว่า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ สาธารณะต่างๆในพื้นที่เขาต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน กระแสการบริ โ ภคอาหารที่ ป ลอดภัย ในพื้ น ที่ ที่ จุ ด ประกายมา ตั้ง แต่ ปี 56 เริ่ ม เพิ่ ม เรื่ อ ยๆ
ประกอบการมีนโยบายอาหารที่ประกาศเป็ นนโยบายระดับอาเภอ มียุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาระดับอาเภอ
เอาประเด็นการพัฒนาสันกาแพงสู่ อาหารปลอดภัยไปอยู่ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับอาเภอ ทุกๆที่มี
โอกาสก็พูดเรื่ องอาหารปลอดภัย ก็เหมือนการตอกย้ าเครื อข่าย ที่จะขับเคลื่ อนได้เร็ วขึ้น เวทีที่ใช้จะไม่ใช้
เวทีที่ให้ความรู ้ ในการจัดแต่ครั้งในทีมต้องมาทาการบ้านกันก่อนมาเตรี ยมก่อนว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
ต้องการให้เกิดอะไรจากเวทีน้ ี จะใช้กระบวนการอย่างไร ใครทาหน้าที่อะไรอย่างไร ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของเวทีแต่
ละครั้ง ไม่ได้ต้ งั เป้ าว่าเขาจะพูดอย่างไรให้เรา และไม่ได้เอาปั ญหานา แต่เป็ นชวนคิดชวนคุยในประเด็น มี
คนนาประเด็น คนชวนคุย แล้วสรุ ปร่ วมกัน เพื่อให้ทุกคนเห็นร่ วมกันและมองเป้ าหมายทิศทางเดียวกัน ซึ่ ง
จะมีเจ้าหน้าที่รพ.สต. ที่เก่ง ถือว่าเป็ นต้นทุน สร้างวิทยากรในระดับชุมชนเป็ นทีมนาระดับชุมชนที่สามารถ
ต่อยอดจัดเวทีในพื้นที่ได้ เหมือนที่จดั ในระดับอาเภอ ถือเป็ นกระบวนการหลักที่คิดว่าใช้ และร่ วมถึงการ
สานประโยชน์ร่วม เช่ น เกษตรอาเภอ ได้นโยบายสาธารณะระดับอาเภอ ก็ไปสานต่อ และได้ผลงาน ภาพ
อาเภอท้องถิ่นก็มีผลงาน

ต้นทุนของชุมชนเป็ นเรื่ องสาคัญวิธีการค้นหาใช้เวทีคุณภาพ เห็นแล้วว่าเขามีศกั ยภาพและมีตน้ ทุน
อะไรบ้าง ไม่ใช่ เรื่ องเงิ นอย่างเดี ยว แต่มีท้ งั คน ทั้งองค์ความรู ้ ของชาวบ้าน ไม่เอาแต่เฉพาะส่ วนราชการ
เท่านั้น การเขียนสะท้อนให้ชุมชนว่า มีทุนที่ดีอะไรบ้าง แนะนาวิธีการต่อยอด ในเรื่ องฐานข้อมูลด้านอาหาร
เมื่อคิดครบทั้งองค์กรทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ส่ วนข้อมูลเชิ งตัวเลขยังไม่ได้ ทั้งหมดนี้ กาลังรวบรวมอยู่
เพื่อที่จะสะท้อนสถานการณ์ที่ ส่ วนทางท้องถิ่นที่ทาได้ดี จะมาถอดบทเรี ยนด้วยในเวทีเดือนมิถุนายน เพื่อ
รวมมาตรฐานที่ เป็ นภารกิ จของท้องถิ่ น ขยับ ต่อคื อเรื่ องของภาคี เครื อข่ าย ภาคี เครื อข่ า ยที่ เริ่ ม เข้า มาคื อ
เยาวชน ที่สันกาแพงมีปัญหาเรื่ องเด็กอ้วน ชวนเครื อข่ายสภาเยาวชนเขามาทางานในเรื่ องเด็กอ้วน ซึ่ งตรงนี้
ต้องอาศัยผูบ้ ริ หารระดับอาเภอมาช่วยผลักดันอีกทีหนึ่ง โดยใช้เงื่อนไขกาหนดสิ่ งที่จะต้องทาก่อน ชื่ นชมซึ่ ง
กันและกันและเห็นแบบอย่างที่ดี
ที่สันกาแพงไม่ได้ทาประเด็นอาหารปลอดภัยอย่างเดียว ใช้กระบวนการระบบสุ ขภาพอาเภอเข้าไป
ขับเคลื่อนในปัญหาอื่น เช่น ทาเรื่ องอุบตั ิเหตุทางถนนและพัฒนาแผน ICH ซึ่ งผลที่ได้คือนาเรื่ องอุบตั ิเหตุไป
เชื่อมเรื่ องแผน ICH ของระดับอาเภอต่อไป EMS ต้นแบบของระดับจังหวัดเป็ น EMS ระดับชุมชนที่ตาบล
ร้องวัวแดง ในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ดูตามนโยบาย Long term care และกาลังขยับอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง ซึ่ งตรงนี้ผา่ นมาตรฐานเรื่ องอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านมาแล้ว 2 ปี
“การทางานกับคน จะเปรียบเทียบว่ าต้ นไม้ ต้นหนึ่งทีอ่ ยากเห็นออกดอกออกผลงดงาม ไม่ ว่าจะชี วิต
คน หรื อ การทางาน หรื อการอยู่ร่วมกัน เปรี ยบเทียบว่ า ปุ๋ยและดินน้ าที่ดีก็คื อต้ นทุนทางสั งคม รากก็คื อ
กองทุนเป็ นฐานในการสร้ างความเข้ มแข็ง ลาต้ นคือทีมนาคณะกรรมการต่ างๆ ที่จะทาการขับเคลื่อนงานโดย
ใช้ หลักของ SRM และแผนทีท่ างเดินสุ ขภาพเข้ ามา
กิง่ ก้านคือ ระบบของ DHS และ SDHS เป็ น
เครื่ องมือในการดาเนินงาน ใบคือภาคีเครื อข่ ายและ
ประชาชนร่ วมกันในการขับเคลื่อนและมีความสาคัญ
ออกดอกออกผลนวั ต กรรมและผลิ ต สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น ผลจากการพั ฒ นา
สุ ดท้ ายทีอ่ ยากเห็นคือผลผลิตที่จะนาไปใช้ ประโยชน์
และขยายพันธุ์ต่อไปได้ ทั้งหมดนี้คือที่อยากเห็นใน
อาเภอสุ ขภาวะทีฝ่ ันว่ าทุกคนจะมีคุณภาพชี วิตทีด่ ี”

ประเด็นแลกแปลีย่ น
ภาพรวมการพัฒนาอาเภอสันกาแพง จะเห็นชุดวิธีคิดที่มีพฒั นาการ ไม่วา่ จะเป็ นการตั้งต้นโดยการ
เอาเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในการทางานมานัง่ ปรับเปลี่ยนช่วยวิธีคิด ในเชิงเครื อข่ายด้วยว่าทาอย่างไร
จะกระจายบทบาทและการมีส่วนร่ วมให้กบั ผูค้ น ภายใต้ประเด็นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใกล้ตวั
และเห็นว่าสาคัญ อย่างเช่น เรื่ องอาหารปลอดภัยและจากนั้นเมื่อปรับวิธีคิดแล้วก็นามากาหนดเป็ น
ภาพฝันร่ วมกันว่าข้างหน้าคนสันกาแพงอยากเห็นคนสันกาแพงมีคุณภาพชีวติ อย่างไร มาช่วยกัน
วางคน วางงานด้วยการออกแบบวิธีให้มนั สอดคล้องกับวิธีคิดในการทางานและให้แปลงเป็ นตัวชุ ด
การทางานร่ วมกันเคลื่อนทุกระดับที่เกี่ยว จุดที่น่าสนใจของพื้นที่น้ ีจะเห็นว่ามีการวิเคราะห์คนใน
แต่ละขั้นตอนของการทางาน มีภาคีเครื อข่ายว่าส่ วนไหนบ้างที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมและขับเคลื่อน
งานไปด้วยกัน เสร็ จแล้วก็ขบั เคลื่อนกันในภาพรวม เมื่อขับเคลื่อนไปคิดว่าน่าจะเห็นรู ปธรรม
บางอย่างก็เอาที่ที่มีสิ่งที่ดีเอามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ต้องมาถอดบทเรี ยนเพื่อที่จะมา
ต่อเนื่องถึงปั จจุบนั เมื่องานเดินทางมาถึงทุกวันนี้ ในเชิงบทเรี ยนการทางานจะเห็นว่าสิ่ งสาคัญคือ
หากจะขับเคลื่อนงานที่ดีได้ คือ
1) ประเด็นทีท่ ุกคนเข้ าถึงได้ เห็นความสาคัญเป็ นจุดสาคัญที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครื อข่ าย และนาไปสู่ การพัฒนาคนในพืน้ ทีไ่ ด้ ดี
2) กระแสในตัวนโยบายที่ให้ความสาคัญ
3) มีบทเรียนในการสร้ างทีมการทางานที่จะเคลื่อนในหลายระดับ
4) การทางานในเชิงกระบวนการที่เอื้อให้ทุกภาคส่ วนเข้ามาทางานคิดร่ วม ทาร่ วม คือให้
ความสาคัญอย่างเท่าเทียม
5) แม้วา่ จะมีหลายภาคส่ วนเข้ามาทางานกันแต่ก็มีการแบ่ งงาน หน้ าที่ บนฐานเป้าหมายและ
ประโยชน์ที่แต่ละที่จะได้รับอันนี้ เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญในการทางาน
6) เรื่ องฐานข้อมูล ข้อมูลในพื้นที่หวั ใจสาคัญในการขับเคลื่อนงาน ข้อมูลจะต้องเป็ นข้ อมูล
ทีอ่ ธิบายถึงตัวสถานการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่และทุกภาคส่ วนยอมรับในข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
นั้น แล้วมาคิดในการทางานต่อ

ชื่นชมทีมสันกาแพงว่าสามารถสร้างความมัน่ ใจให้คนที่ไปสันกาแพงมีอาหารทานที่มนั่ ใจได้ สิ่ งที่
เห็นประเด็นที่จะนาไปใช้ในการบริ หารจัดการที่ชลบุ รี เกาะจันทร์ จุดเด่นของสันกาแพงคือ Cross
Functional Management คือบริ หารจัดการข้ามสายงานที่ชดั เจนระหว่างหน่วยงานในระดับอาเภอ
ซึ่ งคิดว่าเกาะจันทร์ น่าจะนาไปทาได้ แต่ที่อยากจะถามว่าเริ่ มต้นที่จะเอาแต่ละหน่วยงานแบบนี้ ได้
จุดเริ่ มต้นน่าจะเริ่ มไปปรับใช้กบั หน่วยงานอื่นได้อย่างไรบ้าง
จุดเริ่ มคือการมาวิเคราะห์วา่ นโยบายอะไรที่มาจากกระทรวงฯที่ ต้องไปเกี่ยวกับคนอื่น ถ้า
พูดถึงสาธารณสุ ขอย่างเดียว เรื่ องการเจ็บป่ วยก็เป็ นของหมอ พยาบาล รพ. รพสต. จริ งๆคือ
งานนโยบายเรื่ องระบบสุ ขภาพอ าเภอ แต่ ป รั บ วิ ธี คิ ด ของคนในสาธารณสุ ขก่ อ น
สาธารณสุ ข อ าเภอจะบอกว่ า ต้อ งคิ ด วิ ธี ก ารท างานกับ คนอื่ น ใหม่ อย่ า พู ด เรื่ องของ
สาธารณสุ ขอย่างเดียวต้องพูดเรื่ องของชาวบ้านก่อน เรื่ องใกล้ตวั เหมือนเวทีสสอ. ทุกคน
ต้องรู ้ เรื่ องระบบสุ ข ภาพอาเภอว่า มี เป้ าหมายอะไร จริ ง ๆก็ คือการพัฒนา คปสอ.เดิ มให้
ท างานร่ ว มกัน ให้ เ กิ ด ผล แต่ วิ ธี ก ารที่ จ ะไปท ากับ ชาวบ้า นแค่ ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข
หน่วยงานเดียวมันไม่พอ จะใช้กระบวนการอย่างไร เพื่อทางานกับคนอื่น โชคดีมีบุคลากร
ที่ผ่านเวทีพหุ พาคีมาอยูป่ ระมาณ 3-4 ท่าน เอาหลักคิดของพหุ พาคีมาใช้ก็คืออย่าเอาเรื่ อง
ของสาธารณสุ ขมาเป็ นตัวตั้ง เอาเรื่ องใกล้ตวั ของทุกคนมาพูดคุยด้วยสุ นทรี ยสนทนา พูดให้
เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย รู ้จกั ฟั งคนอื่นและไม่มีขอ้ สรุ ปจากคนใดคนหนึ่ งต้องเป็ นข้อสรุ ป
จากเวที ในระดับอาเภอ สาธารณสุ ขอาเภอกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เป็ น key man ที่จะ
ไปขยายแนวคิ ดนี้ ก ระบวนการเปิ ดเวที มี การเตรี ย มที มไม่น้อยกว่า 3 ครั้ ง เป็ นขั้นตอน
1) การเลือกใครบ้างที่มาทาเป็ นทีมเวิร์ค 2) ใครถนัดอะไรยังไง แล้วก็มาวางแผนเวทีครั้ง
แรกให้เกิ ดผลลัพธ์ จุดสาคัญคนเข้าประชุ มต้องประทับใจ ได้ประเด็นคิดต่อตามภารกิ จ
ของตัว เองที่ ส าคัญ จะต้อ งเป็ นผู ท้ ี่ ต้อ งตามในแต่ ล ะฝ่ าย key

man ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ

สาธารณสุ ขอาเภอ พูดทุกที่ที่มีโอกาส พูดให้ประทับใจ พึงพอใจ ซึ่ งก็ตอ้ งอาศัยเทคนิ คจาก
การที่มาคุยกันบ่อยๆ ให้มีความต่อเนื่อง

เสริมจากทีมวิชาการ
ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุ ริยา
- เรื่ องการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดการพัฒนา
หรื อในทางกลับกันมันจะทาให้เห็นว่าสิ่ งที่กาลังทามันเกิดผลบวกหรื อผลลบ
- การถอดบทเรี ยนหรื อทาเวทีต่างๆ น่าสนใจ หมายถึงการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งได้ผล และเชิงในแง่การ
ประชาสัมพันธ์ สิ่ งสาคัญคือจะต้องเห็นเป้ าหมายให้ชดั ว่าเป็ นใคร การเตรี ยมงานถ้าทาตัวเป็ นคน
สร้างหนังต้องเห็นฉากสุ ดท้ายว่าจะ build อารมณ์คนตั้งแต่เริ่ มต้นว่าใครจะมาดูหนังเรา และหนัง
จะเคลื่อนไปแบบไหน แต่ละฉากต้องมองให้ชดั ว่าภาพสุ ดท้ายที่ตอ้ งการคืออะไร ถึงจะประเมินได้
ว่าสิ่ งที่ทานั้นมันคุม้ ค่าไหม
- เรื่ องการขยายผลเนื้ องานที่สาคัญคือ กระบวนการทางานกับทีมงาน ถ้าได้ 2อย่างนี้ จะขยายผลใน
พื้นที่ หรื อจะขยายผลในเชิ งประเด็นก็ได้ ถ้าเห็ นทีมทางานตัวเองขยับออกไปทางานที่ได้ผลเป็ น
ประเด็นที่สาคัญ
- ที่ยกตัวอย่างเป็ นต้นไม้ แต่อยากรู ้ ว่าปั จจัยไหนจะเป็ นกรมทาง เวลาที่กรมทางสร้ างทางเขาไถข้าง
ทางออกหมดเลยต้นไม้ก็ไม่เหลื อ หมายถึ งว่า จากตัวอย่างต้นไม้ ถึ งแม้ว่าจะโค่นต้นไม้ก็ตาม แต่
ต้นไม้มนั ถูกไปเป็ นแผ่นไม้กระดานสร้างเป็ นบ้าน ก็ยงั ได้ใช้ประโยชน์อยูด่ ี คือชวนคิดต่ อยอดว่ า
จากตัวอย่ างที่ยกมา มีตัวอย่ างอะไรบ้ าง ที่จะนามาสู่ การหนุนเสริ มของงานแล้ วเดินข้ างหน้ าต่ อไป
ได้ องค์ ประกอบทีเ่ กิดขึน้ จะมีปัจจัยอะไรบ้ างทีท่ าให้ เกิดความชะงักงัน สมมุติว่า key man ที่สาคัญ
คือผู้นา ถ้ าผู้นาเปลีย่ น ทุกสิ่ งทุกอย่ างมันจะหายไปเลยหรื อเปล่ า
อ.ไพศาล เจียรศิริจินดา
การที่สันกาแพงมองการเคลื่อนจริ งๆ เป็ นการปูพ้นื ฐาน พื้นที่เป็ นเมืองข้างหน้า การก้าวเป็ นการก้าว
ทีละก้าว 3 ปี เริ่ มจากเตรี ยมความคิด เตรี ยมทีม เตรี ยมคน และปูพ้ืนในชุ มชน ถัดมาก็เริ่ มขยับเชื่ อมกับ
ผูป้ ระกอบการจะเห็นว่าต้นน้ ากลางน้ า ปลายน้ า ก็เป็ น step หนึ่งของวิธีคิด หนังเรื่ องนี้ เรี ยกว่าหนังบูรณาการ
ทีมสาธารณสุ ขอาเภอก็คุมเรื่ องนี้แต่วางบทไว้ตอ้ งช่วยกัน เครื่ องมือที่ใช้คือ SRM ใช้อย่างมีคุณภาพ อีกอย่าง
หนึ่ งคือ การให้ เกียรติซึ่งกันและกันสาคัญ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ ไม่ ใช้ คาว่ า “ไปใช้ ”แต่ ใช้ คาว่ า “ไปชวน”
เห็ นได้วา่ กระบวนการที่ใช้ให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันกับคนทางาน และเครื่ องมืออีกอย่างหนึ่ งที่ใช้คือใช้เวที
ต่างๆ เชี ยงใหม่มี “สุ นทรี ยสนทนา” เป็ นเวทีคุณภาพจริ งๆ ไม่ใช่การจัดประชุ ม แต่มีการเตรี ยมการ มีการ
ออกแบบ ประเด็นที่สาคัญถ้าทาเรื่ องอาหาร ก็เป็ นการปูพ้นื ฐานเมืองจะขยายไปท้องถิ่นที่จะขยับไป
เวทีห้องย่อย ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง /อาหารปลอดภัย / ลดละเลิกสุ รา/นโยบายสาธารณะ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทีมแกนนาขับเคลื่อนอาเภอสุขภาพดีฯ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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