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กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพื่อผลักดัน
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
Communication and Issue Management Strategies in
Advocating the Single Standard Health System Policy
สุภาพร นิภานนท์*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาการของกระบวนการสือ่ สารในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียว และวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์การสือ่ สารและกลยุทธ์การบริหารประเด็นทีฝ่ า่ ยสนับสนุนใช้ในการผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 21 ราย ประกอบกับการวิเคราะห์จากเอกสาร
ผลการวิจัยพบว่า
1. พัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
คือ ระยะเตรียมการผลักดันนโยบาย (พ.ศ. 2551-2552) ระยะผลักดันนโยบายสูส่ าธารณะ (พ.ศ. 2553-2554) และระยะ
ที่รัฐบาลรับนโยบายแต่แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
2. กลยุทธ์การสื่อสารที่ฝ่ายสนับสนุนใช้ในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ประกอบด้วย (1)
กลยุทธ์การนำ�เสนอสาร แบ่งเป็นกลยุทธ์การนำ�เสนอสารเชิงรุก ได้แก่ การให้ขอ้ เท็จจริง เพิม่ แรงสนับสนุนด้วยข้อคิดเห็น
การให้ข้อมูลจากต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์การนำ�เสนอสารเชิงรับ มีกลวิธีเดียวคือ การใช้สารที่นำ�เสนอทางเลือก (2)
กลยุทธ์ดา้ นสือ่ สำ�หรับกลยุทธ์ดา้ นสือ่ เชิงรุก ประกอบด้วย กลยุทธ์สอื่ บุคคล ได้แก่ การใช้ภาคประชาสังคมเป็นผูน้ �ำ เสนอ
นโยบาย การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ชี อื่ เสียงในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องนำ�เสนอข้อมูล และการใช้พลังพันธมิตรสร้างกระแส กลยุทธ์สอื่
กิจกรรม ได้แก่ การแถลงข่าว และการจัดสัมมนา กลยุทธ์สื่อมวลชน ได้แก่ การสร้างวาระข่าวสารผ่านสื่อมวลชน และ
การดึงดูดสื่อมวลชนด้วยข้อมูล กลยุทธ์สื่อใหม่ คือ การใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารของตนเอง ส่วนกลยุทธ์
ด้านสื่อเชิงรับนั้น ได้ใช้สื่อบุคคลจากกลุ่มอ้างอิงในการนำ�เสนอข้อมูลเพื่อลดแรงต้าน
3. กลยุทธ์การบริหารประเด็น ประกอบด้วย กลยุทธ์การตอบสนองอย่างมีพลวัต ได้แก่ การสร้างแนวร่วมกับ
บุคคลอิสระ การสร้างวาระการสื่อสารผ่านกิจกรรม และการสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ด้วยการตัง้ รับ คือ การชะลอเวลา ซึง่ ถูกนำ�มาใช้ครัง้ เดียวเมือ่ ครัง้ ทีจ่ ะเริม่ ต้นผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ต่อสาธารณชนแต่สถานการณ์ยงั ไม่เหมาะสม จึงชะลอเวลาไว้กอ่ น และกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงด้วยการปรับตัว คือ การ
ปรับเปลี่ยนคำ�ที่ใช้สื่อสารเพื่อลดแรงต้าน
คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, กลยุทธ์การบริหารประเด็น, กระบวนการสื่อสาร
Abstract
The objectives of this research are (1) to study evolution of communication process development
in harmonizing health policy advocacy in Thailand, and (2) to analyze the communication strategies
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and issue management strategies applied by
policy advocacies for harmonizing health policy
in Thailand.
Qualitative methods including in-depth
interview of 21 related key informants and
document analysis were applied to this research.
Research results:
1. Evolution of communication process
development in harmonizing health policy
advocacy in Thailand can be classified into three
stages, i.e., (1) Policy Advocacy Plan, during 2003
– 2009, (2) Policy Advocacy to public agenda,
during 2010 – 2011, and (3) Policy endorsement
with unclear implementation plan, from 2012
to present.
2. Communication strategies applied by
policy advocacies in harmonizing health policies
in Thailand include: 2.1 Message Strategies which
classified into (1) proactive message strategies, i.e.,
providing evidence-based information to highlight
the issue, giving opinions to support the issue,
and providing international information to support
the issue; and (2) passive message strategies, i.e.,
using alternative messages related to the issue.
2.2 Media Strategies which classified into proactive
media strategies and passive media strategies.
	
Proactive media strategies include the
following strategies: (1) Personal communication,
(2) Event communications, (3) Mass media; and
(4) New media. 	Passive Media strategies, i.e.,
using media from reference groups to present
related information in order to reduce pressure
from opposite groups.
3. Issue management strategies applied
by policy advocacies for harmonizing health
policy in Thailand include the following three
issues: (1) Dynamic strategies, (2) Passive strategy;
and (3) Adaptive strategy by revising keywords
of the policy in order to reduce pressure from
opposite groups.
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ปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 ระบบใหญ่ดว้ ยกัน ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) หรือที่
เรียกกันว่า 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ซึ่งแต่ละระบบมี
วิวัฒนาการและแนวคิดในการดำ�เนินงานที่แตกต่างกัน
สัมฤทธิ์ ศรีธำ�รงสวัสดิ์ (2555) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการ
ของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยว่า ได้มีการ
ดำ�เนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเกือบ 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ซึ่งจำ�แนกตามช่วงการพัฒนาได้เป็น 3 ระยะ
หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ระยะก่อตั้งระบบประกันสุขภาพ ในช่วง 2
ทศวรรษแรกของการพั ฒ นา ได้ แ ก่ ช่ ว งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3-6 (พ.ศ. 25152534) มีการก่อตั้งระบบประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ แยกกัน เช่น ผู้อยู่ในระบบราชการและ
ครอบครัว ลูกจ้างในภาคเอกชน ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป
(2) ระยะการขยายตัวของระบบประกันสุขภาพ
ในช่วงทศวรรษที่สามของการพัฒนา ได้แก่ ช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-8 (พ.ศ.
2535-2544) เป็นช่วงที่มีการขยายความครอบคลุม
ประชากรของระบบประกันสุขภาพอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะกลุม่ ลูกจ้างภาคเอกชน กลุม่ ประชาชน รวมถึงกลุม่
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (เช่น ผู้
สูงอายุ เด็ก คนพิการ ทหารผ่านศึก ภิกษุสงฆ์) ขณะ
เดียวกัน ในระยะนี้ก็มีการปฏิรูปกลไกการจัดการบริหาร
การเงินการคลังระบบประกันสุขภาพร่วมด้วย
(3) ระยะการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ได้แก่ ช่วงทศวรรษปัจจุบนั ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่หลังรัฐบาลมีนโย
บายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใน พ.ศ. 2544 และมี
การตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 ซึง่ ได้มกี ารขยายประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
ประชาชนกลุม่ ทีเ่ หลือทัง้ หมด ให้มาเป็นส่วนหนึง่ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรวมระบบสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) และโครงการ
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บัตรประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาด้วย และ
ขยายความครอบคลุมไปยังประชาชนไทยกลุม่ ทีเ่ หลือซึง่
ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ ที่รัฐจัดให้ ในระยะนี้ได้
มีการปฏิรูปกลไกการจัดการบริหารการเงินการคลังใน
ระบบหลักประกันสุขภาพร่วมด้วย
จากข้อมูลข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า วิวัฒนาการ
ของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยนัน้ มีการพัฒนา
แบบแยกส่วนสำ�หรับประชาชนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจำ�แนกได้
เป็นกลุม่ ใหญ่ๆ คือ กลุม่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั และครอบครัว ทีถ่ อื
เป็นกลุ่มแรกที่ได้สวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ ก่อนที่
จะขยายมายังกลุม่ ลูกจ้างภาคเอกชนหรือกลุม่ แรงงานใน
ระบบ ในรูปแบบประกันสังคม ซึง่ นอกจากสวัสดิการด้าน
สังคมอื่น ๆ แล้ว ยังมีสวัสดิการรักษาพยาบาลรวมอยู่ใน
นั้ น ด้ ว ย ก่ อ นที่ จ ะขยายสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลให้
ครอบคลุมประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้าด้วยนโยบาย
30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ.
2544 ทีต่ ามมาด้วยการออกเป็นกฎหมายรับรองคือ พระ
ราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ
เป็นหมุดหมายของประเทศไทยว่า ในปี พ.ศ. 2545 เป็น
ปีท่ีรัฐบาลสามารถทำ�ให้คนไทยทุกคนมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะประสบความ
สำ�เร็จที่ทำ�ให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได้
อย่างถ้วนหน้า ทั้งในด้านการครอบคลุมและการเข้าถึง
บริ ก ารสุ ข ภาพ ทั้ ง ยั ง มี ค วามก้ า วหน้ า ในระบบหลั ก
ประกันสุขภาพ เมือ่ เทียบกับประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ทั้งหลาย แต่ทว่ายังมีปัญหาที่ต้องเผชิญอีกหลายด้าน
ประเด็นสำ�คัญคือ การที่ประเทศไทยมีระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐทีห่ ลากหลาย จำ�แนกได้เป็น 3 ระบบหลัก
ก็ท�ำ ให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น สิทธิประโยชน์ทตี่ า่ ง
กัน การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทีต่ า่ งกัน แม้ปว่ ยด้วย
โรคเดียวกัน เป็นต้น อีกทั้งการมีระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐหลายระบบทำ�ให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง
เนื่องจากแต่ละระบบมีกระบวนการทำ�งานแตกต่างกัน
จึงมีค่าใช้จ่ายซํ้าซ้อนโดยไม่จำ�เป็น และยังทำ�ให้การ
บริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดการสูญเสียงบประมาณอย่างไม่จ�ำ เป็น และเกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ต่าง ๆ นำ�ไปสู่ความเหลื่อมลํ้าของสิทธิประโยชน์และ

คุณภาพในการรักษาพยาบาลระหว่างระบบต่าง ๆ
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ (2556) ระบุว่า การที่
กองทุนประกันสุขภาพทัง้ 3 กองทุนมีการออกแบบทีแ่ ตก
ต่างกัน ทำ�ให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ประกันตน
ในแต่ละกองทุน ดังนี้
(1) ภาระในการจ่ายค่าเบีย้ ประกันต่างกัน ระบบ
ประกันสังคมเป็นระบบประกันสุขภาพระบบเดียวที่ผู้
ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ่ายร่วมกับนายจ้าง
และรัฐ ในขณะที่ข้าราชการและผู้ใช้สิทธิระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติไม่มภี าระค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากเป็น
สวัสดิการของภาครัฐซึ่งรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
(2) สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่างกัน
เช่น สมาชิกกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าใช้บริการจากหน่วยบริการ
ทีไ่ ด้เลือกหรือลงทะเบียนไว้ลว่ งหน้าเท่านัน้ เนือ่ งจากเป็น
ระบบเหมาจ่ายรายหัว ในขณะสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการสามารถเลือกใช้สถานพยาบาล
ของรัฐได้ทุกแห่ง เนื่องจากเป็นระบบจ่ายตามจริง
นอกจากนี้แล้ว สิทธิในการรักษาโรคก็ต่างกัน
เช่น กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิในการฟอก
เลือดสำ�หรับผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายโดยไม่จ�ำ กัด
จำ�นวนครัง้ ต่อสัปดาห์ แต่กองทุนประกันสังคมจำ�กัดการ
เข้ารับบริการได้ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์เป็นต้น
(3) คุ ณ ภาพในการรั ก ษาพยาบาลต่ า งกั น
เนื่องจากแต่ละกองทุนมีอัตราการเบิกจ่ายในการรักษา
พยาบาลทีแ่ ตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ขณะ
ที่ระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติเป็นการเหมาจ่ายรายหัว และแม้แต่ในกรณีของผู้
ป่วยในที่มีการจ่ายตามกลุ่มโรค (DRGs) อัตราการเบิก
จ่ายก็ยังคงต่างกัน ทำ�ให้สถานพยาบาลมีการปฏิบัติต่อผู้
ป่วยของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน
นอกจากความไม่เท่าเทียมกันในมิติของการ
รักษาพยาบาลแล้ว การบริหารจัดการกองทุนแบบแยก
ส่วนยังทำ�ให้เกิดต้นทุนซํ้าซ้อนในการกำ�กับควบคุม เช่น
การคำ�นวณต้นทุนในการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค
(DRGs) การตรวจสอบทางด้านการเงิน (Financial
Audit) และการตรวจสอบคุณภาพในการรักษาพยาบาล
(Clinical Audit) เป็นต้น
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ขณะที่ในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) นั้น พบว่า การ
มีระบบประกันสุขภาพหลายระบบที่มีการการบริหาร
จัดการแยกส่วนทำ�ให้เกิดต้นทุนที่สูงสำ�หรับผู้ให้บริการ
(Provider) และผูจ้ า่ ย (Payer) ในมิตขิ องผูใ้ ห้บริการ การ
มีระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ ทำ�ให้การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเป็นปัญหา เนือ่ งจากแต่ละกองทุนมีวธิ กี าร
และเอกสารที่ต้องใช้ที่แตกต่างกัน เช่น การเก็บข้อมูลใน
การรักษาพยาบาลนัน้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใช้โปรแกรม NHSO ของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคมใช้โปรแกรม SSdata ของ
สำ�นักงานประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการใช้โปรแกรม CSMBS ของกรมบัญชีกลาง ทำ�ให้
ฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น ซึ่งในมิติของผู้จ่าย
หรือผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลซึง่ หมายถึงภาครัฐนัน้ การ
มีระบบประกันสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบแยก
ส่วนทำ�ให้เกิดต้นทุนซํา้ ซ้อนในการกำ�กับควบคุม เช่น การ
ตรวจสอบทางด้านการเงิน (Financial Audit) และ
คุณภาพในการรักษาพยาบาลเป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถผลักดันจนกระทั่ง
ออกมาเป็น พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 ได้ส�ำ เร็จแล้ว ความเคลือ่ นไหวจากภาคประชา
สังคมและกลุ่มนักวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวยังมีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนั้น เริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึน้ ภายหลังครบ 1 ทศวรรษของการมีระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในไทย และฝ่ายสนับสนุนที่เคลื่อนไหว
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียว โดยดำ�เนินการในลักษณะของภาคประชา
สังคม คูข่ นานไปกับภาควิชาการ หน่วยงานในกำ�กับของ
รัฐทีท่ �ำ หน้าทีด่ แู ลเรือ่ งหลักประกันสุขภาพ รวมไปถึงกลุม่
บุคคลอิสระ เป็นต้น
ขณะที่ ก ารตอบสนองจากฝ่ า ยการเมื อ งก็ มี
พัฒนาการทีน่ า่ สนใจเป็นลำ�ดับ ความเคลือ่ นไหวเพือ่ สร้าง
เอกภาพและลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างระบบประกัน
สุขภาพไว้วา่ เริม่ เห็นความชัดเจนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เมือ่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้
เห็นชอบมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทเี่ สนอให้
รั ฐ บาลจั ด ตั้ ง กลไกเฉพาะเพื่ อ พั ฒ นาข้ อ เสนอการ
ออกแบบและจัดการระบบการเงินการคลัง
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ภายหลังต่อมา เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ คณะรัฐมนตรี
(ครม.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ในรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้แถลง
นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลต่ อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 24
สิงหาคม 2554 ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบ
สุขภาพนัน้ โดยระบุถงึ การบูรณาการสิทธิของผูป้ ว่ ยทีพ่ งึ
ได้จากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน ทัง้ ยังยืนยันต่อสาธารณชนหลายครัง้ ว่า
ทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมทั้ง 3 ระบบ คือ หลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการ ส่วนระบบไหนจะไปเพิม่ สิทธิพเิ ศษตามแต่ละ
ระบบก็จดั การกันเอง แต่สทิ ธิพนื้ ฐานต้องเหมือนกันและ
มี ผ ลการดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ก ารมี ร ะบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียว ดังนี้
(1) การบูรณาการจัดระบบบริการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินมาตรฐานเดียว ที่ผู้มีสิทธิทั้ง 3 กองทุน จะได้รับ
สิทธิประโยชน์เหมือนกัน ไม่ถูกถามสิทธิ ไม่ต้องสำ�รอง
เงินจ่าย ภายใต้สโลแกน “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่
ถูกถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” โดยได้เริ่มต้นตั้งแต่วัน
ที่ 1 เมษายน 2555
(2) การบูรณาการจัดระบบจ่ายยาต้านไวรัสเอช
ไอวีทั้ง 3 ระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เริ่มดำ�เนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
(3) การบูรณาการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 กองทุน เริ่มดำ�เนิน
การตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (65 ล้านคนรักษา
มาตรฐานเดียว, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ ห่ง
ประเทศไทย, 2555)
และเมือ่ เปลีย่ นเป็นรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับ
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ก็ถกู บรรจุเป็นหนึง่
ในนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั นีเ้ ช่นกัน โดยระบุวา่ จะ
วางรากฐานให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมลํ้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
และบูรณาการข้อมูลระหว่างกันในทุกระบบสุขภาพ
จะเห็นได้ว่า จากความเคลื่อนไหวของฝ่ายผู้
กำ�หนดนโยบาย ได้แก่ รัฐบาลในแต่ละยุค ล้วนต่างให้
ความสำ�คัญกับเรือ่ งนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
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แม้ จ ะมี แ นวทางการดำ � เนิ น การเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารมี ร ะบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวที่แตกต่างกัน
หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้วา่ ความสำ�เร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียวนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการทำ�งานของบุคคล
เพียงคนเดียวหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ความ
สำ�เร็จตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาจากการผสานความร่วม
มือของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และ
กลยุทธ์ในการบริหารประเด็น (Issue Management)
ของฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้มีระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมด้านการได้รับ
บริการสาธารณะจากภาครัฐให้กบั ประชาชนได้อย่างถ้วน
หน้าและเท่าเทียม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลยุทธ์การ
บริ ห ารประเด็ น เพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวของฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว ว่ามีการใช้กลยุทธ์การสือ่ สาร และกลยุทธ์การบริหาร
ประเด็นอย่างไร ตลอดจนมีวิธีเลือกประเด็นสารและสื่อ
อย่างไร รวมทั้งพัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในการ
ผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ทัง้ นีผ้ ลการ
วิจัยที่ได้จะเป็นแบบอย่างขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่มีเป้าหมายในการรณรงค์เพื่อก่อให้เกิดการริเริ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะที่เป็นธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
(1) เพือ่ ศึกษาพัฒนาการของกระบวนการสือ่ สาร
ในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
(2) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของฝ่าย
สนับสนุนในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว
(3) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ในการบริหารประเด็น
ของฝ่ายสนับสนุนในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียว
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารและการ
บริ ห ารประเด็ น เพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดี ย ว” ใช้ แ นวทางการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทำ�การ

สัมภาษณ์บุคคลหลัก (Key Informants) จำ�นวน 21 คน
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structure)
นอกจากนี้ยังได้ทำ�การวิเคราะห์เอกสาร (Document
Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายระบบสุข
ภพมาตรฐานเดียว ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ มกราคม พ.ศ.
2551 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้น
การก่อกำ�เนิด และพัฒนาการของกระบวนการสื่อสาร
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวในแต่ละช่วง
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 พัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในการผลัก
ดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า
พัฒนาการกระบวนการสื่อสารในการผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนัน้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
(1) ช่วงเตรียมการผลักดันนโยบาย (พ.ศ. 25512552) เป็นระยะทีบ่ คุ คลและกลุม่ องค์กรต่าง ๆ ทีม่ คี วาม
สนใจด้านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าด้านการได้รับ
สิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบหลักประกันสุขภาพที่
ภาครัฐเป็นผู้ดูแลหลัก อันได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการและครอบครัว ระบบประกันสังคมใน
ส่ ว นสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล และระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ ซึง่ แต่ละระบบมีสทิ ธิประโยชน์ดา้ นการ
รักษาพยาบาล การบริหารจัดการทีต่ า่ งกัน จึงเกิดแนวคิด
ที่จะทำ�ให้ทุกระบบมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหา
ความไม่ เ ท่ า เที ย มของการได้ รั บ บริ ก าร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึง่ ช่วงนีเ้ ป็นช่วงของการ
จุดประกายความคิด กำ�หนดเป้าหมายในการผลักดัน
นโยบาย ตลอดจนร่วมกันแสวงหาข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการผลัก
ดันนโยบายต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดดำ�เนินการ
ภายใต้รูปแบบของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไก
ความร่ ว มมื อ ของภาคประชาสั ง คมในการนำ � เสนอ
นโยบายสาธารณะต่อสังคมและรัฐบาล จนกระทั่งเกิด
เป็ น มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพที่ ใช้ เ ป็ น ฐานหลั ก ของการขั บ
เคลื่อนต่อไป
(2) ช่ ว งผลั ก ดั น นโยบายสู่ ส าธารณะ (พ.ศ.
2553-2554) เป็นช่วงที่บุคคลและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียวพยายามแสวงหาช่องทางในการนำ�เสนอข้อมูลและ
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ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลดความเหลื่ อ มลํ้ า สิ ท ธิ
ประโยชน์ ก ารรั ก ษาพยาบาลของแต่ ล ะกองทุ น หลั ก
ประกันสุขภาพที่ภาครัฐจัดให้ เพื่อนำ�ไปสู่การมีระบบ
สุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นการสื่อสารให้
สาธารณชน และผู้กำ�หนดนโยบายรับทราบเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
(3) ช่วงที่รัฐบาลรับนโยบายแต่แนวทางการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) เป็นระยะที่หลัง
จากรัฐบาลรับนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวแล้ว
แต่ยังมีความไม่แน่ชัดในขั้นตอนการปฏิบัติและดำ�เนิน
การว่าจะทำ�อย่างไรเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารมีระบบสุขภาพทีเ่ ป็น
มาตรฐานเดียวอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันประกอบกับ
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองจากการเปลีย่ นรัฐบาล มี
แนวคิดด้านการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบ
สาธารณสุขก็อยูใ่ นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะถูกปฏิรปู ดังนัน้ นอกจาก
กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ คยเป็ น แนวร่ ว มเดิ ม ของการนำ � เสนอ
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวแล้ว ยังมีบุคคล
กลุม่ บุคคล และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนอืน่ ๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เป็นไปใน
ทิศทางทีก่ ลุม่ ของตนต้องการ จึงมีความหลากหลายและ
ความเห็นต่างของความคิดทีไ่ ม่ประสานเป็นเนือ้ เดียวกัน
จนทำ � ให้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การทำ � ให้ น โยบายระบบ

สุขภาพมาตรฐานเดียวเกิดความแตกต่างกัน และยังไม่
สามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ว่าจะดำ�เนินการอย่างไร
เพือ่ ให้เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได้อย่างแท้จริง ที่
สำ�คัญยังเกิดปรากฎการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อความไม่มนั่ คง
ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือนโยบายสิทธิ
30 บาท ในประเด็นหลักการว่าควรให้สิทธิสุขภาพแบบ
ถ้วนหน้า หรือให้แบบสงเคราะห์เฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้น
ซึ่ ง หลั ก การที่ ไ ม่ ชั ด เจนนี้ มี ผ ลกระทบอย่ า งมากต่ อ
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว จึงทำ�ให้แม้รฐั บาล
จะประกาศเป็นนโยบายแต่กลับไม่มคี วามคืบหน้าในการ
ปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การสือ่ สารทีฝ่ า่ ยสนับสนุนระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวใช้ในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียว
จากการวิจยั พบว่า ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวใช้กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ ผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวทีห่ ลากหลายเพือ่ ขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะให้ประสบผลสำ�เร็จ โดยกลยุทธ์การ
สือ่ สารเป็นแนวทางสำ�คัญทีฝ่ า่ ยสนับสนุนนำ�มาใช้ในการ
ขับเคลือ่ นนโยบาย ประกอบด้วยกลยุทธ์การนำ�เสนอสาร
และกลยุทธ์ด้านสื่อ ดังนี้

กลยุทธ์การสื่อสารของฝ่ายสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
กลยุทธ์การนำ�เสนอสาร
กลยุทธ์สารเชิงรุก
(1) การให้ข้อเท็จจริง
(2) เพิ่ ม แรงสนั บ สนุ น
ด้วยข้อคิดเห็น
(3) ใช้ข้อมูลและมุมมอง
จากต่างประเทศ

กลยุทธด้านสื่อ

กลยุทธ์สารเชิงรับ

กลยุทธสื่อเชิงรุก

กลยุทธสื่อเชิงรับ

(1) การใช้สารทีเ่ สนอทาง
เลือก

(1) ใช้สื่อบุคคล
1.1 ใช้ภาคประชาชน สังคม
เป็นผู้เสนอนโยบาย
1.2 ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อ
เสียง ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
นำ�เสนอ
1.3 ใช้พลังพันธมิตรสร้าง
กระแส

(1) ใช้ ก ลุ่ ม บุ ค คลจาก
กลุ่ ม อ้ า งอิ ง นำ � เสนอ
ข้อมูล

ภาพที่ 1 แสดงกลยุทธ์การสื่อสารที่ฝ่ายสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวใช้ในการผลักดันนโยบาย

162

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

(1) กลยุทธ์การนำ�เสนอสาร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
ฝ่ายสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวให้
ความสำ�คัญ เนื่องจากเป็นหัวใจสำ�คัญของการสื่อสาร
ประเด็นทีต่ อ้ งการไปยังผูก้ �ำ หนดนโยบาย และสาธารณชน
จึงต้องเลือกใช้กลยุทธ์การเสนอสารเพือ่ สร้างความน่าเชือ่
ถือและความน่าสนใจของข้อมูลที่นำ�เสนอ โดยใช้ทั้ง
กลยุทธ์สารเชิงรุก และกลยุทธ์สารเชิงรับ ประกอบไปด้วย
กลยุทธ์สารเชิงรุก ได้แก่ การให้ข้อเท็จจริง เพิ่มแรง
สนับสนุนด้วยข้อคิดเห็น และการใช้ขอ้ มูลและมุมมองจาก
ต่างประเทศเพื่อทำ�ให้สารมีความน่าเชื่อถือ และกลยุทธ์
สารเชิงรับ ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวใช้
กลวิธีเดียว คือ การใช้สารเพื่อเสนอทางเลือก เนื่องจาก
ต้องการลดแรงต่อต้านจากฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
(2) กลยุทธ์ด้านสื่อ เป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายสนับสนุน
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนำ�มาใช้ในฐานะเป็นช่อง
ทางการสื่อสารประเด็นที่ต้องการผลักดันไปสู่ผู้กำ�หนด
นโยบายและสาธารณชน โดยใช้ทั้งกลยุทธ์สื่อเชิงรุก และ
กลยุทธ์สื่อเชิงรับ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์สื่อเชิงรุก ได้แก่
สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อมวลชน และสื่อใหม่ ซึ่งแต่ละสื่อ
ได้ใช้กลวิธี ดังนี้ (1) สื่อบุคคล ประกอบไปด้วย การใช้ภาค
ประชาสังคมเป็นผูน้ �ำ เสนอนโยบาย และการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ที่มีชื่อเสียงในสาขาที่เกี่ยวข้องนำ�เสนอข้อมูล เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และจุดประเด็นให้สื่อมวลชน
สนใจและนำ�ไปเผยแพร่ตอ่ และยังพบการใช้พลังพันธมิตร
สร้างกระแส เพื่อเน้นยํ้าความน่าเชื่อถือให้ข้อมูล เช่น
เดียวกัน (2) สื่อกิจกรรม ประกอบไปด้วย การแถลงข่าว
และการจัดสัมมนา เพือ่ สร้างความสนใจแก่สอื่ มวลชน เป็น
ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล สู่ สื่ อ มวลชน และเมื่ อ
สื่อมวลชนเล็งเห็นความสำ�คัญก็จะนำ�ข้อมูลไปเผยแพร่สู่
สาธารณชนและผู้กำ�หนดนโยบายต่อไป (3) สื่อมวลชน
ประกอบไปด้วย การสร้างวาระข่าวสารผ่านสือ่ มวลชน และ
การดึงดูดสื่อมวลชนด้วยข้อมูล เพื่อกระตุ้นให้ผู้กำ�หนด
นโยบายและสาธารณชนเล็งเห็นความสำ�คัญของนโยบาย
และ (4) สือ่ ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ใช้สื่อใหม่ในฐานะเป็นช่องทางการสื่อสารของฝ่ายตนเพื่อ
ต้องการส่งข่าวสารไปสู่สาธารณชนและสื่อมวลชน
กลยุทธ์สื่อเชิงรับ ที่ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวนำ�มาใช้ มีหนึ่งเดียว คือ การใช้สื่อบุคคล
จากกลุม่ อ้างอิงมานำ�เสนอข้อมูลเพือ่ ช่วยลดแรงต้านจาก
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวนำ�กลยุทธ์การบริหารประเด็นมาใช้เพื่อ
ผลักดันนโยบาย ดังนี้
(1) กลยุ ท ธ์ ก ารตอบสนองอย่ า งมี พ ลวั ต
(Dynamic Response) เป็นกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งนำ�มาใช้ใน
ทุกระยะพัฒนาการกระบวนการสือ่ สาร ประกอบไปด้วย
การสร้างแนวร่วมกับบุคคลอิสระ นักวิชาการ/ผู้
เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อ
ต้องการแสดงให้ผู้กำ�หนดนโยบายเห็นว่าเป็นนโยบายที่
สาธารณชนต้องการ มาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในการสร้างแนวร่วมนั้นได้ใช้กิจกรรม
สัมมนา/เสวนาในลักษณะของการสร้างแนวร่วมด้านผู้ส่ง
สารใหม่ ๆ ให้กับสาธารณชน การเป็นแนวร่วมในเชิง
พันธมิตรสนับสนุนนโยบาย และการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารให้กับสาธารณชนด้วย
การสร้างวาระการสื่อสารผ่านกิจกรรมเพื่อให้สังคมได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีระบบสุขภาพที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรมการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ การให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชน แถลงการณ์
แถลงข่าว และการจัดสัมมนา/เสวนา ในประเด็นทีต่ อ้ งการ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้สื่อรายงานข่าว
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวาระการสื่อสาร
การสร้างความร่วมมือกับสือ่ มวลชน เพือ่ ให้เผย
แพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบและมีการเผยแพร่
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ดำ�เนินการโดยการอำ�นวยความสะดวก
ให้สื่อมวลชนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูล ประสาน
งานแหล่งข่าวในการให้ข่าว แนะนำ�ประเด็นและข้อมูล
ใหม่ ๆ เพื่อให้สื่อมวลชนรายงานในประเด็นที่ต้องการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ
การได้กำ�หนดวาระการสื่อสารให้สังคมสนใจในประเด็น
ที่ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวต้องการ
สือ่ สาร และส่งผลให้ผกู้ �ำ หนดนโยบายต้องมีทา่ ทีวา่ จะทำ�
อย่างไรต่อวาระการสื่อสารนั้น
(2) กลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยการตั้ ง รั บ
(Reactive Change) การชะลอเวลา ถูกนำ�มาใช้ครัง้ เดียว
เมื่อตอนเริ่มต้นที่จะเสนอให้มีนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานไปพร้อมๆ กับการดำ�เนินการนโยบายระบบ
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หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิ 30 บาทในระยะ
แรก แต่สถานการณ์ขณะนั้นมีแรงต่อต้านสิทธิ 30 บาท
จึ ง เห็ น ว่ า ควรชะลอเวลาการผลั ก ดั น นโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวไว้ก่อน จนกว่าสิทธิ 30 บาทจะ
เดินหน้าได้อย่างมัน่ คง และพิสจู น์ให้ประชาชนเห็นว่าเป็น
นโยบายสาธารณะที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประชาชน เมื่ อ
สถานการณ์ พ ร้ อ มจึ ง ได้ เ สนอนโยบายระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวในระยะต่อมา และพบว่าได้รับการตอบ
รับจากสาธารณชนและผูก้ �ำ หนดนโยบายด้วยดี เนือ่ งจาก
สังคมเห็นตรงกันว่าสิทธิสุขภาพทั้ง 3 ระบบนั้นมีความ
แตกต่างกัน และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องมีนโย
บายทำ�ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
(3) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัว
(Adaptive Change) การปรับเปลี่ยนคำ�ที่ใช้ในการ
สือ่ สาร ถูกนำ�มาใช้ครัง้ เดียวในช่วงตอนต้นของการเสนอ
นโยบายนี้เช่นกัน จากเดิมที่เลือกใช้คำ�ว่า “รวมกองทุน
สุขภาพ” เปลีย่ นมาเป็นการใช้ค�ำ ในกลุม่ “ระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียว การลดความเหลื่อมลํ้า การสร้างความ
เท่าเทียม” ซึง่ เป็นคำ�ในการสือ่ สารทีแ่ สดงถึงผลลัพธ์ทจี่ ะ
ได้จากนโยบายนี้และทำ�ให้สาธารณชนตอบรับในตัว
นโยบาย ต่างจากการใช้คำ�ว่า “รวมกองทุนสุขภาพ” ซึ่ง
เป็ น คำ � ที่ แ สดงถึ ง แนวทางที่ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด การมี ร ะบบ
สุขภาพทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียว แต่เป็นคำ�ในด้านลบทีส่ งั คม
อนุมานว่า ที่ให้รวมกองทุนสุขภาพ เป็นเพราะสิทธิ 30
บาทมีงบประมาณไม่พอ จึงต้องนำ�งบประมาณจาก 2
กองทุนสุขภาพไปใช้ ซึง่ ทำ�ให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง
ด้วยเหตุนี้ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวจึง
ปรับตัว เปลี่ยนคำ�ที่ใช้ในการสื่อสาร และปรับเปลี่ยน
แนวทางทีจ่ ะทำ�ให้เกิดระบบสุขภาพทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียว
ว่า ไม่ได้มีแค่แนวทางการรวมกองทุนสุขภาพเท่านั้น แต่
มีวิธีการอื่นที่เป็นไปได้ที่ขึ้นอยู่กับฉันทามติของสังคมว่า
จะหาวิธีการทำ�อย่างไรที่จะทำ�ให้สังคมยอมรับและช่วย
กันพัฒนาจนนำ�ไปสูก่ ารมีระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได้
ซึ่งจุดนี้ก็เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียวเดินหน้าไปได้โดยได้รบั การยอมรับจากสาธารณชน
ไม่ มี แรงต่ อ ต้ า นหรื อ กระแสคั ด ค้ า นที่ ไ ม่ ต้ อ งการให้
ประเทศนี้มีระบบสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียว มีเพียง
ความเห็นต่างด้านวิธีการที่จะนำ�ไปสู่การมีระบบสุขภาพ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้น
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โดยสรุป ความสำ�เร็จของการผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนัน้ ต้องอาศัยทัง้ กลยุทธ์ดา้ น
สาร กลยุทธ์ด้านสื่อ และกลยุทธ์การบริหารประเด็น ทั้ง
ในฐานะกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อแสวงหา
แนวร่ ว มในการผลั ก ดั น นโยบาย เกิ ด การสื่ อ สารที่
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ ง
ๆ และเหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม อันจะนำ�มาซึ่ง
พลังสนับสนุนจากสาธารณชน และสร้างความมั่นใจใน
การพิ จ ารณาของผู้ กำ � หนดนโยบายที่ จ ะออกมาเป็ น
นโยบายสาธารณะเพื่อประชาชนได้ แต่ความสำ�เร็จของ
การผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนี้ยังไม่
ลุล่วง ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทำ�ให้ผู้กำ�หนดนโยบายนี้
รับเป็นนโยบายเพื่อประชาชนได้เท่านั้น ฝ่ายสนับสนุน
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวจึงยังต้องผลักดันเพือ่ ให้เกิด
การลงมือปฏิบัติด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายในสังคมต่อไป
อภิปรายผล
พัฒนาการของกระบวนการสื่อสาร
พัฒนาการของกระบวนการสือ่ สารเพือ่ ผลักดัน
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว เริ่มก่อตัวขึ้นอย่าง
ชัดเจนในปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่สิทธิ 30 บาทก่อกำ�เนิดมา
ได้เป็นปีที่ 7 และฝ่ายสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดี ย วเห็ น ว่ า ระบบมี ค วามมั่ น คงและ
สถานการณ์สังคมพร้อมสำ�หรับการพัฒนานโยบายนี้ให้
เดินหน้าต่อไปในรูปแบบของการทำ�ให้สิทธิสุขภาพทั้ง 3
ระบบมีมาตรฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ (1)
ช่วงเตรียมการผลักดันนโยบาย (พ.ศ. 2551-2552) (2)
ช่วงการผลักดันนโยบายสู่สาธารณะ (พ.ศ. 2553-2554)
และ (3) ช่วงที่รัฐบาลรับนโยบายแต่ไม่มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติ (พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน)
ช่วงเตรียมการผลักดันนโยบายเป็นช่วงของการ
จุดประกายความคิด กำ�หนดเป้าหมายในการผลักดัน
นโยบาย แสวงหาข้อมูล แนวร่วม และสร้างองค์ความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การผลั ก ดั น
นโยบายสู่สาธารณะต่อไป เป็นการสื่อสารภายในกลุ่ม
และขับเคลื่อนกันเองของภาคประชาสังคมในนามของ
เครือข่ายประชาชนเพือ่ รัฐสวัสดิการ โดยดำ�เนินการผ่าน
รูปแบบของกลไกการทำ�งานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มีเป้าหมายเพือ่ ผลักดันให้เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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และสามารถดำ � เนิ น การได้ สำ � เร็ จ ทั้ ง นี้ ก ลไกสมั ช ชา
สุขภาพแห่งชาตินนั้ ซึง่ เป็นกลไกทีไ่ ด้รบั การออกแบบเพือ่
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
สำ�หรับการเสนอนโยบายสาธารณะทีม่ าจากประชาชนสู่
ผู้กำ�หนดนโยบายระดับประเทศ
เมื่อได้เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2551
แล้ว กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวสูส่ าธารณะและผูก้ �ำ หนดนโยบาย
คือรัฐบาล เริม่ ก่อตัวขึน้ ในปี 2553 โดยเริม่ ต้นจากผลการ
วิจัยจากนักวิชาการอิสระที่พบว่า สิทธิรักษาพยาบาล
ประกันสังคมเป็นสิทธิการรักษาที่ด้อยกว่าสิทธิ 30 บาท
จากผลวิจัยตรงนี้เมื่อรวมเข้ากับมติสมัชชาสุขภาพที่ได้
จากระยะเตรียมการผลักดันนโยบาย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
หนุนเสริมมติสมัชชาสุขภาพนัน้ จึงได้กลายเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวสู่สาธารณะ
พัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในช่วงผลัก
ดันนโยบายสูส่ าธารณะนัน้ จะมีองค์ประกอบการสือ่ สาร
ที่แตกต่างจากช่วงเตรียมการผลักดันนโยบาย เริ่มตั้งแต่
ผูส้ ง่ สาร ทีช่ ว่ งเตรียมการผลักดันนัน้ ผูส้ ง่ สารจะอยูใ่ นกลุม่
ภาคประชาสังคมในนามของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐ
สวัสดิการ แต่ช่วงการผลักดันนโยบายสู่สาธารณะ เริ่ม
จากนั ก วิ ช าการอิ ส ระที่ ทำ � การวิ จั ย เปรี ย บเที ย บสิ ท ธิ
ประโยชน์การรักษาพยาบาล ผลการวิจัยที่ได้ทำ�ให้ภาค
ประชาสั ง คมเห็ น ว่ า สามารถนำ � เป็ น ฐานของการ
เคลื่อนไหวเพื่อสร้างแนวร่วมให้สังคมสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะนี้ และทำ � ให้ รั ฐ บาลเห็ น ว่ า เป็ น นโยบายที่
ประชาชนต้องการ
จุ ด เด่ น ที่ สำ � คั ญ การผลั ก ดั น นโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวสูส่ าธารณะนัน้ ขับเคลือ่ นด้วยฐาน
ของความรู้ คือผลการวิจยั ซึง่ ได้สร้างวาระการสือ่ สารให้
สังคมได้ยาวนาน ทำ�ให้สอื่ มวลชนสนใจประเด็นนีแ้ ละนำ�
ไปขยายความต่อ การที่มีสื่อมวลชนช่วยขยายความต่อ
โดยเฉพาะการสอบถามเรื่องนี้กับหน่วยงานรัฐ รัฐมนตรี
รั ฐ บาล ก็ เ ท่ า กั บ สร้ า งวาระการสื่ อ สารให้ ผู้ กำ � หนด
นโยบายต้องสนใจ ให้ความสำ�คัญ และต้องแก้ไขในเรื่อง
ดังกล่าว
จากความสำ�เร็จตรงนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ชิตาพร กันหลง (2543) นั่นคือ ในการเคลื่อนไหวทาง
สังคมนั้น หัวใจหลักอยู่ที่การสร้างวาระการสื่อสารให้

สังคม หรือการจุดประเด็นขึ้นในสังคมเพื่อให้เกิดการ
อภิปราย ถกเถียงในประเด็นดังกล่าว จนทำ�ให้รัฐบาล
ประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายได้
ภายหลังจากที่รัฐบาลรับนโยบายนี้ในปี 2555
ได้เกิดแนวทางปฏิบัติที่จะนำ�ไปสู่การมีระบบสุขภาพที่
เป็ น มาตรฐานเดี ย ว โดยการใช้ แ นวทางสร้ า งความ
มาตรฐานเป็นรายโรค อาทิ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน
มาตรฐานเดียว ที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 กระทั่ง
เปลี่ยนเป็นรัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) (22 พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน) นโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล
แต่ปรากฏการณ์สำ�คัญของช่วงนี้คือ รัฐบาลรับนโยบาย
แต่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
เนือ่ งจากการดำ�เนินงานของรัฐบาลทีส่ ร้างระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวแบบเป็นรายโรคนัน้ เมือ่ ดำ�เนินการไปสัก
ระยะ พบว่ามีปญ
ั หาในการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะนโยบายเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว ทำ�ให้ความก้าวหน้าของการ
ดำ�เนินการเพื่อทำ�ให้ไทยมีระบบสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน
เดียวยังไม่สำ�เร็จ และทำ�ให้การปฏิบัติด้านอื่น ๆ ยังไม่
สามารถเดินหน้าได้ชัดเจน
ดังนัน้ พัฒนาการของกระบวนการสือ่ สารในช่วง
ที่ 3 นีจ้ งึ ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนทีส่ ามารถทำ�ให้ประเด็นเรือ่ งการ
สร้างความเท่าเทียมของแต่ละสิทธิสุขภาพถูกบรรจุเป็น
หนึง่ ในนโยบายปฏิรปู ระบบสาธารณสุขของรัฐบาลได้ แต่
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พุฒิธร อุดมพงษ์ (2548) ที่ระบุว่า ในกระบวนการ
สื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะนั้น การออกแบบ
เนื้อหาสารจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับเป้า
หมายทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ โดยต้องคำ�นึงถึงว่า ควรนำ�เสนอสารอะไร
ใช้รูปแบบการนำ�เสนออย่างไร เช่น มีเนื้อหาทั้งด้านบวก
และด้านลบ สารที่เสนอทางเลือกในการปฏิบัติ หรือจะ
เลือกใช้สารที่มีเนื้อหาเพื่อการเสนอแนะ และจะทิ้งท้าย
สารแบบให้ข้อสรุปหรือเปิดไว้ให้คิดเอง
กลยุทธ์การสื่อสาร
กลยุทธ์การสื่อสารซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์
การนำ�เสนอสารและกลยุทธ์การใช้สื่อนั้น นับว่าเป็น
กลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญมากในกระบวนการสือ่ สาร ทีผ่ ทู้ ตี่ อ้ งการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายสาธารณะ ต้องตระหนัก
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ถึ ง ถึ ง และให้ ค วามสนใจหากจะขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะใด ๆ ก็ตาม
กลยุทธ์การนำ�เสนอสาร
ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ระบบสุ ข ภาพมาตรฐานเดี ย ว
อาศัยการนำ�เสนอสารเชิงรุกด้วยการสร้างความสำ�คัญให้
ประเด็นด้วยข้อมูลเป็นหลักในการนำ�เสนอสารไปยังผู้
กำ�หนดนโยบายและสังคม เพือ่ ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการที่ ป ระเทศไทยต้ อ งมี ร ะบบสุ ข ภาพที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการสร้างความสำ�คัญให้ประเด็น
ด้วยข้อมูลนั้นการให้ข้อเท็จจริง อยู่ในรูปแบบของข้อมูล
วิชาการและงานวิจัยเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายและสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ สาธารณะ
สอดคล้องกับที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2546)
ค้นพบในงานวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพว่า เป็น
กลยุทธ์ทนี่ กั รณรงค์ดา้ นสุขภาพของไทยใช้เพือ่ ดำ�เนินการ
โครงการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้น
การให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นำ�เสนอ เช่น ผลการวิจัย รายงาน
การประชุม หรือตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การรณรงค์ เป็นต้น
การให้ขอ้ มูลจากต่างประเทศ ผลการวิจยั ยังพบ
ว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจากต่างประเทศเข้ากับบริบทของ
ไทยเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้รับสารในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากสื่อมวลชน
ระดับนานาชาติทเี่ อ่ยถึงระบบสุขภาพของไทยจึงมีความ
ใกล้ชิดกับผู้อ่าน การที่ระบบสุขภาพไทยได้รับการกล่าว
ถึงในทางที่ดีจากต่างประเทศได้ช่วยสร้างน่าสนใจให้กับ
สื่อมวลชนไทยนำ�ไปเผยแพร่ต่อได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐ
วิภา สินสุวรรณ (2548) ที่ระบุว่า เกณฑ์ในการพิจารณา
คุณค่าข่าวของสื่อมวลชน ไม่เพียงพิจารณาแค่ความสด
ใหม่ของข่าวเท่านัน้ แต่ยงั ดูวา่ ข้อมูลนัน้ มีความใกล้ชดิ กับ
ผู้อ่าน มีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจมากแค่ไหน หากมี
มากก็จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการนำ�ข้อมูล
นั้นไปรายงานต่อ
ในส่วนของกลยุทธ์การนำ�เสนอสารเชิงรับนั้น พบว่าฝ่าย
สนั บ สนุ น ระบบสุ ข ภาพมาตรฐานเดี ย วได้ ใช้ ก ลยุ ท ธ์
การนำ�เสนอสารในรูปแบบของการใช้สารที่เสนอทาง
เลือก เป็นกลยุทธ์การนำ�เสนอสารเชิงรับ ถูกใช้เพือ่ ลดแรง
ต่ อต้ า นจากกลุ่ ม สวัสดิก ารรัก ษาพยาบาลข้าราชการ
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เนื่องจากเกิดความกังวลว่าสิทธิที่ได้รับอยู่จะลดลง แต่
ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวเสนอสารทาง
เลือกบนหลักการว่าไม่ลิดรอนสิทธิที่มีอยู่ และหากจะมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะเริ่มเฉพาะข้าราชการใหม่ โดย
มีทางเลือกได้รบั เงินเดือนทีส่ งู ขึน้ ซึง่ เมือ่ สารนีถ้ กู นำ�เสนอ
ไป พบว่าลดแรงต่อต้านจากข้าราชการได้จริง สอดคล้อง
กับแนวคิดด้านกลยุทธ์การกระทำ�พฤติกรรมเชิงแก้ไข ซึง่
เป็นกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรับ ที่ปาริชาต สถาปิตานนท์
(2548) ระบุว่า เหมาะสมกับการใช้ในสถานการณ์ที่ถูก
กดดันให้แสวงหาทางออกโดยเร่งด่วน ซึ่งการใช้กลยุทธ์
การกระทำ�พฤติกรรมเชิงแก้ไขนี้ จะเป็นการช่วยลดความ
กดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามของฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ในการรับผิดชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
กลยุทธ์การใช้สื่อ
การใช้ ภ าคประชาสั ง คมซึ่ ง เป็ น ผู้ นำ � เสนอ
นโยบายเพือ่ ให้รฐั บาลต้องตระหนักถึงความสำ�คัญว่าเป็น
ข้อเรียกร้องจากประชาชน พร้อมกับใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ชี อื่
เสียงในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องนำ�เสนอข้อมูล ช่วยเพิม่ ความน่า
เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ข้ อ มู ล และยั ง สามารถจุ ด ประเด็ น ให้
สื่อมวลชนสนใจได้ เป็นกลยุทธ์ด้านสื่อที่ฝ่ายสนับสนุน
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนำ�มาใช้ในฐานะสื่อบุคคล
เชิงรุก สอดคล้องกับแนวคิดของ อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท
(2546) ทีร่ ะบุวา่ ความน่าเชือ่ ถือของผูส้ ง่ สารส่งผลให้สาร
นัน้ มีความน่าเชือ่ ถือด้วย โดยความน่าเชือ่ ถือของผูส้ ง่ สาร
เกิดจากความเป็นเจ้าของเรือ่ ง ความเชีย่ วชาญ หรือความ
สามารถ ทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ David K. Berlo
(1995) ที่กล่าวถึงความสำ�คัญในเรื่องของความรู้และ
ความเชี่ ย วชาญของผู้ ส่ ง สารในเรื่ อ งที่ จ ะสื่ อ สารด้ ว ย
เพราะผูส้ ง่ สารทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ ะส่งสารเป็นอย่างดีก็
มีโอกาสมากที่จะสื่อสารได้ประสบผลสำ�เร็จ
การใช้พลังพันธมิตรสร้างกระแส เป็นกลยุทธ์สอื่
บุคคลเชิงรุกทีฝ่ า่ ยสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
นำ�มาใช้ โดยการสร้างกระแสด้วยพันธมิตรนั้นจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากมีข้อเสนอจากภาคประชาสังคมแล้ว เพื่อ
สนับสนุนและเน้นยํ้าความน่าเชื่อถือให้ข้อเสนอนั้น
กลยุทธ์ด้านสื่อเชิงรุกที่สำ�คัญอีกประการ คือ
การใช้ สื่ อ กิ จ กรรม คื อ การแถลงข่ า ว เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้
สือ่ มวลชนมาทำ�ข่าวแล้วรายงานให้สาธารณชนทราบต่อ
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ไปการแถลงข่าวเป็นการเลือกใช้ชอ่ งทางสือ่ โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่สื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ Holder, H.
และ Treno, A.J. (1997) ที่ระบุถึงขั้นตอนการเลือกใช้
สือ่ ในการเรียกร้องผ่านสือ่ ว่า ควรเลือกใช้สอื่ ทีไ่ ม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จา่ ยซือ้ พืน้ ทีส่ อื่ เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพมากกว่าสือ่
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากการแถลงข่าวแล้ว ยังใช้สอื่ กิจกรรมใน
รูปแบบของการจัดสัมมนา/เสวนา เพือ่ ระดมความคิดเห็น
ของบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
การเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนด้วยอาศัยหลัก
การสร้างข่าวด้วยเหตุการณ์ สอดคล้องกับที่ พุฒิธร อุดม
พงษ์ (2548) ระบุว่า การจัดสัมมนา/เสวนานั้น นอกจาก
เป็นการระดมความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ยังเป็นโอกาสในการนำ�เสนอข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่อ
สื่อมวลชนอีกด้วย
นอกจากนั้นยังใช้ กลยุทธ์สื่อมวลชน ซึ่งฝ่าย
สนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวตระหนักถึงพลัง
ของสื่อมวลชนในการกระตุ้นให้สาธารณชน ตลอดจนผู้
กำ�หนดนโยบายเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของประเด็น และ
นำ�พาไปสู่การตัดสินใจสนับสนุนหรือยับยั้งการพิจารณา
ประเด็นอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ดังนั้นฝ่ายสนับสนุนระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวจึงพยายามนำ�เสนอข้อมูลให้เป็น
ข่าวผ่านทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายให้
สือ่ มวลชนนำ�เสนอข้อมูลนัน้ ๆ ออกไป (Media Agenda)
เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจประเด็นของฝ่ายตน อัน
จะนำ�ไปสู่การสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว หลังจากนั้นเมื่อเกิดพลังสนับสนุนจากประชาชน
(Public Agenda) แล้ ว ก็ จ ะไปกระตุ้ น ให้ ผู้ กำ � หนด
นโยบายหรื อ รั ฐ บาลหั น มาสนใจประเด็ น (Policy
Agenda) ดังกล่าวตามเสียงเรียกร้องของประชาชน
แนวคิดองค์ประกอบสำ�คัญของการกำ�หนดวาระข่าวสาร
ดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับแนวคิดการกำ�หนดวาระข่าวสาร
(Agenda Setting) ของ Rogers และ Dearing (1996)
และยังสอดคล้องกับ ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ซึง่ ศึกษา
พบว่า สื่อมวลชนสามารถกระตุ้นสาธารณชนรวมทั้ง
นักการเมืองซึ่งมีอำ�นาจในการออกกฎหมายให้หันมา
สนใจและพิจารณากฎหมายตามที่ประชาชนเรียกร้องได้
ผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวให้ความสำ�คัญกับการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับสื่อผ่านรูปแบบการอำ�นวยความสะดวก
ด้านการช่วยเหลือเรือ่ งข้อมูล การประสานงานเพือ่ ติดต่อ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2548) ที่กล่าวไว้ในเรื่องกลยุทธ์
การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับสาธารณชนกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยสือ่ มวลชนเป็นกลุม่ หลักทีน่ กั จัดการสือ่ สารให้
ความสำ�คัญในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพด้วย
ผลการศึ ก ษายั ง ชี้ ว่ า ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวได้น�ำ เสนอข้อมูลผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์เป็น
หลักมากกว่าสือ่ มวลชนชนิดอืน่ เนือ่ งจากสือ่ หนังสือพิมพ์
เป็ น สื่ อ ที่ เข้ า ถึ ง ผู้ กำ � หนดนโยบายได้ ม ากกว่ า สื่ อ อื่ น
สอดคล้องกับ Askin (อ้างถึงใน ศิรินันท์ ลิมปนชัยพรกุล,
2545) ที่เสนอแนะการเลือกใช้สื่อให้ประสบความสำ�เร็จ
ว่ า ต้ อ งเลื อ กสื่ อ ที่ ผู้ รั บ สารมี ค วามเคยชิ น และเปิ ด รั บ
ข่าวสารจากสือ่ นัน้ ๆ เป็นประจำ� นอกจากสือ่ หนังสือพิมพ์
แล้ว สื่อใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะสำ�คัญคือการสื่อสารผ่าน
ตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated-communication) ก็เป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ฝ่ายสนับสนุนระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวนำ�มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยมีมุมมอง
ต่อสื่อใหม่ 2 รูปแบบ คือ สื่อใหม่ที่เป็นสื่อมวลชน และ
สื่ อ ใหม่ ใ นฐานะเป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารของฝ่ า ย
สนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
กรณีสอื่ ใหม่ทเ่ี ป็นสือ่ มวลชนนัน้ ใช้กลวิธใี นการ
สร้างความสนใจเพือ่ ให้สอื่ ใหม่น�ำ เสนอข้อมูลและข่าวสาร
เหมือนสื่อหนังสือพิมพ์ เช่น การให้สัมภาษณ์ การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการอำ�นวยความสะดวกด้านข้อมูล
เพื่อให้สื่อใหม่รายงานข่าว ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ส่วน
สื่อใหม่ในลักษณะของการเป็นเครื่องมือการสื่อสารนั้น
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ สาธารณชน การมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับกลุ่มผู้รับสารที่สนใจเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่วยจุดความสนใจให้
สื่อมวลชนนำ�สารที่เผยแพร่ในสื่อใหม่ของตนไปขยาย
ความและเผยแพร่ต่อด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Danah M. Boyd และ Nicole B. Ellison (2007) อ้าง
ถึงในภาสกร จิตใคร่ครวญ (2553) ที่กล่าวว่า สื่อสังคม
ออนไลน์น้ันทำ�ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงเครือ
ข่ายของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้เกิดการ
เชื่อมต่อระหว่างปัจเจกบุคคลที่การสื่อสารแบบอื่นไม่
อาจสามารถทำ�ได้โดยง่าย +
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สำ�หรับกลยุทธ์การใช้สอื่ เชิงรับนัน้ จากการวิจยั
พบว่า ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวใช้ส่ือ
บุคคลจากกลุ่มอ้างอิงนำ�เสนอข้อมูลเพื่อลดแรงต้านจาก
กลุ่มผู้ประกันตน เพราะเกรงว่าสิทธิ 30 บาทจะเอาเงิน
จากประกันสังคมไปใช้กรณีที่รัฐบาลไม่มีเงิน จึงใช้วิธีใช้สื่อ
บุคคลจากกลุ่มแรงงงานที่แรงงานเชื่อถือเป็นผู้ให้ข่าวที่ถูก
ต้องแทน ซึ่งช่วยลดแรงต้านได้ และกลายมาเป็นแนวร่วม
ผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวไปด้วยกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ David K. Berlo (1960) อ้างถึง
ใน ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่สำ�คัญ
ของผู้ส่งสารว่า นอกจากการมีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร
เป็นอย่างดีแล้ว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังขึ้นกับกลุ่ม
ทางสังคมและวัฒนธรรมทีผ่ สู้ ง่ สารนัน้ สังกัด หากอยูใ่ นกลุม่
เดียวกัน ก็ทำ�ให้เกิดความน่าเชื่อถือของสารที่ส่งออกมาได้
กลยุทธ์การบริหารประเด็น
ใช้กลยุทธ์การตอบสนองอย่างมีพลวัตในการ
ผลักดันนโยบาย เป็นกลยุทธ์เชิงรุกด้วยการสร้างแนวร่วม
กับบุคคลอิสระ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อต้องการแสดงให้ผู้กำ�หนด
นโยบายเห็นว่าเป็นนโยบายทีส่ าธารณชนต้องการ มาจาก
ความร่วมมือของหลายฝ่าย เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น รวมถึงการ
สร้างวาระการสือ่ สารให้กบั สังคมเพือ่ ให้สงั คมได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการมีระบบสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งการจะสร้างวาระการสื่อสารให้กับสังคมได้
ต้องใช้วธิ กี ารสร้างความร่วมมือกับสือ่ มวลชน ซึง่ จะนำ�ไป
สู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การได้กำ�หนดวาระการสื่อสารให้
สั ง คมสนใจในประเด็ น ที่ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวต้องการสือ่ สาร และส่งผลให้สอื่ มวลชนนำ�
ไปขยายและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิด
ชอบ และส่งตรงไปถึงผูก้ �ำ หนดนโยบายว่าจะมีการดำ�เนิน
การอย่างไรต่อประเด็นที่ภาคประชาสังคมเรียกร้อง
สำ�หรับการใช้กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงด้วยการ
ตั้งรับ (Reactive Change) นั้น ถูกนำ�มาใช้ครั้งเดียวใน
ตอนเริ่ ม ต้ น ที่ จ ะเสนอให้ มี น โยบายระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวไปพร้อมกับการการดำ�เนินการนโยบาย
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิ 30 บาทใน
ระยะแรก แต่ปรากฏว่าตัวนโยบายสิทธิ 30 บาทเองกลับ
ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มในวงการสาธารณสุข ฝ่าย
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สนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวจึงเห็นควรให้
ชะลอเวลาการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียวไว้ก่อน จนกว่าสิทธิ 30 บาทจะเดินหน้าได้อย่าง
มั่นคงและพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าเป็นประโยชน์จริง
การชะลอเวลานี้ ก็ ทำ � ให้ ภ ายหลั ง ต่ อ มา เมื่ อ
สถานการณ์เหมาะสม ได้มีการนำ�เสนอประเด็นระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวขึ้นในสังคมอีกครั้ง ทำ�ให้เกิดการ
เดินหน้าทีไ่ ด้รบั การตอบรับจากสาธารณชนอย่างดี กระแส
การต่อต้านมีน้อยมาก เนื่องจากสังคมเห็นตรงกันว่าทั้ง 3
สิทธิสขุ ภาพทีภ่ าครัฐจัดให้ประชาชนแต่ละกลุม่ นัน้ มีความ
แตกต่างกันจริง ๆ และเห็นว่าต้องทำ�ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และนำ�ไปสูร่ ฐั บาล 2 ชุดต่อเนือ่ งประกาศนโยบาย
ที่จะลดความเหลื่อมลํ้าสิทธิการรักษาพยาบาลในแต่ละ
กองทุ น สุ ข ภาพภาครั ฐ ขณะที่ ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัว (Adaptive Change) นั้น ก็
ถูกนำ�มาใช้ครั้งเดียวในช่วงตอนต้นของการเสนอนโยบาย
นีเ้ ช่นกัน คือ การปรับเปลีย่ นคำ�ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารต่อสังคม
จากเดิมทีเ่ ลือกใช้ค�ำ สือ่ สารว่า รวมกองทุนสุขภาพ เปลีย่ น
มาเป็นการใช้ค�ำ ในกลุม่ ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว การ
ลดความเหลื่อมลํ้า การสร้างความเท่าเทียม ซึ่งเป็นคำ�ใน
การสื่อสารที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากนโยบายนี้และ
ทำ�ให้สาธารณชนตอบรับในตัวนโยบาย
การใช้กลยุทธ์การบริหารประเด็นทัง้ 3 รูปแบบ
ข้ า งต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลั ก ดั น นโยบายระบบสุ ข ภาพ
มาตรฐานเดียวนั้น สอดคล้องกับสิ่งที่ได้จากผลการวิจัย
ของ จุติพร ปริญโญกุล (2554) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์การ
บริหารประเด็นว่ามี 3 รูปแบบ คือ (1) กลยุทธ์การตอบ
สนองอย่างมีพลวัต ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการกำ�หนด
แนวทางผลักดันนโยบายสาธารณะทีม่ าจากความร่วมมือ
ของหลายฝ่าย ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจ
ต่อประเด็นทีเ่ กิดขึน้ (2) กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงด้วยการ
ตั้งรับ เป็นการพยายามทำ�ทุกวิถีทางเพื่อคงการดำ�เนิน
การตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งวัตถุประสงค์ไว้ และ (3)
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับตัว ด้วยการปรับ
เปลี่ยนเนื้อหาสารของประเด็นที่ผลักดันเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้
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ข้อเสนอแนะ
(1) การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเฉพาะการผลัก
ดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิจัยพบว่า นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนั้น
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การคงอยู่ ข องระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษา
ถึงความสำ�คัญของการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าส่งผลอย่างไรต่อการทำ�ให้
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวเกิดได้จริง
(2) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาเพิ่ม
เติ ม เกี่ ย วกั บ อุ ป สรรคในการดำ � เนิ น การเพื่ อ ผลั ก ดั น
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว เพื่อที่ผลการวิจัย
จะได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมแก้ไขปัญหาสำ�หรับฝ่าย
ที่สนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
(3) จากการวิจัยพบว่าการผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนั้น เป็นการทำ�งานร่วมกัน
ของหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงาน
ราชการ บุคคลอิสระ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควร

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารภายในของ
ฝ่ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวว่ามีลักษณะ
อย่างไร และการมีผู้ส่งสารที่หลากหลายนั้น มีข้อดี และ
ข้ อ เสี ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
อย่างไรบ้าง
(4) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มผู้รับสารที่
เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายของฝ่ า ยสนั บ สนุ น นโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวใช้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายคือ
กลุ่มผู้กำ�หนดนโยบาย กลุ่มสื่อมวลชน และประชาชน
หรือสาธารณชน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าฝ่าย
สนับสนุนใช้กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็น
กับกลุ่มสื่อมวลชนและสาธารณชน แต่ยังไม่สามารถลง
ลึกไปถึงการใช้กลยุทธ์การสือ่ สารและการบริหารประเด็น
กับกลุ่มผู้กำ�หนดนโยบายได้ การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึง
ควรศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์การบริหารประเด็นกับกลุ่มผู้
กำ�หนดนโยบายที่ฝ่ายสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพ
มาตรฐานเดียวใช้เพื่อผลักดันนโยบายนี้จนประสบผล
สำ�เร็จ
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