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จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่รูปธรรมการขับเคลื่อน
เมือ่ วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนกระบวนการด�ำเนิน
งานเพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติของ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการด�ำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เพือ่ ปรับปรุงแนวทางการขับ
เคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทงั้ ๗๗ มติให้เกิดผลส�ำเร็จ โดยทีป่ ระชุม
ต่างเห็นด้วยทีจ่ ะให้มกี ารคัดเลือกมติทมี่ คี วามส�ำคัญมาขับเคลือ่ นให้เกิด
ผลอย่างจริงจัง
ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล ประธาน คมส. กล่าวว่า จนถึง
ปัจจุบนั มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๗๗ เรือ่ ง แต่ละเรือ่ งล้วนมีผลต่อการ
ขับเคลือ่ นสุขภาวะของคนไทย เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศโดยรวม
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงต้องมีการล�ำดับความส�ำคัญและคัดเลือกมติทสี่ ามารถ
ขับเคลือ่ นให้เกิดผลส�ำเร็จ เพือ่ ดึงออกมาแสดงผลให้สาธารณะได้เห็น
“หลักการท�ำงานควรต้อง Think Big, Start Small, Show Small
Success, Along the Way ดึงมติทเี่ ป็นปัญหาของสังคมทีส่ ามารถแก้ไข
ได้จากการช่วยกันท�ำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้สาธารณะได้เห็นถึง
ความส�ำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือ ทีส่ ำ� คัญ ต้องท�ำทันที เริม่ ทีต่ วั เรา
หน่วยงานของเรา”
ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วง
เวลาส�ำคัญทีต่ อ้ งช่วยกันวางรากฐานทีด่ ใี ห้แน่น เพือ่ ให้ผทู้ จี่ ะมารับหน้าที่
ต่อหลังการเลือกตัง้ เดินหน้าได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการขับเคลือ่ นเรือ่ ง
สุขภาพ

“ผูน
้ ำ� มีความส�ำคัญ ผูน
้ ำ� ทีย
่ ง
่ิ ใหญ่ คือคนทีท
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ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลือ
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่ งนัน
้
ส�ำเร็จ อาจเป็นเรือ
่ งยาก เพราะเมือ
่ มีกระแสลม
บางคนไปสร้างก�ำแพงกัน
้ แต่บางคนสร้าง
กังหันลมแห่งการเปลีย
่ นแปลง ยกตัวอย่าง
ประเทศจีนจากทีเ่ คยสร้างก�ำแพง ตอนนีห
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สร้างกังหันลมผลิตพลังงานแทน”

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๑
“ผูน้ ำ� มีความส�ำคัญ ผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่ คือคนทีท่ ำ� ให้เกิดความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนจนเรื่องนั้นส�ำเร็จ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะเมื่อมี
กระแสลม บางคนไปสร้างก�ำแพงกัน้ แต่บางคนสร้างกังหันลมแห่งการ
เปลีย่ นแปลง ยกตัวอย่างประเทศจีน จากทีเ่ คยสร้างก�ำแพง ตอนนีห้ นั
มาสร้างกังหันลมผลิตพลังงานแทน”
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กล่าวว่า ทิศทางของ สช. หลังจากนี้ จะท�ำการคัดเลือกมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทสี่ ร้างผลกระทบจริงๆ และระดมสรรพก�ำลัง
ขับเคลือ่ นเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นต้นแบบความส�ำเร็จของการท�ำงานอย่าง
มีส่วนร่วม โดยจะมีการปรับบทบาทกลไกการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ การแยกบทบาทของคณะกรรมการ คมส. ให้มงุ่ เน้นการท�ำงาน
เชิงยุทธศาสตร์ และท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมินผลการขับเคลือ่ นมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ขณะที่ ก ลไกคณะกรรมการเขตสุ ขภาพ
เพือ่ ประชาชน (กขป.) เน้นท�ำงานเชิงพืน้ ที่ ประสานความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มาเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง จัด
กิจกรรมปลุกกระแสการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
ระดับพืน้ ที่ เช่น การจัดคาราวานมหกรรมสุขภาพประจ�ำปีในจังหวัด
ต่างๆ รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเข้าถึงเด็กเยาวชนให้เห็นความส�ำคัญ
และมีสว่ นร่วมในขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ ให้เข้าไปถึงกลุม่ เยาวชน
รุน่ ใหม่ เป็นต้น

‘นพ. กิจจา’ น�ำทัพสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง
้ ที่ ๑๑
ถกนัดแรก คจ.สช. เคาะวันจัดงาน ๑๒-๑๔ ธ.ค. นี้

นพ.กิจจา เรืองไทย
ความส�ำเร็จจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในทศวรรษแรกที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของหลายฝ่าย โดย
นโยบายสาธารณะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบางส่วนถูกน�ำไปต่อยอดขยายผล
ในระดั บ พื้ น ที่ ขณะที่ อี ก หลากหลายนโยบายสาธารณะอยู ่ ร ะหว่ า ง
การขับเคลื่อนเพื่อคลี่คลายปัญหาเรื้อรังที่ฝังรากลงลึกในสังคมไทยให้
เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๒ นัดปฐมฤกษ์ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นพ้องร่วมกันว่า
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ปิดฉากอย่างสวยงามตามเจตนารมณ์
โดย นพ. อ�ำพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ได้ฝากข้อความแสดงความชื่นชมมายังที่ประชุม พร้อมทั้งชี้ประเด็นแก่
คณะกรรมการส�ำหรับเตรียมพร้อมเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติดว้ ย
“ขณะนีถ้ อื ว่าเป็นการก้าวสูท่ ศวรรษที่ ๒ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
อย่างภาคภูมิ ฉะนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญก็คอื การท�ำงานเชิงรุกร่วมกับ
องค์กรต่างๆ มากขึน้ เพือ่ ค้นหาประเด็นสาธารณะมาแลกเปลีย่ นในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการหานวัตกรรมใหม่ๆ มาน�ำเสนอด้วย”
นพ.อ�ำพล ระบุ
www.facebook.com/NHCO.thai

โดยช่วงต้นของการประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ นี้ จะมี นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นแม่ทพั ใหญ่ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) รวมถึงยังได้กำ� หนดวันเวลา
ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ โดยใช้สถานทีแ่ ห่งเดิมคือ อาคารอิมแพค ฟอรัม่ เมืองทองธานี
นอกจากก�ำหนดวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ทีป่ ระชุมยังได้หารือ
ถึงหัวข้อหลักในการจัดงานหรือธีมงาน (Theme) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้
สังเคราะห์ขอ้ มูลและสถานการณ์ ถอดเป็นข้อเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาใน
๓ ธีม ประกอบด้วย ๑.สานพลังสูก่ ารปฏิรปู ระเทศ ๒.สานพลังสูย่ คุ ประเทศไทย
๔.๐ และ ๓.ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยที่
ประชุมได้ชว่ ยกันน�ำเสนอธีมอืน่ ๆ อาทิ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ก้าวใหม่
สู่สุขภาวะไทยที่ยั่งยืน” หรือ “ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สูก่ ารปฏิรปู ประเทศไทย” รวมถึง “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติกบั ระบบสุขภาพ
ยุคดิจติ ลั ” ซึง่ ทีป่ ระชุมมอบให้ฝา่ ยเลขานุการรวบรวมข้อคิดเห็นเรือ่ งธีมจาก
ทีป่ ระชุม และน�ำมาเสนอเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปในการประชุมครัง้ ต่อไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้เห็นชอบต่อ ร่าง แผนการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกด้วย
www.nationalhealth.or.th

