
ดัน 2 ระเบียบวาระสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
อนุกรรมการวิชาการเห็นชอบ จ่อชง คจ.สช. พิจารณา 

ฉบับท่ี ๖
ปี ๒๕๖๑

การหารอืคณะอนกุรรมการวิชาการ ครัง้ที ่ ๒ เหน็ชอบน�าเสนอ
ระเบยีบวาระ “Health Literacy - Public Space” สูก่ารพจิารณา
ของ คจ.สช. พร้อมระดมความคดิเหน็เข้มข้นก�าหนดธมีหลกัในการจดังาน
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ที ่๑๒

หลังจากทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการวชิาการนดัแรก เมือ่ต้นเดอืน
มนีาคม ๒๕๖๑ เหน็พ้องร่วมกันทีจ่ะด�าเนนิการวางกรอบคดิหรอืธมี 
(Theme) การจดังานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๒ ควบคูไ่ปกับการ
จัดงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมอบหมาย
ให้ ชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ ผูต้รวจราชการพเิศษประจ�าส�านกันายก
รฐัมนตร ี ในฐานะทีป่รกึษาคณะอนกุรรมการฯ นัง่หวัโต๊ะพดูคยุวงเลก็ 
เพือ่แสวงหาคย์ีเวร์ิดและธมีการจดัสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๒

ชาญเชาวน์ได้รายงานความคบืหน้าต่อทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการ
วชิาการ คร้ังที ่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่วนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตอนหนึง่ว่า 
ทีป่ระชมุได้จบัสถานการณ์สขุภาพของประเทศจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี และแผนปฏริปูประเทศ โดยพบ ๓ จดุเน้น ประกอบด้วย ๑.พฒันา
ให้คนเป็นศูนย์กลาง ๒.ความเสมอภาคทางสังคม ๓.ระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐ รวมถึงสถานการณ์ส�าคัญด้านสุขภาพต่างๆ น�ามาซึ่งข้อสรุป 
เบือ้งต้นของธมีงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่ ๑๒ นัน่คือ “ปฏิรูป
ประเทศสูส่งัคมเข้มแขง็ : ปรบัสมดลุระบบสุขภาพ”

ภายหลังการน�าเสนอ คณะอนกุรรมการฯ ได้ร่วมกนัอภิปรายอย่าง
เข้มข้นและน�าเสนอความคดิเหน็หลากหลาย ทัง้ต่อยอดความคดิจากธมี
ทีเ่สนอ ก�าหนดนยิามศพัท์ใหม่ เพือ่ให้ได้ธมีทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์
และครอบคลุมอย่างแท้จรงิ 

รศ.ดร.จริาพร ลิม้ปานานนท์ ประธานอนกุรรมการฯ สรปุประเดน็
ว่า ทีป่ระชมุเห็นพ้องทีจ่ะก�าหนดธมีใหญ่ซึง่จะใช้ต่อเนือ่งกนั ๔-๕ ปี คอื 
“สานพลังปฏริปูประเทศไทยสูส่งัคมสขุภาวะ” และก�าหนดธมีย่อย
ส�าหรบังานสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ คอื “สร้าง
สมดลุระบบสขุภาพ” 
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ทีส่ดุแล้ว ทีป่ระชมุเหน็ชอบธมีหลกัของงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ 
ครัง้ที ่๑๒ คอื “สานพลงัปฏริปูประเทศไทยสูส่งัคมสขุภาวะ : สร้างสมดุล
ระบบสขุภาพ” เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการจดัสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้
ที ่๑๑-๑๒ (คจ.สช.) พิจารณาในการประชุมต่อไป

ในส่วนประเดน็นโยบายสาธารณะฯ ในสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที่ 
๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เบือ้งต้นคณะอนกุรรมการวชิาการได้กลัน่กรองความ
พร้อมของประเดน็เชงิรุกทีม่กีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในเบือ้งต้น และเหน็
ชอบให้น�าเสนอร่างระเบยีบวาระ “Health Literacy และ Public space”  

เข้าสู่การพจิารณาของ คจ.สช. เพือ่ประกาศเป็นระเบยีบวาระต่อไป
ขณะเดยีวกนั ท่ีประชมุได้ร่วมกนัพจิารณาข้อเสนอประเด็นนโยบาย

สาธารณะจากภาคีเครอืข่ายกว่า ๖๐ ประเดน็ พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางการ
ประชมุเชิงปฏบัิตกิารพฒันาประเดน็นโยบายสาธารณะ ในวนัที ่๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑ เพือ่เปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาคเีครอืข่ายผูเ้สนอประเดน็ 
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นนโยบาย 
สาธารณะฯ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะใน 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๑ ช่องทางต่างๆ ต่อไป 

เปิดวงถกคณะอนกุรรมการพฒันาการสร้างเสรมิศกัยภาพและจดักลุ่ม
เครอืข่ายนดัแรก เน้นการพดูคยุท�าความเข้าใจ-เรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีร่่วมกนั 
เน่ืองด้วยมกีรรมการหน้าใหม่มาร่วมด้วย ทีป่ระชุมเหน็พ้องต้องกันทีจ่ะดงึความ
ร่วมมอื “MK-MP” เพ่ิมขึน้ ไฟเขียวตัง้ทมีงานชดุเลก็เพือ่ทบทวนกลุม่เครอืข่าย
และหาแนวทางด�าเนนิงาน

การพบปะกันครั้งแรกของ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริม
ศกัยภาพและจดักลุม่เครอืข่าย ในช่วงเช้าของวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ภายใต้บรรยากาศสบายๆ โดยคณะอนกุรรมการฯ ท้ังผู้ทีคุ้่นชนิกบัส�านกังาน
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) อยูแ่ล้ว และผูท้ีเ่ข้ามาร่วมงานใหม่ ได้เดนิ
ทางมาร่วมประชมุคร้ังที ่๑/๒๕๖๑ กันอย่างพร้อมเพรยีง 

ทีป่ระชมุ ณ ห้องสชุน ๑ เนอืงแน่นไปด้วยคณะอนกุรรมการฯ จาก 
๓ ภาคส่วน อนัได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ชุมชน และเอกชน และภาควิชาการ 
วิชาชีพ โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ 
เปิดประชุมด้วยการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งฉายภาพบทบาทหน้าที่ของ 
คณะอนกุรรมการฯ รวมทัง้อธบิายถงึโครงการสร้างการท�างานให้ผูท้ีไ่ด้รบั 
การแต่งตัง้เข้ามาใหม่ท�าความเข้าใจร่วมกัน

“คณะอนกุรรมการฯ ชดุนีม้คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก ทีจ่ะร่วมกนัก�าหนด
รปูแบบการพัฒนาศกัยภาพกลุม่เครอืข่าย และทบทวนการจดักลุม่เครอืข่าย
สมชัชาสขุภาพแห่งชาต”ิ นพ.ประสทิธิช์ยั ระบุ

ด้วยเป็นการประชมุครัง้แรกและมีคณะอนุกรรมการฯ รายใหม่เข้าร่วม ที่

ประชมุจงึค่อยๆ เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจร่วมกนัอย่างไม่เร่งรบี เริม่ตัง้แต่ 
ทีม่าทีไ่ปของการจดักลุม่เครอืข่าย ค�านยิามของ MK MP MS MA และ MI 
การสรปุบทเรยีนจากสมัชชาสุขภาพครัง้ที ่ ๑๐ ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่เครอืข่าย 
โดยระหว่างการประชมุกจ็ะมคี�าถามจากคณะอนกุรรมการฯ รายใหม่ อาทิ 
ใครมอี�านาจในการเลอืกกลุม่เครอืข่าย ปัญหาเก้าอีว่้างในงานสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาตเิป็นอย่างไร อะไรคือ 4PW ฯลฯ ซ่ึงทัง้หมดกไ็ด้รับค�าอธบิายจนคลีค่ลาย
ข้อสงสัย

“บทสรปุทีผ่่านมาคอื MA เข้าร่วมค่อนข้างดี แล้วเราจะท�าอย่างไรให้กลุม่
อืน่ๆ มาเข้าร่วมตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ด้วย ค�าถามคอืกลุม่อ่ืนๆ เขา
อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกจรงิๆ หรอืไม่ หรอืเราไปดงึเขามาเอง หรอืมกีลุ่มที่
อยากจะเข้ามาร่วมด้วยแต่กลับไม่มโีอกาส ซึง่ขณะนีเ้ราผ่านมา ๑ ทศวรรษแล้ว 
ผมคดิว่าเราอาจจะมาทบทวนเรือ่งนีก้นัใหม่ได้” นพ.ประสทิธิช์ยั กล่าวต่อที่
ประชมุ ก่อนจะตัง้โจทย์ว่าจะท�าอย่างไรทีจ่ะดงึกลุ่มเครือข่าย MK และ MP ให้
มาเข้าร่วมอย่างครอบคลุมมากขึน้

ทีป่ระชุมได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัอย่างเข้มข้นและหลากหลาย อาทิ 
ต้องวเิคราะห์ทบทวนการจดักลุ่มเครอืข่ายใหม่ ต้องท�าให้ MK และ MP รบัรูถ้งึ
กระบวนการฯ เหน็ความส�าคัญ และให้เข้ามาร่วมมากขึน้  ทีส่ดุแล้วทีป่ระชมุ
เหน็พ้องทีจ่ะตัง้ทมีท�างานชดุย่อยขึน้ เพ่ือทบทวนการจดักลุม่เครอืข่ายใหม่  
โดยในเบือ้งต้นเน้นทีก่ลุ่ม MK และ MP ก่อน จากนัน้จึงค่อยมาก�าหนดแนวทาง
การพฒันาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ต่อไป  

คณะอนกุรรมการ ‘เครอืข่าย’ เปิดวงนัดแรก
ระดมไอเดยีหวงัดึงการมีส่วนร่วม ‘MK-MP’


