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

การหารือคณะอนุกรรมการวิชาการ ครัง้ ที่ ๒ เห็นชอบน�ำเสนอ
ระเบียบวาระ “Health Literacy - Public Space” สูก่ ารพิจารณา
ของ คจ.สช. พร้อมระดมความคิดเห็นเข้มข้นก�ำหนดธีมหลักในการจัดงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
หลังจากทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการนัดแรก เมือ่ ต้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นพ้องร่วมกันทีจ่ ะด�ำเนินการวางกรอบคิดหรือธีม
(Theme) การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ ควบคูไ่ ปกับการ
จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยมอบหมาย
ให้ ชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ ผูต้ รวจราชการพิเศษประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ในฐานะทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการฯ นัง่ หัวโต๊ะพูดคุยวงเล็ก
เพือ่ แสวงหาคียเ์ วิรด์ และธีมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
ชาญเชาวน์ได้รายงานความคืบหน้าต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตอนหนึง่ ว่า
ทีป่ ระชุมได้จบั สถานการณ์สขุ ภาพของประเทศจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐ ปี และแผนปฏิรปู ประเทศ โดยพบ ๓ จุดเน้น ประกอบด้วย ๑.พัฒนา
ให้คนเป็นศูนย์กลาง ๒.ความเสมอภาคทางสังคม ๓.ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวมถึงสถานการณ์สำ� คัญด้านสุขภาพต่างๆ น�ำมาซึ่งข้อสรุป
เบือ้ งต้นของธีมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ นัน่ คือ “ปฏิรปู
ประเทศสูส่ งั คมเข้มแข็ง : ปรับสมดุลระบบสุขภาพ”
ภายหลังการน�ำเสนอ คณะอนุกรรมการฯ ได้รว่ มกันอภิปรายอย่าง
เข้มข้นและน�ำเสนอความคิดเห็นหลากหลาย ทัง้ ต่อยอดความคิดจากธีม
ทีเ่ สนอ ก�ำหนดนิยามศัพท์ใหม่ เพือ่ ให้ได้ธมี ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์
และครอบคลุมอย่างแท้จริง
รศ.ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท์ ประธานอนุกรรมการฯ สรุปประเด็น
ว่า ทีป่ ระชุมเห็นพ้องทีจ่ ะก�ำหนดธีมใหญ่ซงึ่ จะใช้ตอ่ เนือ่ งกัน ๔-๕ ปี คือ
“สานพลังปฏิรปู ประเทศไทยสูส่ งั คมสุขภาวะ” และก�ำหนดธีมย่อย
ส�ำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ “สร้าง
สมดุลระบบสุขภาพ”

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๖๑
ทีส่ ดุ แล้ว ทีป่ ระชุมเห็นชอบธีมหลักของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒ คือ “สานพลังปฏิรปู ประเทศไทยสูส่ งั คมสุขภาวะ : สร้างสมดุล
ระบบสุขภาพ” เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้
ที่ ๑๑-๑๒ (คจ.สช.) พิจารณาในการประชุมต่อไป
ในส่วนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่
๑๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เบือ้ งต้นคณะอนุกรรมการวิชาการได้กลัน่ กรองความ
พร้อมของประเด็นเชิงรุกทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในเบือ้ งต้น และเห็น
ชอบให้นำ� เสนอร่างระเบียบวาระ “Health Literacy และ Public space”

เข้าสูก่ ารพิจารณาของ คจ.สช. เพือ่ ประกาศเป็นระเบียบวาระต่อไป
ขณะเดียวกัน ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบาย
สาธารณะจากภาคีเครือข่ายกว่า ๖๐ ประเด็น พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ในวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๑ เพือ่ เปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายผูเ้ สนอประเด็น
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นนโยบาย
สาธารณะฯ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ ช่องทางต่างๆ ต่อไป

คณะอนุกรรมการ ‘เครือข่าย’ เปิดวงนัดแรก

ระดมไอเดียหวังดึงการมีสว่ นร่วม ‘MK-MP’
เปิดวงถกคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุม่
เครือข่ายนัดแรก เน้นการพูดคุยท�ำความเข้าใจ-เรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีร่ ว่ มกัน
เนือ่ งด้วยมีกรรมการหน้าใหม่มาร่วมด้วย ทีป่ ระชุมเห็นพ้องต้องกันทีจ่ ะดึงความ
ร่วมมือ “MK-MP” เพิม่ ขึน้ ไฟเขียวตัง้ ทีมงานชุดเล็กเพือ่ ทบทวนกลุม่ เครือข่าย
และหาแนวทางด�ำเนินงาน
การพบปะกันครั้งแรกของ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริม
ศักยภาพและจัดกลุม่ เครือข่าย ในช่วงเช้าของวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ภายใต้บรรยากาศสบายๆ โดยคณะอนุกรรมการฯ ทัง้ ผูท้ คี่ นุ้ ชินกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยูแ่ ล้ว และผูท้ เี่ ข้ามาร่วมงานใหม่ ได้เดิน
ทางมาร่วมประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ กันอย่างพร้อมเพรียง
ทีป่ ระชุม ณ ห้องสุชน ๑ เนืองแน่นไปด้วยคณะอนุกรรมการฯ จาก
๓ ภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน และภาควิชาการ
วิชาชีพ โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ
เปิดประชุมด้วยการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งฉายภาพบทบาทหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ รวมทัง้ อธิบายถึงโครงการสร้างการท�ำงานให้ผทู้ ไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ เข้ามาใหม่ทำ� ความเข้าใจร่วมกัน
“คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก ทีจ่ ะร่วมกันก�ำหนด
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุม่ เครือข่าย และทบทวนการจัดกลุม่ เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” นพ.ประสิทธิช์ ยั ระบุ
ด้วยเป็นการประชุมครัง้ แรกและมีคณะอนุกรรมการฯ รายใหม่เข้าร่วม ที่
www.facebook.com/NHCO.thai

ประชุมจึงค่อยๆ เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจร่วมกันอย่างไม่เร่งรีบ เริม่ ตัง้ แต่
ทีม่ าทีไ่ ปของการจัดกลุม่ เครือข่าย ค�ำนิยามของ MK MP MS MA และ MI
การสรุปบทเรียนจากสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ ๑๐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ เครือข่าย
โดยระหว่างการประชุมก็จะมีคำ� ถามจากคณะอนุกรรมการฯ รายใหม่ อาทิ
ใครมีอำ� นาจในการเลือกกลุม่ เครือข่าย ปัญหาเก้าอีว้ า่ งในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเป็นอย่างไร อะไรคือ 4PW ฯลฯ ซึง่ ทัง้ หมดก็ได้รบั ค�ำอธิบายจนคลีค่ ลาย
ข้อสงสัย
“บทสรุปทีผ่ า่ นมาคือ MA เข้าร่วมค่อนข้างดี แล้วเราจะท�ำอย่างไรให้กลุม่
อืน่ ๆ มาเข้าร่วมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ ด้วย ค�ำถามคือกลุม่ อืน่ ๆ เขา
อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกจริงๆ หรือไม่ หรือเราไปดึงเขามาเอง หรือมีกลุม่ ที่
อยากจะเข้ามาร่วมด้วยแต่กลับไม่มโี อกาส ซึง่ ขณะนีเ้ ราผ่านมา ๑ ทศวรรษแล้ว
ผมคิดว่าเราอาจจะมาทบทวนเรือ่ งนีก้ นั ใหม่ได้” นพ.ประสิทธิช์ ยั กล่าวต่อที่
ประชุม ก่อนจะตัง้ โจทย์วา่ จะท�ำอย่างไรทีจ่ ะดึงกลุม่ เครือข่าย MK และ MP ให้
มาเข้าร่วมอย่างครอบคลุมมากขึน้
ทีป่ ระชุมได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นและหลากหลาย อาทิ
ต้องวิเคราะห์ทบทวนการจัดกลุม่ เครือข่ายใหม่ ต้องท�ำให้ MK และ MP รับรูถ้ งึ
กระบวนการฯ เห็นความส�ำคัญ และให้เข้ามาร่วมมากขึน้ ทีส่ ดุ แล้วทีป่ ระชุม
เห็นพ้องทีจ่ ะตัง้ ทีมท�ำงานชุดย่อยขึน้ เพือ่ ทบทวนการจัดกลุม่ เครือข่ายใหม่
โดยในเบือ้ งต้นเน้นทีก่ ลุม่ MK และ MP ก่อน จากนัน้ จึงค่อยมาก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพกลุม่ เครือข่ายต่างๆ ต่อไป
www.nationalhealth.or.th

