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คณะทำ�งานฯ ถอดบทเรียนพื้นที่นำ�ร่อง
ล้อมคอก ‘ปัจจัยเสี่ยง’ สร้างภูมิคุ้มกันชุมชน

“ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ น�ำมาซึ่ง ปัจจัยเสี่ยง
ที่ คุ ก คามเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว” ที่แตกต่างกัน

เป็นประเด็นหลักในการประชุมคณะท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุภาพแห่งชาติ ในประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสังเคราะห์
องค์ความรู้ และพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดท�ำแนวทางคุม้ ครอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสีย่ ง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย
และ จ.พัทลุง เพือ่ การพัฒนากลไกการเชือ่ มต่อข้อมูลและการ
ท�ำงานเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส่งเสริม ปกป้อง คุม้ ครอง และเยียวยาสถาบัน
ครอบครัว ผ่านกระบวนการท�ำงานเชิงพืน้ ที่ ทีส่ ามารถเป็นต้น
แบบการบูรณาการทีเ่ ป็นรูปธรรม และขยายผลการท�ำงานไปสูใ่ น
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อย่างครอบคลุมและเข้มแข็ง

ดร.อุทุมพร อินทจักร์ หนึ่งในคณะท�ำงาน ระบุว่า ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับ
การด�ำเนินการคุม้ ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสีย่ งของ อปท. ได้แก่
๑.คนท�ำงาน ๒.ทุนท�ำงาน ๓.เครือ่ งมือท�ำงาน ๔.พืน้ ทีท่ ำ� งาน และ ๕.เครือข่าย
ทีท่ ำ� งาน ซึง่ หากจัดการปัจจัยเหล่านีไ้ ด้ไม่ดี จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ในแต่ละพืน้ ที่ โดยทีผ่ า่ นมา พบปัญหาส�ำคัญ คือ ขาด
การบูรณาการกลไกท�ำงานเชิงพืน้ ทีแ่ ละการส่งต่อข้อมูลเชิงสังคม ซึง่ ข้อค้นพบของ
ทีมนักวิชาการเพือ่ ยกระดับการท�ำงานให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ คือ การบริหาร
จัดการและการขับเคลือ่ นด้านครอบครัวของท้องถิน่ ชุมชนภายใต้หลักคิดทีส่ ำ� คัญ
๔ ประการ ประกอบด้วย ๑.ต้องบริหารจัดการบนฐานข้อมูลทีช่ ดั เจน ๒.ต้องบริหาร
จัดการแบบพหุภาคีโดยให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกับภาควิชาการภายนอก
๓.ต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการ มองสถานการณ์ และพัฒนาครอบครัวในพืน้ ที่
อย่างองค์รวม และ ๔.ต้องบริหารจัดการเชิงระบบ ซึ่งต้องมีแผนยุทธศาสตร์
แผนบุคลากร และแผนด้านการส่งเสริมของครอบครัว เข้าสูแ่ ผนงานประจ�ำปีของ
อปท. อย่างต่อเนือ่ ง

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๒
ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปลุ ากร ประธานคณะท�ำงานฯ ให้ความเห็นไว้วา่ กลไกระดับท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องท�ำงานเชือ่ มโยงกับองค์กรภายนอก รวมถึงต้อง
มีระบบจัดเก็บข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้งานด้านคุม้ ครองเด็กและครอบครัวไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง และได้รบั การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจากท้องถิน่ ทัง้ นี้
โจทย์ทา้ ทายในอนาคตของชุมชนและครอบครัวไทย คือ จะท�ำอย่างไรให้ “รูเ้ ท่าทัน ก้าวทัน มัน่ คง อย่างยัง่ ยืน” เพราะนิยามของครอบครัวและชุมชนยุคใหม่
ที่เข้มแข็ง ในระยะยาว อาจมิใช่เป็นการยึด “พื้นที่” หรือ “ชุมชน” ตนเองเป็นที่ตั้ง หรือมีความเป็นท้องถิ่นนิยมเท่านั้น แต่รวมถึงการให้ความหมาย
ต่อการท�ำความเข้าใจครอบครัวในชุมชน และความสัมพันธ์ระดับชุมชนใหม่ เรียนรูแ้ ละเข้าใจในอัตลักษณ์ ความเข้มแข็ง ความสามารถในการประสานพลัง
ความร่วมมือของคนในชุมชน ในการยืนหยัดหรือปรับตัวเข้ากับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ได้
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังร่วมกันก�ำหนดวันจัดประชุมการจัดการความรูเ้ พือ่ บูรณาการคุม้ ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสีย่ งในระดับพืน้ ที่
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยคาดหวังว่าเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูฯ้ จะเป็นการระดมความคิดเพือ่ อุดช่องโหว่และช่วยลดปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากปัจจัยเสีย่ งในสังคมไทยต่อไป

ภาคีเครือข่ายระดมความคิด ๑๐ ประเด็น
สร้างรูปธรรมความเปลีย
่ นแปลง - ขับเคลือ
่ นนโยบาย
สิง่ หนึง่ ทีภ่ าคีเครือข่ายและประชาชนทีเ่ ข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทกุ ๆ ปี
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คอื ประเด็นทีน่ ำ� มาอภิปรายกันใน “เวทีนโยบายสาธารณะ”
และกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ภายใต้พนื้ ที่ “ลานสมัชชา”
โดยในปี ๒๕๖๐ ซึง่ ตรงกับการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ คณะท�ำงาน
ได้รว่ มคัดสรร “กรอบประเด็น” กันอย่างเข้มข้นเช่นเดิม ซึง่ ทีป่ ระชุมเตรียมประเด็น
เวทีนโยบายสาธารณะและลานสมัชชาในงานสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการพูดคุยใน ๑๐ กรอบประเด็น โดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
เจ้าภาพแต่ละประเด็นมาน�ำเสนอและร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประกอบด้วย

www.facebook.com/NHCO.thai

๑.การติดตามประเด็นการบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก
๒.การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดผ่านโครงการเงินอุดหนุน
เลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ๓.เมนู อ าหารทางเลื อ ก ๔.สุ ข ภาวะ
ชาวสวนยาง ๕.พืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ สุขภาวะ (Public Space)
๖.การผลักดัน พ.ร.บ.เขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
๗.กระบวนการปรึ ก ษาสาธารณะในระบบสุ ข ภาพโลก
(Population Consultation in Health System/Plan) ๘.เปิด
ตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทยในสายตาโลก ๙.สิบปี
การปฏิรูปกฎหมายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม และ ๑๐.ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy)
ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การที่งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ นี้ จัดขึน้ ในช่วงครบรอบ ๑๐ ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ในการจัดงานจึงต้องการสะท้อนให้เห็น
ถึงความส�ำคัญว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา เครือ่ งมือต่างๆ ตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีสว่ นผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ระดับพืน้ ทีอ่ ย่างไร
ผูแ้ ทนภาคีเครือข่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในแต่ละประเด็น ได้
น�ำเสนอวิธกี ารผลักดันประเด็นผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รวมทัง้ รูปแบบการจัดงาน โดยทัง้ หมดมีธงน�ำผืนเดียวกันก็คอื
สร้างรูปธรรมความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ จริง เพือ่ หนุนเสริมให้
ทุกภาคส่วนทัว่ ประเทศ ตระหนักในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ร่วมกัน
นางปรี ด า คงแป้ น ประธานอนุ ก รรมการประสาน
การพัฒนานโยบายสาธารณะ ในฐานะประธานการประชุม กล่าว
สรุปว่า เป้าหมายส�ำคัญของการหารือทัง้ ๑๐ ประเด็นในครัง้ นี้
คือ ความต้องการทีจ่ ะให้ภาคีเครือข่ายได้เรียนรูก้ ระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ซึ่งในบางประเด็นสามารถขับ
เคลื่อนยกระดับต่อให้เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม หรือเสนอ
เป็นร่างกฎหมาย โดยขั้นตอนต่อจากนี้ คณะอนุกรรมการ
ประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ จะน�ำสาระส�ำคัญทีไ่ ด้
จากการระดมสมองทั้ง ๑๐ ประเด็น ไปร่อนตะแกรงสรุป
เป็นหัวข้อห้องเสวนานโยบายสาธารณะ และเวทีกลาง ในงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตอ่ ไป
www.nationalhealth.or.th

