ั ท่ี ๑๓
ฉบบ
๐
ปี ๒๕๖

สช. เปิดวงระดมพลังร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ภาคีเครือข่ายกว่า ๓๐๐ ชีวิต ตบเท้าเข้าร่วมคึกคัก

กว่าจะเป็นงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละครัง้ การเตรียม
ความพร้อมของสมาชิกเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้กระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติมปี ระสิทธิภาพ ล่าสุดเมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
นับเป็นอีกครัง้ ทีส่ มาชิกเครือข่ายภาคีกว่า ๓๐๐ ชีวติ พร้อมใจกันเข้า
ร่วมเวที “สานพลังภาคีเครือข่ายสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูก่ ระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ อย่างมีสว่ นร่วม

นพ.กิจจา เรืองไทย

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

เป้าหมายการประชุม
ครัง้ นีเ้ พือ่ ระดมความเห็น
และแลกเปลีย่ นจากกลุม่
เครือข่ายต่างๆ ทัง้ เรือ่ ง
ของการจัดกลุม่ และ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นร่วมกันหรือ
ตามทีภ่ าคีสมาชิกให้
ความสนใจ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่ม
เครือข่าย ในฐานะแม่งาน ได้ออกแบบกระบวนการส�ำหรับสมาชิกภาคี
เครือข่าย โดยแบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็น ๔ กลุม่ หลักๆ ได้แก่ ๑.กลุม่ ภาค
ประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS) ๒.กลุม่ ภาคการเมือง (MP) ๓.กลุม่
ภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) และ ๔.กลุม่ เครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี
(MI) เพือ่ ร่วมทบทวนการจัดกลุม่ เครือข่าย และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ใน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
กิจกรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ๒.การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นอย่างสร้างเสริมสุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัย ๓.การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทีแ่ หล่งก�ำเนิด ๔.การ
จัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ และ ๕.การรองรับสังคมผูส้ งู อายุ
นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานอนุกรรมการฯ ระบุวา่ “เป้าหมาย
การประชุมครัง้ นี้ เพือ่ ระดมความเห็นและแลกเปลีย่ นจากกลุม่ เครือข่าย
ต่างๆ ทัง้ เรือ่ งของการจัดกลุม่ และประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ร่วมกันหรือตามทีภ่ าคีสมาชิกให้ความสนใจ”
แม้การประชุมครัง้ นีจ้ ะยังขาดกลุม่ ภาคีเครือข่ายพืน้ ที่ (MA) ซึง่ จะมี
เวทีเฉพาะให้ระดมความเห็นต่างหาก อย่างไรก็ตาม ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ นี้ จะมีกลุม่ ใหม่เข้ามา คือ กลุม่ เครือข่ายเฉพาะประเด็น
รายปี (MI) ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นประเด็นด้วยความรูค้ วามช�ำนาญ และ
อุดช่องโหว่ของการเคลือ่ นงานสมัชชาสุขภาพฯ ทีผ่ า่ นมาด้วย

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๓
นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกิด
จากความห่วงใยในประเด็นสุขภาพของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกับกลุม่ คนทีไ่ ร้อำ� นาจต่อรองในสังคม โดย
ประเด็นทีเ่ ครือข่ายภาคีนำ� เสนอ จะเข้าสูพ่ จิ ารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรอง เพือ่ บรรจุให้เป็นวาระนโยบาย
ทีร่ ว่ มกันผลักดันของคนในสังคมอย่างแท้จริง”
ในการจัดประชุมครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมได้รว่ มกันให้ขอ้ เสนอแนะต่อการจัดกลุม่ เครือข่าย รวมทัง้ ทบทวนบทบาท
ของกลุม่ เครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และอภิปรายร่วมกันในประเด็นการมีสว่ นร่วมของ
กลุม่ เครือข่าย และการเป็นตัวแทนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ ถือว่าเป็นการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการประชุมตามทีอ่ นุกรรมการฯ ได้ตงั้ ไว้อย่างสมบูรณ์

นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปลุกพลังเครือข่าย ขยายความร่วมมือ
สร้างนโยบายสาธารณะเพือ
่ สุขภาพ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) จั ด การประชุ ม
“สานพลังภาคีเครือข่ายสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ” วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีภาคีเครือข่ายกลุม่ ต่างๆ เข้าร่วม
อย่างคึกคักกว่า ๑๐๐ องค์กร โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ การเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมให้เข้มแข็ง
ยิง่ ขึน้
ในการประชุมมีการ “เวิรค์ ชอป” แบ่งเป็นกลุม่ ย่อยแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ตามเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น ๔ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ - ภาคราชการ
การเมือง (MP) กลุ่มที่ ๒ - ภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS)
กลุม่ ที่ ๓ - ภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) และ กลุม่ ที่ ๔ - กลุม่ เครือข่ายเฉพาะ
ประเด็นรายปี (MI)
“สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำในวันนี้ ถือเป็นกระบวนการพัฒนาข้อเสนออย่างมีคณ
ุ ภาพ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง ไม่ใช่แค่สงั่ การให้กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ท�ำ เพราะเมือ่ เราสร้าง
ประเด็นนโยบายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะน�ำมาสูฉ่ นั ทมติจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติทสี่ ามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีไ่ ด้” ศิรพิ ร ปัญญาเสน ผูน้ ำ� การ
ประชุม ท�ำความเข้าใจ ทีม่ า ทีไ่ ป และความส�ำคัญของกระบวนการ
ประเด็นนโยบายสาธารณะในการแลกเปลีย่ น ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ได้แก่ ๑.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ๒.การพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ล่นอย่างสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ๓.การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนทีแ่ หล่งก�ำเนิด ๔.การจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ และ ๕.การ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และน�ำเสนอทางออกอย่างบูรณาการ
www.facebook.com/NHCO.thai

อ.นพดล โกสุม อุปนายกสภาผูป้ กครองและครูแห่งประเทศไทย แสดง
ความเห็นด้วยกับ นโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกาย
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยมีกจิ กรรมทางกายวันละอย่างน้อย ๓๕ นาที รวม
๓ วันต่อสัปดาห์ และมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมเรือ่ งความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกันเพือ่ สร้าง
พืน้ ทีป่ ลอดภัย และรณรงค์เรือ่ งการออกก�ำลังกายให้คนไทยทัง้ ๗๖ ล้านคน
ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ นักวิชาการจากศูนย์วชิ าการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านสุขภาพ แสดงความเห็นต่อประเด็นสังคมผูส้ งู อายุวา่ ควรต้องมีการสร้าง
รายได้ทเี่ พียงพอ มีบริการสาธารณะรองรับ มีระบบดูแลสุขภาพคนชราหรือ
ผูป้ ว่ ยถึงบ้าน หรือคอนโดมิเนียม และองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดกิจกรรม
ในชุมชนให้มากขึน้
“สังคมไทยควรยืดหยุน่ วัยเกษียณอายุให้เกินกว่า ๖๐ ปีได้ โดยค�ำนึงถึง
แนวทางขององค์กร และตัวผูส้ งู วัยเองว่ามีความพร้อมท�ำงานแค่ไหนด้วย”
ปัญหาขยะก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีว่ งสนทนาแต่ละกลุม่ มีการพูดกันมาก โดย
ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น สภาสือ่ ภาคประชาชนอาเซียน ให้ความเห็นว่า ควรมี
ระบบการบริหารจัดการขยะที่เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อให้การแก้ไขเกิด
ความยั่งยืน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความรู้ประชาชนใน
การแยกขยะตัง้ แต่ทบี่ า้ น
งานนีต้ อ้ งบอกว่า นอกจากจะได้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว ภาคีเครือข่ายยังได้ “กัลยาณมิตร” เพือ่ กลับไป
สานสัมพันธ์ เชือ่ มโยงการท�ำงานกันต่ออีกด้วย
www.nationalhealth.or.th

