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ระดมคลังสมอง ๔ ภาค เปิดองค์ความรู้พื้นที่

สู่ห้องวิชชาการ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีอ่ าคารสุขภาพแห่งชาติ ทีมวิชชาการ ๔ ภาคเข้าร่วมการประชุมเตรียมพัฒนาองค์ความรู้
เวทีวชิ ชาการภาค เพือ่ เตรียมความพร้อมสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือนธันวาคมนี้ โดย
ประเด็นส�ำคัญทีท่ กุ ภาคร่วมกันระดมความเห็น คือ การเปลีย่ นแปลงจากการใช้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
อันประกอบด้วย หัวข้อพลเมืองตืน่ รู้ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ สังคมสุขภาวะ และสังคมประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมทีผ่ า่ นมา ได้แลกเปลีย่ นกันใน
เรื่องรูปแบบงานวิชชาการภาคที่จะเสนอในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๐ ซึง่ มีธมี หลักเรือ่ ง ๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยแนวทางงาน
ของทีมวิชชาการภาค จะถอดบทเรียนจากงานวิชชาการเดิมในปี ๒๕๕๙
แต่จะมีการสังเคราะห์ในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการวางแนวทางด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพทีย่ ง่ั ยืน
ตัวแทน ทีมวิชาการภาคเหนือ เสนอว่า ที่ผ่านมาได้วางระบบงาน
ทบทวนการจัดประชุมวิชชาการภาค และวางแนวทางสนับสนุนกลไกวิชชาการ
และกลไก 4PW ส่วนการออกแบบห้องวิชชาการของภาคเหนือ ต้องการห้อง
วิชชาการทีม่ ชี วี ติ มีแรงบันดาลใจ รวมถึงมีนทิ รรศการนอกห้องเพือ่ ดึงการมี
ส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดว่า “ติดดิน กินได้ ใช้ประโยชน์จริง” โดยประเด็นร่วม
ของคนเหนือ เป็นเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหารด้วยเกษตรอินทรีย์ สังคมสูงวัย
(ผูส้ งู อายุ) และชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง
ด้านตัวแทน ทีมวิชาการภาคกลาง เสนอเช่นกันว่า ทีผ่ า่ นมาได้พยายาม
ดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามาพูดคุยกัน โดยได้ถอดองค์ความรูส้ ำ� คัญของพืน้ ที่ อาทิ

เรื่องความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องมือ
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ โดยแนวทางต่อไป ต้องการเน้นการท�ำงานวิชชาการทีจ่ บั
ต้องได้ ใช้วิธีการเล่าเรื่องมาเป็นเครื่องมือ ท�ำให้คนได้มีส่วนร่วมและได้
ประโยชน์จากบทเรียนจริงๆ
ขณะทีต่ วั แทน ทีมวิชาการภาคอีสาน ส�ำทับว่า เป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนิน
การในปี ๒๕๖๑ เป็นการสานต่องานด้านเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ที่ โดยเฉพาะที่
จ.อุบลราชธานี ซึง่ ด�ำเนินการมาอย่างยาวนานและได้ผลดีอย่างมาก โดยล่าสุด
มีนกั วิชาการในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมออกแบบยุทธศาสตร์ดา้ นเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็น
เรื่องที่น่าสนใจ โดยจะน�ำเสนอในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จะจัดขึ้น
ในช่วงปลายปีนี้
ส่วน ตัวแทนทีมวิชาการภาคใต้ กล่าวว่า ในพืน้ ทีไ่ ด้ทบทวนประเด็น
บทเรียนจากทีผ่ า่ นมาว่ามีความก้าวหน้าในระดับไหน โดยได้เลือกประเด็นเด่น
ที่จะน�ำมาสังเคราะห์ลงลึกต่อได้หลายประเด็น อาทิ การจัดการภัยพิบัติ
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน กระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการน�ำ้
กรณีฝายมีชวี ติ ติดตามมติสมัชชาสุขภาพเรือ่ งทอ งถิน่ กับการจัดการสุขภาพ
เป็นต้น

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๔
หลังจากนัน้ ทีป่ ระชุมได้ระดมความเห็นต่อการจัดรูปแบบงานห้องวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ก่อนจะมีขอ้ สรุปร่วมกัน ให้มกี ารน�ำ
เสนอ การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมบนฐานปัญญา ทีส่ ะท้อนองค์ความรูจ้ ากพืน้ ที่ ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงในมิตติ า่ งๆ ของการ
ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะทีส่ ร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะแบบมีสว่ นร่วม ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลเมืองตืน่ รู้ และมีสว่ นลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม โดยเชือ่ มร้อย
ทุกประเด็นเด่นของแต่ละภาคมาน�ำเสนอ พร้อมน�ำผลผลิตของชุมชนจัดแสดง และมีการสะท้อนมุมมองจากสถาบันวิชาการเพือ่ มองการท�ำงานต่อยอดในทาง
วิชาการต่อไป

สร้างเกราะเสริมภูมค
ิ ม
ุ้ กัน ‘ชุมชน’
สช. ดันวาระ ‘ยาเสพติด’ สูเ่ วทีสมัชชาชาติ

ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาทีฝ่ งั รากลึกอยูใ่ นสังคมไทย แม้วา่ ตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมา จะมีความพยายามจากหลากหลายภาคส่วน ทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรภาคีเครือข่ายมากหน้าหลายตา
ช่วยกันลงแรงเพือ่ จัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการเสริมภูมคิ มุ้ กัน
ให้กบั เด็กและเยาวชน
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๐ ซึง่ จะจัดขึน้ ช่วงระหว่างวันที่
๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นับเป็นอีกหนึง่ กลไกในการจัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และสร้างเกราะคุม้ กันสังคมไทย ให้หา่ งไกลจากปัญหายาเสพติด
โดยทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า จะผลักดันประเด็น ปัญหายาเสพติด
เข้าเป็นระเบียบวาระในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพราะยาเสพติดคือ
ปัญหาร่วมของคนในชาติ และแน่นอนว่าคนทุกคนย่อมได้รบั ผลกระทบจาก
ปัญหายาเสพติดไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ซึง่ เครือ่ งมือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะ
เป็นจุดคานงัดส�ำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหานีไ้ ด้
ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) น�ำเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ปัญหายาเสพติดคือเรื่องที่กระทบต่อคนทั้งโลก
การส�ำรวจของสหประชาชาติ พบว่า มีถงึ ๒๕๕ ล้านคนทีเ่ คยใช้ยาเสพติด
ในจ�ำนวนนีม้ ี ๒๙ ล้านคนทีม่ ปี ญั หาการใช้ยา หรือคิดเป็นสัดส่วน ๑๐ ต่อ ๑ คน
ในส่วนของประเทศไทยมีผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาในช่วงอายุ ๑๕-๖๔ ปี
อยูป่ ระมาณ ๒.๙ ล้านคน ซึง่ ใกล้เคียงกับข้อมูลของสหประชาชาติอย่างมาก
โดยหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งตกผลึกความคิดจากวงประชุมก็คือ
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ประเด็นปัญหายาเสพติด ทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเป็นระเบียบวาระในงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครัง้ นี้ ต้องมุง่ เป้าหมายไปทีก่ ารมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องของ
การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของคนทัง้ สังคม ทีค่ วรมองว่า ผูเ้ สพเป็นผูป้ ว่ ย
ไม่ใช่ผรู้ า้ ย เปลีย่ นมายาคติของ ‘อาชญากร’ และ ‘ผูเ้ สพ’ ออกจากกัน
เพือ่ ให้เกิดการจัดการและควบคุมยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ และให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นองค์ความรูด้ า้ นการจัดการแก้ไขปัญหาทีส่ ามารถถ่ายทอดสูก่ นั ได้
รวมถึงการพัฒนาคนท�ำงาน และผลักดันให้เกิดการมีสว่ นร่วมในหมูบ่ า้ นหรือ
ในชุมชน ซึ่งจะเป็นเกราะส�ำคัญ และเป็นบ้านที่สามารถต้อนรับผู้ที่เคย
เสพยากลับเข้าสูช่ มุ ชน และด�ำรงอยูอ่ ย่างปกติสขุ ได้
นอกเหนือจากข้อสรุปร่วมกันในการผลักดันประเด็นปัญหายาเสพติดเข้า
เป็นระเบียบวาระในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ทีป่ ระชุมฯ ยังได้มกี าร
ติดตามความคืบหน้าของร่างระเบียบวาระของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ
คือ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายมากขึน้ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาประเด็นสาธารณะอืน่ ๆ อันได้แก่ ๑.การจัดการขยะ ๒.การพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย และ ๓.การรองรับสังคมผูส้ งู อายุ
โดยในตอนท้าย นพ.ประสิทธิชยั มัง่ จิตร ประธานอนุกรรมการฯ สรุป
การประชุมว่า ภาพรวมขณะนีม้ คี วามคืบหน้าในการจัดการเพือ่ พัฒนาประเด็น
ได้ดี โดยเฉพาะประเด็นยาเสพติด ที่ถือว่ารุดหน้ามากกว่าประเด็นอื่นๆ
โดยสิ่งส�ำคัญที่ควรเพิ่มเติม คือ การจัดหาพื้นที่ตัวอย่างมาร่วมพิจารณา
เพือ่ น�ำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้วย
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