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ฉบบ
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สช.
สานพลั
ง
ภาคี
ดันวาระ ‘ยาเสพติด-พื้นที่เล่น-ขยะ’ สู่สมัชชาชาติ

นอกจากประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วง
วัยมีกจ
ิ กรรมทางกายเพิม
่ ขึน
้ ” (Physical Activity:
PA) ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ได้ประกาศเป็น “ร่างระเบียบวาระ” ไปแล้ว

นพ.ประสิทธิชยั มัง่ จิตร
ประธานอนุกรรมการวิชาการ
การประชุมในวันนีต
้ อ
้ งพิจารณาว่า
เมือ
่ มีนโยบายแล้ว จะขับเคลือ
่ นต่อไป
อย่างไร ให้ถง
ึ ประชาชน
ฉะนัน
้ ทีป
่ ระชุมต้องช่วยกันคิด
ในภาพกว้าง ซึง
่ จะเกีย
่ วข้องกับ
นโยบาย การบริหารจัดการ และคิด
ในเชิงพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะต้องด�ำเนินการด้วย

ล่าสุด ทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ ๑ ระหว่างประธาน-เลขานุการคณะท�ำงาน
พัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น ผูป้ ระสานงานประเด็น และคณะอนุกรรมการ
วิชาการ เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยังได้รว่ มกันอภิปรายถึงความก้าวหน้าและ
ความพร้อมในอีก ๓ ประเด็นส�ำคัญ
“การประชุมในวันนีต้ อ้ งพิจารณาว่า เมือ่ มีนโยบายแล้ว จะขับเคลือ่ นต่อไปอย่างไร
ให้ถงึ ประชาชน ฉะนัน้ ทีป่ ระชุมต้องช่วยกันคิดในภาพกว้าง ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับนโยบาย
การบริหารจัดการ และคิดในเชิงพื้นที่ที่จะต้องด�ำเนินการด้วย” นพ.ประสิทธิชัย
มัง่ จิตร ประธานอนุกรรมการวิชาการ ในฐานะประธานการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุม
การประชุมเริม่ ต้นทีป่ ระเด็น การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทีป่ ระชุมเห็นตรงกันว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาทีร่ นุ แรง
ของสังคมไทย ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ยังมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน การแก้ไขปัญหา
อีกทัง้ ยังขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชนเพือ่ แก้ไขปัญหา ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
มาก ดังนัน้ ประเด็นนีต้ อ้ งดึงภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมวางแนวทาง
แก้ปญ
ั หา วางเป้าหมายการขับเคลือ่ นในระยะสัน้ กลาง และยาว ว่าต้องการเห็นผล
อย่างไร โดยต้องให้น�้ำหนักกับชุมชนเป็นส�ำคัญ และต้องแก้ปัญหาโดยไม่ใช้วิธีการ
ปราบปรามอีกต่อไป

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๖
ประเด็นต่อมาซึง่ น่าสนใจและส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน คือ การพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยทีป่ ระชุม
เห็นพ้องกันว่า พื้นที่เล่นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ ซึ่งนานาชาติมี
การคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิการเล่นอย่างสร้างสรรค์ แต่สงั คมไทยกลับยังตระหนัก
น้อยและขาดความเข้าใจ ทีส่ ำ� คัญคือไม่มี “ผูด้ แู ลการเล่น” ซึง่ ท�ำหน้าทีด่ แู ล
ความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกในการเล่น มากไปกว่านัน้ จ�ำเป็นต้อง
ให้ความส�ำคัญว่าใครคือเจ้าภาพในการรับผิดขอบพื้นที่เล่นนั้นๆ ซึ่งอาจไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นองค์กรใดองค์กรหนึง่ แต่อาจเป็นการดูแลร่วมกันโดยชุมชนแทน
ประเด็นสุดท้ายซึ่งที่ประชุมอภิปรายกันอย่างเข้มข้น คือ การจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งชัดเจนว่าปัจจุบัน
‘ขยะ’ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีนโยบายและแผนระดับชาติแล้ว

แต่การปฏิบัติยังมีข้อจ�ำกัดและไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงจ�ำเป็นต้อง
แสวงหาการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนในชุมชน และต้องสร้าง
กระบวนการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น เพิ่มมูลค่า
พลาสติกเพือ่ ให้เกิดการจัดเก็บมากขึน้ ขอความร่วมมือจากแหล่งก�ำเนิดต้นทาง
เช่น ห้างสรรพสินค้าลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น ทั้งนี้ต้องมองปัญหาขยะ
ตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยต้องโฟกัสปัญหาให้ชดั แนวทาง
การด�ำเนินการต้องง่ายเพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นและปฏิบตั ไิ ด้จริงในชุมชน
ส�ำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอจากทีป่ ระชุมครัง้ นี้ จะถูกน�ำไปปรับปรุง
ร่างเอกสารฯ เพือ่ เสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ ก่อน
จะเสนอต่อทีป่ ระชุม คจ.สช. ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบ
ประกาศเป็นร่าระเบียบวาระต่อไป

สช. ผนึกพลังชุมชน
ระดมสมอง ล้อมคอก ‘ยาเสพติด’

ชัดเจนแล้วว่าประเด็น “ยาเสพติด” จะถูกผลักดันเข้าเป็นร่าง
ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ตามความเห็นพ้อง
ของคณะอนุกรรมการวิชาการ โดยขณะนีก้ ารด�ำเนินงานอยูใ่ นขัน้ ของการ
“พัฒนาร่างเอกสาร” เพิม่ เติมข้อเสนอ วางกรอบการท�ำงาน และสอบทาน
ความสมบูรณ์
ทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างคณะท�ำงานพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายเฉพาะประเด็น ผูป้ ระสานงานประเด็น และคณะอนุกรรมการวิชาการ
เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ จึงร่วมกันแสวงหาแนวทางขับเคลือ่ นประเด็น
ภายใต้วาระ “การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด” โดยมุง่ หวังก่อรูปร่างเอกสารฯ ให้ครบถ้วน และอุดช่อง
โหว่ทอี่ าจจะเกิดขึน้
แม้วา่ ปัญหายาเสพติดจะเกีย่ วข้องกับทุกๆ ภาคส่วนของสังคม แต่ในฐานะ
หน่วยงานทีค่ ลุกคลีอยูก่ บั ปัญหาจนเป็นเนือ้ เดียว ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
และภาคีวิชาการยาเสพติด จึงได้ออกแบบโครงร่างยุทธศาสตร์แนวทาง
ปฏิบตั ิ โดยให้นำ�้ หนักกับการสร้างกระบวนการ “การมีสว่ นร่วม” มากทีส่ ดุ
เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นจนเกิดเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การบ�ำบัดรักษาขึน้ ทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ
โดยยึดหลักการใช้สขุ ภาพและสาธารณสุขเป็นธงน�ำในการแก้ไขปัญหา
และใช้ภาคีเครือข่าย ๓ ส่วน ได้แก่ เครือข่ายองค์กรและชุมชน เครือข่าย
สือ่ มวลชน และหน่วยงานด้านการศึกษา เป็นผูร้ ว่ มขับเคลือ่ น
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อนุกรรมการวิชาการ ในฐานะประธาน
การประชุม เสนอแนวทางการปรับปรุงร่างเอกสารหลัก เอกสารร่างมติ และ
โรดแมปตอนหนึง่ ว่า สิง่ ทีค่ วรเพิม่ เติมคือตัวอย่างการด�ำเนินงานจากพืน้ ที่ รวม
ถึงควรก�ำหนดเป้าหมายหรือตัวชีว้ ดั ในการขับเคลือ่ นทัง้ ในระยะสัน้ ระยะ
กลาง และระยะยาวให้ชดั เจน
ขณะที่ นพ.กิจจา เรืองไทย อนุกรรมการวิชาการ เสนอว่า ป.ป.ส. ควร
วิเคราะห์วา่ ทีผ่ า่ นมามีอะไรทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์บา้ ง
และจะใช้เครือ่ งมือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแก้ไขอย่างไร อีกทัง้ ควรก�ำหนด
บทบาทและตัวผูร้ บั ผิดชอบให้ชดั เจน และก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ำ� เพาะ
เจาะจงมากยิง่ ขึน้
www.facebook.com/NHCO.thai

โดยทีป่ ระชุมยังมีขอ้ เสนอทีน่ า่ สนใจอีกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการถอด
บทเรียนจากชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการควบคุมยาเสพติด เช่น
ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และรูปธรรม
ความส�ำเร็จ ก่อนจะน�ำมาก�ำหนดเป็นข้อเสนอนโยบาย การเพิม่ องค์ประกอบ
ของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ เข้าไปเป็นคณะกรรมการระดับพืน้ ที่ เช่น
หน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น (อสม.) เข้ า ไปในสั ด ส่ ว นของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (DHB) หรือการดึงผูน้ ำ� ศาสนา
เข้ามาร่วมด้วย รวมถึงข้อเสนอการฟืน้ ฟูความสามารถในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
การสร้างกิจกรรมในพืน้ ทีใ่ ห้ผเู้ สพมีสว่ นร่วม เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูท้ ผี่ า่ น
การบ�ำบัดดูแล จนกระทัง่ เขาเหล่านัน้ เป็นทีย่ อมรับและกลับเข้าสูส่ งั คม ท�ำงาน
และดูแลครอบครัวต่อไปได้
โดยข้อเสนอทั้งหมดจะถูกน�ำไปปรับปรุงเนื้อหาในร่างเอกสารข้อเสนอ
นโยบาย ก่อนน�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ในวันที่ ๑๕ ก.ย.
๒๕๖๐ เพือ่ พิจารณาและส่งต่อให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐ ประกาศเป็นระเบียบวาระต่อไป รวมถึงให้
น�ำเสนอ (ร่าง) ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงาน
พัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการวิชาการอีกด้วย
www.nationalhealth.or.th

