ั ท่ี ๑๗
ฉบบ
๐
ปี ๒๕๖

สช. เตรียมจัดเวิร์กช็อป ‘สานพลังภาคีเครือข่ายพื้นที่’
เตรียมความพร้อมสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ภาพความร่วมไม้รว่ มมือครัง้ ใหญ่ของกลุม่ เครือ
ข่ายและภาคี ก�ำลังจะเกิดขึน้ ในวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๖๐ เมื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริม
ศักยภาพและการจัดกลุม่ เครือข่าย ก�ำหนดให้จดั การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “สานพลังภาคีเครือข่ายสู่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” และการจัดท�ำข้อตกลง
ส�ำหรับกลุม่ เครือข่ายระดับพืน้ ที่ โดยมีหมุดหมายส�ำคัญ
เพือ่ สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ สานสัมพันธ์ภาคี และฉายภาพกรอบคิดของ
ประเด็นระเบียบวาระให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมในระดับพืน้ ทีท่ วั่
ประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนกลุม่ เครือข่ายจาก
๗๖ จังหวัด และ ๖ โซน กทม. รวมถึงผูแ้ ทนจากคณะ
กรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (กขป.) ทัง้ ๑๓ เขต
ซึง่ นับว่าเป็นกลุม่ เครือข่ายทีเ่ ป็นพลังอันส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ

ส่วนความคืบหน้าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านการระดมสมองจาก
ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุม่ เครือข่าย
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึง่ มี นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน
ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันก�ำหนดรูปแบบการประชุม ส�ำหรับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
โดยให้ความส�ำคัญกับการประชุมกลุม่ ย่อย เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้รว่ มแลกเปลีย่ น
และวางแผนกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในระดับพื้นที่ โดยจะแบ่ง
กลุม่ ย่อยตามเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน ทัง้ ๑๓ เขต มีประเด็นหลักในการหารือ คือ
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ (PA) ซึง่ คณะกรรมการ
จัดสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ประกาศเป็นร่างระเบียบวาระไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม หัวใจหรือสาระส�ำคัญของการจัดประชุมฯ ไม่ได้อยูท่ ปี่ ระเด็นเพียง
อย่างเดียว แต่จะให้นำ�้ หนักกับการท�ำความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่ายหน้าใหม่ ซึง่ คาดว่า
จะมีประมาณ ๑๐% ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยเน้นทีก่ ารสร้างกระบวนการและวิธคี ดิ
ควบคูไ่ ปกับการแลกเปลีย่ นเชิงประเด็น
“หัวใจส�ำคัญของการประชุม คือ ต้องการให้กลุ่มเครือข่ายเชื่อมต่อกันใน
ระดับจังหวัด และ ระดับเขต เพือ่ ท�ำความรูจ้ กั คน รูจ้ กั งานทีจ่ ะท�ำร่วมกันได้ในอนาคต”
นพ.กิจจา ระบุ

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๗
ในส่วนการจัดท�ำข้อตกลงส�ำหรับกลุม่ เครือข่ายระดับพืน้ ที่ จะมีการร่วมกัน
ลงนามเพือ่ จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดว้ ย
สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เสนอว่า ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีผ่ า่ นมา มีการจัดเวทีคขู่ นาน
การขับเคลือ่ นมติ ซึง่ ช่วยให้เห็นรูปธรรมการท�ำงานและการขับเคลือ่ นประเด็น
จึงเสนอว่า ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ควรมีการจัดเวทีคขู่ นาน
เพือ่ น�ำเสนอ ๔ เรือ่ งใหญ่ คือ ๑.การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นและ

การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ ซึง่ มีทงั้ สิน้ ๘ มติ ๒.การแลก
เปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะฯ ซึง่ จะพูดคุยทัง้ ความส�ำเร็จ
และอุปสรรคของการขับเคลือ่ นมติฯ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
รวมถึงสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ๓.Social Forum การขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะฯ ซึง่ จะมีตวั แทนจาก ๖ กระทรวงมาร่วมเสวนาพูดคุยความร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการ ๔.การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติฯ
โดยเสนอให้มกี ารพูดคุยเรือ่ งการจัดเวทีคขู่ นานแก่ทปี่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ ารใน
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นีด้ ว้ ย

เขย่าร่างระเบียบวาระ-แสวงจุดร่วม-เดินหน้าขับเคลือ
่ น

‘กิจกรรมทางกาย’ ทุกช่วงวัย

เมือ่ กล้ามเนือ้ ถูกส่งเสริมให้ใช้มากขึน้ ศักยภาพของร่างกายก็จะเพิม่ มาก
ขึน้ และเมือ่ ร่างกายแข็งแกร่งขึน้ ผลพวงย่อมเกิดกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ การสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
กิจกรรมทางกาย จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นประเด็น การส่งเสริมให้
คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ได้รบั การประกาศเป็นร่าง
ระเบียบวาระในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
เมือ่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะท�ำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะ
ประเด็นว่าด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้
ได้มปี ระชุมเป็นครัง้ แรก เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลในเอกสารหลัก ร่างมติ และโรดแมป
ก่อนจะน�ำเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ
พญ.ประนอม ค�ำเทีย่ ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธาน
คณะท�ำงานฯ กล่าวว่า “สมัชชาสุขภาพ” คือ เครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน การจะขับเคลือ่ น
ให้สำ� เร็จและยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้องดึงผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามาร่วม โดยควรเริม่
จากการผลักดันเป้าหมายเล็กๆ ทีเ่ ป็นไปได้ เพือ่ ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้ามาร่วมอย่างเต็มใจ
“เรือ่ งของกิจกรรมทางกาย คนทีเ่ ป็นเจ้าของต้องไม่ใช่พวกเรา แต่ตอ้ ง
ท�ำให้ชาวบ้านในทุกระดับชัน้ รูส้ กึ ว่าเขาเป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง” พญ.ประนอม
วางกรอบคิดและก�ำหนดเป้าหมาย
ด้าน นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผูอ้ ำ� นวยการกองกิจกรรมทางกายเพือ่
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะท�ำงานฯ กล่าวว่า นโยบาย
สนับสนุนกิจกรรมทางกาย เป็นก้าวส�ำคัญของการส่งเสริมความเป็นอยูแ่ ละ
สุขภาพทีด่ ขี องประชากรในทุกช่วงวัย โดยเป้าหมายหนึง่ ของการมีสขุ ภาพดีคอื
การลดอัตราการตายจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังให้ได้ ๑ ใน ๓ ภายในปี ๒๕๗๓
โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
www.facebook.com/NHCO.thai

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กจิ กรรมทาง
กายแห่งชาติฉบับแรกของไทย มีเป้าหมายขับเคลือ่ นให้เห็นผลจริงอีก ๕ ปีขา้ ง
หน้า โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในสถานทีห่ รือระบบต่างๆ เช่น
ระบบการศึกษา สถานประกอบการ สวนสาธารณะ สถานพยาบาล การคมนาคม
ขนส่ง อปท. ชุมชน ฯลฯ เพือ่ ให้มกี ารลงทุนเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์การ
เพิ่มกิจกรรมทางกาย สร้างโอกาสและจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
กิจกรรมทางกายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เป็นต้น
รศ. จิราพร ลิ้มปานานนท์ อนุกรรมการวิชาการ ให้ความเห็นว่า
สมัชชาสุขภาพจะเป็นกลไกส�ำคัญทีส่ ร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่
ออกแบบพืน้ ทีก่ จิ กรรมทางกายร่วมกัน เพิม่ ความเข้าใจและตระหนักรูใ้ ห้สงั คม
ก้าวเข้าสูเ่ มืองแห่งสุขภาพดีแบบยัง่ ยืน และเสนอให้วเิ คราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
ค้นหาประเด็นคานงัดส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่
ขับเคลือ่ นให้ประเด็นนีเ้ กิดรูปธรรมและยัง่ ยืน
สอดคล้องกับ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อนุกรรมการวิชาการ ทีร่ ะบุวา่
ควรเขียนร่างมติดว้ ยการเอาภารกิจเป็นตัวตัง้ ซึง่ จะช่วยให้มองเห็นว่าหน่วยงาน
ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจไหนบ้าง ซึง่ จะเขียนได้งา่ ยและครอบคลุมกว่า
ทีป่ ระชุมยังได้นำ� เสนอความคิดเห็นทีน่ า่ สนใจ อาทิ การสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์วา่ กิจกรรมทางกายคืออะไร จ�ำเป็นอย่างไร และ
ภาคส่วนต่างๆ จะมีบทบาทส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ได้อย่างไร
โดยอาจต่อยอดภารกิจของแต่ละหน่วยงานทีไ่ ด้ดำ� เนินการอยูเ่ ดิม และเชิญ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าร่วมให้ครบถ้วน ก�ำหนดกิจกรรมทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นความสนใจ เช่น
เดิน วิง่ ปัน่ จักรยาน หาบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงมาช่วยสือ่ สาร สนับสนุนให้เกิดสถานที่
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกายอย่างเหมาะสม เป็นต้น รวมถึงมีการตัง้ คณะท�ำงาน
ย่อยเพื่อท�ำหน้าที่ล�ำดับความส�ำคัญ จัดท�ำร่างมติ รวมถึงก�ำหนดเป้าหมาย
การขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
www.nationalhealth.or.th

