ั ท่ี ๑๙
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๐
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๑๐ ปี สช. ทบทวนอดีต วางเป้าอนาคต
ก้าวสู่ทศวรรษหน้า - สุขภาพต้อง ‘สร้างนำ�ซ่อม’
บทเรียนและความส�ำเร็จตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพจนเกิดเป็นรูปธรรมเชิงพื้นที่และ
ก่อรูปเป็นนโยบายสาธารณะ ถูกรวบรวมมาน�ำเสนอในงาน
“๑๐ ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”
ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ทีผ่ า่ นมา
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก  คราคร�ำ่ ไปด้วยภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานทีม่ สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นงานระบบสุขภาพไทย  โดยมี ศ.เกียรติคณ
ุ
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตระบบ
สุขภาพไทยในทศวรรษหน้า” ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า ระบบสุขภาพในอีก
๑๐ ปีข้างหน้า ต้องมีความทั่วถึงเป็นธรรม (Equity) คุณภาพดี (Quality)
และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) แต่กอ่ นจะก้าวไปสูฝ่ ง่ั ฝัน ก็จำ� เป็นต้องย้อนกลับ
ไปเพือ่ ทบทวนปัญหา โดยเฉพาะประเด็นการทุม่ งบประมาณและมุง่ เน้นการรักษา
มากกว่าการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งหากเราออกจากการตั้งรับ และหนุนน�ำให้
เกิดการสร้างสุขภาพ ภายใต้แนวทาง “สร้างน�ำซ่อม” ก็จะส่งผลให้ประชาชน
เจ็บป่วยน้อยลง  

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑๙
ต่อด้วยเวทีเสวนาหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต บนเส้นทางสร้าง
น�ำซ่อม” ซึ่งมีสาระหลักที่สอดคล้องกับการปาฐกถาของราษฎรอาวุโส
และตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษา โดย
นพ.อ�ำพล จินดาวัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุ
ว่า แม้ว่าที่ผ่านมา การมี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มา
ช่วยแก้ปัญหาในระบบสุขภาพปัจจุบัน และ สช.ได้สร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่สิ่งที่ต้องรุก
ต่อไปก็คือ การส่งคืนสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ มากกว่าการซ่อม
สุขภาพด้วย
ขณะที่ ดร.เอนก เหล่ า ธรรมทั ศ น์ อธิก ารวิทยาลัยบริ หารรั ฐกิ จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า งานด้านนโยบายสุขภาพจ�ำเป็นต้องใช้

เวลายาวนานถึงจะส�ำเร็จ ฉะนัน้ จ�ำเป็นต้องมีความอดทน ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านกระบวนการคิดทีต่ อ้ งถูกต้อง
ปิดด้วยบทส่งท้าย “คลิกมุมคิด พินจิ อนาคต” โดย นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่บอกเล่ามุมมองและทิศทาง
การขับเคลือ่ นงานของ สช. ในอนาคต โดยตัง้ เป้าหมายไว้วา่ สช. จะแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคีพนั ธมิตร หน่วยงานตระกูล ส. และกระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ร่วมกันผลักดันนโยบายใหม่ๆ ซึง่ ต้องใช้ความกล้าหาญ และใช้เครือ่ งมือที่
มีอย่างสร้างสรรค์
“หากเราผนึกก�ำลังช่วยกันขับเคลือ่ นนโยบายใหม่ทที่ า้ ทายให้เป็นจริง
เชือ่ ว่าในอีกสิบปีขา้ งหน้า เราจะมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างแน่นอน”
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทิง้ ท้าย

ฉลุย ๓ ประเด็น ‘ขยะ-ยาเสพติด-พืน
้ ทีเ่ ล่น’
อนุวช
ิ าการเปิดไฟเขียว ส่งไม้ตอ
่ คจ.สช.

เหลือเวลาอีกเพียง ๓ เดือนเศษ ภาพความร่วมไม้ร่วมมือครั้งใหญ่
ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ก็จะเปิดฉากขึน้ ซึง่ ขณะนี้
ประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่ม
ขึน้ ” เป็นหนึง่ ในระเบียบวาระทีผ่ า่ นการพิจารณาเข้าสูก่ ารประชุมในช่วง
ปลายปี ๒๕๖๐ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ขณะทีอ่ กี ๓ ประเด็นส�ำคัญ ตลอดสัปดาห์ทผี่ า่ นมามีความคืบหน้าอย่าง
ชัดเจน โดยคณะท�ำงานเฉพาะประเด็นได้รว่ มกันหารือ เพิม่ เติม ปรับปรุง และ
สอบทานความถูกต้องของร่างเอกสารกันอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย ๑.การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.การ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา และ
๓.การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน
ความชัดเจนสุดท้ายก่อนที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ (คจ.สช.) จะชีช้ ะตาว่าจะประกาศเป็นระเบียบวาระหรือไม่ ปรากฏขึน้
จากทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
นพ.ประสิทธิชยั มัง่ จิตร ประธานอนุกรรมการวิชาการ ระบุวา่ สิง่ ที่
คณะอนุกรรมการวิชาการต้องช่วยกันพิจารณาคือ “ความเป็นไปได้” ใน
การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะให้เกิดจริง ก่อนจะเสนอความก้าวหน้าใน
แต่ละประเด็นเข้าสูท่ ปี่ ระชุม คจ.สช. ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
การพิจารณาเริม่ ต้นทีร่ า่ งเอกสารระเบียบวาระ การส่งเสริมให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้ปรับแก้คำ� นิยามและ
www.facebook.com/NHCO.thai

รายละเอียดเพียงเล็กน้อย จากนัน้ จึงเข้าสูก่ ารพิจารณาร่างเอกสารเพิม่ เติม
อีก ๓ ประเด็น ได้แก่ “ยาเสพติด” โดยทีป่ ระชุมลงลึกเรือ่ งการเขียนร่างมติ
เพือ่ ให้ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั กิ ารในชุมชน และ
เสนอให้เพิม่ เติมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อาทิ ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ยุตธิ รรมชุมชน รวมถึงใช้กลไกชุมชนเป็นจุดหมุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง
ในส่วนของประเด็น “การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่น” ทีป่ ระชุมเน้นย�ำ้ เรือ่ งการ
สร้างพื้นที่เล่นที่ต้องผนวกกับองค์ความรู้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
สุขภาวะของเด็ก ความปลอดภัย และการเคารพสิทธิเด็ก พร้อมทัง้ ต้องสร้าง
ความชัดเจนเชิงนโยบายและจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดบทบาทและ
ตัวผู้รับผิดชอบ รวมถึงดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อน อาทิ ภาค
อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า ทีส่ ำ� คัญคือต้องท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย รูส้ กึ เป็นเจ้าของประเด็น
ส�ำหรับประเด็น “การจัดการขยะมูลฝอย” มีข้อเสนอให้จัดวาง
บทบาทและหน้าทีข่ องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้ชดั เจน เขียนข้อมติให้ชาว
บ้านหรือชุมชนเข้าใจโดยใช้ภาษาอย่างง่าย และช่วยกันคิดถึงแนวทางทีท่ ำ� ให้
ชุมชนเป็นเจ้าของมติ ซึง่ จะท�ำให้เกิดความยัง่ ยืน
ทีส่ ดุ แล้ว คณะอนุกรรมการวิชาการมีมติเห็นชอบทีจ่ ะน�ำเสนอทัง้ ๓
ประเด็น เข้าสูท่ ปี่ ระชุมของ คจ.สช. เพือ่ พิจารณาประกาศเป็นระเบียบวาระ
เพิม่ เติมต่อไป  
www.nationalhealth.or.th

