ั ท่ี ๒๐
ฉบบ
๐
ปี ๒๕๖

เคาะแล้ว! ๔ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ
ในทีส่ ดุ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
ซึง่ ผ่านการระดมความคิดเห็นอย่างเข้มข้นจากคณอนุกรรมการ
คณะท�ำงานเฉพาะประเด็น รวมทัง้ ภาคีเครือข่ายกลุม่ ต่างๆ
ตลอดระยะเวลากว่า ๑ เดือนเต็ม ได้ตกผลึกเป็น ๔ ประเด็น
ส�ำคัญ ซึง่ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันให้เป็นนโยบาย
สาธารณะ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ คนไทยและสังคมไทย
ต่อไป
ฉันทมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึง่ มี นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์
เป็นประธาน เห็นพ้องร่วมกันว่า นอกจากประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วง
วัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ” ที่ คจ.สช. เคยมีมติประกาศให้เป็นระเบียบวาระ
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีอกี ๓ ประเด็น ทีส่ มควรต้องประกาศให้เป็นระเบียบวาระ
เพิม่ เติม ได้แก่ ๑.การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ๒.การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและประถม
ศึกษา และ ๓.การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน
นพ.ประสิทธิช์ ยั มัง่ จิตร ประธานอนุกรรมการวิชาการ อธิบายว่า หลักการ
ในการจัดท�ำมติ คือ ต้องเขียนให้สามารถด�ำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง โดย
เฉพาะการท�ำงานในระดับพืน้ ที่ ซึง่ ต้องมีสว่ นร่วมและยัง่ ยืน

หลักการในการ
จัดท�ำมติ คือ ต้อง
เขียนให้สามารถด�ำเนิน
การให้เกิดเป็นรูปธรรม
ได้จริง โดยเฉพาะ
การท�ำงานในระดับพืน้ ที่
ซึง่ ต้องมีสว่ นร่วม
และยัง่ ยืน
นพ.ประสิทธิชยั มัง่ จิตร

ประธานอนุกรรมการวิชาการ
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ร่าง
ระเบียบวาระสมบูรณ์ขนึ้ โดยคณะท�ำงานวิชาการเฉพาะประเด็นทัง้
๔ ประเด็น จะน�ำกลับไปปรับปรุงและน�ำมาเสนอต่อทีป่ ระชุม คจ.สช.
อีกครัง้ ในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๒๐
นพ.ศุภกิจ สรุปว่า ขณะนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๐ จะมีเรือ่ ง
เพือ่ พิจารณาทัง้ สิน้ ๔ ระเบียบวาระ แต่กย็ งั คงเปิดโอกาสให้มวี าระเร่งด่วนเข้า
มาได้ตามสถานการณ์ ซึง่ ต้องเสนอเข้ามาให้ คจ.สช. พิจารณาไม่นอ้ ยกว่า ๔๕
วันก่อนจัดงาน
นอกจากความชัดเจนเรื่องระเบียบวาระแล้ว ที่ประชุม คจ.สช. ยังได้
รับทราบความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด ประกอบ
ด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผล
แน่นอนว่า การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ล้วนมีความคืบหน้า
อย่างเห็นได้ชัด รูปธรรมหนึ่งที่จับต้องได้คือ สามารถสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดขึน้ กับกลุม่ คนในภาคส่วนต่างๆ รวม
ทั้งสามารถประสานความร่วมมือไปยังองค์กรหรือภาคีเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นแก้ไขประเด็นปัญหา
ทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับนโยบาย
ขณะเดียวกัน ทีป่ ระชุมได้สรุปประเด็นอืน่ ๆ ทีถ่ งึ แม้วา่ จะไม่ได้ประกาศ
เป็นระเบียบวาระ แต่จะมีการหยิบยกเข้ามาพูดคุยภายในห้องเสวนานโยบาย
สาธารณะภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาทิ นโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพนักมวยเด็ก พืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ สุขภาวะ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ สุข
ภาวะชาวสวนยาง การผลักดัน พ.ร.บ.เขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
กระบวนการปรึกษาสาธารณะ องค์ความรู้ 4PW จากทีมวิชชาการภาค
เป็นต้น

เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุน
่ ใจ ก้าวไปกับ สช.
สร้างแรงบันดาลใจ – บ่มเพาะพลังทางสังคม

ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการสร้างนโยบายสาธารณะ
อย่างมีสว่ นร่วม ทัง้ หมด
จะก่อก�ำเนิดเป็นการท�ำงาน
ผ่านความร่วมมือกันของ
ทุกภาคส่วน

อีกหนึง่ ไฮไลต์สำ� คัญของ งานครบรอบ ๑๐ ปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
คือกิจกรรม “เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุน่ ใจ ก้าวไปกับ
สช.” ซึง่ มุง่ หวังสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมได้
ท�ำความรู้จักกับเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ นัน่ ก็คอื ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชา
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิ
และหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองจากผูเ้ ข้า
ร่วมมากหน้าหลายตา คือความส�ำเร็จแรกทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรม โดย
บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสมาชิก นักเรียนนักศึกษา รวมถึง
ประชาชน พากันแวะชมนิทรรศการ พร้อมทัง้ รับฟังและซักถามข้อมูลด้าน
สุขภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทุกคน
ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นผูบ้ อกเล่าถึงความส�ำคัญของกระบวนการท�ำงานของ สช. ซึง่
เกีย่ วพันกับสุขภาวะของคนไทย พร้อมทัง้ แนะน�ำเครือ่ งมือการท�ำงานต่างๆ
ท่ามกลางความสนใจอย่างล้นหลาม
ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ อธิบายว่า สช. นับเป็นกลไกแสวงหาความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความคิดที่หลากหลายในการแสวงหา
www.facebook.com/NHCO.thai

ทางออกของปั ญ หา และนั่ น จะยิ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ที่
เกีย่ วข้องเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน และ
ร่วมไม้รว่ มมือในการผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพือ่ การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
“ภู มิ ป ั ญ ญาเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
นโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่วม ทัง้ หมดจะก่อ
ก�ำเนิดเป็นการท�ำงานผ่านความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วน” รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อธิบาย พร้อมทัง้ คาดหวังว่า คนรุน่ ใหม่จะได้เรียนรูเ้ ครือ่ งมือ
การท�ำงานเหล่านี้ เพือ่ น�ำไปต่อยอดในการพัฒนาสังคมต่อไป
ส�ำหรับกิจกรรมเปิดบ้านเรียนรู้ฯ มีการจัดแบ่งห้องย่อยเพื่อให้ราย
ละเอียดอย่างลงลึกเกีย่ วกับเครือ่ งมือต่างๆ ของ สช. ซึง่ สร้างความตืน่ ตาและ
ความประทับใจแก่นกั ศึกษาและคณาจารย์ ๕ มหาวิทยาลัย กว่า ๑๐๐ ชีวติ
ทีร่ ำ�่ เรียนอยูใ่ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ตลอดทัง้ งานเต็มไปด้วยความรืน่ เริงและสร้างสรรค์
เมือ่ สอบถามความรูส้ กึ ของนักศึกษา ส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะเป็นส่วน
หนึง่ ในการสานงานเพือ่ สังคม โดยเฉพาะงานด้านนโยบายสาธารณะเพือ่ สุข
ภาวะ โดยล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความรู้ใหม่
ทีจ่ ะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมต่อไป
www.nationalhealth.or.th

