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ไฮไลต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘นิทรรศการมีชีวิต’
กิ๊บเก๋–ดึงดูด สะท้อนความสำ�เร็จ ๑ ทศวรรษ สช.

อีกหนึง่ กิจกรรมของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
ซึ่งคณะผู้จัดหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นไฮไลต์ส�ำคัญเนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ นัน่ ก็คอื “นิทรรศการมีชวี ติ ” โดยที่
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้รว่ มกันระดมความคิดเห็นเพือ่
ขึน้ เค้าโครง ก่อนส่งให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) พิจารณาต่อไป
โดย ๖ ประเด็นส�ำคัญซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นพ้องกันว่าควรหยิบยก
รูปธรรมความส�ำเร็จจากการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาจัดแสดง
ประกอบด้วย ๑.เกษตรและอาหารปลอดภัย ๒.พระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ
๓.สังคมสูงวัย ๔.การปกป้องพืน้ ทีจ่ ากการศึกษาศักยภาพชุมชน ๕.สิทธิดา้ นสุขภาพ
และ ๖.นวัตกรรมจากพืน้ ที่ ๔ ภาค
นางปรีดา คงแป้น ประธานอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ เน้นย�ำ้ ว่า ทัง้ ๖ ประเด็นจะถูกน�ำมาจัดเป็นนิทรรศการทีส่ ะท้อนถึง
“ดอกผลจาก พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ” ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีภ่ าคีสมาชิก
ได้รว่ มกันขับเคลือ่ นจากการท�ำงานในระยะเวลา ๑๐ ปีทผี่ า่ นมา

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๒๑
นอกจากการจัดนิทรรศการให้สอดคล้องกับธีม “๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ สูส่ งั คมสุขภาวะ” ซึง่ เป็นธีมหลักของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน
ครัง้ นีแ้ ล้ว ทีป่ ระชุมยังเห็นร่วมกันว่าควรเพิม่ เติมประเด็นทิศทางการท�ำงานใน
อนาคตลงไปในเนือ้ งานด้วย
นพ.กิจจา เรืองไทย อนุกรรมการ ระบุวา่ หากเพิม่ การก�ำหนดทิศทาง
การท�ำงานของปีถดั ไปลงไปในงานนิทรรศการด้วยก็จะยิง่ เป็นเรือ่ งดี เพราะ
นอกจากการฉายภาพผลงานทีผ่ า่ นมาแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการท�ำงานใน
อนาคตไปพร้อมกันอีกด้วย
คาดการณ์กนั ว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๐ ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีผเู้ ข้าร่วมมากกว่า ๒,๕๐๐ ชีวติ การจัด
นิทรรศการเพือ่ ให้เกิดความครอบคลุม น่าสนใจ ให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน รวมไป

ถึงการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูร้ ว่ มงาน ซึง่ เป็นประเด็นทีค่ ณะอนุกรรมการฯ ให้
น�ำ้ หนักเป็นอย่างมาก
ผลจากการระดมความคิดกันอย่างเข้มข้นแต่ไม่เคร่งเครียด ตกผลึกเป็น
กรอบการจัดนิทรรศการรายประเด็น ๖ กลุม่ ย่อย โดยตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ อาทิ
การให้ความรูเ้ รือ่ งการลดสารเคมีตกค้างในอาหาร การให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการ
ถวายอาหารทีป่ ลอดภัยส�ำหรับพระสงฆ์ การน�ำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้
4PW จากพืน้ ที่ ๔ ภาค ในประเด็นความมัน่ คงทางอาหาร การจัดการระบบน�ำ้
และภัยพิบตั ิ การจัดการขยะ เป็นต้น
ช่วงท้ายของการประชุม ประธานฯ ได้ฝากการบ้านให้แต่ละกลุม่ ย่อยระดม
ความเห็นกันนอกรอบเพือ่ ตัง้ ชือ่ ในนิทรรศการของแต่ละกลุม่ เอง โดยก�ำหนดโจทย์
ว่าต้องดึงดูด มีความกิบ๊ เก๋ ซึง่ ทีส่ ดุ แล้วจะได้ชอื่ อะไรนัน้ โปรดรอติดตาม

ชัดแล้ว! ๔ ประเด็นเพิม
่ เติมห้องเสวนานโยบายสาธารณะ

พยาบาลชุมชน-ภูมป
ิ ญ
ั ญาไท-ความรอบรูส
้ ข
ุ ภาพ-เด็กเยาวชน

ความพร้อมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ตามข้อเสนอของภาคีที่รับผิดชอบ เริ่มจากประเด็น
ครัง้ ที่ ๑๐ มีมากขึน้ ตามระยะเวลาทีง่ วดเข้ามาใกล้
นโยบายการขับเคลือ่ นพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
เรือ่ ยๆ โดยขณะนีค้ ณะกรรมการจัดสมัชชาแห่งชาติ
มีขอ้ เสนอให้มงุ่ เน้นเรือ่ งการขับเคลือ่ นให้
ความมุง่ หมายของห้องเสวนา ชุมชุชน
(คจ.สช.) ได้เห็นชอบระเบียบวาระ ๔ ประเด็น
มชนเข้าถึงการดูแลรักษาจากพยาบาล ใน
นโยบายสาธารณะ คือ
ส�ำคัญเป็นทีเ่ รียบร้อย ขณะทีค่ ณะอนุกรรมการ
ลักษณะ ๒ หมูบ่ า้ นต่อ ๑ ทีมพยาบาล โดยพุง่ เป้า
การสานพลั
ง
ภาคี
เ
ครื
อ
ข่
า
ยให้
ม
าร่
ว
ม
ประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะก็ได้
ไปทีก่ ารดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร
กั
น
คิ
ด
ร่
ว
มกั
น
แสดงความคิ
ด
เห็
น
ข้ อ สรุ ป เรื่ อ งการจั ด “นิ ท รรศการ” ซึ่ ง จะ
และเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับธีมหลักของงาน นั่นคือ ๑๐ ปี
ล�ำดับต่อมาคือประเด็น ภูมิปัญญาไท
เสนอมุมมองและแนวทาง
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพวิถไี ท ซึง่ จะอภิปรายลงลึกในองค์ความรู้
การผลั
ก
ดั
น
นโยบายสาธารณะ
อีกหนึ่งความชัดเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
เรือ่ งการรักษาด้วยสมุนไพรทีส่ อดรับกับยุทธศาสตร์
ส�ำคัญของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึน้ เมือ่ วัน
ชาติ ๒๐ ปี เนือ่ งจากปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีมมี ติให้บรรจุ
ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๐ ภายหลั ง ที่ ป ระชุ ม
แพทย์แผนไทยเข้าสูร่ ะบบบริการทางการแพทย์ จึงจะใช้
คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ ได้ขอ้
เวทีเสวนาครัง้ นีบ้ อกเล่าให้ผเู้ ข้าร่วมรับทราบและร่วมกันขับ
สรุปประเด็นทีจ่ ะบรรจุลงใน “ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ” พร้อมทัง้ เคลือ่ นให้แพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกส�ำคัญในการรักษาดูแลสุขภาพ
ก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ถัดไปคือประเด็น ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ซึง่ จะเป็นเรือ่ งวิชาการทีส่ ร้าง
ความมุง่ หมายของห้องเสวนานโยบายสาธารณะ คือ การสานพลังภาคี เข้าใจต่อผูเ้ ข้าร่วมได้ยาก จึงมีขอ้ เสนอให้ปรับเปลีย่ นรูปการด�ำเนินวงเสวนา
เครือข่ายให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอมุมมองและแนวทาง ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย บนความคาดหวังทีจ่ ะสร้างความตระหนักต่อปัญหา
การผลักดันนโยบายสาธารณะ โดยทีป่ ระชุมได้คดั เลือก ๔ ประเด็น ประกอบ สุขภาพผ่านตัวอย่างในอดีตและกรณีปญั หาในปัจจุบนั
ด้วย ๑.นโยบายการขับเคลือ่ นพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน ๒.ภูมปิ ญั ญา
ท้ายที่สุดคือประเด็น การขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ภายใต้
ไท สุขภาพวิถไี ท ๓.ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และ ๔.การขับเคลือ่ นงานเด็กและ สโลแกน “เด็กคิด เด็กท�ำ เด็กน�ำ ผูใ้ หญ่หนุน” รูปแบบการเสวนาจะเป็นการ
เยาวชน เป็นหัวข้อหลักในการเสวนาเพิม่ เติมจาก ๖ ประเด็นทีพ่ จิ ารณาไปก่อน ชวนคิดชวนคุยแลกเปลีย่ นประเด็นแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หน้านีแ้ ล้ว
มุ่งเน้นไปที่การหาช่องทางและร่วมขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
ส�ำหรับรูปแบบและรายละเอียดของแต่ละประเด็น แตกต่างกันออกไป มีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ
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