สานพลังปัญญาและภาคี สร้ างวิถสี ุ ขภาวะไทย
โดย พลเรื อเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี
ประวัติศาสตร์สุขภาพที่ผา่ นมาของไทย ขับเคลื่อนภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ วาง
กรอบคิดเรื่ องสุ ขภาพครอบคลุมสุ ขภาวะทางกาย ใจ ปัญญาและสังคม ออกแบบให้มีกลไกสนับสนุนระดับชาติ คือ
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มีกรรมการจากทั้งภาครัฐ ส่ วนกลางและท้องถิ่น
กรรมการจากภาคประชาชนและภาควิชาการ วิชาชีพ อย่างสมดุลกัน มีการออกแบบเครื่ องมือพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเรื่ องสุ ขภาพหลายชนิด ได้แก่ การจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพเพื่อใช้เป็ นกรอบนโยบาย
และทิศทางด้านสุ ขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ
‘สมัชชาสุ ขภาพ’ คือหนึ่งในเครื่ องมือสําคัญที่ถูกใช้ขบั เคลื่อน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเพื่อกรุ ยทางให้เกิดการเปิ ด
พื้นที่ให้ทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาร่ วมคิดด้วยกัน ทํางานด้วยกัน แบบที่เรี ยกว่า ‘รวมตัว ร่ วมคิด ร่ วม
ทํา’ ซึ่งจะเกิดสุ ขภาพดีหรื อเกิดสุ ขภาวะตั้งแต่รวมกันร่ วมคิดร่ วมทําแล้ว ผลงานที่ได้จากการร่ วมกันทํานั้นยังสําเร็ จ
เป็ นรู ปธรรม
อะไรคือรู ปธรรมที่กล่าวถึง? เพราะสิ่ งที่สมัชชาสุ ขภาพกําลังทําอยูค่ ่อนข้างเป็ นเรื่ องนามธรรม รู ปธธรม
ที่กล่าวถึงนั้นจะปรากฏขึ้นตั้งแต่กระบวนการทํางานที่เป็ นระบบ ผ่านการระดมความเห็นจากทุกภาคส่ วนที่ปฏิบตั ิ
จริ ง โดยเฉพาะการระดมปัญหาจากเรื่ องใกล้ตวั ของสมัชชาสุ ขภาพ ที่ทาํ เรื่ องเล็กๆ จากคนใกล้ตวั เข้ามาสู่ วาระ
ระดับชาติ ซึ่งจะออกดอกออกผลในรู ปของนโยบายที่ถูกนําไปใช้
อย่างไรก็ดีแม้หลายเรื่ องที่ขบั เคลื่อนอาจต้องใช้ท้ งั เวลาและการทุ่มเท ดังตัวอย่างที่ผ่านมา เช่ น การ
พัฒนานโยบายเรื่ องอาหารปลอดภัย เกษตรกรปลอดภัย เป็ นเรื่ องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในทุกรัฐบาล ซึ่งสุ ดท้ายถูก
ผลักดันเป็ นนโยบายของประเทศ คณะรัฐมนตรี รนําไปขับเคลื่อนผ่านกลไกของรัฐ สมาชิกสมัชชาสุ ขภาพทุกระดับ
นําไปขับเคลื่อนต่อในระดับพื้นที่หลายจังหวัด จนสามารถขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยได้มากขึ้น
ตามลําดับ
ไม่เพียงแค่เรื่ องการพัฒนานโยบายเรื่ องอาหารปลอดภัยที่เกิดผลเป็ นรู ปธรรม หนึ่งในนโยบายที่ถูก
ขับเคลื่อนผ่านการทํางานร่ วมกันของสมัชชาสุ ขภาพ คือ การพัฒนานโยบายการพัฒนาระบบดูแลผูส้ ู งวัยในระยะ
ยาว ผ่านการบูรณาการร่ วมมือของทุกภาคส่ วนตั้งแต่ระดับกระทรวงส่ วนกลาง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ก็นาํ ไป
ขับเคลื่อนตามภารกิจและหน้าที่ของตนจนถึงท้องถิ่น ขณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุมชนหลายแห่งก็
นําไปพัฒนาระบบในพื้นที่งานดี ๆ ก็เกิดเป็ นรู ปธรรม
กล่าวได้วา่ ที่ผา่ นมาการทํางานของทุกภาคส่ วนไม่ได้เป็ นการทํางานจากบนลงล่าง หรื อรอให้รัฐบาลและ
หน่ วยงานของรัฐคิดและลงมือทําผ่านการสังการของหน่วยงานสังกัดต่างๆ แต่การทํางานพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุ ขภาพที่สมัชชาสุ ขภาพทํานั้นเรี ยกได้วา่ เป็ น การทํางานจากล่างขึ้นบน กล่าวคือ จากการประสาน
ระหว่างชุมชน ระดมความเห็นของประชาชนส่ งขึ้นสู่ หน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกันการทํางานยังเน้นการใช้

องค์ความรู ้ ข้อมูลทางวิชาการรองรับการทํางานมิใช่เพียงกล่าวถึงปัญหา หรื อเป็ นเพียงการกล่าวหากันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ หรื อการคิดโดยปราศจากฐานทางวิชาการ เรี ยกได้วา่ การทํางานของสมัชชาสุ ขภาพนั้นสอดคล้อง
กับคําขวัญของการประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่วา่ ‘สานพลังปัญญาและภาคี สร้ างวิถสี ุ ขภาวะไทย’
แม้ที่ผา่ นมาระบบสาธารณสุ ขของประเทศไทยจะพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นตามลําดับ คนไทยส่ วนใหญ่มี
สุ ขภาพดีข้ ึน การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขในด้านต่างๆ เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง ส่ งผลให้คนไทยมีอายุยนื ยาวขึ้น กระนั้น
ก็ตาม ปัญหาไม่ได้มีเพียงเรื่ องระบบสาธารณสุ ข หรื อปัญหาด้านสุ ขภาพเพียงเท่านั้น แต่ยงั มีเรื่ องปัญหาด้านสังคม
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
การแก้ปัญหาที่กล่าวมานั้น แม้รัฐบาลจะเป็ นหน่วยงานหลักในเชิงมหภาค โดยมีองค์กรต่างๆ เป็ นข้อต่อ
ทว่าการทํางานของหน่วยงานรัฐเพียงอยางเดียวไม่อาจแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริ งหากปราศจากการ
สนับสนุนจากทุกฝ่ าย ดังเช่นที่ผา่ นมาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมัชชาสุ ขภาพที่มาจากทุกพื้นที่ในประเทศ ที่
เรี ยกได้วา่ ทุกคนมีเจตนาในการช่วยกันทํางานสร้างสุ ขภาวะให้สงั คมอยูแ่ ล้ว ท้ายที่สุดจะสามารถช่ วยกันพัฒนา
นโยบายและขับเคลื่อนให้สิ่งดี ๆ เกิ ดขึ้น เป็ นการร่ วมกันคืนความสุ ขให้กบั ประชาชนและสังคมร่ วมกัน สิ่ งที่เรา
ทํากันอยูน่ ้ ีจึงเป็ นการเดินไปในเส้นทางเดียวกัน ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน.-
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