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ศิลปกรรม

นายวัฒนสินธุ สุวรัตนานนท

พิมพที่

บริษัท มาตา จำกัด กรุงเทพมหานคร
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สวนนำ

คำนำ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เขาสูปที่ ๗ แลว มีการขยายงาน
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ น น การมี ส ว นร ว มจาก
ทุกภาคสวนกวางขวางออกไปตามลำดับ ทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น เปนการทำงานบนหลักการ
“สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for
Health for Health for All) ในทิศทาง “สรางนำ
ซอม”

ยุทธศาสตรระดับชาติวา ดวยการสรางเสริมสุขภาวะ
ในระยะทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และ
แผนการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพให
สอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพในบริบท
สังคมไทย รวมไปถึงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง

ในขณะเดี ย วกั น ได จั ด ให ป ๒๕๕๗ เป น
“ปแหงการจัดการความรู” เพือ่ สงเสริมใหสว นงาน
ในองคกรและเครือขายภาคีได ใหความสำคัญกับ
ในระดั บ ชาติ มี ก ารผลั ก ดั น ข อ เสนอเชิ ง การถอดบทเรียน ศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรูจาก
นโยบายตอคณะรัฐมนตรีหลายเรื่อง มีการสนับ การปฏิบัติใหเปนระบบและเขมขนมากขึ้นอีกดวย
สนุ น กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพทั้ ง ระดั บ ชาติ
ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็นมากกวา ๔๐ จังหวัด
งานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด มีสว นรวมสนับสนุนอยาง
มากกว า ๑๐๐ ประเด็ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นา สำคัญจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ คณะ
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ เป น กรอบ กรรมการบริหาร คณะกรรมการอื่น ๆ และมีภาคี
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับตำบลกวา เครือขายเปนจำนวนมากเขารวมดำเนินการอยาง
๒๐๐ แหง มีการพัฒนาความรวมมือในการใชการ เขมขนและตอเนื่อง
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อเปนเครื่องมือ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพทั้ ง ระดั บ
พื้ น ที่ และระดั บ เครื อ ข า ยสถาบั น วิ ช าการและ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
หนวยงานอื่น ๆ มีการสนับสนุนการพัฒนาแผน
ตุลาคม ๒๕๕๗



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สารจากประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตามที่ผมไดรับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายก เครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ไม ว า จะเป น สมั ช ชาสุ ข ภาพ
รัฐมนตรี ใหมาทำหนาที่ประธานกรรมการสุขภาพ ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ การประเมิ น ผลกระทบด า น
แหงชาติระยะหนึ่งนั้น
สุขภาพ เปนตน จนเกิดเปนรูปธรรมที่หลากหลาย
ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น
ทำให ผ มได ท ราบและเห็ น ความสำเร็ จ และ
ความคืบหนาการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพ
ผมทราบดีวาการทำงานในลักษณะเชนนี้ เปน
แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง มี ค วามน า สนใจเป น งานทีย่ ากและเห็นผลสำเร็จเปนรูปธรรมชา เพราะ
เปนการทำงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากฝาย
อยางมาก ดวยเหตุผล ๓ ประการ คือ
ตางๆ สูงมาก และทุกเรื่องที่ทำมักจะเปนเรื่องที่
 หาโดยวิธกี ารปกติธรรมดา
หนึ่ ง ตาม พ.ร.บ. สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ยุง ยาก ซับซอน แกปญ
๒๕๕๐ ให ค วามหมายของสุ ข ภาพในมุ ม มองที่ สำเร็จไดยาก
กวางกวาการแพทยและสาธารณสุข เปนการมอง
ผมจึงขอใหกำลังใจหนวยงาน องคกร ภาคี
สุขภาพแบบองครวมทั้งของคน ครอบครัว ชุมชน
เครื อ ข า ยต า ง ๆ ที่ ร ว มกั น ทำงานพั ฒ นาและ
และสังคมโดยรวม
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สอง มีการใหความสำคัญกับทุกภาคสวน ทั้ง สวนรวมที่ผาน ๆ มา และใครขอขอบคุณทุกฝายที่
ภาครัฐ ภาคสังคม ภาควิชาการ ใหเขามารวมกัน เกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ดวย
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มีผลดี
ตอสุขภาพ ไม ไดฝากเรื่องสุขภาพไวที่บุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุขแตเพียงดานเดียว
พลตำรวจเอก
(อดุลย แสงสิงแกว)
สาม เนนสนับสนุนการทำงานแบบมีสวนรวม
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ของทุกฝาย ทั้งระดับชาติ และระดับพื้นที่ ดวย
ตุลาคม ๒๕๕๗
สานพลัง สรางสุขภาวะ
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และสิ่งแวดลอม

นายโชติ ตราชู

(พ.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)

นางปวีณา หงสกุล
(ต.ค.๕๖ - พ.ค.๕๗)

นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ

๑๒. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย

นายวิบูลย สงวนพงศ
(พ.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)

๖. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

นายวิเชียร ชวลิต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม

๑๗. ผูแทนนายกเทศมนตรี

นายสมนึก ธนเดชากุล

๑๘. ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นายไพบูลย อุปติศฤงค

๑๙. ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล

นายพยอม ระวังพันธุ

๑๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(ต.ค.๕๖ - พ.ค.๕๗)

๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

๑๖. ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา

๒๐. ผูแทนแพทยสภา

ศ.(คลินิก) นพ.อำนาจ กุสลานันท

๒๑. ผูแทนสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต

๒๒. ผูแทนทันตแพทยสภา

ทพญ.ศันสณี รัชชกูล

๑๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจาตุรนต ฉายแสง
(ต.ค.๕๖ - พ.ค.๕๗)

๒๓. ผูแทนสภาเภสัชกรรม

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ

(พ.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)
๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

(ต.ค.๕๖ - พ.ค.๕๗)



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๔. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุทธศรี วงษสมาน
(พ.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)

๒๔. ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย

นางวรรณิกา มโนรมณ
(ต.ค.๕๖ - มิ.ย.๕๗)

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๓๓. ผูทรงคุณวุฒิกลุมพัฒนาประชาชน
กลุมเปาหมายเฉพาะ

(ก.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)

ดร.อมรวิชช นาครทรรพ

๔๑. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๗

๒๖. ผูแทนสภากายภาพบำบัด

๓๔. ผูทรงคุณวุฒิกลุมการพัฒนาสังคม
และชุมชนทองถิ่น

(ต.ค.๕๖ - มิ.ย.๕๗)

พระครูอมรชัยคุณ

๔๒. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๘

๒๗. ผูแทนสภากายภาพบำบัด

๓๕. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑

๔๓. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๙

๓๖. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๒

๔๔. ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่
ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑๐

๓๗. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๓

๔๕. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑๑

๓๘. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๔

๔๖. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑๒

๓๑. ผูทรงคุณวุฒิกลุมธุรกิจ

๓๙. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๕

๔๗. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑๓

๓๒. ผูทรงคุณวุฒิกลุมสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔๐. ผูแทนองคกรภาคเอกชน
ที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๖

๔๘. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๕. ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
(ก.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗)

๒๘. ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ

๒๙. ผูทรงคุณวุฒิกลุมนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร นิติศาสตร

ศ.ดร.สุริชัย หวันแกว

๓๐. ผูทรงคุณวุฒิกลุมการบริหาร
เศรษฐศาสตร การตางประเทศ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นายมานิจ สุขสมจิตร

นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นางรัตนา สมบูรณวิทย
นายเจษฎา มิ่งสมร

นายวิเชียร คุตตวัส
นายวีระพล สุดตรง

นายปยกูล คุณแกว

นายสวัสดิ์ กตะศิลา

นางสาววิไลวรรณ จันทรพวง
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
ศาสนาจารย สนั่น วุฒิ

นายสุพจน สงวนกิตติพันธุ
นายชัยพร จันทรหอม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

สานพลัง สรางสุขภาวะ



สารจากประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผมทำหน า ที่ เ ป น ประธานกรรมการบริ ห าร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
ดูแลการดำเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตรและ
การบริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) มาเปนปที่ ๗ แลว ไดเห็นงาน
พัฒนากาวหนามาเปนลำดับ

ผู ป ระเมิ น ผลจากภายนอก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
นโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ จึงไดจัดใหป
๒๕๕๗ เป น ป แ ห ง การจั ด การความรู มี ก าร
สนับสนุนการทำงานทางวิชาการและการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแผนจะจัดการประชุม
วิชชาการในป ๒๕๕๘ อีกดวย

คณะกรรมการบริหารฯ ไดจดั ใหมกี ารประเมิน
ผลการดำเนินงานของ สช. ทั้งการประเมินผล
จากบุคคลภายนอก และการประเมินผลภายใน
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทำใหมีขอมูลสำหรับ
การพัฒนางานของสำนักงานใหดีขึ้นเรื่อยมา

งานของ สช. คืองานประสาน สนับสนุนการ
พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพ เปนงานที่คอนขางยาก เนื่องจากงาน
นโยบายเปนเรื่องนามธรรม กวาจะผลักดันจนเกิด
ผลเปนรูปธรรม ตองใชความพยายามมากและ
ตองการการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน จึงเปนงาน
ที่ตองอาศัยความเขาใจ ความตั้งใจ มุงมั่น และ
อดทน ซึ่งขอใหกำลังใจและชื่นชมผูบริหารและ
ที ม งานของ สช. และภาคี เ ครื อ ข า ยต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของทุกคน ทุกองคกร ไว ณ โอกาสนี้ดวย

จากนโยบายทีม่ อบให สช. มุง เนนการสงเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ใหมากขึ้น ซึ่ง
สช. ก็ขานรับเปนอยางดี ทำใหเกิดการดำเนินงาน
และมีผลงานตางๆ เกิดมากขึ้นตามลำดับ นับ
ว า เป น ความก า วหน า ที่ ดี สมควรสนั บ สนุ น ให
กวางขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เปนที่นายินดีที่ สช. ได ใหความสำคัญกับงาน
ดานวิ ชาการมากยิ่ง ขึ้นตามคำแนะนำของคณะ
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(นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๗

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑. ประธานกรรมการบริหาร

๕. ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน

๒. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข

๖. ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม

๓. ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายและยุทธศาสตร

๗. ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ

๔. ผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร

๘. กรรมการบริหารและเลขานุการ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.อำนวย กาจีนะ

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย
นายพิชัย ศรี ใส

รศ.วิลาวัณย เสนารัตน

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

สานพลัง สรางสุขภาวะ



วิสัยทัศน | พันธกิจ | ยุทธศาสตร | กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำเนินงานตามแผนหลักฯ |
เครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน | กลไกและงานสำคัญภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ |
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สวนที่ ๑

เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

เกี่ยวกับสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
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สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเปาหมายในการสานพลัง
สรางสุขภาวะ สนับสนุนใหทุกภาคสวนไดรวมกัน
พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุ ข ภาพที่ เ ชื่ อ มั่ น แนวทางประชาธิ ป ไตยแบบมี
สวนรวม เครื่องมือสำคัญภายใต พ.ร.บ. สุขภาพ
แหงชาติ ไดแก ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ การสงเสริม
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ สช. ทำหนาที่เปน
หน ว ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติ (คสช.) ภายใตการกำกับการดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการบริ ห ารสำนั ก งานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) ซึ่งไดกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ดังนี้

วิสัยทัศน

โดยสานพลังทางความรู พลังทางสังคม พลังทาง
นโยบาย และประสานการทำงานกับทุกภาคสวน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว สช. ไดวางแนวทาง
การดำเนินงานไว ดังนี้
๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public
Policy : PHPP) โดยการสงเสริมสนับสนุนใหมี
การใชกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่
เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของเขามา
ร ว มกั น พั ฒ นา โดยถกแถลง (deliberative)
แลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสาร ความรู และความคิด
เห็ น เพื่ อ ร ว มกั น กำหนดทิ ศ ทางของนโยบาย
สาธารณะและขอเสนอเชิงนโยบายตา งๆ รว ม
ดำเนินการ ติดตาม ขับเคลื่อน ตรวจสอบและ
ทบทวนนโยบายสาธารณะเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง

๒. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อในการดำเนิ น การ
เปนองคกรหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่ พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี
สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ เพื่อ สวนรวม ไมวา จะเปนการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ การพัฒนากระบวนพัฒนาประเทศสูสังคมสุขภาวะ
การสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและ
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ
แนวคิดหลักในการดำเนินงาน “สานพลัง สราง (เอชไอเอ) การสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดาน
สุขภาวะ” หรือ “Synergy to Well-being” ซึ่ง สุขภาพ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการนโยบาย
เปนคำขวัญของ สช. ที่มุงใหเกิดสังคมสุขภาวะ สาธารณะในรูปแบบอืน่ ๆ อยางเหมาะสม

พันธกิจ

สานพลัง สรางสุขภาวะ



๓. สนั บ สนุ น การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของ
บุคลากรและภาคีเครือขายตางๆ เพื่อเปนแกน
หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ที่มีคุณ ภาพมากขึ้น
ตามลำดับ
๔. การเสริมสรางความเขาใจใหสังคมรับรู
และเขาใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
(Participatory Democracy) และเข า ร ว ม
กระบวนการดังกลาวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ยุทธศาสตร
การทำงานตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพ
แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น
พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด นอกจากการใช
“ยุ ท ธศาสตร ส ามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขา” เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการและกลไกการทำงาน
รวมกันอยางสรางสรรคแลว ยังใชยุทธศาสตร
การดำเนินงานอีก ๔ ประการ คือ

ยุทธศาสตรที่ ๑ :
การสานพลังความรวมมือทางสังคม
แนวคิ ด หลั ก ของ พ.ร.บ. สุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คื อ การสร า งให เ กิ ด ระบบสุ ข ภาพ
แบบมีสวนรวม (Participatory Health System)
ที่สอดคลองกับแนวคิดระบอบประชาธิป ไตยแบบ
มีสวนรวม ซึ่งตองถักทอกับระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อใหเกิดการ
ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่ อ
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สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มอย า งได ผ ล ต อ งอาศั ย
การสรางความรวมมือทางสังคมเปนหัวใจสำคัญ
เพื่ อให ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมที่ มี ค วามแตกต า ง
หลากหลาย ทัง้ ระดับชาติ ระดับพืน้ ที่ ระดับชุมชน
ทองถิ่น ระดับครอบครัวและปจเจก ทั้งที่อยู ใน
โครงสรางแนวตั้งและโครงสรางแนวนอน ภาครัฐ
และมิ ใ ช ภ าครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพ
มากบางนอยบาง ไดเขามามีสวนรวมในการถักทอ
ผสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะไปสูสังคมสุขภาวะ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ ตองมีการ
บริหารจัดการเครือขายทางสังคม (Social Network
Management) แสวงหาภาคียุทธศาสตรและภาคี
เครือขายตาง ๆ เพือ่ กำหนดเปาหมายและแนวทาง
ในการทำงานรวมกัน พัฒนากลไกการประสาน
งานแบบพหุภาคี ในระดับพื้น ที่และระดับองคกร
ภาคี ต า ง ๆ ร ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพผู เ กี่ ย วข อ ง
ตลอดจนมีการบริหารความสัมพันธกบั ทุกภาคสวน
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก
และการมี ส ว นร ว ม รวมทั้ ง ทำให เ กิ ด การแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรคและตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความรูจากการ
ปฏิบัติ
แนวทางที่ทำใหเกิดระบบสุขภาพที่วางอยูบน
ฐานความรู (Knowledge-Based Health System)
และสรางใหการจัดการความรูเปนวัฒนธรรมของ
องคกรและภาคีเครือขายที่ผสมผสานอยูในวิถีการ
ทำงานทุกระดับ รวมถึงเปนตัวเชื่อมประสานงาน
ของแตละองคกรใหมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน จึง

ตองมุงไปที่การสงเสริม สนับสนุน เอื้ออำนวย
และเชื่อมประสานเครือขายวิชาการและเครือขาย
อื่ น ๆ เพื่ อ ร ว มกั น สร า งและจั ด การความรู ที่
เกี่ยวของกับการทำงานให ไดอยางมีคุณภาพและ
เพียงพอ
การสรางและการจัดการความรูต ามยุทธศาสตร
นี้ หมายถึง การพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนา
ระบบการทำงานอยางเปนเครือขาย การพัฒนา
ศักยภาพองคกรและบุคคล การพัฒนาองคความรู
วิทยาการและเทคโนโลยี การพัฒนาองคความรู
ที่เกิดจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
รู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การบั น ทึ ก
การวิเคราะห สังเคราะห การติดตามประเมินผล
การศึกษาวิจัย งานสรางชุดความรูที่ ไดจากการ
ดำเนินงานจริง การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ใชเปนแบบอยางแนวทางในการจัดการความรูดวย
วิ ธี ต า ง ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ท การพั ฒ นา
มาตรฐานการดำเนิ น งาน การพั ฒ นารู ป แบบ
การดำเนินงาน การเก็บรวบรวมและเผยแพรชุด
ความรู จึงเปนแหลงขอมูลความรูที่เปนประโยชน
ตอองคกรและภาคีเครือขาย และการพัฒนาวิธกี าร
เผยแพรความรู ทั้งในและนอกองคกร เปนตน

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมแบบบูรณาการ
แนวทางการดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร นี้
ไดแก นำหลักการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบ
บูรณาการ (Integrated Social Marketting
Communication) มาประยุกต ใช มีการกำหนด

ระเบียบวาระที่ตองสื่อสารใหสอดประสานไปกับ
กระแสสังคม โดยมีกระบวนการบริหารประเด็น
อยางเปนระบบ มีการสรางกระบวนการสื่อสาร
อยางมีสวนรวมโดยการเปดพื้นที่สาธารณะใหภาคี
เครื อ ข า ยร ว มเป น เจ า ของและใช สื่ อ สารถึ ง กั น
การขยายชองทางการสื่อสารใหครอบคลุมกลุม
เปาหมาย และสอดคลองกับพฤติกรรมการรับสื่อ
การพั ฒ นารู ป แบบและเนื้ อ หาการสื่ อ สารที่
เหมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมายและสอดคล อ งกั บ
อัตลักษณขององคกร
การสื่อสารทางสังคมจึงเปนเครื่องมือสำคัญ
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก
การมี ส ว นร ว ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู อ ย า ง
สรางสรรค และสรางความภาคภูมิใจรวมกันของ
องคกร ภาคีเครือขายตาง ๆ ที่รวมดำเนินงาน
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช แ นวทาง
การกำหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting) ให
สอดประสานกับกระแสสังคม การสรางเครือขาย
สื่ อ สารทางสั ง คมทั้ ง ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
ครอบคลุมทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อภาคประชาชน
สื่ อ พื้ น บ า น และสื่ อ ทางเลื อ กอื่ น ๆ รวมไปถึ ง
เครือขายองคกรวิชาชีพดานสื่อมวลชน สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
การสื่ อ สารทางสั ง คมของภาคี เ ครื อ ข า ยต า ง ๆ
และการเปดพื้นที่สาธารณะเพื่อใหเกิดการสื่อสาร
แบบหลากหลายชองทางที่เสริมพลังใหเกิดระบบ
สุขภาพที่ดี (Deliberative Communication for
Health)

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการ
ตามยุ ท ธศาสตร นี้ คื อ การบริ ห ารจั ด การ
อยางชาญฉลาด (Smart Management) หรือการ
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ ไดแก การทำงานที่
มีการกำหนดยุทธศาสตร ยุทธศิลป ยุทธวิธี แผน
ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน การอำนวยการ การ
สนับสนุน การประสานงาน การกำกับดูแลติดตาม
และประเมินผล การบริหารทรัพยากร การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง การบริหารและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขาย เพื่อ
ใหเกิดการบริหารงานที่เปนระบบ มีธรรมาภิบาล
เกิดการสรางคานิยมรวม (Core Values) ในการ
ทำงานที่ ดี ข องทั้ ง บุ ค ลากรในองค ก รและภาคี
เครือขาย ใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
โดยองค ก รทำหน า ที่ อ ำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ดวยวิธีการ
ที่ยืดหยุน คลองตัว ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปรงใสและตรวจสอบได ในขณะ
เดียวกันก็คำนึงถึงมิติดานมนุษ ยและวัฒนธรรม
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
ควบคูไปดวย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเปาหมายสูงสุดคือ การมี
สั ง คมสุ ข ภาวะ ผ า นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
การบริหารจัดการที่ดี (Good Management) พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
คื อ หลั ก ความคุ ม ค า หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมที่เนนการสรางนำซอม โดยใชยุทธศาสตร
หลักการมีสว นรวม หลักความโปรงใสและสามารถ หลัก คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ การเชื่อม
ตรวจสอบได หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม จึง โยงสามพลัง อันไดแก พลังสังคม พลังปญญา
มากำหนดเปนแนวทางการพัฒนาใหสามารถใช และพลั ง รั ฐ เข า ทำงานร ว มกั น และกำหนด
เปนภูมิคุมกันของภาคเศรษฐกิจและสังคมพรอม ยุทธศาสตร ในการดำเนินงาน ๔ ประการ คือ
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร (๑) การสานพลั ง ความร ว มมื อ ทางสั ง คม (๒)
การสรางความรูจากการปฏิบัติ (๓) การสื่อสาร
การตลาดเพื่ อ สั ง คมแบบบู ร ณาการ และ (๔)
การบริหารจัดการ

กรอบแนวคิดรวบยอด
ในการดำเนินงานตามแผนหลักฯ
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สังคมมีสุขภาวะเพิ่มขึ้น
เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสูสังคมสุขภาวะ
ยุทธศาสตรที่ ๑
การสานพลังความรวมมือ
ทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางและ
การจัดการความรู

พลังปญญา

พลังสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔
การบริหารจัดการ

พลังรัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๓
การสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมแบบบูรณาการ

• ธรรมนูญสุขภาพ • สมัชชาสุขภาพ • เอชไอเอ • สิทธิดานสุขภาพ
• พัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ
กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำเนินงานตามแผนหลักฯ

เครือ่ งมือสำคัญในการดำเนินงาน ไดแก
๑. กระบวนการธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕(๑) ๒๕(๒) ๒๕(๔) และ ๔๖-๔๘ ให
มี ร ะบบและกระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอเนือ่ งในการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและยุ ท ธศาสตร ด า นสุ ข ภาพอย า ง
ต อ เนื่ อ ง และมี ส ว นร ว มจากทุ ก ฝ า ยเพื่ อ เป น
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รวมถึงติดตามผล
และเผยแพรตอสาธารณะ ดังนั้น ธรรมนูญฯ จึง
เปนกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ซึ่ง
กระบวนการจัดทำธรรมนูญฯ ไดผานการรับฟง
ความเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั่วประเทศ

ทั้ ง นี้ ในป ๒๕๕๗ เป น ช ว งเวลาของการ
ทบทวนสาระของธรรมนูญฉบับที่ ๒ ใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ใ ห ท บทวนธรรมนู ญ
อยางนอยทุก ๕ ป เพื่อปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหสามารถนำไปเปนกรอบอางอิงและนำไปสู
การปฏิ บั ติ ไ ด ทุ ก ระดั บ คาดว า จะเสร็ จ สิ้ น ในป
๒๕๕๘
๒. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๑๕(๒) และ ๔๐-๔๔ ใหมีระบบและกระบวนการ
การกำหนดหลักเกณฑและกระบวนการสนับสนุน
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น และใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ดังนั้น
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” คือ กระบวนการ
ที่ ใ ห ป ระชาชน นั ก วิ ช าการและหน ว ยงานรั ฐ ที่
เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู
อยางสมานฉันท เพือ่ นำไปสูก ารเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมี
การประชุมอยางเปนระบบและมีสวนรวม
การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพมี ๓ แบบ ได แ ก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้งนี้ ได
กำหนดบทบาทของสมัชชาสุขภาพตอสังคม ดังนี้
(๑) เป น “พื้ น ที่ ส าธารณะ”เพื่ อ การแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู ข องภาคส ว นต า ง ๆ ใน
สังคม อีกทั้งรวมกันคนหาทางออกรวม
กันและนำไปสูขอเสนอเชิงนโยบายและ
ขอเสนอตอฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) เปน “กลไก” ในการผลัก ดัน นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือใหเกิดทาง
เลือกเชิงนโยบายที่เอื้อหรือสนับสนุนการ
สรางสุขภาวะของประชาชน
(๓) เปน “กระบวนการ” ประชาธิปไตยแบบ
มี ส ว นร ว ม กล า วคื อ การสนั บ สนุ น ให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ โดยอาศัยขบวนการ
ประชาสั ง คมมาขั บ เคลื่ อ นในลั ก ษณะ
“พหุภาคี”
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๓. กระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
จากนโยบายสาธารณะ
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐ ๑๑ ๒๕(๕) และ ๒๗(๓) ใหมีระบบ
และกระบวนการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตลอดจนหนุนเสริมใหเกิดการติดตามและประเมิน

๔. กระบวนการสงเสริมสิทธิและหนาที่ดาน
ผลระบบสุ ข ภาพแห งชาติ และการประเมิ น ผล
กระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ สุขภาพ
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(เอชไอเอ) ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
หมวดที่ ๑ สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ มาตรา
คสช. ไดออกประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธี ๑๒ กลาววา บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จากนโยบาย ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนเพียง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยครอบคลุมการทำ เพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือ
เอชไอเอ ใน ๔ แบบ คือ (๑) กรณีโครงการหรือ เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได ไปพรอม ๆ
กิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง กับการสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ แบบประคับประคองในประเทศไทย ซึ่งถือเปน
สุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแหงราช การแสดงเจตนาของบุคคลเพื่อกำหนดวิธีการดูแล
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (๒) กรณีการ รั ก ษาผู ป ว ยในวาระท า ยของชี วิ ต ซึ่ ง เป น การ
กำหนดนโยบายและการดำเนินกิจกรรมดานการ รับรองสิทธิของผูปวยที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
วางแผนพัฒนา (๓) กรณีที่บุคคลหรือคณะบุคคล (Right to self-determination) ที่จะขอตาย
รองขอใชสิทธิตาม มาตรา ๑๑ พ.ร.บ. สุขภาพ อย า งสงบตามธรรมชาติ ไม ถู ก เหนี่ ย วรั้ ง ด ว ย
แหงชาติใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เครือ่ งมือและเทคโนโลยีตาง ๆ
และ (๔) กรณี ก ารทำ เอชไอเอ เพื่ อ เป น
กระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น ของสั ง คมในระดั บ
ดังนั้น พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ชุมชนหรือทองถิน่ เพือ่ สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจ จึงไม ไดมีความหมายเพียงเรื่องของการบริการ
ที่จะเปนผลดีตอสุขภาพของประชาชนโดยไมอยู ดานการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น สิทธิดาน
ใน ๓ กรณีขางตน
สุขภาพจึงมีความหมายกวางกวาสิทธิที่จะไดรับ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุข (The right
เอชไอเอ (Health Impact Assessment: to health care) เชนกัน เพราะสิทธิดานสุขภาพ
HIA) จึงเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม (The right in respect of health) ยังรวมถึงสิทธิ
ในการวิเคราะหและคาดการณผลกระทบทั้งทาง ที่จะเขาถึงสุขภาพไวดวย (The right to health)
บวกและทางลบตอสุขภาพของประชาชนที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมอยางใด
สิทธิและหนาทีด่ า นสุขภาพตามมาตรา ๕ - ๑๒
อยางหนึ่งหรือหลายอยางหากดำเนินการในชวง บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ด า นสุ ข ภาพและ
เวลาและพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น โดยมี ก ารประยุ ก ต ใ ช สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายและมี ก ระบวนการมี นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งแตละมาตรา
สวนรวมอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ ตางมีสาระสำคัญที่มุงเนนในประเด็นเฉพาะ
ตัดสินใจที่จะเปนผลดีตอสุขภาพของประชาชนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
สานพลัง สรางสุขภาวะ



๕. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดวยชองทางอื่นๆ
นโยบายสาธารณะที่ดี คือนโยบายสาธารณะ
ที่นำไปสูความถูกตองเปนธรรม และประโยชนสุข
ของมหาชน ดังนั้น จึงไมควรรวบรัดใหไดขอเสนอ
เพื่อเสนอตอผูมีอำนาจ แตควรเนน ที่การมีสวน
รวมของทุกฝายอยางกวางขวางจนเกิดเปนความ
เขาใจตอสังคม (Social Understanding) เปน
คุณคาของสังคม (Social Value) เปนการปฏิบัติ
โดยสังคม (Social Practice) สวนขอเสนอเปน
ผลพลอยไดอยางหนึ่ง สช. ในฐานะสำนักงาน
เลขานุ ก ารจึ ง ได ส นั บ สนุ น การทำงาน โดยมี
สำนั ก งานประสานการพั ฒ นาสั ง คมสุ ข ภาวะ
(สปพส.) เปนกลไกการทำงานปฏิรูปประเทศไทย
ต อ เนื่ อ งจากสำนั ก งานปฏิ รู ป (สปร.) และ
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.)
ในอดี ต เพื่ อ ทำหน า ที่ ใ นการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน

คสช.

กลไกและงานสำคัญภายใต
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ. สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได
กำหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ที่เกิดผลเปน
รูปธรรมไว ๓ สวน ไดแก
๑. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
ซึ่งประกอบดวยกรรมการจำนวน ๓๙ ทาน มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในป ๒๕๕๗ ไดมอบ
หมายใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ ในฐานะ
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดำเนินงานภาย
ใตหนาที่และอำนาจใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕ และการสนับสนุน
การดำเนินงานสวนตาง ๆ ในความรับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการบริ ห ารสำนั ก งานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) ซึ่งประกอบดวย
กรรมการจำนวน ๘ ทาน คณะกรรมการชุ ด นี้

สงเสริมสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ

• นายกรัฐมนตรี : ประธาน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

ภาควิชาการ
คบ.

สมัชชาสุขภาพ
• เฉพาะพื้นที่
• เฉพาะประเด็น
• แหงชาติ

พหุภาคี
ภาคประชาชน
สช.

ภาครัฐ

• หนวยงานของรัฐ
ในกำกับนายกรัฐมนตรี

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ)
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพดวยชองทางอื่นๆ

ความเชื่อมโยงกลไกการทำงาน/บทบาทหนาที่ของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

รับผิดชอบงานเลขานุการของ คสช. และ
ดำเนิ นงานภายใตหนา ที่ แ ละอำนาจใน พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๓๙ คบ. ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้ง
และมาตรา ๑๓ (๗)
ภาครั ฐ และเอกชนที่ ด ำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
๓. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สุ ข ภาพ และดำเนิ น การเพื่ อให เ กิ ด การทำงาน
(สช.) เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ รวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธงี บประมาณ ดานสุขภาพ สำรวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูล
ภายใตการกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปน ตาง ๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพ เพื่อ
องคกรเลขานุการของ คสช. ซึ่งมีบทบาทหนาที่ จัดทำเปนรายงาน หรือเพื่อเปนประโยชน ในการ
และโครงสรางการบริหารจัดการ ดังนี้
ดำเนินการตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ดำเนินการเพื่อใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพ
๓.๑ บทบาท หนาที่หลัก
และสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้น ที่
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหบรรลุผลตาม
มาตรา ๒๗ กำหนดให ส ำนั ก งานมี ห น า ที่ แ ละ มติของ คสช. และปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ๆ ตามกฎหมาย
อำนาจ ดังตอไปนี้
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีและ คสช. มอบหมาย

นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

เลขาธิการ
ที่ปรึกษา สช.
ตรวจสอบภายใน
สำนักพัฒนาวิชาการ สำนักสมัชชา
และการจัดการ สุขภาพแหงชาติ
ความรู (สวค.)
(สสช.)

รองเลขาธิการ
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.)
สำนักสนับสนุน
ศูนยประสานงาน สำนักสงเสริมสิทธิ
การปฏิบัติการพื้นที่ การพัฒนาเอชไอเอ และหนาที่ดานสุขภาพ
(สปพ.)
(ศปก.)
(สส.)

สำนักการสื่อสารทางสังคม (สกส.)
สำนักยุทธศาสตร
แผน และประเมินผล (สย.)
สำนักอำนวยการ (สอ.)
งาน คสช./คบ.
งานตางประเทศ (ตปท.)
งานทรัพยากรบุคคล (บค.)

โครงสรางการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓.๒ โครงสรางการบริหารจัดการ
เพื่อใหเปนหนวยดำเนินการใหเปนไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร และเป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งได ว างโครงสร า งการบริ ห าร
จั ด การสำนั ก งานฯ ภายใน สช. มี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เป น หั ว หน า
สำนักงาน อีกทั้ง จัดใหมีที่ปรึกษาสำนักงานฯ
รองเลขาธิการ คสช. และหนวยงานระดับสำนัก
ศูนย งาน สำนักงานบริหารโครงการเฉพาะ และ
ได จั ด ตั้ ง สำนั ก งานประสานการพั ฒ นาสั ง คม
สุขภาวะ (สปพส.) ภายใตการกำกับดูแลจากคณะ
กรรมการกำกับการบริหารฯ (คปพส.) ซึ่งมีการ
ปรับใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจและระบบ
การบริหารจัดการเปนระยะ ๆ

๒. บูรณาการการสนับสนุนการใชเครื่องมือ
สมั ช ชาสุ ข ภาพ ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ และการ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ (เอชไอเอ)
ร ว มกั บ งานขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพระดับตำบล และบูรณาการกับงานของ
องคกรภาคียทุ ธศาสตร เชน กองทุนสุขภาพตำบล
แผนแม บ ทชุ ม ชน สภาองค ก รชุ ม ชน ตำบล
สุขภาวะ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนตน ทั้งนี้
โดยใชการสนับสนุนการพัฒนา “สมัชชาสุขภาพ
จังหวัด” (Provincial Health Assembly: PHA)
ที่ไดเริม่ มาแลว เปนเครือ่ งมือการทำงานบูรณาการ
ใหเปนรูปธรรม

๓. ปรับทิศทางการทำงาน เอชไอเอ เนนการ
พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือ สรางมาตรฐาน
งาน พั ฒ นาหลั ก เกณฑ กติ ก าต า งๆ พั ฒ นา
วิ ช าการ/จั ด การความรู พั ฒ นาคน และขยาย
ในการยกระดั บ การทำงานให มี ทิ ศ ทาง เครือขายทั้งในและตางประเทศ สรางความเขาใจ
และแนวทางการทำงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ และสนับสนุนการใชเอชไอเอในการพัฒนานโยบาย
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด สช. ได จั ดให มี ก ารระดม สาธารณะเพื่อสุขภาพใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นของทุกสวนที่เกี่ยวของในวันที่ ๒๒๔. ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาธรรมนูญ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรมแรมบานทายหาด
จ.สมุทรสงคราม และไดกำหนดเปนทิศทางและ วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ บนฐาน
แนวทางการทำงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ความรู และสรางการมีสวนรวมใหมาก เพื่อสราง
ความเปนเจาของและสรางการยอมรับใหมากขึ้น
รายละเอียด ดังนี้
โดยใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ
๑. เน น ทิ ศ ทางสนั บ สนุน การทำงานพั ฒ นา อย า งมี ส ว นร ว ม และการขยายผลธรรมนู ญ
และขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ สุขภาพในระดับพื้นที่
ในระดั บ พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามคำแนะนำของคณะ
๕. สนั บ สนุ น การทำงานพั ฒ นานโยบาย
กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ แบงเปนงานพื้นที่รอยละ ๖๐ และงาน สาธารณะเพื่อสุขภาพผานการแสดงบทบาทของ
คสช. และกลไกตาง ๆ ที่ คสช. แตงตัง้ เชน คณะ
สนับสนุนรอยละ ๔๐

ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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พ.ร.บ.สุขภาพฯ
สงเสริมสนับสนุน PHPP for HFA
พัฒนาธรรมนูญรอบ ๒
(Well being)
ธรรมนูญ
Good death
แกทุกข สรางสุข
สิทธิ
และอื่นๆ
คสช./คบ.
HIA
พัฒนาระบบ/กลไก/
commissions
เครื่องมือ/การสนับสนุน
กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ อื่นๆ
สมัชชาสุขภาพ
พื้นที่/ชุมชน/
ภาคีเครือขาย

สงเสริม
สิทธิ

CHIA

PHA
AHA/IHA

ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับพื้นที่

PHPP

500 ตำบล

การสนับสนุน
• การจัดการ (M)
• การจัดการความรู (KM) และพัฒนาศักยภาพ (CB)
• การสื่อสาร (SCOM/CCM) และเชื่อมโยงกับสากล
ภาพรวมงานเนนหนักในป 2557

ทำงานชุดตาง ๆ ในประเด็นสำคัญตาง ๆ เชน การ กับงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติให
พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน สุขภาพเด็ก เยาวชน เกิดผลสำเร็จมากขึ้น
และครอบครัว สุขภาพผูสูงอายุ อาหารกับสุขภาพ
๘. ตอยอดการสนับสนุนงานปฏิรูปประเทศ
เปนตน
ไทย โดยจัดทำ “โครงการสนับสนุนการพัฒนา
๖. พั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม นโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ” และการ
สุขภาวะในระยะทายของชีวิตใหแลวเสร็จ โดย จั ด ตั้ ง “สำนั ก งานประสานการพั ฒ นาสั ง คม
เน น การมี ส ว นร ว มของภาคี ยุ ท ธศาสตร และ สุขภาวะ” (สปพส.) เพือ่ เปนกลไกบริหารโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผน โดยจัดใหมี นี้ โดยจะทำงานเชื่อมประสานกับองคกรภาคีหลัก
กลไกการจัดการที่ดี รวมไปถึงการตอยอดงาน ตาง ๆ อยางใกลชิด
สงเสริมสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.
ฉบับนี้ ใหมากขึ้น
๙. ดำเนินการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
ทัง้ เรือ่ งการบริหารยุทธศาสตร การบริหารจัดการ
๗. สนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพแหงชาติ แผนงานและงบประมาณ การจัดองคกร การพัฒนา
ทั้งขาขึ้น (Developing) และขาเคลื่อน (Driving) สมรรถนะหลักรวมของบุคลากร การจัดการความรู
ในเชิงคุณภาพและมาตรฐาน เนนความเปนระบบ การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การสรางความรวมมือ
ยื ด หยุ น มี ส ว นร ว ม บนฐานวิ ช าการและการ กั บ ภาคี ยุ ท ธศาสตร ต า งๆ และการสื่ อ สารทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยใหน้ำหนัก สังคม
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) |
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)

สวนที่ ๒
ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
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ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดกำหนดใหมีกลไกในการดำเนินงาน เพื่อใหเกิด
รูปธรรมการทำงาน ประกอบดวย คณะกรรมการ
๒ ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
(คสช.) และคณะกรรมการบริ ห ารสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) เพื่อกำกับ
ดู แ ลการทำงานของสำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน นายพงศเทพ เทพกาญจนา
ดังนี้

๑. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดประชุมจำนวน ๔ ครั้ง
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใตหนาที่และอำนาจตาม
มาตรา ๒๕ และมาตราอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งแห ง
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในการ
ประชุ ม ๒ ครั้ ง แรกเป น การประชุ ม ที่ นายก
รัฐมนตรี (นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร) ไดมอบหมาย
ให นายพงศ เ ทพ เทพกาญจนา เป น ประธาน
กรรมการ และในอี ก ๒ ครั้ ง เป น การประชุ ม
ที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (พลเอก
ประยุทธ จัน ทรโอชา) มอบหมายให พล.ต.อ.
อดุลย แสงสิงแกว เปนประธานกรรมการ โดยมี
ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว

๑.๑ การจั ด ทำธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ
ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมี
คำสั่งที่ ๓/๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตาม
ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่ มี
นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธาน มีหนาที่จัดทำ
ยุทธศาสตรและแผนการติดตาม สนับสนุนการ
ดำเนิ น งานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ
ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรฯ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

รวมถึงสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพฯ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ไดขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการ
ดำเนิ น งานต า งๆ ภายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร ก าร
ผลั ก ดั น ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ (ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ซึ่ง
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ไดรับทราบ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีผลการดำเนิน
งานที่สำคัญ ๆ เชน (๑) ประสานการจัดทำแผน
ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่
คำนึงถึงทิศทางและสาระที่สอดคลองกับธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพฯ (๒) สนับสนุนการจัดทำ
และขยายผลธรรมนูญระบบสุขภาพเฉพาะพื้น ที่
(๓) ผลั ก ดั น ประเด็ น ในธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพฯ ใหเกิดการขับเคลื่อนผานเครื่องมืออื่นๆ
และ (๔) ศึกษาและทบทวนความรูจ ากกระบวนการ
ขับเคลื่อนการใชประโยชนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
จากที่ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใหทบทวนธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป เพื่อให
ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ มี ค วาม
สอดคลอง เทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจึงไดมีคำสั่งที่
๖/๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มี
นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน ซึ่งอยู
ระหวางการดำเนินงาน


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๒ จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและ
สนั บ สนุ น ในการจั ดให มี ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะพื้ น ที่ แ ละ/หรื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะประเด็น
๑.๒.๑ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒.๑.๑ การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้ ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ไดมีคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๕ แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เปน
ประธาน ทำหน า ที่ จั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตาม
เจตนารมณแหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ
ไดรายงานสรุปผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติไดทราบในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ เชน (๑) สมาชิก
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด มี ฉั น ทมติ ร ว มกั น ต อ
ประเด็นสาธารณะ รวม ๘ ประเด็น (๒) การมอบ
รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๑ จังหวัด ๑ พื้นที่
๑ กรณี (๓) การแสดงปาฐกถาพิเศษ (๔) การ
จั ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ในรู ป แบบ
“ลานสมัชชา” และ (๕) พิธีลงนามในปฏิญญา
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ : เรื่อง
ยุทธศาสตรรว มวาดวยการสนับสนุนระบบสุขภาวะ
ชุมชน เปนตน
๑.๒.๑.๒ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพ
ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมคี ำสัง่ ที่
๑/๒๕๕๗ แตงตัง้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมราชา ๒ โรงแรมปรินซพาเลซ
กรุงเทพมหานคร

แหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มี นายเจษฎา
มิ่งสมร เปนประธาน ทำหนาที่รับผิดชอบการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดรับ
ทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีกำหนดจัดในระหวางวันที่ ๑๗ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๒.๑.๓ การขับเคลื่อนและการติดตาม
การดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมีคำสั่งที่
๓/๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ ที่มี นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปน
ประธาน ทำหนาที่วางกลยุทธการขับเคลื่อนและ

ติดตามการดำเนินงาน แสวงหาความรวมมือจาก
หนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน
และการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ไปสูการปฏิบัติแบบมีสวนรวม ไดรายงานความ
กาวหนาในการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ไดทราบอยางตอเนื่อง
โดยในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติไดรบั ทราบความกาวหนาในการขับเคลือ่ น
การดำเนินงานฯ และมีมติเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ดังนี้
(๑) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วัน ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติใหเสนอมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ
สานพลัง สรางสุขภาวะ



จากโรงไฟฟาชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ
ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบและ
มอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรับไปดำเนินการ
ตามมติที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติ
ตามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๒ (ฝ า ยสั ง คมและ
กฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายใหคณะ
กรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) ประสาน
และติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ และรายงานให คสช. ไดทราบตอไป
ตามมติการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๖
(๒) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ไดบรรจุขอเสนอ
ต อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ ภายใต ก ารปฏิ รู ป
ประเทศไทย เปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาใน
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๖ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหเสนอมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ
๘ เรื่ อ ง “ข อ เสนอต อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ
ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” กราบเรียนนายก
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ดังนี้
• เสนอให ค ณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ โดยประธานกรรมการ (รองนายก
รั ฐ มนตรี ) พิ จ ารณานำกลไกและกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ และเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ สำหรั บ การพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
และเครื่องมือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว า ด ว ยการปฏิ รู ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปปรั บ ใช เ ป น
ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
ประเทศไทย โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนอยางกวางขวางในทุกระดับ เทาเทียมดวย
ความปรองดองและสมานฉันท
• เสนอให ค ณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติ โดยประธานกรรมการ (นายกรัฐมนตรี)
นำข อ เสนอต า ง ๆ ของคณะกรรมการปฏิ รู ป
(คปร.) และมติ ส มั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่

ประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ หองแกรนดฮอลล โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑ - ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑ มติ ไป
เปน สวนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อ
วั น ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ได มี ม ติ ใ ห เ สนอ
“ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการ
ปฏิ รู ป ประเทศไทย”ต อ คณะรั ก ษาความสงบ
แหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอตอ
สภาปฏิรปู แหงชาติและหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
พิจารณาไปปรับใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยเนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนอยางกวางขวางในทุก
ระดับ เทาเทียมดวยความปรองดองและสมานฉันท
(๓) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหเสนอมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหา
โฆษณาที่ ผิ ด กฎหมาย ของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ โดยใหมี
การดำเนินงาน ดังนี้
• มอบหมายให สช. ประสานการ
ดำเนินงานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
จั ด ทำแผนการขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมกัน
อยางเปนรูปธรรม
• ให เ สนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง
ชาติฯ พรอมแผนการขับเคลื่อนมติฯ ตอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแผน
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อประกาศเปนระเบียบวาระ

แหงชาติและ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนมติฯ ในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
(๔) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดรับทราบความ
กาวหนาในการติดตามการดำเนินงานของมติฯ ที่
ตองรายงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๗ จำนวน ๑๐ มติ
๑.๒.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
จากการที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติไดสรางความรวมมือในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในทศวรรษที่
๒ โดยเฉพาะการรวมกัน พัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial
Health Assembly: PHA) โดยในเบื้องตนไดมีการ
ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือแลว จำนวน ๖๓ จังหวัด
ใหการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการสมัชชา
สุขภาพจังหวัดไปแลว จำนวน ๕๑ จังหวัด ซึ่ง
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดรับทราบความ
กาวหนาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
๑.๒.๓ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวย แผนยุทธศาสตรระดับชาติ
วาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ พรอมแผนยุทธศาสตรฯ
โดยรายงานใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติได
ทราบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหเสนอ
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ระดับชุมชนสะสมมาตั้งแตป ๒๕๕๒ จำนวน ๒๖
พื้นที่ ตลอดจนความกาวหนาในการขับเคลื่อนการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน
และเอเซี ย แปซิ ฟ ค ซึ่ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติไดรับทราบความกาวหนาในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ
นนทบุรี

๑.๔ จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมี
กระบวนการในการพัฒนานโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร ฯ ดั ง กล า วต อ คณะรั ฐ มนตรี ยุทธศาสตร ดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายให ดำเนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งและมี ส ว นร ว ม
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ไปดำเนิ น การตาม จากทุกฝาย
ยุทธศาสตรฯ ที่เกี่ยวของตอไป

๑.๓ กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ ระบบ
สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพ
ที่ เ กิ ด จากนโยบายสาธารณะ ทั้ ง ระดั บ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมี
คำสั่งที่ ๒/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ที่มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เปน ประธาน มีหนาที่
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ กลไก
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด า น
สุ ข ภาพ โดยให ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข อง
พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการทบทวนประกาศ
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด า น
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได ใหการสนับสนุนการ
ดำเนิ น งานการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕(๘) แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติ
ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้น
เพื่อเปนกลไกที่เปนทางการรับผิดชอบใหเกิดการ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่บัญญัติไว ในพระราช
บั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ ฯ หรื อ เพื่ อ การพั ฒ นา
นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งในป
๒๕๕๗ ไดแตงตั้งกลไกการดำเนินงานที่สำคัญ
และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑.๔.๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๖ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ขั บ เคลื่ อ น
ประเด็น “ระบบสุขภาพชุมชน” โดยมีมติมอบหมาย
ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๖ พิจารณาบรรจุใหเปนหนึ่งในระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยใหแตงตัง้ คณะอนุกรรมการรางแผนยุทธศาสตร
ร ว มแห ง ชาติ วา ด วยระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน เป น
กลไกในการพั ฒ นาประเด็ น ฯ ที่ มี นพ.พลเดช
ปนประทีป เปนประธานอนุกรรมการ

๑.๕ เสนอแนะหรือใหคำปรึกษาตอคณะ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพ และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามที่ ไ ด เ สนอแนะหรื อ ให ค ำปรึ ก ษา
ดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชน
๑.๔.๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ทราบดวย

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
(๑) มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากร
ด า นสุ ข ภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑) มี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธาน
ทำหน า ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานตามมติ ส มั ช ชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวย การปฏิรปู การศึกษาสำหรับ
บุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปน
ดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย
(๒) มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการจัดประชุม
วิชชาการ ๙ ป สช. มี นพ.มงคล ณ สงขลา เปน
ประธาน เพือ่ ทำหนาทีจ่ ดั การประชุมวิชชาการ ๙ ป
สช.

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ไดรับทราบสรุปผลการประชุมวิชาการ “การคา
ระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗”
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
ดุสิต ปรินเซส ศรีนคริน ทร กรุงเทพฯ พรอม
ขอเสนอแนะจากการประชุมฯ ตอกระบวนการ
เจรจาการคาระหว า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ
สุขภาพและนโยบายสุขภาพจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา
ระหว า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ
และนโยบายสุขภาพ (คจ.สช.) ที่มี ดร.ศิรินา
ปวโรฬารวิทยา เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
เห็ น ชอบให เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ รั บ ทราบ
๑.๔.๓ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ ขอเสนอแนะจากการประชุมวิชาการดังกลาว และ
วัน ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติใหแตงตั้งคณะ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา
ทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ประชาชน มี นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปน
ประธาน ทำหน า ที่ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด ตั้ ง ๑.๖ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ
เขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชนตามหลั ก การสำคั ญ ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและ
ของขอเสนอการจัดตั้งฯ โดยเปดใหมีการรับฟง สำนักงาน
ความเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อสรางความเขาใจ
๑.๖.๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
และการยอมรับ และใหเสนอตอคณะรักษาความ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบอัตราการ
สงบแห ง ชาติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง เขต จ า ยเบี้ ย ประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร
สุขภาพเพื่อประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตามที่
ฝายเลขานุการเสนอ
สานพลัง สรางสุขภาวะ



๑.๖.๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติดังนี้
(๑) รับทราบรายงานการประเมินผล
การดำเนิ น งานของสำนั ก งานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (ประเมินผลภายนอก) ทัง้ นี้ ใหนำขอเสนอ
แนะที่ไดจากการประเมินผลฯ ดังกลาวไปพัฒนา
การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
(๒) รั บ ทราบผลการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑.๗ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กำหนดไวใน
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๗.๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ
วั น ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
(สช.) เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ
นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ เขารับการคัดเลือก
เปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ

๑.๘ การดำเนินการอื่นๆ
๑.๘.๑ การเขารวมเปน ที่ปรึกษา ประธาน
รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ ผูป ฏิบตั งิ าน
ในการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาและกรรมการ ในคณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ที่ปรึกษา คณะทำงาน ในคณะ


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน
(๓) ที่ปรึกษาและกรรมการ ในคณะ
กรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป สช.
(๔) ที่ปรึกษาและกรรมการ ในคณะ
กรรมการแผนยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาการศึ ก ษา
สำหรั บ บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพในศตวรรษที่ ๒๑
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
๑.๘.๒ การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(๑) ร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นการ
สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหว
สังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑
ประจำป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สานพลัง
คสช. คบ. คมส. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหว
สังคม เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูในพืน้ ที่ ครัง้ ที่ ๒
ประจำป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. คณะกรรมการบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแตเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คบ.) ที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน ไดมี
การประชุมจำนวน ๖ ครั้ง ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ภายใตหนาที่และอำนาจ ตามมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนี้

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
นนทบุรี

๒.๑ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ ห เ กิ ด การจั ด การที่ ดี มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตาม
อำนาจหนาที่

แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีระบบ
มีการวางแผนการใชงบประมาณ การใชจายงบ
ประมาณการควบคุมกำกับงบประมาณ เปนไป
อยางมีธรรมาภิบาล ตามพันธกิจของ สช.” โดย
ให สช. รับขอเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุง
๒.๑.๑ การกำหนดนโยบายตางๆ
(๑) การกำหนดแนวทางและวิ ธี ป ฏิ บั ติ (ราง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
เกี่ยวกับการงบประมาณ พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปน แหงชาติ วาดวยการงบประมาณ พ.ศ. .... ใหมี
ผูด ำเนินการวางระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ ความครอบคลุมและสอดคลองกับนโยบายฯ ขางตน
ภายในของสำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพ
ซึ่ง สช. ไดดำเนินการเสร็จสิ้นและไดนำ
แหงชาติ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะให สช.
ควรจัดทำระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ เสนอในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕
วางแผนและควบคุมงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารฯ จึงมี
สำนักงานอยางเปนลายลักษณอักษร จากเดิมที่มี มติ เ ห็ น ชอบประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ
การนำหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ สุขภาพแหงชาติ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยว
บริ ห ารงบประมาณตามระเบี ย บสำนั ก นายก กับการงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่ สช. เสนอ
รัฐมนตรีมาใชเปนแนวทางโดยอนุโลม ซึ่งคณะ
(๒) การกำหนดแนวทางการจัดทำคำขอ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได ใหนโยบายการ ตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ ๒๕๕๘
แหงชาติ (สช.) ไววา “ให สช. จัดทำหลักเกณฑ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติได
รายงานใหคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบถึง
กรอบคำขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ จั ด ส ง ให ส ำนั ก
งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และรายงานความ
คื บ หนาในขั้น ตอนต า ง ๆ ตามปฏิทิ นการจั ดทำ
คำของบประมาณฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และใน
การประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๗ ตามที่ ร องหัวหน า คณะรั ก ษาความสงบ
แหงชาติ และหัวหนาฝายกิจการพิเศษ (พล.ต.อ
อดุลย แสงสิงแกว) ประธานกรรมการสุขภาพ
แหงชาติเห็นชอบแลว
๒.๑.๒ การกำกับดูแลการดำเนินงานภายใต
แผนงาน/โครงการ
๒.๑.๒.๑ แผนการจัดการความรู
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะผูว จิ ยั โครงการการประเมินการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพภายใตการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ระหวางป พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ได เ สนอข อ เสนอแนะต อ การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สำคัญตอ
ยุทธศาสตรการทำงานของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
และเครื่องมือ ที่เสนอให สช. ควรจัดใหมีการ
จัดการความรู (Knowledge Management) และ
หน ว ยจั ด การความรู (In-house knowledge
management unit) นั้น


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สช. ไดนำเสนอนโยบาย
และแผนการจัดการความรู ของสำนัก งานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘) ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารฯ มีมติรับทราบและให สช.
นำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไป
พิ จารณาดำเนิ น การ กำกับ และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๒.๑.๒.๒ แผนบริหารและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
(๑) ในเรื่ อ ง “หลั ก การสำคั ญ
ในการบริ ห ารงานบุ ค คล ของสำนั ก งานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)”
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรม
การบริ ห ารฯ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๕ ได ใหนโยบายและหลักการใน
การบริหารงานบุคคลขององคกรรัฐที่ ไม ไดเปน
สวนราชการแบบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติโดยมอบหมายใหเลขาธิการไปศึกษาและ
พิจารณาเรื่องนี้ โดยนำความเห็นของกรรมการไป
ประกอบดวย นั้น เพื่อสนองตอบตอนโยบายและ
หลั ก การฯ ดังกล า ว สช. จึงไดจั ดทำประกาศ
หลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคลขึ้น โดย
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอจากพนักงาน นำมา
ประกอบการพิ จ ารณาในการจั ด ทำประกาศฯ
เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๖ ที่ มี ม ติ รั บ ทราบหลั ก การสำคั ญ ในการ
บริหารงานบุคคล โดยให สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาตินำความเห็นและขอเสนอแนะของ
กรรมการไปพิจารณาดำเนินการดวย

(๒) ในเรื่อง “การปรับเปลี่ยนกรอบ
จำนวนพนักงานในกลุมตำแหนงตาง ๆ ตามที่ฝาย
เลขานุการเสนอ และเห็นชอบใหปรับบัญชีอัตรา
เงินเดือนแนบทายระเบียบคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวย
การบริหารบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑”
ตามที่ สช. ไดวาจางทีป่ รึกษาในการ
ดำเนินโครงการศึกษาพยากรณอัตรากำลังและ
ค า ตอบแทนในอนาคตของ สช. โดยใชวิธีการ
ศึกษารวบรวมขอมูล และสัมภาษณผเู กีย่ วของ ได
เสนอให สช. ควรปรับกรอบจำนวนพนักงานใน
ตำแหนงวิชาการและปฏิบัติการใหเหมาะสมเพื่อ
รองรับภารกิจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปรับโครงสรางเงินเดือนใหสามารถ
แขงขันกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ ไดเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร โดย
เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบการปรับ
เปลีย่ นกรอบจำนวนพนักงานในกลุม ตำแหนงตาง ๆ
ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ และเห็นชอบใหปรับ
บัญชีอตั ราเงินเดือนแนบทายระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข
เพิ่มเติมตามขอเสนอของที่ปรึกษาฯ
(๓) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ป ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริ ห ารฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๗ ไดรับทราบผลการดำเนินงานตามแผน
พั ฒ นาบุ ค ลากร ป ๒๕๕๗ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นเรื่ อ งต า ง ๆ

ไดแก การบริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชนของบุคลากร
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ตามแผน การพัฒนาระบบงานที่สำคัญและจำเปน
และการสงเสริมสภาพแวดลอม บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคกร
๒.๑.๒.๓ แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได
รั บ ทราบการยกเลิ ก การดำเนิ น งานโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามแผนแมบท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พ.ศ.
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ และใหฝายเลขานุการพิจารณาจัด
ทำบั น ทึ ก ประมวลงานตามข อ เสนอแนะของ
กรรมการ
๒.๑.๒.๔ แผนและผลการดำเนินงาน
(๑) รายงานประจำป ๒๕๕๖
คณะกรรมการบริ ห ารฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ไดรับทราบรายงานประจำป ๒๕๕๖ โดย
ใหฝายเลขานุการไดตรวจพิสูจนอักษรและปรับ
ปรุงแก ไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ กอน
การดำเนินงานในขั้นตอนตอไป
(๒) ผลการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการ
บริหารฯ ไดรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของ
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่
รายงานเปนรายไตรมาส ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
สานพลัง สรางสุขภาวะ



๒๕๕๗ และในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อ
วัน ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗)
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๗) ตามลำดับ
และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบผลสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามแผนงานหลัก แผนการเงิน
และงบประมาณ ของ สช. ประจำปงบประมาณ
๒๕๕๗ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ - ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๗
(๓) ผลการดำเนินงานของสำนักงาน
ประสานการพั ฒ นาสั ง คมสุ ข ภาวะ (สปพส.)
คณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบสรุปผลการ
ดำเนิ น งานของสำนั ก งานประสานการพั ฒ นา
สังคมสุขภาวะ (สปพส.) จำนวน ๒ ครั้ง โดย
ครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรกในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ และในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบผลการ
ดำเนินงาน (ในเบือ้ งตน) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - สิงหาคม ๒๕๕๗
๒.๑.๓ การกำกับดูแลการดำเนินงานดานการ
บริหารจัดการ
๒.๑.๓.๑ ระบบควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายในตามมาตรา ๓๐ แหง พ.ร.บ. สุขภาพ
แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ใ ห ใ นทุ ก รอบป
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตองจัด


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ
บั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสำนั ก งาน และให
สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ บุ ค คล
ภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งดวย
ความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสำนักงานเสนอตอคณะกรรมการ
บริ ห ารฯ และคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สช.ไดจัดจางบริษัทเอกชนเปน ผูดำเนิน การวาง
ระบบควบคุ ม ภายในและตรวจสอบภายในของ
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ รับทราบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหฝายเลขานุการนำความเห็น
และข อ เสนอแนะของกรรมการไปพิ จ ารณา
ดำเนินการตอไป และในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ไดรบั ทราบ
รายงานของสำนักงานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ใน
ฐานะผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑.๓.๒ สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ของรองเลขาธิการฯ และพนักงาน ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๑ และประมวลการแกไขในฉบับที่ ๒ - ๗ ใน
ขอ ๒๓ กำหนดให สช. จัดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปของพนักงาน เพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหนง เลื่อน

เงิ น เดื อ นประจำป และในข อ ๒๔ กำหนดให
สำนั ก งานจั ดให มี ส วั ส ดิ ก าร ประโยชน เ กื้ อ กู ล
และคาตอบแทนอื่นแกพนักงานตามความจำเปน
และเหมาะสม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่เลขาธิการ
กำหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งในเดือนสิงหาคมของทุกป สช. จะจัด
ใหพนักงานดำเนินการประเมินตนเองตามแบบ
ฟอร ม ที่ ก ำหนดและแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำป
เพื่อพิจารณาเสนอตอเลขาธิการ
สำหรั บ ในป ๒๕๕๖ เลขาธิ ก ารได น ำ
เสนอผลการพิ จ ารณาการจ า ยเงิ น ค า ตอบแทน
พิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการ
และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ตอคณะกรรมการคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับทราบการ
จายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติ
งานของรองเลขาธิ ก ารและพนั ก งานสำนัก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
สำหรั บ ในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
บริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็ น ชอบให เ บิ ก จ า ย
คาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับการปฏิบัติงานแกรอง
เลขาธิ ก าร ประจำป ๒๕๕๗ ณ วั น ที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ และในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบ
ให เ บิ ก จ า ยค า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ น กั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗

๒.๒ อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำเนิน
งาน แผนการเงินและงบประมาณประจำป
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ
ตามมาตรา ๓๙ แหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารฯ
มีหนาที่อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำเนินงาน
แผนการเงินและงบประมาณประจำปของสำนักงาน
ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารฯ มีมติ
อนุมัติให สช. ปรับแผนงานหลัก แผนการเงินและ
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(กลางป) ตามเสนอ และในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๗ มี ม ติ
อนุมัติแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ
ของสำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ ฝ า ย
เลขานุการเสนอ และใหฝายเลขานุการรับความ
เห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา
ดำเนินการตอไป

๒.๓ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
และรายงานต อ คณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรา ๓๙ แหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารฯ
จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ แ ละ
รายงานตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ อยาง
น อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และเพื่ อให ก ารประเมิ น ผล
การดำเนินงานสามารถนำมาใชเปนประโยชน ใน
สานพลัง สรางสุขภาวะ



การพัฒนาการดำเนินงานของ สช. คณะกรรมการ
บริหารฯ จึงจัดใหมีการประเมินผลใน ๒ รูปแบบ
คื อ การประเมินผลภายในและการประเมินผล
ภายนอก
๒.๓.๑ การประเมินผลภายใน
ในป ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๗ ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก การรายงานการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
(การประเมินผลภายใน) โดยใหฝายเลขานุการนำ
ความเห็ น และข อ เสนอแนะของกรรมการไป
พิจารณาดำเนินการตอไป
สำหรับในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารฯ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ รับทราบแผนบริหารความ
เสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบให
ฝายเลขานุการรับความเห็นและขอเสนอแนะของ
กรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป และใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ รั บ ทราบแนวทางและแผน
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๗
(ประเมินผลภายใน)
๒.๓.๒ การประเมินผลภายนอก
สำหรับในป ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารฯ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการกรอบ
การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ
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ประชุม คบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ณ หองประชุมสานใจ ๓ ชั้น ๓
อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

กรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ประจำป ๒๕๕๖
(ประเมินผลภายนอก) โดยใหคณะผูประเมินผลฯ
นำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไป
พิจารณาดำเนินการ และคณะผูประเมินผลฯ ได
มานำเสนอความก า วหน า ฯ ต อ คณะกรรมการ
บริหารฯ อยางตอเนื่องในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได รั บ ทราบสรุ ป ผลการ
ประเ มิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
(ประเมินผลภายนอก) ในเบื้องตน และในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการรายงานการประเมิน
ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ (ประเมินผล
ภายนอก) ฉบับสมบูรณ โดยใหฝายเลขานุการ
ร ว มกั บ คณะผู ป ระเมิ น ผลฯ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
แกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ
ให เ สร็ จ สิ้ น ก อ นจั ด ส ง ให กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตอไป

สำหรั บ ในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
บริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็ น ชอบให จั ด จ า ง
ที ม ประเ มิ น ผลภายนอกและรั บ ทราบผล
การประเมิ น ผลจากคณะสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ในปงบประมาณ
๒๕๕๗ รวมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับ
การประเมินผลภายนอก สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖ ทำ
หน า ที่ ค ณะกรรมการกำกั บ การประเมิ น ผล
ภายนอกฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่
ฝายเลขานุการเสนอ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสานพลัง คสช. ขับเคลื่อน
นโยบาย เคลื่อนไหวสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
พื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นครศรีธรรมราช

ประธานอนุกรรมการฯ และในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมี
๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ มติเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป
ตามมาตรา ๓๙ แหง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๗ ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินฯ เสนอ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารฯ
จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ ๒.๕ การเขารวมเปนที่ปรึกษา ประธาน
เลขาธิการฯ ในทุกปนับแตวันที่เลขาธิการฯ ได รองประธาน กรรมการ อนุ ก รรมการ
ลงนามในสัญญาจาง โดยไดกำหนดขั้นตอนการ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในการดำเนิ น งานต า ง ๆ ที่
ประเมินฯ ไว ในระเบียบวาดวยการประเมินผล แตงตั้งขึ้น ในป ๒๕๕๗
การปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/ แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ๒.๖ การรวมแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารพัฒนา
งานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหจัดหา สวนรวม
บุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการประเมินผลการ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการสานพลัง คสช.
ปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคมเพื่อการแลก
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พรอมทัง้ เปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๗
แตงตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระหวางวัน ที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ
ของเลขาธิการฯ โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานพลัง สรางสุขภาวะ



แผนงานธรรมนูญสุขภาพ | แผนงานสมัชชาสุขภาพ | แผนงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ |
แผนงานสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสุขภาวะ | แผนงานการบริหารจัดการเครือขาย |
แผนงานจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ | แผนงานการสื่อสารทางสังคม |
แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ | แผนงานบริหารจัดการ | การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
โดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ |
โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสังคมสุขภาวะ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

สวนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

แผนงานธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ถือกำเนิดขึน้ ภายใตบทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปรากฏการณ
ใหม ข องการพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในการสร า ง
เป า หมายและยุ ท ธศาสตร กำหนดเป น ภาพ
พึงประสงคของระบบสุขภาพในอนาคตจากการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน เปนการกำหนดทิศทาง
กรอบกติกา ขอตกลง เจตจำนงรวม หรือพันธ
สั ญ ญาเพื่ อ นำไปสู สุ ข ภาวะที่ ดี ข องคนในสั ง คม
ร ว มกั น ในป ง บประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ภายใต
แผนงานธรรมนูญระบบสุขภาพ มีการดำเนินงาน
ใน ๓ สวน ไดแก
๑) การขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) การทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แห ง ชาติ ซึ่ ง เป น การเริ่ ม กระบวนการตาม
บทบั ญ ญั ติ ใ น พ.ร.บ.สุ ข ภาพฯ ที่ ใ ห ท บทวน
อยางนอยทุกหาป เพื่อใหสอดคลองกับบริบทและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบครบวงจร

๑. การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกอบดวยการดำเนินงานใน ๓ สวนไดแก

๑.๑ การดำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล เพื่อ
ขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ
มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปน ประธาน เปน
กลไกหลั ก ในการติ ด ตาม รั บ ฟ ง และให
ขอเสนอแนะตอกระบวนการขับเคลื่อน นับแตมี
การประกาศธรรมนูญฉบับแรก
คณะกรรมการฯ ไดจัดการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได
ประมวลผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ใน
ชวงเกือบ ๕ ปทผี่ า นมา และมอบหมายใหมกี ารจัด
ทำสรุปผลการดำเนินงานเปนเอกสารเผยแพรตอ ไป
การประชุมกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
การดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๓/๕๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม
สานใจ ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๑.๑.๒ มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตรรวม
ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน ซึง่ ใชหลักการ
แหงชาติ ในป ๒๕๕๗ ที่สำคัญ ไดแก
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
๑.๑.๑ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖,๖๗,๘๐(๒),๘๗(๑) และ
สุขภาพ ๒ เรือ่ งสำคัญผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๖ โดยอางอิงหลักการและเปาหมายสำคัญ ที่ ใหความสำคัญกับชุมชน ทั้งในมุมมองของสิทธิ
จากธรรมนูญสุขภาพฯ จนไดฉัน ทมติเพื่อนำไป ชุมชน การร ว มกำหนดนโยบายพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพตอไป ไดแก
การมี ชุ ม ชนเข ม แข็ ง และตำบลจั ด การสุ ข ภาพ
๑.๑.๑.๑ มติ ๖.๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบ เขมแข็ง
สุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งอางอิง
สาระสำคั ญ จากธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพ
๑.๑.๒ ปรับยุทธศาสตรการขยายผลธรรมนูญ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแก การพัฒนาขอเสนอ สุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยสานพลังการทำงานกับ
การปฏิ รู ป ระบบหลั ก ประกั น ด า นสุ ข ภาพ ที่ ใ ห ภาคียุทธศาสตรมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได
ครอบคลุมไปถึงหลักประกันสุขภาพของทุกคน ที่ กำหนดหลักคิดในการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
อยูบนผืนแผนดินไทย ตามหลักการในหมวด ๓ ใหเกิดประสิทธิภาพ บนหลักการประชาธิปไตย
และการเสนอการปฏิรูประบบสรางเสริมสุขภาพ แบบเครือขาย ประกอบดวย ๕ หลักสำคัญ คือ
๑.๑.๒.๑ สรางใหเกิดการทำงานทีป่ ระสาน
การป อ งกั น โรคและการจั ด การกั บ ภั ย คุ ก คาม
สุขภาพในทิศทางระบบสุขภาพ “สรางนำซอม” เชื่อมโยงกับองคกรหรือภาคีจากหลากหลายภาค
ซึ่งเปนหลักการในหมวด ๔ การสรางเสริมสุขภาพ สวน
๑.๑.๒.๒ การทำงานกับกลุมเครือขายตอง
รวมถึงการนำหลักการ เปาหมายและมาตรการใน
หมวด ๖ การบริการสาธารณสุขและการควบคุม เปนการทำงานที่สรางใหเกิด “การเห็นคุณคารวม
คุณภาพ ที่มุงเนนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ใชทรัพยากรรวมกัน”
๑.๑.๒.๓ ธรรมนูญสุขภาพฯ ไมใชมิติทาง
และนำมาตรการในธรรมนูญสุขภาพฯ ที่ระบุวา
“รัฐไมพึงใหการสนับสนุน หรือสิทธิพิเศษทางภาษี อำนาจ ไมมีอำนาจเหนือกัน ตองเกื้อกูลซึ่งกัน
และการลงทุน กับบริการสาธารณสุข ที่มุงเนนผล และกัน
๑.๑.๒.๔ รับผลประโยชนรว มกัน ไมผกู ขาด
ประโยชนทางธุรกิจ” สรางขอเสนอเพื่อปองกัน
ผลกระทบจากบริการสุขภาพเชิงธุรกิจที่เพิ่มมาก วาเปนของใคร
๑.๑.๒.๕ กำหนดวิธีการทำงานรวมกัน (มี
ขึ้น นอกจากนั้น ยังสงเสริมการพัฒนาและใชการ
แพทย แ ผนไทย การแพทย ท างเลื อ ก และภู มิ กรอบ กติกา แผนการทำงานรวมกัน)
ปญญาทองถิ่น ดานสุขภาพที่เปนไปตามหมวด ๘
ในป ๒๕๕๗ สช. ไดสนับสนุนกระบวนการจัด
ของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ ดวย
ทำธรรมนู ญ สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ร ว มกั บ องค ก ร


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๘ อุดรธานี จัดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๑๐๙ แหง ดำเนินการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สูการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพตนแบบ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนภาลัย
อุดรธานี

ภาคี โดยลงนามข อ ตกลงความร ว มมื อ “การ
ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ สูก ารพัฒนา
ตำบลจัดการสุขภาพตนแบบ” รวมกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เขต ๘ อุดรธานี
และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ๑๐๙ ตำบล
สนับสนุนการทำงานรวมกับ สปสช.เขต ๖ ระยอง
๑๒๐ ตำบล สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต ๒ ราชบุรี สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพโรงเรียน ใน ๖๐ โรงเรียน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปตตานี และสมัชชาสุขภาพ
จั ง หวั ด ป ต ตานี ๔ ตำบล และสนั บ สนุ น สำนั ก
ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล จ.สงขลา ขยาย
พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพฯ ๑๐ ตำบล

๑.๑.๓ สนั บ สนุ น การประเมิ น เสริ ม พลั ง
ขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ ผานกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อเสริมศักยภาพกระบวนการขับ
เคลื่ อ นธรรมนู ญ สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ โดยที ม
นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป น การ
ดำเนินงานในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รวมกับแกนนำ
ในพื้น ที่ที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพแลว ๔๒
แหง ที่ประกาศใชตั้งแตป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ โดยมี
เป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาศักยภาพแกนนำพื้น ที่ ใหมี
สมรรถนะในการประเมินตนเองเพื่อการขับเคลื่อน
ธรรมนูญฯ และพัฒนารูปแบบการประเมินแบบ
เสริ ม พลั ง เพื่ อ รองรั บ คุ ณ ภาพการขยายพื้ น ที่
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นดวย
สานพลัง สรางสุขภาวะ



เวที อ บรมและศึ ก ษาดู ง านการจั ด ทำธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
เฉพาะพื้น ที่และวางแผนปฏิบัติการระดับพื้น ที่ ภายใต
โครงการ “ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีก่ ารพัฒนา
ตำบลจัดการสุขภาพตนแบบรวมกับภาคียุทธศาสตร” โดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) รวมกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๘ อุดรธานี
วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพชรบูรณ

เวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพและหารือการขับเคลื่อน
พืน้ ทีจ่ ดั การตนเองดานสุขภาพ และการขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ในพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนบน วัน ที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๕๗ ณ หอ งประชุม
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลท า สี อ.หนองแสง
อุดรธานี

เวที ส รุ ป บทเรี ย นการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) รวมกับสำนักงานหลักประกัน สุขภาพ
แห ง ชาติ เ ขต ๖ ระยอง วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๖ ระยอง

เวที ถ อดบทเรี ย นการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๖
ระยอง ระหว า งวั น ที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ
โรงแรมสตาร ระยอง

เวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
“คืนความสุขใหชุมชน ดวยธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนเพื่อ
ลูกหลานของเรา” โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห ง ชาติ ร ว มกั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต ๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ราชบุรี



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๒ การจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
นับแตป ๒๕๕๒ เปนตนมา มีการประกาศใช ธรรมนู ญ สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ป ระกาศใช ใ นป
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ ฉบับ ไดแก
ทองถิ่น และชุมชน แลวจำนวน ๘๐ ฉบับ เปน

บางสวนของรูปเลมธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

ตารางแสดงพื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ประกาศใชป ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ ฉบับ
พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพภาคเหนือ (๒ ฉบับ)
จังหวัด
๑. นาน
๒. พะเยา

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ
๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาเหลือง อ.เวียงสา
๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.แมใส อ.เมือง
พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพภาคใต (๓ ฉบับ)

จังหวัด
๑. สงขลา

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ
๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ
๒. ธรรมนูญสุขภาพหมูบานสามคลอง ต.ทาขาม อ.หาดใหญ
๓. ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืน อ.เมืองสงขลา
สานพลัง สรางสุขภาวะ



พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพภาคตะวันออก (๓๐ ฉบับ)
จังหวัด
๑. ฉะเชิงเทรา

๒. ตราด
๓. สระแกว
๔. ชลบุรี

๕. จันทบุรี
๖. สมุทรปราการ

๗. ระยอง



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทาขาม อ.บางปะกง
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดอนทราย อ.บานโพธิ์
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางสวน อ.บางคลา
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองไมแกน อ.แปลงยาว
ธรรมนูญสุขภาพ ต.กอนแกว อ.คลองเขื่อน
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หวยแลง อ.เมือง

๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานแกง อ.เมือง
๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ
๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานปก อ.เมือง
๑๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองเสือชาง อ.หนองใหญ
๑๒. ธรรมนูญสุขภาพอาวอุดม ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา
๑๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว
๑๔. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางสระเกา อ.แหลมสิงห
๑๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
๑๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง
๑๗. ธรรมนูญสุขภาพ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง
๑๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
๑๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย
๒๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางบอ อ.บางบอ
๒๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองสวน อ.บางบอ
๒๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองดาน อ.บางบอ
๒๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.เทพารักษ อ.เมือง
๒๔. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางโปรง อ.เมือง
๒๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางแกว อ.บางพลี
๒๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางเสาธง อ.เสาธง
๒๗. ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองปรือ อ.บางพลี
๒๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางพลีนอย อ.บางพลี
๒๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางปูใหม อ.เมือง
๓๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ซากบก อ.บานคาย

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕ ฉบับ)
จังหวัด
๑. อุดรธานี

๒. สกลนคร

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ
๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสวาง อ.หนองแสง
๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานหยวก อ.น้ำโสม
๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงเย็น อ.บานดุง
๔. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาพู อ.เพ็ญ
๕. ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองสกลนคร อ.เมือง

๑.๓ การสื่อสารเพื่อสรางการยอมรับใน ๑.๓.๔ จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ “ก อ ร า ง สร า ง
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพทุกระดับ เคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” ซึ่งเปนหนังสือ
๑.๓.๑ เริ่ ม การพั ฒ นาโครงการสื่ อ สาร
สาธารณะธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพและการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี
สวนรวม จำนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๑.๓.๑.๑ โครงการการจัดทำขอมูลและ
การสื่ อ สารสั ง คมผ า นสื่ อ ต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพฯ
๑.๓.๑.๒ โครงการพัฒนาเว็บไซต การ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี
สวนรวม
๑.๓.๑.๓ โครงการการสนับสนุนการสือ่ สาร
ธรรมนูญสุขภาพฯดวยเครือขายสื่อสังคมออนไลน
๑.๓.๒ เผยแพรประสบการณและเรื่องเดน
ของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่แตละแหง ผาน
ชองทางการสื่อสารของ สช. อยางตอเนื่อง เชน
คอลัมนลายแทงสุขภาพ ซึ่งเปนคอลัมนประจำใน
หนังสือพิมพสานพลัง อปท.นิวส สถานีวิทยุและ
โทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (Health Station)
๑.๓.๓ จัดทำวีดทิ ศั น “ธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที”่
ฉบับการตนู เผยแพรทงั้ ทางเว็บไซต และสนับสนุน
ใหพื้นที่ที่สนใจ

ที่ไดจากกระบวนการจัดการความรู บทเรียนจาก
การมีและใชธรรมนูญสุขภาพใน ๖ พื้นที่ ไดแก
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ (๑) ตำบลชะแล อำเภอ
สิ ง หนคร จั ง หวั ด สงขลา (๒) อำเภอสู ง เม น
จั ง หวั ด แพร (๓) ตำบลแม ถ อด อำเภอเถิ น
จังหวัดลำปาง (๔) ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ (๕) ตำบลริมปง อำเภอเมือง
จั ง หวั ด ลำพู น และ (๖) ตำบลเป อ ย อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

หนังสือชุด “กอ-ราง-สราง-เคลื่อน” บทเรียนธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ ๖ พื้นที่
สานพลัง สรางสุขภาวะ



๑.๓.๕ จัดทำตนฉบับแนวปฏิบัติ (Guideline) ของชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และผู ที่ ส นใจจั ด ทำ
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ในชื่อ “ธรรมนูญสุขภาพ...
พลังของชุมชนกำหนดอนาคตตนเอง”
๑.๓.๖ สนับสนุนสถาบันพระปกเกลาทำการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะผาน
กระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบร ว มไตร ต รอง
(Deliberative Democracy)
๑.๓.๗ จั ด เวที สช. เจาะประเด็ น หั ว ข อ
“Restart ประเทศไทย : ทศวรรษใหมนโยบาย
สุขภาพ” ที่อุทยานการเรียนรู กรุงเทพฯ นำเสนอ
สถานการณ ๑๐ ปขางหนา ทางเลือกภาพอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้น ที่เปนผลการศึกษาภายใตโครงการ
ศึ ก ษาและทบทวนความรู จ ากกระบวนการ
ขับเคลือ่ นใชประโยชนธรรมนูญสุขภาพฯ พรอมทัง้
เสนอทางนโยบายเพื่ อ เสนอแนวทางนำสู ภ าพ
อนาคตทีพ่ งึ ประสงคซงึ่ เปนระเบียบวาระ “ขอเสนอ
ต อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพภายใต ก ารปฏิ รู ป
ประเทศไทย” ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖

๒. การสนับสนุนกลไกและ
กระบวนการทบทวนธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
กระบวนการทบทวนธรรมนูญวาดวยสุขภาพ
แหงชาติ ในชวงป ๒๕๕๗ หลังจากชุดความรูจาก
โครงการศึกษาการทำงานวิชาการรวมกันระหวาง
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ใน
โครงการศึกษาและทบทวนความรูจ ากกระบวนการ
ขั บ เคลื่ อ นใช ป ระโยชน ธ รรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบดวย
๓ โครงการยอย รวม ๑๐ เรื่อง ไดแก ๑) การ
ประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติไปใช ในการขับเคลื่อน
ระบบสุ ข ภาพและสั ง คมไทย ๒) การศึ ก ษา
ทบทวนสถานการณ ร ะบบสุ ข ภาพรายหมวด
๙ หมวดโดยเชื่อมโยงกับธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๓) การศึกษา
ภาพอนาคตของระบบสุ ข ภาพ เสร็ จ สิ้ น โดย
สมบูรณ มีการผลิตเปนรูปเลมและเปนฐานทุน
สำคัญในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับตอ
ไปดวย

ระหวางที่การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน
ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่มี นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปน
ประธานกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติเห็นชอบเมื่อวัน ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ยังไมเสร็จสิ้น เนื่องจากสถานการณบานเมืองที่
เวที สช. เจาะประเด็น หัวขอ “Restart ประเทศไทย : ไมเอื้ออำนวย สช.ในฐานะฝายเลขานุการจึงใช
ทศวรรษใหมนโยบายสุขภาพ” วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
รูปแบบการปรึกษาหารือคณะทำงานผูทรงคุณวุฒิ
ณ อุทยานการเรียนรู กรุงเทพมหานคร
ทบทวนธรรมนูญฯ อยางตอเนื่อง จนสามารถยก
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๒) ทำไมจึงอยากใหเปนเชนนั้น ๓) ทำอยางไร
จึงจะไปถึงภาพนั้นได และ ๔) ใครควรเกี่ยวของ
และมี บ ทบาททำให เ กิ ด ภาพนั้ น จริ ง เป น การ
จั ด กระบวนการกั บ กลุ ม ประชากรที่ ไ ด จ ากการ
สุมตัวอยางตามหลักสถิติ จากทั่วประเทศ ๕ เวที
สช.ไดประสานกับสถาบัน พระปกเกลา ซึ่งเปน
๒.๑ การประสานที ม วิ ช าการรายกลุ ม หนวยงานที่มีความรูและประสบการณเพื่อเปน
ประเด็ น โดยไดประสานการดำเนินงานเพื่อ หน ว ยจั ด กระบวนการดั ง กล า ว รวมถึ ง การรั บ
คนหาประเด็นที่ควรนำเสนอเพื่อทบทวนธรรมนูญ สุมตัวอยางประชากร
สุขภาพรายประเด็นที่เนนกระบวนการทำงานกับ
ผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกภาคสวน ในป ๒๕๕๗ ได ๒.๓ การจัดกระบวนการลูกขุน พลเมือง
ประสานการดำเนินงานแลวใน ๔ ประเด็น ไดแก (Citizen Jury) เป น การรั บ ฟ ง ความเห็ น
๑) สุ ข ภาพในมิ ติ ท างจิ ต ๒) การคุ ม ครอง รู ป แบบใหม ที่ น ำมาใช กั บ ประเด็ น ที่ มี ค วามคิ ด
ผูบริโภค ๓) ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ และ แตกต า ง และต อ งการความคิ ด เห็ น จากกลุ ม
๔) ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (ที่ ค รอบคลุ ม องค
ประกอบ ๖ ดาน : Six Building Blocks ของ
องคการอนามัยโลก ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันควบคุมโรค การบริการสุขภาพ การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนดานสาธารณสุข การเงิน
การคลั ง ด า นสุ ข ภาพ การสร า งและเผยแพร
องคความรู และขอมูลสุขภาพ และการอภิบาล
ระบบสุ ข ภาพ) และประสานนั ก วิ ช าการเพื่ อ
ดำเนินงานในเรื่อง ปจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health: SDH) และ
สุขภาพในมิติทางปญญา (Spiritual health) ตอ
ไป

รางแผนทางเดินและแนวทางการดำเนินงานเพื่อ
ทบทวนธรรมนูญสุขภาพฯ ในชวง ป ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ โดยมีการเตรียมความรูแ ละกระบวนการมี
สวนรวมในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพฯ แลว
ดังนี้

๒.๒ การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
(Public Deliberation) เปนกระบวนการ
รับฟงความเห็น และขอเสนอตอภาพอนาคตของ
ระบบสุขภาพที่พึงประสงควา ๑) ตองการเห็น เอกสารแนะนำกระบวนการลูกขุน พลเมือง (Citizen
ภาพอนาคตระบบสุ ข ภาพไทยเป น แบบไหน Jury) ประกอบการจัดกระบวนการลูกขุนพลเมือง
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ประชุมหารือการดำเนินงานรวมกับสถาบัน พระปกเกลาเตรียมการถอดบทเรียนการจัดทำ Citizen Jury วัน ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

ประชากรจากการสุมตัวอยางที่เรียกวา “ลูกขุน”
หลังจากไดรับฟงขอมูลและหลักฐานของแตละรูป
แบบแนวคิดที่แตกตางจาก “พยาน”ที่เปนผูมีชุด
ความรู ใ นรู ป แบบนั้ น ๆ ในป ๒๕๕๗ เป น ช ว ง
การเตรี ย มการ ซึ่ ง มี ก ารดำเนิ น งานแล ว ดั ง นี้
๑) จัดทำสื่อแอนิเมชั่น (animation) เพื่อสื่อสาร
ทำความเขาใจกระบวนการลูกขุนพลเมือง ๒) ได
ตนฉบับสื่อสิ่งพิมพเพื่อทำความเขาใจกระบวนการ
ลู ก ขุ น พลเมื อ ง ๓) ได แ ต ง ตั้ ง และจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการจั ด กระบวนการลู ก ขุ น พลเมื อ ง
ประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาวในผูส งู อายุ
๔) แตงตัง้ และจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
กระบวนการลูกขุนพลเมืองประเด็นการจัดระบบ
การดู แ ลระยะยาวในผู สู ง อายุ โดยกลไกคณะ
กรรมการฯทั้งสองชุดเปนกลไกหลักในการทำงาน
ในการจัดกระบวนการลูกขุนพลเมือง เรื่องระบบ
การดูแลระยะยาวในผูสูงอายุ ๕) ไดประสานกับ
ชมรมนั ก วิ จั ย ไทยเพื่ อ ความสุ ข ชุ ม ชนเรื่ อ งการ
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กำหนดกรอบประชากรและออกแบบการสุ ม
ตั ว อย า ง ๖) ได จั ด ทำข อ ตกลงกั บ สถาบั น
พระปกเกล า ในการทำการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Operational research) ถอดชุดความรูจากการ
ใชกระบวนการลูกขุน พลเมือง เปนความรูจาก
เครื่องมือรับฟงความเห็นแบบใหมดวย

๓. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบครบวงจร
๓.๑ การจัดทำขอเสนอนโยบายตอคณะ
รัฐมนตรี
ในป ๒๕๕๗ สช.ไดจัดทำขอเสนอนโยบายตอ
คณะรัฐมนตรี ๒ เรื่อง ไดแก
(๑) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๕
เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ
จากโรงไฟฟ า ชี ว มวล ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห
ความเห็นชอบ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พรอมแผน

ปฏิบัติการขับเคลื่อนมติและมอบหมายหนวยงาน
ที่ เ กี่ย วขอ งรับไปดำเนินการตามมติ ที่เ กี่ ยวข อง
ยกเวนประเด็นการหามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใน
โรงไฟฟ า ชี ว มวล [ตามมติ ข อ ๑.๔(๘)] และ
ประเด็นการใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ [ตามมติขอ ๑.๖(๒)] โดยมอบกระทรวง
พลังงาน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งรั บ ไปพิ จ ารณาประเด็ น ดั ง กล า วว า จะ
สามารถดำเนิ น การได ห รื อไม เ พี ย งใด หรื อ มี
แนวทางใดที่เหมาะสม และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
(๒) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๕
เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการ
เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบเมือ่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และมอบหมายให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ไป
ดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของ โดยใหอยูภายใต
กระบวนการของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

แถลงขาวความคืบหนาการพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน หัวขอ “คสช.เคาะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน”
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสุชน ๓ ชัน้ ๓
อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

๒๕๕๗ เพื่อเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติและหนวย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณาดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่ตอไป

๓.๒ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุ ข ภาพแบบผ า นกลไกคณะกรรมการ
ระดั บ ชาติ ที่ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง
นอกจากนั้น ยังมีขอเสนอนโยบายตอคณะ ชาติแตงตั้ง

รักษาความสงบแหงชาติ อีก ๒ เรื่อง ไดแก
(๑) การจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน
ซึ่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ได อ นุ มั ติ ใ ห
ดำเนินการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เมื่อ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๒) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
๖ มติ ๘ เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพภายใต
การปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม

ในป ๒๕๕๗ มีผลการดำเนินงานของคณะ
กรรมการชุดตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการสุขภาพ
คนพิการ คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและ
ติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผล
กระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ และคณะ
กรรมการกำลังคนดานสุขภาพ และคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาการศึกษาสำหรับ
บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ดังนี้
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓.๒.๑ คณะกรรมการสุ ข ภาพคนพิ ก าร
มุงสนับสนุนผลจากงานวิจัย ชุดโครงการตาง ๆ
ไปสูการขอเสนอแนวทางการสนับสนุน ฟนฟู คน
พิการใหสามารถเขาอยู ในสังคมได ดังนี้
๓.๒.๑.๑ มีการรายงานความกาวหนาของ
โครงการศึกษา รวม ๔ เรื่อง ไดแก การแกไข
ระเบี ย บการออกบั ต รประจำตั ว คนพิ ก ารเชิ ง
ประจักษ การทบทวนชุดสิทธิประโยชนและการ
เขาถึงบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ การ
พัฒนาระบบบริการเครื่องชวยฟง และการพัฒนา
ระบบบริการขาเทียม
๓.๒.๑.๒ มีการรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตามชุดโครงการตาง ๆ ไดแก เรื่อง
คนพิการทางสติปญญา อุปสงค อุปทาน และ
รูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัด
บริ ก ารการฟ น ฟู ส มรรถภาพสำหรั บ เด็ ก พิ ก าร
การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรูเ พือ่ สรางเสริม
ทั ก ษะชี วิ ต ของวั ย รุ น ตอนต น ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยิน การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฟนฟู
ทั ก ษะการอ า นคำศั พ ท บ น tablet computer
สำหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
การใชโปรแกรม 1-5 piano เพื่อชวยเหลือเด็ก
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู เรื่อง
คนพิการออทิสติ ก และการพัฒนาบริการปรับ
สภาพบานคนพิการและผูส งู อายุ และการวิเคราะห
ตนทุน รวมถึงไดมกี ารนำเสนอกิจกรรมของสมาคม
เพื่อผูบกพรองทางจิต
๓.๒.๑.๓ เตรียมการรายงานความกาวหนา
ของการดำเนิ น งานต อ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๗ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพคนพิ ก ารทางสติ ป ญ ญา
ออทิสติก และการเรียนรู ประเด็น “ความเปน
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ธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”,
การดำเนินงานบริการฟน ฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย ดานการทำความคุนเคยกับสภาพแวดลอม
และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility,
O&M) และรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
การทบทวนชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละการเข า ถึ ง
บริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
๓.๒.๑.๔ เห็นชอบการแตงตั้งคณะทำงาน
เพื่ อ ดำเนิ น การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ใ นการ
ขั บ เคลื่ อ นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพคนพิ ก ารทาง
สติปญญา ออติสติก และการเรียนรู
๓.๒.๒ คณะกรรมการสนับ สนุ นการศึก ษา
และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจ.คส.)
มีผลการดำเนินการ ดังนี้
๓.๒.๒.๑ ติดตามความคืบหนาในประเด็น
เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศและที่อาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพ ไดแก การเจรจาการคาเสรี
ไทย-อี ยู และการเป น ศู น ย ก ลางการแพทย
นานาชาติ
๓.๒.๒.๒ เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ
“การคาระหวางประเทศและสุขภาพป ๒๕๕๖ ๒๕๕๗” เมือ่ วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม
กับองคกรหลัก ไดแกแผนงานพัฒนาศักยภาพ
ดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) (ซึง่
เปนแผนงานตามโครงการ RTG-WHO มีองคกร
รวมไดแก WHO กระทรวงสาธารณสุข สช. สสส.
สปสช. และสวรส.) ที่ โ รงแรมดุ สิ ต ปริ๊ น เซส
ศรีนครินทร กรุงเทพฯ โดยมีหัวขอการประชุม
๔ เรื่องคือ การคาระหวางประเทศ ประเด็นอื่น ๆ
ที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ ระบบยา การเขา
ถึงยา การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา และ

ประเด็นอื่นที่เกี่ยวของในการเจรจาการคาเสรี มี รางขึ้นและไดจัดเวทีรับฟงความเห็นแลว ๑ ครั้ง
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน มีวิทยากรตาง เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และไดแตงตั้งคณะ
ประเทศรวมเสนอและแลกเปลี่ยนความรู ๕ คน อนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วา
ดวย แผนยุทธศาสตรฯ และมีการจัดสมัชชาฯ
ในการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพ แลวเมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ทีป่ ระชุมไดมี
แหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ฉันทมติเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว
๒๕๕๗ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอเสนอแนะจาก และมีมติใหเสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
การประชุมวิชาการ “การคาระหวางประเทศและ แตงตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป
๓.๒.๓.๒ สช.ในฐานะฝายเลขานุการได
สุขภาพ ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗” ตอคณะรัฐมนตรีที่
เริม่ แนวคิดปรับปรุงการทำงานของฝายเลขานุการฯ
จะเขามาบริหารประเทศในโอกาสตอไปดวย
และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
๓.๒.๓ คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพ ชะลอการดำเนินงานและการประชุมไป เนื่องจาก
สถานการณบานเมือง และการเปลี่ยนแปลงของ
แหงชาติ
๓.๒.๓.๑ คณะกรรมการไดรับ รองแผน ฝายเลขานุการ โดยไดจดั ประชุมรวมกับสำนักงาน
ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
ตามที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ ๒ ครั้ง เพื่อปรึกษา

ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปน
ดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส
กรุงเทพมหานคร
สานพลัง สรางสุขภาวะ



หารื อ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานของคณะกรรมการกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ และ
แนวทางการดำเนินงานรวมกันของฝายเลขานุการ
ใหม
วันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.ค. ๕๗ ประธานคณะ
กรรมการกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ (นพ.
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ วันที่ ๑๘ สิงหาคม มงคล ณ สงขลา) ไดเปน ประธานการประชุม
๒๕๕๗ ณ หองประชุมสุปญญา ชั้น ๔ อาคารสุขภาพ HRH Retreat “ทิ ศ ทางและอนาคตในการ
แหงชาติ นนทบุรี
ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพเพื่อการ
ปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ” ซึ่ ง มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพั ฒ นา
นโยบายสุ ข ภาพระหว า งประเทศ จั ด ขึ้ น และ
ที ม งาน สช. ร ว มเป น กลไกการจั ด ประชุ ม มี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนสถานการณ ยุทธศาสตร
และทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และสร า ง
ทุนทางปญญาในการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และกำหนด
ทิศทาง อนาคต รวมทัง้ ยุทธศาสตรการดำเนินการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน
ดานสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ

ประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ
ป ๒๕๕๖- ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร กรุงเทพมหานคร



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒.๔ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดาน
สุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
หลังจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่
๒๑ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็ น “การปฏิ รู ป การศึ ก ษาสำหรั บ
บุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปน

ดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย” และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ที่มี
ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธาน มีวาระการ
ดำรงตำแหนงเปนเวลา ๕ ป คณะกรรมการฯ ได
หารื อ การวางแนวทางการจั ด กระบวนการมี
สวนรวมของกลไกที่เกี่ยวของ และการผลักดัน
ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาการศึ ก ษาสำหรั บ บุ ค ลากร
ด า นสุ ข ภาพสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม
(Action plan) และกำหนดการจัดประชุมระดับ
ชาติ แ ละนานาชาติ เรื่ อ งการพั ฒ นาการศึ ก ษา
สำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประเด็น
หลัก “ปฏิรูปสถาบัน สูการเรียนรู สรางคนสราง
สุขภาพ (Institutional reform)” ระหวางวันที่
๑๗ - ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ โดยใช แ หล ง
งบประมาณหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

๓.๓ สนับสนุนการพัฒนาขอเสนอนโยบาย
และขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพผานกลไกตาง ๆ
๓.๓.๑ การพัฒนาสุขภาวะเมืองใหญ
การพัฒนาอยางรวดเร็วของความเปนเมือง
เป น สถานการณ สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ำคั ญ ที่ มี ผ ลต อ
สุขภาวะของผูอยูอาศัย สช. จึงไดจัดการประชุม
รวมกับหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของเพื่อ
มุงหาแนวทางพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
เพือ่ นำสูส ขุ ภาวะในเมืองใหญ มีการประชุม ๒ ครัง้
เมื่อ ๔ กุมภาพันธ และ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
สำรวจประเด็น กำหนดขอบเขตเนื้อหาสาระ และ
สำรวจความพรอมการทำงานของภาคี/เครือขาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน

โดยกำหนดกรอบประเด็น ที่ เ ป น ป ญ หาสุ ข ภาวะ
เมืองใหญ จำนวน ๗ ดาน ไดแก ระบบบริการ
สุขภาพ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความปลอดภัย
รายได คุณภาพชีวิต ระบบตาง ๆ ในเมือง และ
เรือ่ งสิทธิ การมีสว นรวม ซึง่ จะสนับสนุนการพัฒนา
ประเด็นในแตละดานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเชิง
นโยบายตอไป
๓.๓.๒ การพั ฒ นารู ป แบบเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน
ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) เขามาบริหารประเทศ เมือ่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย รองหัวหนา
คสช. ในฐานะหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา ดูแลงาน
ดานสังคมที่ครอบคลุมถึงดานสุขภาพดวย ไดรับ
มอบหมายจาก คสช. ให “นำเรื่ อ งการปรั บ
โครงสรางระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเสนอสภาปฏิรูป
แหงชาติ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่จะตั้ง
ขึ้นตามแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษา
ความสงบแห ง ชาติ ในระยะที่ ๒” ในวั น ที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงมีการประชุมหารือของผูแทน
หัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา รวมกับผูบริหารระดับ
สูงขององคกรหลักดานสุขภาพ ไดแก กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สสส. สช. สำนักงานประกัน
สังคม และกรมบัญชีกลาง ที่ประชุมมีขอสรุปวา
มีประเด็นสำคัญที่ควรขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบ
สุ ข ภาพในระยะเร ง ด ว นและในระยะยาว เพื่ อ
เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เสนอตอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติใหความเห็นชอบ
ไดแก
สานพลัง สรางสุขภาวะ



เวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางรูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในเวทีรวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
กำหนดเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ
มหานาค กรุงเทพมหานคร

เวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางรูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน ในเวทีรวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
กำหนดเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ
พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

แถลงข า วการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ณ หองประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแหงชาติ
นนทบุรี

๓.๓.๒.๑ การปฏิรูประบบสุขภาพในระยะ
เรงดวน เสนอใหจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่
ยึดโยงการทำงานของหนวยงานและองคกรทุก
ภาคสวน โดยใชพื้นที่เปนฐาน
๓.๓.๒.๒ การปฏิรูประบบสุขภาพในระยะ
ยาว เสนอใหนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบ
สุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” เสนอตอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติใหความเห็นชอบ
เพือ่ เสนอตอสภาปฏิรปู แหงชาติและหนวยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่
ตอมาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมี
มติเห็นชอบกับขอเสนอทั้งสองประเด็นสำคัญขาง
ตน และไดเสนอเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของ คสช. และหัวหนา คสช. (พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา)ไดลงนามอนุมัติการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ หัวหนา
ฝายสังคมจิตวิทยา คสช. จึงไดแตงตัง้ คณะทำงาน
พั ฒ นารู ป แบบเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน ที่ มี
นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน เปน
กลไกพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพฯ ที่เปน
รูปธรรมตอไป
คณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน ไดจัดประชุมเพื่อพัฒนา
กรอบคิดและรางเคาโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากภาคี
เครื อ ข า ยครั้ ง แรกเมื่ อ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗
รวมถึ ง รั บ ฟ ง ความเห็ น จากภาคี เ ครื อ ข า ยและ

สาธารณะผานชองทางสื่อสารอื่น ๆ โดยมุงให
เกิ ด ขอเสนอที่เปนรูปธรรมของเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนในป ๒๕๕๘
๓.๓.๒.๓ การสนับสนุนการดำเนินงานตาม
โครงการความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ
องคการอนามัยโลก (Royal Thai Government:
RTG – World Health Organization : WHO)
สช. ไดส นับ สนุน การดำเนินงานภายใต
โครงการความรวมมือ RTG-WHO มาตั้งแตป
๒๕๕๔ โดยรวมอยู ในคณะกรรมการบริหารความ
รวมมือ RTG-WHO ในป ๒๕๕๗ สช. ไดสนับสนุน
งบประมาณการดำเนินงานแผนงานพัฒนาศักยภาพ
ดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH)
โดยรวมเปนคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน
ITH และสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเมื่อวันที่
๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไดขอเสนอแนะตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับนำไปใชประกอบการ
พิ จ ารณาในกลุ ม ประเด็ น เรื่ อ งการค า ระหว า ง
ประเทศในภาพรวม และเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
ไดแก ผลกระทบตอระบบยา ผลกระทบตอระบบ
บริการสุขภาพ และผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ตอ
ระบบสุขภาพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทางวิชาการ
ของ ITH เป น ฐานข อ มู ล ด า นความรู ที่ ส ำคั ญ
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา
ระหว า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพและ
นโยบายสุขภาพดวย
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๓.๔ การสนั บ สนุ น กระบวนการจั ด ทำ ๒๕๕๔ และจัดทำเปนรายงานสุขภาพตามตัวชี้วัด
รายงานสถานการณระบบสุขภาพ
สุขภาพ ฉบับที่ ๑ เมื่อป ๒๕๕๕
ในป ๒๕๕๗ สช.จัดการประชุมผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถานการณ
ระบบสุขภาพ โดยทบทวนสถานการณการจัดทำ
รายงานสุขภาพของหนวยงานตาง ๆ ในปจจุบัน
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
รายงานสถานการณระบบสุขภาพ ที่จะสามารถ
ตอบสนองตอภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
ซึ่ ง ต อ งไม ซ้ ำ ซ อ นกั บ รายงานของหน ว ยงาน/
องคกรตาง ๆ หรือสามารถหนุนเสริมกันเพื่อให
เกิ ด ประโยชน ม ากขึ้ น ข อ แนะนำดั ง กล า วเป น
แนวทางการดำเนินงานจัดทำรายงานสถานการณ
ระบบสุขภาพ ของ สช. ซึ่งมีการจัดทำรายงาน
เปนรายป จำนวน ๒ เลม ไดแก
๓.๔.๑ รายงานสถานการณระบบสุขภาพตาม
ตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ เปนการดำเนินงานตาม
มติคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
ที่ ไดเห็นชอบชุดตัวชี้วัดดังกลาวตั้งแตป ๒๕๕๔
การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพแห ง ชาติ เป น ความ
พยายามในการสร า งกรอบการติ ด ตามระบบ
สุ ข ภาพในระดั บ มหภาค ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย
องคประกอบ และปฏิสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอสุขภาพกับสภาวะสุขภาพซึ่งเปนผลลัพธ
สุดทายของระบบสุขภาพ ชุดตัวชี้วัดสุขภาพแหง
ชาติพัฒนาขึ้นดวยกระบวนการมีสวนรวมและการ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู รวมกัน ระหวา งนั ก วิชาการ
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกร
ภาคีทเี่ กีย่ วของ ประกอบดวยชุดตัวชีว้ ดั ๑๒ หมวด
และได มี ก ารนำเสนอสถานการณ ต ามตั ว ชี้ วั ด
สุขภาพแหงชาติครั้งแรกในรายงานสุขภาพคนไทย


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

กอนจัดทำรายงานสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพ
ฉบับที่ ๒ ไดมีการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อทบทวน
คุณภาพรายงาน และพัฒนาการดำเนินงาน แลว
จึ ง เริ่ ม การจั ด ทำ “รายงานสถานการณ ร ะบบ
สุ ข ภาพตามตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพแห ง ชาติ ๒๕๕๖ :
สุ ข ภาพรายจั ง หวั ด ” ซึ่ ง เป น รายงานฉบั บ ที่ ๒
เสร็จสิ้นและใชประโยชน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
เผยแพร ใหเครือขายตาง ๆ ได ใชประโยชน ใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม ทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น
ตอไป
๓.๔.๒ รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗ โดยมี
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปน ประธาน
กรรมการกำกั บ ทิ ศ ทางโครงการจัดทำรายงาน
สุขภาพคนไทย ดำเนินงานรวมกับสำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และ
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบดวย ๑) เรื่อง
พิเศษประจำฉบับ “ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง...
สูการปฏิรูปประเทศจากฐานราก” ๒) ชุดตัวชี้วัด
“โรคอวน” ๑๑ ตัวชี้วัด ๓) ๑๐ สถานการณเดน
ทางสุขภาพในรอบป ๔) ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพ
คนไทย ๔ เรื่อง มีการเปดตัวหนังสือในระหวาง
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อ
๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสื่อสารเผยแพร
ใหภาคี/เครือขายใชประโยชน

๓.๕ การสื่อสารทางสังคมเพื่อพัฒนาการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ และนำ
สาระสำคัญจากการจัดทำชุดความรูและ
รายงานฯ เผยแพรผานการสื่อสารทาง
สังคม
๓.๕.๑ สื่ อ สารผลกระทบทางสุ ข ภาพจาก
แร ใยหิน ซึ่งเปนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติป ๒๕๕๓
เรือ่ ง มาตรการทำใหสงั คมไทยไรแรใยหิน รวมทัง้ ภาพประกอบการสื่อสารสูสาธารณะ เรื่อง มาตรการ
ไดติดตามกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน ของสำนักงานคณะกรรมการ
เกี่ยวของกับแร ใยหินของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ สุขภาพแหงชาติ (สช.)
ออกสูสาธารณะ
๓.๕.๒ สื่ อ สารผลการศึ ก ษาตามโครงการ
เรียนรูจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม ภายใต พ.ร.บ.
สุขภาพ แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เปนการศึกษา
กระบวนการ พัฒนานโยบายสาธารณะ ๓ กรณี
จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแก
มาตรการสังคมไทยไรแร ใยหิน นโยบายการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และนโยบายแหงชาติ
ด า นยา และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบยา
แหงชาติออกสูสาธารณะ
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แผนงานสมัชชาสุขภาพ

วั น ที่ ๒๖ - ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๗ ในที่ สุ ด
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.)
จึงไดกำหนดวันจัดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติขึ้น
ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย
แสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรูปแบบและ
กระบวนการในภาพรวมยังคงยึดรูปแบบเดียวกับ
๕ ครั้งที่ผานมา แต ไดปรับลดระยะเวลาจัดงาน
เหลือเพียง ๒ วัน ซึ่งการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งนี้ ไดมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มี
๑.๑ การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
รู ป แบบและแนวทางที่ ส นั บ สนุ น กระบวนการมี
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติแตละครัง้ นัน้ ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น โดยมี ขั้ น ตอนการ
สช. ไดยดึ คุณลักษณะทีส่ ำคัญในการจัดงาน ไดแก ดำเนินงาน ดังตอไปนี้
การมีสวนรวมจากพหุภาคีจาก ๓ ภาคสวน ทั้ง
๑.๑.๑ การกำหนดระเบียบวาระการประชุม
ภาควิชาชีพ / วิชาการ ภาคการเมือง / ราชการ
องคกรรัฐ และภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในการกำหนดระเบียบวาระตาง ๆ นั้น คจ.สช.
ภายใตการจัดการอยางเปนระบบ การใชฐานความ
รูผ สมผสานเขากับฐานดานจิตใจ เปนกระบวนการ ได ยึ ด หลั ก การสำคั ญ ที่ ก ำหนดไว ใ น พ.ร.บ.
ประชาธิป ไตยแบบมีสวนรวม ที่ทุกฝายทุกภาค สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การสรางการมี
สวนเขามารวมกันเปนไปอยางเคียงบาเคียงไหล ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น ฉะนั้ น จึ ง ถื อได ว า
และการมีประเด็นนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน
กระบวนการนี้ เ ป น ขั้ น ตอนที่ ส ำคั ญ อย า งยิ่ ง ใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ คจ.สช. จึงไดเปด
จากสถานการณทางการเมือง สช. จึงจำเปน โอกาสใหองคกรภาคีเครือขายไดเขามามีสวนรวม
ตองเลื่อนการประชุมออกไปถึง ๒ ครั้ง ในครั้ง ตั้งแตขั้นตอนการเสนอประเด็น โดยการเปดรับ
แรกไดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ประเด็นเพื่อพิจารณาเปนระเบียบวาระในครั้งนี้
๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ ครั้ง มีองคกรภาคีเครือขายเสนอประเด็นเชิงนโยบาย
ตอมา ไดกำหนดวันจัดงานใหมเปนชวงระหวาง เขาสูการพิจารณา จำนวน ๔๐ ขอเสนอ จาก
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว นรวม
มีปจ จัยสำคัญอยางหนึง่ คือ การเปดพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่ใหทกุ ภาคสวนไดเขามารวมในกระบวนการตาง ๆ
จนได “นโยบายสาธารณะ” ทีจ่ ะรวมกันขับเคลือ่ น
ไปสูการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง สมัชชา
สุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓๘ องค ก ร/ภาคี เ ครื อ ข า ยหลั ก และมี ภ าคี /
เครือขายสนับสนุน จำนวน ๒๕ ภาคี/เครือขาย
และประเด็ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การทำงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และกลไก
ที่เกี่ยวของ และประเด็น ที่พัฒนาจากเครื่องมือ
ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ จำนวน ๓ ขอเสนอ

ปฏิรูปประเทศไทย” เปนระเบียบวาระพิเศษในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖
๑.๑.๓ การจัดตัง้ คณะทำงานเฉพาะประเด็น
คจ.สช. จะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
วิ ช าการจั ด กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั น
ระหวางกลุมเครือขายที่เสนอประเด็นและภาคี/
เครือขายที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาให ไดประเด็นเชิง
นโยบายที่ชัดเจน และจัดตั้งคณะทำงานวิชาการ
เฉพาะประเด็น เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานเชิง
วิชาการและสรางกระบวนการมีสวนรวม ในการ
จั ด ทำร า งข อ เสนอ/มติ ในประเด็ น นโยบาย
สาธารณะที่ถูกกำหนดเปนเรื่องเพื่อพิจารณาใหม
รวม ๙ ประเด็น เพือ่ นำเขาสูก ระบวนการพิจารณา
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๑.๒ การพิจารณากลั่นกรองประเด็นเพื่อ
พิจารณาเปนระเบียบวาระ
คจ.สช. ไดดำเนินการพิจารณาประเด็นเชิง
นโยบายเพื่อกำหนดเปนระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ที่ผานกระบวนการกลั่น
กรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาจาก
ความสำคัญของประเด็นเชิงนโยบาย ความรุนแรง
ของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะและ
ความเปน ไปได ในการผลัก ดั นเชิ งนโยบายหรือ
ผลตอเนื่องใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนเกณฑ
รวมทั้ ง พิ จ ารณาร ว มกั บ ข อ มู ล สรุ ป สถานการณ
ระบบสุขภาพในปจจุบัน และความสอดคลองกับ
ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ อีกดวย
นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการบริหารภายใต
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๖ เห็นวา ขณะนี้กระแสสังคมในปจจุบัน มี
การเรี ย กร อ งให เ กิ ด การปฏิ รู ป ประเทศไทยใน
ทุกดาน และเห็นวาขอเสนอจากการประชุมเวที
สาธารณะ “จากปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ สู ป ฏิ รู ป
ประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มี
ความสำคัญและสอดคลองกับกระแสการปฏิรูป
ประเทศไทย จึ ง เสนอให บ รรจุ ร ะเบี ย บวาระ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
“ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการ จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
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กระบวนการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในหองประชุม ๑ และ หองประชุม ๒
พิธีเปด
ขั้นตอนที่ ๑

กิจกรรมอื่น ๆ

รับรองระเบียบวาระ

ขั้นตอนที่ ๒

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินการประชุม คณะ ๑
(หองประชุม ๑)

หอง
กัลยาณมิตร

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินการประชุม คณะ ๒
(หองประชุม ๒)

ประชุม
วิชาการ
สุนทรพจน

ขั้นตอนที่ ๓

พัฒนา
ศักยภาพ
สมัชชา
พาทัวร

รับรองมติ
พิธีเปด

ลานสมัชชาสุขภาพ

แลกเปลี่ยน
เรียนรูการ
ขับเคลื่อนมติ

ภาพรวมการประชุ
ป มสมัชั ชาสุขภาพแหง ชาติิ ครั้งั ที่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปน การ
ประชุ ม เพื่ อ หาฉั น ทมติ ใ นระเบี ย บวาระที่ ท าง
คจ.สช.ไดพิจารณาและไดผานกระบวนการรับฟง
ความเห็ น จากทุ ก ภาคส ว นมาแล ว ตั้ ง แต เ ดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนำมาหาขอตกลงรวม
หรือฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ระหวางระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยสมาชิ กสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด
ร ว มกั น พิ จ ารณาในประเด็ น นโยบายสุ ข ภาพ
ทีส่ ำคัญ จำนวน ๑๐ ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบี ย บวาระที่ ๑ แผนยุ ท ธศาสตร ร ว ม
แหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๒ แผนยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ ระบบการจัดการอาหารใน
โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ ๔ นโยบายการตรวจสุขภาพ
ทีจ่ ำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
ระเบียบวาระที่ ๕ การกำกับดูแลสื่อและการ
สือ่ สารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล
ระเบียบวาระที่ ๖ เปาหมายในการปองกันและ
ควบคุมโรคไมตดิ ตอของประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๗ การสรางความรวมมือของ
ทุกภาคสวนเพือ่ “สุขภาพหนึง่ เดียว” ของคน-สัตวสิง่ แวดลอม
ระเบียบวาระที่ ๘ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและ
สังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ
สานพลัง สรางสุขภาวะ



การรับรองระเบียบวาระ การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖

หองกัลยาณมิตร ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖

ระเบี ย บวาระที่ ๙ รายงานความก า วหน า
มติ ๔ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การป ญ หา
ในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯ
โฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และ
ระเบียบวาระที่ ๑๐ การปฏิรูประบบสุขภาพ ผลิตภัณฑสขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ภายใตการปฏิรปู ประเทศไทย
มติ ๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
มติ ๖ การกำกั บ ดู แ ลสื่ อ และการสื่ อ สาร
กลุ ม เครื อ ข า ยสมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพ ได การตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ และเครื่ อ งดื่ ม
รับรองรางมติทั้งหมด จำนวน ๘ มติ ดังนี้
แอลกอฮอล
มติ ๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและ
มติ ๗ การสร า งความร ว มมื อ ของทุ ก ภาค
เหมาะสมสำหรับประชาชน
ส ว นเพื่ อ “สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว” ของคน-สั ต ว มติ ๒ เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรค สิ่งแวดลอม
ไมติดตอของประเทศไทย
มติ ๘ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพภายใต ก าร
มติ ๓ แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวย ปฏิรูปประเทศไทย
ระบบสุขภาวะชุมชน
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บรรยากาศการพิจารณาหาฉันทมติในหองประชุม ๑

บรรยากาศการพิจารณาหาฉันทมติในหองประชุม ๒

บรรยากาศลานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖

สำหรับระเบียบวาระการทบทวนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง “การปองกันผลกระทบตอ
สุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ”
ที่ประชุมยังไมสามารถตกลงฉัน ทมติรวมกันได
อย า งไรก็ ต ามที่ ป ระชุ ม ได ยื น ยั น จะรั ก ษาจิ ต
วิญญาณสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการทำงาน
รวมกันอยางมีสวนรวมตอไป โดยขอให สช. ตั้ง
คณะทำงานที่มีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงเอกสาร โดยพิจารณาขอเสนอจากภาคี
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ เปน
พื้นฐาน และนำมาเสนอในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๗ ตอไป

๑.๒ กิจกรรมประสานความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในการประสานความร ว มมื อในการทำงาน
ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๖ ได มี ก ารจั ด ทำปฏิ ญ ญาสมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกในป นี้ โดยจั ดให มีพิ ธี
ลงนามในปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ : เรือ่ งยุทธศาสตรรว มวาดวยการ
สนับสนุนระบบสุ ข ภาวะชุ ม ชน เป น หนึ่ ง ในมติ
สำคั ญ ที่ ไ ด รั บ ฉั น ทมติ จากที่ ป ระชุ ม ฯ สมั ช ชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖ รวมทั้งเพื่อใหเกิด
พันธสัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนงาน

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัด
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และ
พั ฒ นาระบบสุ ข ภาวะชุ ม ชน ธนาคารออมสิ น
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต
เครือขายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค มูลนิธิ
สุขภาพไทย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มูลนิธิอาจารย
จำเนียร สาระนาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบั นชุมชนทองถิ่น พั ฒนา สำนักงานบริหาร
ยุ ท ธศาสตร สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย กระทรวง
หน ว ยงานที่ ร วมลงนามในปฏิ ญ ญาสมั ช ชา สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
สุขภาพแหงชาติฉบับนี้ ประกอบดวย กระทรวง ชาติ และเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๓๔
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ กลุมเครือขาย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) สำนักงาน ๑.๓ รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
หลักประกัน สุขภาพแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม
คณะอนุ ก รรมการรางวั ล สมั ช ชาสุ ข ภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แห ง ชาติ ซึ่ ง เป น การจั ด ขึ้ น เป น ครั้ ง ที่ ๒ มี
กรุงเทพ มหานคร สภาพัฒนาการเมือง กรม วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับ
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
และสหกรณ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง สวนรวม (Participatory Healthy Public Policy:
สาธารณสุ ข กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวง PHPP) และยกย อ งชื่ น ชมการทำงานนโยบาย
มหาดไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการ สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี สว นร ว ม เพื่ อเปน
แพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ขวัญกำลังใจและเปนแรงบันดาลใจในวงกวาง มี
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ๓ รางวัล คือ ๑ จังหวัด ๑ พื้นที่ ๑ กรณี ซึ่งผูที่
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม การจัดสวัสดิการ ไดรบั รางวัลทีพ่ จิ ารณาจากเกณฑทกี่ ำหนดขึน้ ดังนี้
สังคมแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษ ย กรมปองกันและบรรเทา
๑.๓.๑ จังหวัดทีม่ กี ารใชกระบวนการ “สมัชชา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปองกัน สุขภาพ” ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อ
และปราบปรามยาเสพติ ด แห ง ชาติ กระทรวง สุขภาพแบบมีสว นรวมอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
ยุ ติ ธ รรม กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น เกิดผลเปนรูปธรรม มีสวนรวมจาก ๓ ภาคสวน
กระทรวงมหาดไทย ศู น ย คุ ณ ธรรม (องค ก าร เปน ที่ประจักษ ไดแก “สมัชชาสุขภาพจังหวัด
มหาชน) สำนั ก งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตาม ปตตานี”
และโครงการฯ ให เ ป น ไปอย า งมี เ อกภาพและ
ผนึ ก กำลั ง กั น ให ไ ด จ ริ ง ระหว า งองค ก รภาคี
สนับสนุนชุมชนทัง้ ๔๖ องคกร ทั้งนี้ มีผูแทนจาก
องคกรภาคีสนับสนุนชุมชนเขารวมในพิธีลงนาม
ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓๔
องค ก ร และได อ อกประกาศเป น ปฏิ ญ ญาแห ง
สมั ช ชสุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นอั น ที่ จ ะดำเนิ น การสู
เป า หมายใหญ รวมกันอยางจริงจังและตอเนื่อง
อยางนอยในระยะเวลา ๕ - ๑๐ ปขางหนา
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พิธีลงนามในปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ : เรื่องยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนระบบ
สุขภาวะชุมชน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

การมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

รางวัล ๑ จังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี

รางวัล ๑ กรณี “เอชไอเอชุมชน กรณีการสรางทาเรือ
น้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช”

รางวัล ๑ พื้นที่ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปอย
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ
ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร”
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๓.๒ พื้นที่ที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพดวยการใช “ธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ” เปนเครือ่ งมืออยางเปนรูปธรรม
โดยมีสวนรวมจากองคกร ๓ ภาคสวน ทั้งในและ
นอกพื้นที่ ไดแก “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปอย
อำเภอลื อ อำนาจ จั ง หวั ด อำนาจเจริ ญ ” และ
“ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร”
๑.๓.๓ กรณีที่มีการใชเครื่องมือ “เอชไอเอ”
ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมี
ส ว นร ว มจากหลายภาคส ว นอย า งเป น รู ป ธรรม
ไดแก “เอชไอเอชุมชน กรณีการสรางทาเรือน้ำลึก
และการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม อำเภอท า ศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช”

๑.๔ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนิน
งานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ตลอดระยะเวลา ๖ ปที่ผานมา ภายใตเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติที่กำหนดใหมีการจัดขึ้น
ปละ ๑ ครั้ง ไดมีมติที่ผานการรับรองฉันทมติจาก
ภาคีเครือขายแลวจำนวน ๕๙ มติ ดังนั้น เพื่อให
เกิ ด การนำมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ปสู ก าร
ปฏิบตั ิ คสช. จึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (คมส.) ตามคำสัง่ คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ มีหนาที่ ในการวางกลยุทธการขับเคลื่อน
และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห ง ชาติ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ แ บบมี ส ว นร ว ม และ
แสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน องคกร และ
ภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
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และคำปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาขอเสนอเชิ ง
นโยบายเพื่อจะบรรจุเปนระเบียบวาระในสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
๑.๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตาม
การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ใหเปนไปอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมดวยความ
รวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คมส. จึงได
กำหนดแนวทางการดำเนินงานนำไปสูก ารขับเคลือ่ น
และติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไว ดังนี้
๑.๔.๑.๑ การวิเคราะห และจัดกลุม
กลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ แบงเปน ๓ ลักษณะ
ไดแก (๑) มีกลไกทีเ่ ขมแข็ง และชัดเจน ลักษณะนี้
อาจใชหลักการสนับสนุนดวยการสรางแรงจูงใจ
การจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อน (๒) มีกลไก
ขั บ เคลื่ อ นในภาพรวมยั ง ไม ชั ด เจน ลั ก ษณะนี้
อาจใชการหลักการสนับสนุนดวยการจัดเวทีปรึกษา
หารือเพือ่ รวมกันสรางกลไกรับผิดชอบ และวิธกี าร
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน (๓) ยังไมมี
กลไกที่ชัดเจน ลักษณะนี้อาจใชหลักการสนับสนุน
ดวยการแสวงหากลไกที่เกี่ยวของ ดวยการจัดเวที
ปรึกษาหารือหนวยงานองคกรภาคีเครือขายและ
บุ ค คลที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ เพื่อหากลไกที่ชัดเจนและประสานการ
ดำเนินงานตอไป
๑.๔.๑.๒ การวิเคราะหผูเกี่ยวของตาม
มติสมัชชาสุขภาพแตละมติใหมีความชัดเจน ซึ่ง
แบงเปน ๓ ระดับ คือ
(๑) ระดับผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความ
กังวลหวงใย สนใจ และตระหนัก (concern) กับ
ป ญ หาแต ล ะมติ ซึ่ ง ระดั บ นี้ จ ะต อ งใช วิ ธี ก าร
เชิญชวน และสรางความรวมมือ ใหเขามาเปนผูมี

สวนรวมที่กระตือรือรน (active participant)
เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ รวมกัน
(๒) ระดั บ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งที่ ต อ ง
ดำเนินการ/ปฏิบตั กิ ารตามมติฯ (correspondent)
หมายถึ ง มี บ ทบาทหน า ที่ และ/หรื อ อาจมี ง บ
ประมาณ มีพนื้ ทีท่ ตี่ อ งดำเนินการ มีความตองการ
จะขับเคลื่อน เชน เครือขายในพื้นที่ตาง ๆ แต
ขนาดไม ใหญถึงระดับชาติ หรือมีบางหนวยงาน
ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ แต ยั ง ไม รู ว า จะดำเนิ น การ
อยางไร ระดับนี้จึงเปนระดับที่ยินดีที่จะตอบสนอง
คำถามหรือโจทยที่เปนไปตามมติสมัชชาฯ
(๓) ระดับการตกลงรวมกัน หมายถึง
ระดับที่ผูมีสวนเกี่ยวของหรือภาคสวนที่ตองตกลง
ดำเนิ น การร ว มกั น โดยเฉพาะท อ งถิ่ น หรื อ
หนวยงานราชการ
และเมื่อสามารถวิเคราะหความชัดเจน
ในผูเ กีย่ วของของแตละมติแลว ก็จะใชยทุ ธศาสตร
ในการสนั บ สนุ น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชา
สุขภาพอยางเหมาะสมตอไป
๑.๔.๑.๓ ยุทธศาสตร ในการสนับสนุน
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ มี วั ต ถุ ประสงค เ พื่ อ สนั บ สนุ น กลไกขั บ เคลื่ อ น และ
ผูเกี่ยวของกับมติสมัชชาฯ ให ไดอยางเหมาะสม
นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงได ใชหลัก
๘ ส. หรือ DENMARKS ประกอบดวย (๑) สาธิต :
Demonstration (๒) เสริมกำลังใจ : Encouragement (๓) สานเครือขาย : Networking (๔)
สรางแรงจูงใจ : Motivation (๕) เสริมการชืน่ ชม :
Appreciation (๖) สรางการยอมรับ : Recognition (๗) สนับสนุนการจัดการความรู : Knowledge Management (๘) สื่อสารสังคม : Social
Communication

ซึ่งหากนำแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามมติฯ ทั้ง ๓ ขอขางตน คือ นำ
ลั ก ษณะของกลไกที่ ขั บ เคลื่ อ นทั้ ง ๓ ลั ก ษณะ
ระดับของผูเกี่ยวของแตละมติฯ และยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติ ๘ ส. หรือ DENMARKS มาผนวกดวยกัน
ก็จะสามารถวิเคราะห ไดวามติสมัชชาสุขภาพฯ
มติใดจะตองดำเนินการอยางไร จุดไหน กับใคร
ซึ่งจะนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดอยาง
ชัดเจนขึ้น
๑.๔.๒ การวิเคราะหประเภทของมติสมัชชา
สุขภาพฯ ที่มีความเหมือน หรือความสอดคลอง
ของทั้งเนื้อหาสาระ เปาหมาย และภาคีเครือขาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดวยการจัดกลุมมติสมัชชา
สุ ข ภาพฯ ที่ ผ า นมา (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๕๙ มติ เปน ๕ กลุมประเด็น ไดแก
กลุมที่ ๑ ระบบสุ ข ภาพ การแพทย แ ละ
สาธารณสุข และปจจัยที่กำหนดสุขภาพ
กลุม ที่ ๒ สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพ
คุณภาพชีวิต ของกลุมเปาหมายเฉพาะ
กลุมที่ ๓ เกษตรและอาหาร
กลุมที่ ๔ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
กลุมที่ ๕ กลุมอื่น ๆ
๑.๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพื่ อ เป น การปรึ ก ษาหารื อ และร ว มแลกเปลี่ ย น
ความคื บ หน า การดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ของหนวยงาน/องคกร
และภาคีเครือขายตาง ๆ รวมถึงกำหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนและการประสานความรวมมือตาม
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

(๒) มติพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
ยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
โดยเครือขายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม ๔ ภาค
แหงชาติไปสูการปฏิบัติ
และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สำหรั บ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่ ต อ ง
๑.๔.๔ แตงตั้งกลไกในการปฏิบัติงาน คมส.
รายงานในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในปนี้ ไดจัดใหมีการ ไดตั้งคณะทำงานพัฒนาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประเมิ น
ความกาวหนามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขึ้น โดย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑.๔.๓.๑ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร มีหนาที่และอำนาจในการออกแบบและสนับสนุน
โดย สช. เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน การใชเครื่องมือฯ วิเคราะหผลการประเมินความ
ก า วหน า การดำเนิ น งานตามมติ ส มัชชาสุขภาพ
๖ มติ คือ
(๑) มติการแกไขปญหาอุบตั เิ หตุทางถนน แหงชาติและรายงานผลการประเมินความกาวหนา
(๒) มติ ค วามเป น ธรรมในการเข า ถึ ง ตอ คมส. ซึ่งผลการดำเนินงานอยูระหวางจัดทำ
เสนทางเดิน (Road map) ของมติสมัชชาสุขภาพ
บริการสุขภาพของคนพิการ
(๓) มติการจัดระบบและโครงสรางเพื่อ แหงชาติ เพือ่ ประเมินความกาวหนาการดำเนินงาน
สงเสริมการเดินและการใชจกั รยานในชีวติ ประจำวัน ขณะนี้ไดดำเนินการไปแลว จำนวน ๔๘ มติ ซึ่ง
(๔) มติการปองกันและลดผลกระทบ ผลดำเนินการดังกลาวไดเปนขอเสนอไปยังคณะ
กรรมการจั ด สมั ช ชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.)
ดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
(๕) มติการจัดการปญหาหมอกควัน ที่ เพื่อพัฒนาระเบียบวาระในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมี
มีผลกระทบตอสุขภาพ
ความชัดเจน และสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
(๖) มติเรงรัดการเสริมสรางความเปน อยางเปนรูปธรรม
ธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
๑.๔.๓.๒ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
๑.๔.๕ การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นของ
รายมติฯ โดยผานกลไกในการขับเคลื่อน รวม ๒ หนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
มติ คือ
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดดำเนินการสนับสนุนการ
(๑) มติการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดาน ขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ของ
สุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ หนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ในบริบทสังคมไทย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน ไดแก
แผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งมี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปน
๑.๔.๕.๑ จัดทำเอกสารองคความรูจาก
ประธานกรรมการ ศ.รอ.พญ.วณิชา ชืน่ กองแกว การถอดบทเรี ย นรู ป ธรรมความสำเร็ จ ของการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
นำมติไปขับเคลื่อน จำนวน ๕ เรื่อง ไดแก



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

(๑) เรื่อง “บทเรียนการจัดการชุมชน
รับมืออุทกภัย โดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง”
เปนการถอดบทเรียนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้ ง ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ดวย
การรวบรวมข อ มู ล จากสื่ อ ต า ง ๆ รวมทั้ ง การ
สัมภาษณผทู เี่ กีย่ วของ และการนำเสนอกรณีศกึ ษา
ของการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปขับเคลือ่ น
ในพื้นที่ ไดแก จังหวัดนาน จังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดสงขลา
(๒) เรื่อง “บทเรียนและรูปธรรมการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรลุ ม น้ ำ ขนาดเล็ ก โดย
กระบวนการมี ส ว นร ว มของเครื อ ข า ยและภาคี
ทุกภาคสวน” เปนการถอดบทเรียนการดำเนินงาน
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก
อย า งยั่ ง ยื น โดยกระบวนการมี ส ว นร ว มของ
เครือขายและภาคีทุกภาคสวน ดวยการรวบรวม
ตั ว อย า งการดำเนิ น การจั ด การลุ ม น้ ำ ผ า น

กระบวนการที่หลากหลายในการสรางพลังใหภาคี
ทุกภาคสวนลุกขึ้นมาจัดการปญหาของตนเอง ใน
๕ ลุม น้ำ และ ๑ ลำหวย ไดแก ลุม น้ำเลย จังหวัด
เลย ลุ ม น้ ำ สะแกกรั ง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ลุมน้ำ
คลองทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ลุมน้ำคลอง
นาทุม จังหวัดพัทลุง ลุม น้ำกุดขาคีม และลำหวย
เสนง จังหวัดสุรินทร
(๓) เรื่ อ ง “บทเรี ย นการขั บ เคลื่ อ น
องคกรชุมชนและเครือขายความรวมมือจังหวัด
เชียงใหม กรณี : การจัดการปญหาหมอกควันที่มี
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ” เป น การถอดบทเรี ย น
รูปธรรมชุมชน ในการจัดการแก ไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน ผานกระบวนการใชอำนาจของ
ระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น (การประกาศกระทรวงฯ การประกาศ
จังหวัดฯ การจัดทำเทศบัญญัติตำบล การดื้อเพง
ของชุมชน การปรับปรุงกลไกและการมีสวนรวม
ของประชาชน ในคณะกรรมการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันระดับชาติ) และการพัฒนาแผน

บางสวนของเอกสารองคความรูจากการถอดบทเรียนรูปธรรมความสำเร็จของการนำมติไปขับเคลื่อน

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ความรวมมือของภาคีสนับสนุน เชน สำนักงาน
กองทุน สิ่งแวดลอม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุน สนับสนุน
การวิจัย และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสนับสนุน
การแก ไขปญหา รวมถึงการสังเคราะหขอเสนอ
ต อ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ตามมติ ส มั ช ชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ
การจั ด การป ญ หาหมอกควั น ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สุขภาพ
(๔) เรื่อง “บทเรียนบทบาทพระสงฆ
ตอการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม” เปนการ
ถอดบทเรียนความรู ทักษะ ประสบการณการ
ทำงานที่ พ ระสงฆ เ ป น ผู มี บ ทบาทในการพั ฒ นา
ชุ ม ชนและสั ง คม และการสื่ อ สารให สั ง คมเกิ ด
ความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่
เปนรูปธรรม การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ ตลอดจน
นำมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๕ มติพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ไปสู
การขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ในระดับพื้น ที่
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สงขลา และจังหวัดเชียงใหม
๑.๔.๕.๒ การสนับสนุนองคกรขับเคลือ่ น
มติสมัชชา ประกอบดวย
(๑) สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การบริ ห าร
จัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) และภาคี
เครือขายในพื้นที่ดำเนินการ จัดเวทีถอดบทเรียน
การบริหารจัดการลุมน้ำขนาดเล็ก ตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติการ
บริหารจัดการทรัพยากรลุม น้ำขนาดเล็กอยางยัง่ ยืน
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สนับสนุนมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โรงแรมเอบีนาเฮาส หลักสี่
กรุงเทพมหานคร

โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคี
ทุกภาคสวน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
(๒) สนับสนุนการทำงานของภาคียุทธศาสตร ใ นมติ ก ารปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
จัดใหมีการประชุมจัดทำแผนการปฏิรูป
ระบบฯ ในระดับภาค เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร
การปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห ผ ลกระทบด า น
สิง่ แวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
สนั บ สนุ น สถาบั น ธรรมรั ฐ เพื่ อ การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ในการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพฯ ประกอบดวย การจัดทำวีดีทัศน
เรื่อง “ปฏิรูป EIA/EHIA จากรายโครงการสูแผน
ยุทธศาสตร” ผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกสและดูแล EIA/
EHIA Watch จัดทำปายไวนิล (EHIA Watch)
การผลิตเอกสาร EIA/EHIA และแนวทางการ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร (SEA)
และการแถลงขาว “Reform EIA/EHIA Restart
SEA”
(๓) สนับสนุนชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพ
แหงประเทศไทย (Thailand Cycling Club :TCC)
โดย คมส. ไดแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ

จัดระบบและโครงสรางสำหรับการเดินและการใช
จักรยานในชีวติ ประจำวัน โดยมี ศ.กิตติคุณ ธงชัย
พรรณสวัสดิ์ เปน ประธานคณะทำงาน ดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนมติฯ ประกอบดวย สนับสนุน
การจัดทำยุทธศาสตร “การจัดระบบและโครงสราง
เพื่อสงเสริมการเดินและการใชรถจักรยานในชีวิต
ประจำวัน” ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากภาค
สวนตาง ๆ ประสานความรวมมือจากหนวยงาน
องคกรและภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนและ
การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบและ
โครงสรางเพือ่ สงเสริม การเดินและการใชจกั รยาน
ในชีวิตประจำวัน

การขับเคลื่อนและดำเนินงานเพื่อสงเสริมการเดินและการ
ใชจักรยาน

(๔) สนับสนุนคณะทำงานจัดการขอมูล
ประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติ “กรณีเด็กไทยกับ
ไอที” รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

หนังสือคูมือ
แนะนำสำหรับ
ผูปกครอง

ไดดำเนินการจัดทำคูมือแนะนำสำหรับผูปกครอง
เรื่องการเลนเกมคอมพิวเตอรและการใชอินเตอร
เน็ ต ของเด็ ก และวั ย รุ น และสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ
สรางเสริมความปลอดภัยในการทำรางระเบียบ
ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก
กั บ สารสนเทศ เพื่ อให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ไดนำไปบังคับใชตอไป
(๕) สนับสนุนมูลนิธพิ ฒ
ั นาคนพิการไทย
ในการดำเนินโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ตอรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติค วามเปน ธรรมในการเขา ถึงบริ ก ารสุ ขภาพ
ของคนพิ ก าร และมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติเรงรัดการเสริมสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของ
คนพิการ เพื่อรับฟงความเห็นตอรายงานความ
กาวหนารวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
งาน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนมติตอไป
๑.๔.๕.๓ จั ด เวที ป รึ ก ษาหารื อ เพื่ อ
ขับเคลื่อนมติไปสูการปฏิบัติ ไดดำเนินการ ดังนี้
(๑) มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ก ลุ ม
ประเด็นระบบเกษตรและอาหาร เนื่องจากไดมีมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของครั้งที่ผานมา
จำนวน ๓ มติ ไดแก มติเกษตรและอาหารในยุค
วิกฤต มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไข
ปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ มติการ
พัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผล
กระทบดานสุขภาพจากการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
โดยพบวา มติดังกลาวมีขอบเขตกวาง และยังมี
ขอเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากหนวยงาน องคกร
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

การประชุมเพื่อติดตามขับเคลื่อนมติประเด็นเกษตรและ
อาหาร วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสานใจ ๒
ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

การประชุมเพื่อติดตามขับเคลื่อนนโยบายการตรวจ
สุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

คมส.จึงไดมมี ติเห็นชอบใหมกี ารประชุม
กั บ หน ว ยงาน องค ก ร และภาคี เ ครื อ ข า ยที่
เกี่ยวของ เพื่อกำหนดความชัดเจนของเปาหมาย
ขอบเขต และกรอบการดำเนินงานตามมติฯ เพื่อ
เป น ประโยชน ต อ การขั บ เคลื่ อ นในระยะถั ดไป
โดยไดแบงการดำเนินงาน ขับเคลื่ อนออกเป น
๓ กลุม คือ กลุมที่ ๑ การทบทวนและปรับปรุง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุมที่
๒ อาหารปลอดภัย และกลุมที่ ๓ เกษตรอินทรีย
(๒) มติ น โยบายการตรวจสุ ข ภาพที่
จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน สนับสนุน
ใหสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนแกน
สำคัญในการศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือหนวยงาน
ระดับชาติที่มีบทบาทหนาที่ ในการพัฒนาระบบ
บริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ โดยจะจัด
ใหมีการประชุมองคกร หนวยงาน เครือขายที่
เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนตอไป
(๓) มติความเสมอภาคในการเขาถึง
และไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน
(๔) มติ แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การ
ปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

(๕) มติการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต
การปฏิรูปประเทศไทย
(๖) มติพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
จัดใหมีการทบทวนการขับเคลื่อนมติกับเครือขาย
พระสงฆ และเตรียมการจัดทำแผนงานฯ รวมกับ
กรมอนามั ย และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
ดำเนินงาน



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๔.๖ การจัดทำระบบจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ และเส น ทาง
การขั บ เคลื่ อ นของมติ ด ว ยการพั ฒ นาเมนู
ขับเคลื่อนมติ ใน www.samatcha.org ซึ่งเปน
เว็บไซตหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ นำเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน
รายมติฯ เปนรายเดือน ครอบคลุมทั้ง ๕๙ มติ

๑.๕ การสื่อสาร
เพื่ อให มี ก ารสื่ อ สารอย า งกว า งขวางและ
ตอเนื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ทั้งการพัฒนาและขับเคลื่อน ตลอดทั้งป จึงไดมี
การจัดทำจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส “เกาะติด
NHA ๓๖๕ วัน” รายงานผานชองทางอีเมล (Email)

๒. สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

ของกลุมเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และผานทาง Facebook เปนตน
กำหนดใหมกี ารจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให
กลาวโดยสรุป คือ กระบวนการพัฒนานโยบาย ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
สาธารณะหนึ่งประเด็นหรือหนึ่งมตินั้น ไมไดเกิด พื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไป
ขึ้นเฉพาะในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติประจำป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กำหนด
เทานั้น แตกระบวนการดำเนินงานตองเริ่มตั้งแต
การพัฒนาประเด็นปญหา พัฒนาจนกลายเปนมติ
ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ สช. ได ส นั บ สนุ น
ซึ่งในกระบวนการนี้ตองทุมเท ทั้งสวนผูนำเสนอ กระบวนการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ประเด็ น คณะอนุ ก รรมการวิ ช าการและคณะ สาธารณะเพือ่ สุขภาพ แบบมีสวนรวมผานสมัชชา
อนุ ก รรมการดำเนิ น การประชุ ม เพื่ อ เข า สู ก าร สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ (Area-based Health
พิจารณาหาฉันทมติในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ Assembly: AHA) ที่ ไดยกระดับเปน “สมัชชา
ทั้งนี้ เมื่อไดรบั การพิจารณาเปนมติแลว คมส. จะ สุขภาพจังหวัด” (Provincial Health Assembly:
ขับเคลื่อนมติและติดตามการดำเนินงานตามมติ PHA) ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๕ และเมื่อสิ้นสุด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีแนวทางปฏิบัติใน ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดดำเนินการสนับสนุนไป
เสนทาง คือ ๑) ใชหลักการวิเคราะหกลไก และ แล ว ครอบคลุ ม ๕๐ จั ง หวั ด โดยสนั บ สนุ น
ผูเ กีย่ วของตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ควบคู ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด และ
ไปกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓๖ จังหวัด
แหงชาติไปสูการปฏิบัติ ๘ ส. หรือ DENMARKS
๒) นำเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอ คสช.
ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ จังหวัด ประกอบดวย
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาสั่งการ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ อันจะเปนการ พะเยา น า น แพร ลำพู น สุ โ ขทั ย อุ ต รดิ ต ถ
เพิ่มความแข็งแรง (Strengthen) ใหกับขอเสนอที่ พิษณุโลก เพชรบูรณ และพิจิตร
จำเป น และ ๓) ทบทวนมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพฯ
ครั้งที่ผาน ๆ มา ในกรณีที่พบวาสถานการณมีการ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จำนวน ๑๘
เปลี่ยนแปลง มติสมัชชาฯมีปญหาในการปฏิบัติ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวหรือมีขอหวงใยจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยอาจ ลำภู เลย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม รอยเอ็ด
นำเขาสูการเปนระเบียบวาระใหม ซึ่งเปนไปตาม ขอนแก น มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ มุ ก ดาหาร
หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ ยโสธร
ตอไป
สุรินทร ชัยภูมิ และบุรีรัมย
สานพลัง สรางสุขภาวะ
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ราชบุรี 7 6 5 ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เพชรบุรี
ระยอง จันทบุรี
ตราด
ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร
ชุมพร

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อางทอง
10. สิงหบุรี

กระบี่ นครศรีธรรมราช

สนับสนุนการจัดกระบวนการ PHA
ลงพื้นที่ปรึกษาการพัฒนา PHA
อยูระหวางการประสานงาน
หนวยเลขานุการกิจ
หนวยงานรัฐ (๓๓ แหง)
สถาบันวิชาการ (๗ แหง)
องคกรภาคประชาสังคม (๑๐ แหง)

ตรัง สตูล
พัทลุง สงขลา ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส

การสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด ประกอบดวย
ภาคใต จำนวน ๗ จั ง หวั ด ประกอบด ว ย
จังหวัดลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี สระบุรี นครปฐม จังหวัดชุมพร ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง
กาญจนบุ รี ราชบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ รี สตูล และปตตานี
สระแกว ชลบุรี และระยอง
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๒.๑ กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด กันไป เชน จังหวัดรอยเอ็ดประชาสัมพันธผานสื่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตาง ๆ เชิญชวนใหองคกร/ภาคีเครือขายในจังหวัด
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มผ า นสมั ช ชาสุ ข ภาพ เสนอประเด็น จังหวัดหนองบัวลำภู สงหนังสือเชิญ
จังหวัด ประกอบดวย ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ชวนเสนอประเด็นไปยังหนวยงานตาง ๆ จังหวัด
ลพบุ รี คั ด เลื อ กประเด็ น จากข อ มู ล สถานการณ
๒.๑.๑ การทบทวน วิเคราะห ผูมีสวนไดเสีย สำคั ญ และภาคี มี ส ว นสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กอนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดไดมีการทบทวน ประเด็ น จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ แ ละจั ง หวั ด สตู ล จั ด
วิเคราะห ผูมีสวนไดเสีย เพื่อจัดกลุมเครือขาย ประชุมกลุม เครือขายเพือ่ คัดเลือกประเด็น เปนตน
สมัชชาสุขภาพจังหวัด สวนใหญจดั เปน ๓ ประเภท
ประกอบดวย ๑) กลุมเครือภาคขายประชาสังคม
๒.๑.๓ รวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย มี
และเอกชน ๒) กลุม เครือขายภาควิชาชีพ/วิชาการ การทำงานวิชาการโดยคณะทำงานเฉพาะประเด็น
และ ๓) กลุมเครือขายภาคราชการ/การเมือง และมีการจัดเวทียอยเพื่อรับฟงความเห็นตอราง
เชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด ลพบุรี และ ขอเสนอเชิงนโยบายกอนนำเขาพิจารณาในสมัชชา
ชุมพร เปนตน และบางจังหวัดมีการจัดกลุมเครือ สุขภาพจังหวัด เชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด
ข า ยเป น ๔ ประเภท โดยเพิ่ ม เครื อ ข า ยพื้ น ที่ หนองบัวลำภู เพชรบูรณ เชียงใหม ลพบุรี ชุมพร
อำเภออีก ๑ กลุม เชน จังหวัดเชียงใหม หนอง- และสตูล เปนตน
บัวลำภู เพชรบูรณ และพิษณุโลก เปนตน
๒.๑.๔ ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดและการ
๒.๑.๒ รวมกำหนดประเด็นนโยบาย แตละ แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
จังหวัดมีชองทางการเสนอประเด็นเพื่อกำหนด เพื่อหาฉันทมติตอขอเสนอเชิงนโยบายและมีการ
เปนประเด็นนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตาง ๆ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในวันจัดสมัชชาสุขภาพ

พิธีลงนามความรวมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมจังหวัดชัยนาท
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชัยนาทธานี ชัยนาท
สานพลัง สรางสุขภาวะ



จังหวัด เชน จังหวัดรอยเอ็ดจัดประชุมสมัชชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด เพื่ อ หาฉั น ทมติ ต อ ข อ เสนอเชิ ง
นโยบาย ๕ เรื่อง และมีการจัดนิทรรศการ ๖
นิทรรศการ จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมสมัชชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด เพื่ อ หาฉั น ทมติ ต อ ข อ เสนอเชิ ง
นโยบาย ๒ เรื่ อ ง และมี ล านสมั ช ชา ซึ่ ง มี
นิทรรศการจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
กับทั้งสองประเด็นและมีการเสวนากับผูเกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลกับผูเขารวมสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และจั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด ประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
จั ง หวั ด เพื่ อ หาฉั น ทมติ ต อ ข อ เสนอเชิ ง นโยบาย
๖ เรื่อง และมีการจัดสาธิต จัดแสดง นำเสนอ
ผลงานปฏิ บั ติ ก ารจริ ง ในพื้ น ที่ ๆ เกี่ ย วข อ งกั บ
ประเด็น เปนตน

ระดับตาง ๆ แตก็มีการติดตามผลการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง เชน จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ชุมพร มีการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดปที่ผานมาในการประชุม
สมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนตน

นอกจากนี้ ในการจั ด กระบวนการสมั ช ชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด ยั ง มี ก ารจั ด การความรู พั ฒ นา
ศักยภาพทีมงานและเครือขาย รวมทั้งการสื่อสาร
ทางสังคมตลอดกระบวนการ เชน จังหวัดรอยเอ็ด
มีการถายทอดสดสมัชชาสุขภาพจังหวัดทางสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งกรมประมงจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด
จังหวัดหนองบัวลำภูสื่อสารผานวิทยุโทรทัศน วิทยุ
ชุมชน เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ นิตยสาร ศิลปน
พื้น บาน ฯลฯ และจังหวัดเพชรบูรณมีการผลิต
๒.๑.๕ ร ว มปฏิ บั ติ แ ละขั บ เคลื่ อ นมติ สู สื่อเผยแพรผานหนังสือพิมพ สถานีวิทยุกระจาย
รูปธรรม เปนการขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบาย เสียงชุมชน เคเบิ้ลทีวี และโซเชียลมีเดีย เปนตน
สูก ารปฏิบตั ิ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีห้ ลายจังหวัดอยูร ะหวาง
การผลั ก ดั น ผ า นช อ งทางต า ง ๆ เช น จั ง หวั ด ๒.๒ กลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
รอยเอ็ดมีการทำบันทึกขอตกลงในการขับเคลื่อน
ประกอบดวยผูแทนจาก ๓ ภาคสวน ซึ่งมี
นโยบายสาธารณะทัง้ ๕ ประเด็น โดยผูว า ราชการ กลไกสำคัญ ๆ ดังนี้
จังหวัดกับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดทีเ่ กีย่ วของ
๓๐ สวนราชการ จังหวัดลพบุรีแตงตั้งคณะทำงาน
๒.๒.๑ คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและมีการผลักดันมติ จังหวัด (คจ.สจ.) เปนตัวแทนองคกรภาคี ๓ ภาค
เขาสูแผนจังหวัด และจังหวัดชุมพรมีการแตงตั้ง สวน จำนวน ๑๕ - ๒๕ คน ทำหนาที่อำนวยการ
คณะทำงานและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ วางแผน ติดตาม กำกับ และตัดสินใจตาง ๆ เกีย่ วกับ
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นมติ ผ า น การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอยาง
หนวยงาน องคกรตาง ๆ เปนตน
ครบวงจรทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน ใหคำปรึกษาแก
๒.๑.๖ ร ว มประเมิ น ผลนโยบาย เป น การ คณะทำงานบริหารและหนวยเลขานุการกิจ (นลส.)
ติดตามประเมินผลนโยบาย ซึ่งในปงบประมาณ รวมทั้ ง การประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
๒๕๕๗ ยังเปนการขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบาย องคกร ภาคีตางๆ
ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะใน
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กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผานสมัชชาสุขภาพจังหวัด

๒.๒.๒ คณะทำงานบริ ห าร เป น ตั ว แทน
องคกรภาคี ๓ ภาคสวน ในระดับที่เปนผู ไดรับ
การยอมรับสูง มีอาวุโสมากพอสมควร จำนวน
ประมาณ ๓ - ๘ คน ทำหน า ที่ ก ำกั บ ทิ ศ ทาง
การทำงาน ดูแลการทำงานของ นลส.ใหเปนไป
อยางดี และมีธรรมาภิบาล
๒.๒.๓ หนวยเลขานุการกิจ (นลส.) ทำหนาที่
บริหารงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดใหมีแบบแผนและเปนระบบ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ ระบบข อ มู ล
เครือขายภาคีและขอมูลอื่น ๆ ระบบการสื่อสาร
ทางสังคม ระบบการจัดการความรูและพั ฒ นา
ศักยภาพ และระบบติดตามและประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งหนวยเลขานุการกิจ ใน ๕๑ จังหวัด
มี ๑) หนวยงานภาครัฐ/ราชการ จำนวน ๓๕ แหง
๒) หนวยงานภาควิชาการ จำนวน ๖ แหง และ
๓) หนวยงานภาคประชาสังคม จำนวน ๑๐ แหง
ทั้ ง นี้ แต ล ะจั ง หวั ด มี ก ารจั ด กลไกพหุ ภ าคี
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแตกตางกันไป เชน
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ก ารจั ด
กลไกการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ จำนวน
๖ คณะ ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการฝาย
อำนวยการสมัชชาสุขภาพจังหวัด จำนวน ๓๙ คน
ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม เปนประธาน (๒)
คณะกรรมการบริหาร จำนวน ๒๔ คน มีนาย
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยประชุมมูณนิพา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สุรชัย จงรักษ (อดีตรองผูว า ราชการจังหวัดลำปาง)
เปน ประธาน (๓) คณะกรรมการฝายวิชาการ
จำนวน ๑๙ คน มี รศ.วิลาวัลย เสนารัตน เปน
ประธาน (๔) คณะกรรมการฝายสือ่ สารสาธารณะ
จำนวน ๒๐ คน มี นายอินสม ปญญาโสภา นายก
สมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือเปนประธาน (๕)
คณะกรรมการประสานเชิ ง พื้ น ที่ แ ละประเด็ น
จำนวน ๓๙ คน มี นายสมเกียรติ สมบูรณจร
เป น ประธาน และ (๖) คณะกรรมการฝ า ย
เลขานุการกิจ จำนวน ๑๓ คน มี พระฤทธิชัย
อภิ เ มธี เป น ประธาน หน ว ยเลขานุ ก ารกิ จ
อยู ที่ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(สสจ.เชียงใหม)

อำนวยการ ๖ คน (๓) คณะทำงานฝายวิชาการ
๒๑ คน (๔) คณะทำงานฝ า ยประชาสั ม พั น ธ
สื่อเพื่อสังคม ๕ คน (๕) คณะทำงานฝายประเมิน
ผล ๗ คน และ (๖) คณะทำงานฝายเลขานุการ
๖ คน หน ว ยเลขานุ ก ารกิ จ อยู ที่ ส ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (สสจ. ลพบุรี)
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด มี ค ณะ
กรรมการ ๔ ชุด ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา จำนวน ๖ คน (๒) คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด (คจ.สจ.) จำนวน
๒๕ คน มี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ผูพิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด เปน
ประธาน (๓) คณะกรรมการบริหาร จำนวน ๙

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี มีการจัดกลไก
การจัดการในรูปแบบคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลพบุรี (คจ.สจ.ลบ) มีที่ปรึกษา
๑๑ คน และคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุขภาพ
จังหวัด จำนวน ๔๖ คน มีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน มีคณะทำงานประสานงานและสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด ลพบุ รี
(คปสช.จ.ลพบุรี) คณะยอยอีก ๖ คณะ ประกอบ การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งที่ ๒
ดวย (๑) ผูท รงคุณวุฒิ ๔ คน (๒) คณะทำงานฝาย พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
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คน ดร.ปาลิ ด า เฉลิ ม แสน เป น ประธาน (๔)
คณะกรรมการประสานเครือขาย จำนวน ๓๑ คน
ร.ต.ต.ไพฑูรย ทะวะลัย จากสถาบันเรียนรูปวงชน
เปนประธาน และ (๕) หนวยเลขานุการกิจสมัชชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด (นลส.) จำนวน ๑๒ คน มี
นางสาวศรีวริยา วีรพรเลิศกุล ภาคประชาสังคม
เป น ประธาน ว า ที่ พต.ดิ ษ ณ ก ร สิ ง ห ย ะเมื อ ง
จาก สสจ.รอยเอ็ด เปนเลขานุการ หนวยเลขานุการกิจอยูที่ สสจ.รอยเอ็ด

๒.๓ ผลการจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพจังหวัด
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มผ า นสมั ช ชาสุ ข ภาพ
จั ง หวั ด ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ มี จั ง หวั ด ที่
ดำเนินการจนสามารถจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดได

จำนวน ๑๓ เรื่อง
(รอยละ ๒๐)

จำนวน ๑๒ เรื่อง
(รอยละ ๑๘)

จำนวน ๕ เรื่อง
(รอยละ ๘)
จำนวน ๑๙ เรื่อง
(รอยละ ๒๙)

จำนวน ๑๖ เรื่อง
(รอยละ ๒๕)

จำนวน ๑๗ จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม
อุ ต รดิ ต ถ ร อ ยเอ็ ด มุ ก ดาหาร ชั ย นาท น า น
ลำพู น พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ หนองบั ว ลำภู
อุ บ ลราชธานี อำนาจเจริ ญ ลพบุ รี สระแก ว
ปตตานี ชุมพร และสตูล
ไดขอเสนอเชิงนโยบาย จำนวน ๖๕ เรื่อง
แบ ง เป น ๕ กลุ ม กลุ ม ๑ ระบบสุ ข ภาพ
การแพทยและสาธารณสุข และปจจัยที่กำหนด
สุขภาพ จำนวน ๑๙ เรื่อง (รอยละ ๒๙) กลุม ๒
สวัสดิการ/ความปลอดภัย/สุขภาพ/คุณภาพชีวิต
ของกลุ ม เป า หมายเฉพาะ จำนวน ๑๖ เรื่ อ ง
(รอยละ ๒๕) กลุม ๓ เกษตรและอาหาร จำนวน
๑๒ เรื่อง (รอยละ ๑๘) กลุม ๔ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม จำนวน ๑๓ เรื่อง (รอยละ ๒๐) และ
อื่นๆ ๕ เรื่อง (รอยละ ๘)

ระบบสุขภาพการแพทยและสาธารณสุข
และปจจัยที่กำหนดสุขภาพ
สวัสดิการ/ความปลอดภัย/สุขภาพ/
คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายเฉพาะ
เกษตรและอาหาร
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
อื่นๆ

จำนวนและรอยละของขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ตารางแสดงกลุมประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๗
กลุมประเด็น
กลุม ๑
ระบบสุขภาพ
การแพทย
และสาธารณสุข
และปจจัยที่กำหนด
สุขภาพ

ขอเสนอเชิงนโยบาย
๑) การบริหารจัดการชุมชนปลอดภัยตอมลภาวะที่สงผลตอชีวิตและสุขภาพ
(เชียงใหม)
๒) ระบบสุขภาพชุมชน เชน การพึ่งตนเองดวยการแพทยแผนไทย
ภูมิปญญาพื้นบาน (เชียงใหม)
๓) ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียว (เชียงใหม)
๔) การสรางชุมชนเขมแข็ง ตนแบบ (ชัยนาท)
๕) กองทุนสรางสุข (ชัยนาท)
๖) การดูแลสุขภาพชุมชนดวยพืชสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบาน (รอยเอ็ด)
๗) สื่อสรางสรรค (นาน)
๘) การแกไขปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
ทางสื่อและวิทยุในจังหวัดรอยเอ็ด
๙) สื่อสรางสรรค (อำนาจเจริญ)
๑๐) งานบุญ งานเศรา ปลอดเหลา ปลอดการพนัน (รอยเอ็ด)
๑๑) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การลด ละ เลิก บุหรี่ (ปตตานี)
๑๒) การปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)/เพชรบูรณ
๑๓) มะเร็งทอน้ำดี/มะเร็งตับ (รอยเอ็ด)
๑๔) การปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดมุกดาหาร
๑๕) การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไมติดตอเพื่อการพึ่งตนเองดวยภูมิ
ปญญาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก (สระแกว)
๑๖) ปญหาสุขภาพจิต (อุตรดิตถ)
๑๗) การจัดงานมหาบุญ เทศกาลเดือนสาม นมัสการพระมงคลมิง่ เมือง (อำนาจเจริญ)
๑๘) คนสตูลไมกินหวาน (สตูล)
๑๙) ลดความเสี่ยงความดันเบาหวาน (สตูล)
กลุม ๒
๑) การเขาถึงสิทธิดานสวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส
สวัสดิการ /
คนพิการ และผูสูงอายุจังหวัดสตูล
ความปลอดภัย /
๒) สุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว : สังคมกมหนา (เชียงใหม)
สุขภาพ / คุณภาพ ๓) การปองกันเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม (เพชรบูรณ)
ชีวิตของกลุมเปาหมาย ๔) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (หนองบัวลำภู)
เฉพาะ
๕) เด็กเยาวชนและครอบครัวเขมแข็ง (อุบลราชธานี)
๖) เด็กติดเกมส (ลพบุรี)
๗) การแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (ลพบุรี)
๘) การเตรียมการเพื่อสุขภาวะผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง (เชียงใหม)
๙) การดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม (ชัยนาท)
๑๐) การขยายเครือขายอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน/ชุมชน (สระแกว)
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กลุมประเด็น

กลุม ๓
เกษตรและอาหาร

กลุม ๔
ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม

ขอเสนอเชิงนโยบาย
๑๑) สรางครอบครัวเขมแข็งดวยแสงแหงธรรม (อุตรดิตถ)
๑๒) การเสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง (อำนาจเจริญ)
๑๓) การจัดการสุขภาวะคนไทยพลัดถิน่ หรือคนชายขอบและแรงงานตางดาว (ชุมพร)
๑๔) วัดสงเสริมสุขภาพ (นาน)
๑๕) การจัดการอาหารและสิ่งของ (สังฆทาน) ถวายพระ (สตูล)
๑๖) สวัสดิการชุมชนพื้นฐานความเอื้ออาทรของประชาชนคนมุกดาหารเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (มุกดาหาร)
๑) ผักสวนครัว (นาน)
๒) ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะของประชาชนคนลำพูน (ลำพูน)
๓) การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพโดยคนหละปูน (ลำพูน)
๔) การจัดการพืชผักปลอดภัยโดยคนหละปูน (ลำพูน)
๕) ลดสารเคมีเพื่อชีวีปลอดภัย (อุตรดิตถ)
๖) อาหารปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก
๗) การพัฒนาเกษตรอินทรียสูความสำเร็จ (เพชรบูรณ)
๘) การจัดการผลกระทบสารเคมีภาคเกษตรตอสุขภาพ (หนองบัวลำภู)
๙) การจัดการระบบอาหารในโรงเรียน (รอยเอ็ด)
๑๐) เกษตรอินทรีย (อุบลราชธานี)
๑๑) อาหารปลอดภัย (ลพบุรี)
๑๒) เกษตรปลอดภัย (ชัยนาท)
๑) ปาชุมชน (นาน)
๒) การจัดการที่อยูที่กินใหหมดสิ้นความเหลื่อมล้ำ (อุตรดิตถ)
๓) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญสูเมือง
ธรรมเกษตร (อำนาจเจริญ)
๔) หมอกควัน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (เชียงใหม)
๕) การจัดการขยะ (นาน)
๖) การจัดการลุมน้ำทั้งระบบ (นาน)
๗) มหาวิทยาลัยสีเขียว (พิษณุโลก)
๘) การบริหารจัดการลุมน้ำในจังหวัดมุกดาหาร โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน (มุกดาหาร)
๙) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (อุบลราชธานี)
๑๐) การจัดการน้ำในครัวเรือนและชุมชน (อำนาจเจริญ)
๑๑) นาขาวปลอดภัยจังหวัดอำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร (อำนาจเจริญ)
๑๒) การสรางเครือขายเฝาระวังผลกระทบดานดานสิ่งแวดลอมจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว
๑๓) รวมมือรวมใจตานภัยพิบัติ (อุตรดิตถ)
สานพลัง สรางสุขภาวะ



กลุมประเด็น
กลุม ๕ อื่น ๆ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ขอเสนอเชิงนโยบาย
วัฒนธรรมการแตงกาย (นาน)
โรงเรียนของชุมชน (นาน)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนรวมคิด รวมจัดการศึกษา
(อุบลราชธานี)
การสรางเครือขายการเรียนรู (ชัยนาท)
การจัดการสุขภาวะของคนปตตานีเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ปตตานี)

ตารางแสดงจังหวัดทีจ่ ดั สมัชชาสุขภาพจังหวัด และจำนวนขอเสนอเชิงนโยบาย ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

จังหวัด
เชียงใหม

๒

นาน

๓

ลำพูน



ประเด็นนโยบาย
จำนวนนโยบาย
๑) หมอกควัน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
๖
๒) สุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สังคมกมหนา)
๓) การบริหารจัดการชุมชนปลอดภัยตอมลภาวะที่สงผลตอชีวิต
และสุขภาพ
๔) ระบบสุขภาพชุมชน เชน การพึ่งตนเองดวยการแพทย
แผนไทยภูมิปญญาพื้นบาน
๕) การเตรียมการเพื่อสุขภาวะผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
๖) ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียว
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
๑) ผักสวนครัว
๘
๒) การจัดการขยะ
๓) ปาชุมชน
๔) วัฒนธรรมการแตงกาย
๕) การจัดการลุมน้ำทั้งระบบ
๖) สื่อสรางสรรค
๗) โรงเรียนของชุมชน
๘) วัดสงเสริมสุขภาพ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑) ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะของประชาชน (คนลำพูน)
๓
๒) การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพโดยคนหละปูน
๓) การจัดการพืชผักปลอดภัยโดยคนหละปูน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
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ลำดับ
๔

จังหวัด
อุตรดิตถ

๕

พิษณุโลก

๖

เพชรบูรณ

๗

หนองบัวลำภู

๘

รอยเอ็ด

๙

มุกดาหาร

๑๐ อุบลราชธานี

ประเด็นนโยบาย
จำนวนนโยบาย
๑) รวมมือรวมใจตานภัยพิบัติ
๔
๒) การจัดการที่อยูที่กินใหหมดสิ้นความเหลื่อมล้ำ
๓) ลดสารเคมีเพื่อชีวีปลอดภัย
๔) สรางครอบครัวเขมแข็งดวยแสงแหงธรรม
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๑) อาหารปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก
๒
๒) มหาวิทยาลัยสีเขียว
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑) การปองกันเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม
๓
๒) การปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)
๓) การพัฒนาเกษตรอินทรียสูความสำเร็จ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
๒
๒) การจัดการผลกระทบสารเคมีภาคเกษตรตอสุขภาพ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
๑) มะเร็งทอน้ำดี/มะเร็งตับ
๕
๒) งานบุญ งานเศรา ปลอดเหลา ปลอดการพนัน
๓) การดูแลสุขภาพชุมชนดวยพืชสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบาน
๔) การจัดการระบบอาหารในโรงเรียน
๕) การแกไขปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อและวิทยุในจังหวัดรอยเอ็ด
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑) การปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
๓
จังหวัดมุกดาหาร
๒) สวัสดิการชุมชนพื้นฐานความเอื้ออาทรของประชาชนคน
มุกดาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) การบริหารจัดการลุมน้ำในจังหวัดมุกดาหาร โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนรวมคิด รวมจัดการ
๔
ศึกษา
๒) เด็กเยาวชนและครอบครัวเขมแข็ง
๓) เกษตรอินทรีย
๔) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ลำดับ จังหวัด
ประเด็นนโยบาย
๑๑ อำนาจเจริญ ๑) การจัดงานมหาบุญ เทศกาลเดือนสาม
นมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
๒) การจัดการน้ำในครัวเรือนและชุมชน
๓) นาขาวปลอดภัยจังหวัดอำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร
๔) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชนจังหวัด
อำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร
๕) การเสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
๖) สื่อสรางสรรค
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๒
ลพบุรี ๑) อาหารปลอดภัย
๒) เด็กติดเกมส
๓) การแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๓
ชัยนาท ๑) การดูแลสุขภาพผูสงู อายุแบบองครวม
๒) เกษตรปลอดภัย
๓) การสรางเครือขายการเรียนรู
๔) การสรางชุมชนเขมแข็ง ตนแบบ
๕) กองทุนสรางสุข
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๔
สระแกว ๑) การขยายเครือขายอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน/ชุมชน
๒) การสรางเครือขายเฝาระวังผลกระทบดานดานสิ่งแวดลอม
จากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว
๓) การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไมติดตอเพื่อการ
พึ่งตนเองดวยภูมิปญญาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๕
ชุมพร การจัดการสุขภาวะคนไทยพลัดถิ่นหรือคนชายขอบและแรงงาน
ตางดาว
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๖
สตูล
๑) คนสตูลไมกินหวาน
๒) ลดความเสี่ยงความดันเบาหวาน
๓) การจัดการอาหารและสิ่งของ (สังฆทาน) ถวายพระ
๔) การเขาถึงสิทธิดานสวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุจังหวัดสตูล
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
รวมประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๖๕ นโยบาย
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จำนวนนโยบาย
๖

๓

๕

๓

๑
๔

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร
วันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมชุมพรแกรนด อ.เมือง
ชุมพร

การลงนามความรวมมือการพัฒนา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
มีสวนรวม ชัยนาท วันที่ ๓ มกราคม
๒๕๕๗

๒.๔ การพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชา สุรนิ ทร ยโสธร ลำพูน เชียงใหม สุโขทัย เชียงราย
สุขภาพจังหวัดและการสื่อสารทางสังคม กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต ชัยนาท และกาญจนบุรี
เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การทำงานอยางตอเนื่อง ปงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนั ก งานได ส ง ผู แ ทนจากหน ว ยเลขานุ ก ารกิ จ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเขารวมโปรแกรมนักสานพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สวนรวมและสรางสังคมสุขภาวะ (PHPP Program)
ป ๒๕๕๗ จำนวน ๔๔ คน จาก ๑๓ จังหวัด
ประกอบด ว ย จั ง หวั ด ขอนแก น หนองบั ว ลำภู

การสื่อสารทางสังคม สื่อสารกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมผานเว็บไซตเครือขายสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้ น ที่ / เฉพาะประเด็ น (www.areahpp.net)
หนั ง สื อ พิ ม พ ส านพลั ง ปฏิ รู ป สุ ข ภาพ (คอลั ม น
สมัชชาขาขึ้น-ขาลง) สื่อวิทยุชุมชนทองถิ่น และ
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (www.
healthstation.in.th)
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ประชุมรับฟงความเห็นตอเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย
การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร

๓. สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การ
ปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลอง
กับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ สำนั ก งานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สนับสนุนการ
พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสวนรวมโดยใชเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น” (Issue-based Health Assembly :
IHA) จำนวน ๙ ประเด็น ประกอบดวย
ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การปฏิรูปการศึกษา
ประเภทที่ ๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่
วิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปน
ดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ครอบคลุ ม มากกว า จั ง หวั ด พื้ น ที่ รู ป แบบอื่ น ๆ
หรื อไม เ กี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ที่ จำนวน ๓ ประเด็ น
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
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เล็กกวาจังหวัด จำนวน ๕ ประเด็น ประกอบดวย
๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาการขับเคลื่อน
สุขภาวะในโรงเรียน ๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นมะเร็งทอน้ำดี/มะเร็งตับจังหวัดรอยเอ็ด
๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สุขภาวะผูสูง
อายุ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ๔) สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะ
ประเด็ น การบู ร ณาการฐานข อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแกน และ ๕)
ประเภทที่ ๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการสงเสริม
ครอบคลุ ม มากกว า จั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ รู ป แบบอื่ น และสรางความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย
จำนวน ๑ ประเด็น คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ ทุกพื้นที่จังหวัดขอนแกน
ประเด็นวาดวยมะเร็งทอน้ำดีและพยาธิใบไม ใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
ตับภาคอีสาน
สุขภาพแบบมีสวนรวมโดยใช “สมัชชาสุขภาพ
ประเภทที่ ๓ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เฉพาะประเด็ น ” เปน เครื่องมือ ประกอบดว ย
ประกอบดวย ๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริม
สุขภาวะในระยะทายของชีวิต ๒) สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพ
ด า นสุ ข ภาพให ส อดคล อ งกั บ ความจำเป น ด า น
สุขภาพในบริบทสังคมไทย และ ๓) สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาวะชาวนา

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมโดยใชเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น”
สานพลัง สรางสุขภาวะ



ขั้นตอนหลัก ๆ คือ ๑) การจัดกลไกการทำงาน
แบบพหุภาคี ซึ่งอาจมีการจัดอยางเปน ทางการ
หรือจัดแบบหลวม ๆ ก็ได ๒) การรวมกำหนด
ประเด็นนโยบาย โดยเริ่มจากสถานการณ ขอมูล
วิชาการทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นนัน้ ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ หรื อ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ ๓) วิเคราะหเครือขายทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับประเด็นนั้น ๆ ๔) การประชุมสมัชชา

๑) มะเร็งทอน้ำดีและพยาธิใบไม ใน
ตับภาคอีสาน
๒) สุขภาวะชาวนา
๓) ขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียน
๔) สุขภาวะผูสูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย
๕) การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดขอนแกน
๖) การสงเสริมและสรางความ
ตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย
ทุกพื้นที่ จังหวัดขอนแกน

กลุมที่ ๑
พัฒนากลไก
กำหนดประเด็น
นโยบาย และ
วิเคราะหเครือขาย
ที่เกี่ยวของ

กลุมที่ ๒
รวมพัฒนา
ขอเสนอ
เชิงนโยบาย

สุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อหาฉันทมติตอขอเสนอ
เชิงนโยบาย ๕) การรวมปฏิบัติและขับเคลื่อนมติ
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ ๖) การรวม
ประเมินผลนโยบาย
ความกาวหนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ มี ค วามก า วหน า ต า งกั น
โดยแบงเปน ๔ กลุม ดังนี้

๑) แผน
ยุทธศาสตร
ระดับชาติวา
ดวยการสราง
เสริมสุขภาวะ
ในระยะทาย
ของชีวิต
๒) การปฏิรูปการ
ศึกษาวิชาชีพ
ดานสุขภาพ
๓) มะเร็งทอน้ำดี
/ มะเร็งตับ
จังหวัดรอยเอ็ด
กลุมที่ ๓
รวมประชุมสมัชชา
สุขภาพเฉพาะ
ประเด็นเพื่อหา
ฉันทมติตอขอเสนอ
เชิงนโยบาย

๑) แผน
ยุทธศาสตร
ระดับชาติวา
ดวยการสราง
เสริมสุขภาวะ
ในระยะทาย
ของชีวิต
๒) การปฏิรูปการ
ศึกษาวิชาชีพ
ดานสุขภาพ

กลุมที่ ๔
รวมปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนมติ
เปนรูปธรรม

กลุมที่ ๕
รวมประเมินผล
นโยบาย

ความกาวหนากระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือ “สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น” ปงบประมาณ ๒๕๕๗


รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ ม ที่ ๑ พั ฒ นากลไก กำหนดประเด็ น การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต ๒)
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการปฏิรูป
นโยบาย และวิเคราะหเครือขายที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพให ส อดคล อ งกั บ
กลุมที่ ๒ รวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย และ
จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบดวย ๑) สมัชชา ๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาวะ
สุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยมะเร็งทอน้ำดีและ ชาวนา
พยาธิใบไม ในตับภาคอีสาน ๒) สมัชชาสุขภาพ
กลุมที่ ๕ รวมประเมินผลนโยบาย
เฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาวะชาวนา ๓) สมัชชา
ผลงานสำคัญสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ว า ด ว ยการขั บ เคลื่ อ น
สุขภาวะในโรงเรียน ๔) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด ว ย ๑)แผน
ประเด็นสุขภาวะผูส งู อายุจงั หวัดบุรรี มั ย ๕) สมัชชา ยุทธศาสตรระดับชาติวา ดวยการสรางเสริมสุขภาวะ
สุขภาพเฉพาะประเด็นการบูรณาการฐานขอมูล ในระยะท า ยของชี วิ ต ๒)แผนยุ ท ธศาสตร ก าร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแกน ปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพที่สอดคลอง
และ ๖) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการ กับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย
สงเสริมและสรางความตระหนักในการสวมหมวก และ ๓) ข อ เสนอเชิ ง นโยบายประเด็ น มะเร็ ง
ทอน้ำดี/มะเร็งตับ จังหวัดรอยเอ็ด
นิรภัยทุกพื้นที่จังหวัดขอนแกน
กลุมที่ ๓ รวมประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นเพื่อหาฉัน ทมติตอขอเสนอเชิงนโยบาย
จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบดวย ๑) สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตรระดับชาติ
วาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต ๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการ
ปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลอง
กับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย
และ ๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมะเร็งทอ
น้ำดี/มะเร็งตับจังหวัดรอยเอ็ด
กลุมที่ ๔ รวมปฏิบัติและขับเคลื่อนมติเปน
รูปธรรม จำนวน ๒ ประเด็น ๑) สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

แผนงานการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สช. ได ว าง
ทิ ศ ทางและแนวทางการดำเนิ น งานโดยเน น
กระบวนการพั ฒ นาระบบ กลไกและเครื่องมือ
สรางมาตรฐานงาน พัฒนาหลักเกณฑ พัฒนาวิชา
การและการจั ด การความรู ขยายและพั ฒ นา
ศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข า ยทั้ ง ในและต า งประเทศ
เพื่อสนับสนุนใหมีการนำการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ไปใชประโยชน ได
อยางกวางขวางมากขึน้ อีกทัง้ มีนโยบายสนับสนุนให
มีการบูรณาการการใชเครื่องมืออื่นภายใต พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับพืน้ ทีร่ ว มกัน
ได แ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพ ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ
ตำบล มีผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบ กลไก และ
หลักเกณฑเอชไอเอ
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ จัดทำหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... และสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ภายใต
(ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ตลอดจนการขยายและพัฒนา
กลไกเพือ่ ขับเคลือ่ นงานเอชไอเอทัง้ ในประเทศและ

ตางประเทศ ซึง่ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ

๑.๑ การจัดทำประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่
เกิ ด จากนโยบายสาธารณะ ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ....
ตามที่ ไ ด มี ก ารประกาศใช ห ลั ก เกณฑ แ ละ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด
จากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๑ มาตั้งแตวันที่
๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ และในป ๒๕๕๔
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ ไดมอบหมายให ดร.นฤมล
ทับจุมพล และคณะ ดำเนินการประเมินผลการนำ
หลักเกณฑฯ ดังกลาวไปใชในการปฏิบัติ เพื่อเปน
ขอมูลนำเขาในการทบทวนและจัดทำประกาศฯ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ซึ่งผลจากการประเมินไดพบ
ปญหาและขอจำกัดในการนำไปปฏิบัติหลายดาน
ทั้งเชิงหลักการและวิธีการ ตอมาคณะกรรมการฯ
ไดนำผลจากการประเมินฯ มาทบทวนเพื่อจัดทำ
กรอบการจัดทำหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๒ และนำ
เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จนกระทั่งในป
๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จึงไดมอบหมาย
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อยกรางหลักเกณฑการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ตามมาตรา ๒๕(๕)
ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร

ให ดร.เดชรัต สุขกำเนิด รองประธานกรรมการ ดวย ตัวแทนชุมชน หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ
เปนผูท บทวนและจัดทำประกาศหลักเกณฑฯ ฉบับที่ และภาคประชาสังคม จำนวน ๓๔ คน
๒ บนหลักการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดย
จัดกิจกรรม
๑.๑.๒ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อยก
รางหลักเกณฑการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๑.๑.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบ ตามมาตรา ๒๕(๕) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
ระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑการประเมิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
ผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
ชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ตัวแทนชุมชน
กั น ยายน ๒๕๕๗ ที่ โ รงแรมรามาการ เ ด น ส หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการและภาคประชาสังคม
กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมการประชุมประกอบ จำนวน ๓๓ คน
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๒ การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารการ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ภายใต (ร า ง) แผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบและกลไก
การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพใน
สังคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
การจัดทำแผนปฏิบัติการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีความชัดเจนของเปาหมายในการดำเนินงาน ตลอดจนการบู ร ณาการความร วมมื อจาก
หนวยงานองคกรภาคีตางๆ ในการขับเคลื่อนงาน
เอชไอเอรวมกัน โดยจัดกิจกรรมสำคัญ คือ
๑.๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารการประเมิ น ผลกระทบด า น
สุขภาพ” เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร
สุขภาพแหงชาติ นนทบุรี มีผูเขารวมการประชุม
ประกอบด ว ย ผู แ ทนชุ ม ชน หน ว ยงานภาครั ฐ
นักวิชาการและภาคประชาสังคม คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ (HIA Commission) เครือขายพันธกิจ
งานเอชไอเอ (HIA Consortium) จำนวน ๒๑ คน
เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันนำเสนอ
ผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการทั้งภายใต
ภารกิ จ ของหน ว ยงาน และแผนปฏิ บั ติ ก ารใน
อนาคต

หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการและภาคประชาสังคม
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ (HIA Commission)
เครือขายพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium)
จำนวน ๔๓ คน เพื่อใหหนวยงานองคกร ภาคี
เครือขาย ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพไดแสดงความเห็น และรวมสนับสนุน
การดำเนินงานอยางบูรณาการ ซึ่งอยูระหวางการ
ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ตามความเห็น
ของผูเขารวมในเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ กอนนำ
เสนอต อ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป

๑.๓ การขยายและพั ฒ นากลไกเพื่ อ
ขับเคลื่อนงานเอชไอเอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพไดประสานและ
เชือ่ มโยงการดำเนินงาน รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร รวมกับหนวยงานและองคกรภาคีตาง ๆ
มุงสูการขับเคลื่อนงานเอชไอเอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ

๑.๓.๑ การขยายกลไกการดำเนิ น งาน
ภายใตชื่อ “เครือขายพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA
Consortium)”
๑.๒.๒ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางแผน
๑.๓.๑.๑ ขยายเครือขายพันธกิจงาน
ปฏิ บั ติ การฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ เอชไอเอกับสถาบันวิชาการในประเทศไทยระดับ
ณ โรงแรมไมดาซิตี้ รีสอรท กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค
ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ผูแทนชุ ม ชน
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(๑) ภาคใต โดยมีสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร (สจรส.
มอ.) เปนแกนประสาน
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนแกนประสาน
(๓) ภาคตะวั น ออก โดยมี ค ณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาเปนแกน
ประสาน
(๔) ภาคตะวันตก โดยมีคณะสิง่ แวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปน
แกนประสาน
(๕) สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๑.๓.๑.๒ ขยายเครือขายพันธกิจงาน
เอชไอเอกับสถาบันวิชาการในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเซียแปซิฟค โดยเขารวมในการประชุม GMS
Public Health Network Member University
Dean’s Meeting และรวมเปนเจาภาพในการจัด
ประชุ ม 6 th International Conference on
Public Health among GMS Countries: Health
Service System for a Borderless Community:
Human Resource Development for a District
Health System” ระหวางวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ณ โรงแรมพู ล แมน จั ง หวั ด ขอนแกน
ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย คณบดีแ ละ
คณาจารยจากสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข
ศาสตร ในกลุมประเทศสมาชิก ผูแทนหนวยงาน/
องคกรดานสาธารณสุข นักวิชาการที่สนใจ
๑.๓.๑.๓ ขยายเครือขายพันธกิจงาน
เอชไอเอกับกลไกภาครัฐในภูมิภาคอาเซียน ผาน
การทำงานร ว มกั บ สำนั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

(ASEAN Secretariat) โดยเขารวมการประชุม
และนำเสนอความกาวหนาการพัฒนางานเอชไอ
เอในระดับ อาเซีย นตอที่ ป ระชุ ม ระดับ เจา หนา ที่
อาวุ โ สด า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข (Senior
Official’s Meeting on Health Development :
SOMHD) ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสติ ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย
จังหวัดเชียงราย โดยมีผแู ทนกระทรวงสาธารณสุข
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งของประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนเขารวมการประชุม โดยไดแจง
การเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเกีย่ วกับ
การประเมิน ผลกระทบในระดับ อาเซี ยนในชว ง
ปลายป ๒๕๕๘ เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาการ
ทำงานเรื่องนี้รวมกัน
๑.๓.๒ การพัฒนากลไกการดำเนินงานผาน
การผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติที่เกี่ยวของ
๑.๓.๒.๑ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๒ เรือ่ ง การปองกันและ
ลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และ
แผนการขั บ เคลื่ อ นมติ ฯ ในการประชุ ม สมั ช ชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
และติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.)
จั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารขั บ เคลื่ อ นมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ โดยมติ นี้ มี เ ป า หมาย
เพื่อใหเกิ ดการแก ไขระดับ นโยบายที่ จะช ว ยลด
ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล โดยมีขอเสนอ
ทั้งสิ้น ๗ ประเด็น คือ (๑) จัดทำแผนพลังงาน
จั ง หวั ด (๒) ผั ง เมื อ ง (๓) การกำหนดบั ญ ชี

ประเภทโรงไฟฟา (๔) เงื่อนไขพิจารณาอนุมัติ
อนุ ญ าต (๕) การจั ด ทำคู มื อ การประเมิ น
ผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชนกรณีโรงไฟฟา
ชีวมวล (๖) การประกาศโรงไฟฟาเปนกิจการที่
อันตรายตอสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (๗) การสนับสนุนการเฝาระวัง
ติดตามตรวจสอบ
ความก า วหน าในการดำเนิ น งานของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก (๑) กระทรวง
พลังงานกำลังศึกษาและจัดทำแผนพลังงานระดับ
จังหวัด โดยมีจังหวัดนำรอง ๓๘ จังหวัด (๒) กรม
อนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข อยู ร ะหว า งการ
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการดำเนินการ
ของโรงไฟฟาชีวมวลขนาดต่ำกวา ๑๐ เมกะวัตต
และสูงกวา ๑๐ เมกะวัตต เพือ่ เปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาออกประกาศกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู
ระหวางการศึ ก ษาและพิ จ ารณาเกณฑ เ กี่ ย วกั บ
โรงไฟฟ า ชี ว มวล รวมถึ ง หารื อ ร ว มกั น กั บ (๔)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(สกพ.) กรมพลังงานทดแทน เพื่อพิจารณาหา
ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมสำหรั บ โรงไฟฟ า ชี ว มวล โดย
ปจจุบันใช ก ารพิ จ ารณาอิ ง เกณฑ บั ญ ชี ป ระเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ ๘๘ เรื่องโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟา ในขณะที่แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) กำหนด
เปาหมายการใชพลังงานทดแทนไวที่รอยละ ๒๐
และหากมีกำลังการผลิตในภาพรวมครบแลว จะ
ไม ไดมีการพิจารณาศักยภาพเปนรายจังหวัด ใน

ขณะที่ (๕) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กำหนด
พื้นฐานคาการระบายมลพิษใหโรงไฟฟาชีวมวลทุก
โรงถื อ ปฏิ บั ติ และสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ ติดตาม
ตรวจสอบทีช่ มุ ชนรองเรียนเขามา และมีแนวคิดจะ
สนับสนุนเรื่ององคความรูเพื่อความยั่งยืน และใช
งบประมาณตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายและให
โรงไฟฟาเปนคนจาย นอกจากนี้ทาง คพ. ไดจัด
ทำคูมือติดตามตรวจสอบเฝาระวัง
๑.๓.๒.๒ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๖ เรื่อง การปฏิรูป
ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ (อีไอเอ/อีเอชไอเอ) ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้ งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ
กรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (คมส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การขั บ เคลื่ อนมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ม ติ นี้
โดยมีผูแทนจากภาคประชาชนเสนอใหมีการนำ
ขอมูลของชุมชนเขาไปใช ในกระบวนการ อีไอเอ/
อี เ อชไอเอ อย า งเป น ระบบ รวมถึ ง พิ จ ารณา
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ก อ นที่ จ ะให มี กิ จ กรรมหรื อ
โครงการ นอกจากนี้ผูแทนจากสำนักงานนโยบาย
และแผนกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม (สผ.) ได ร ายงานว า สผ. ได อ ยู
ระหวางการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุ ท ธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment: SEA) และเสนอให ค วรใช SEA
ประเมิ น การทำแผนพั ฒ นาระดั บ ชาติ เช น
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
หรือแผนพีดีพี (Power Development Plan:
PDP) ดวย
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๒. โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักเกณฑเอชไอเอ
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให มี
การนำประกาศหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
ผลกระทบด า นสุ ข ภาพจากนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปประยุกตใช ในภาคสวนตางๆ ของ
สังคม โดยเฉพาะองคกร ชุมชน ตามรูปแบบการ
ดำเนินงานใน ๔ กรณี ดังนี้

๒.๑ กรณี ที่ ๑ : ผ า นโครงการหรื อ
กิ จ กรรม ที่อาจจะก อใหเกิ ด ผลกระทบ
อยางรุนแรงทัง้ ทางดานคุณภาพสิง่ แวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกรณี
ที่ ๑ นี้ ไดมีการผนวกไวกับการทำรายงานการ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม (อี ไ อเอ)
ซึ่ ง ทางสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดมีการจัดทำ
แนวทางการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
(อีเอชไอเอ) ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและออกเปน ประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๙
ธั น วาคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง ในขั้ น ตอนการกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการทำอีเอชไอเอ (Public
Scoping) และการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง)
รายงานอีเอชไอเอ (Public Review) ที่กำหนดให
เจาของโครงการไดแจงและสงเอกสารมายัง สช.
เพื่ อ รั บ ทราบ ซึ่ ง ขณะนี้ สช. ได รั บ แจ ง ข อ มู ล
โครงการที่ทำอีเอชไอเอ จำนวน ๒๕๐ โครงการ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่ อ ส ง เสริ ม ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารที่
สำคัญและการเตรียมองคความรูกอนการเขารวม
รับฟงความคิดเห็นตอประเด็นนโยบายตาง ๆ โดย
เฉพาะในกลุ ม ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ อ าจจะได รั บ
ผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการ/กิจกรรม จึง
ได พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล รายงานอี เ อชไอเอที่
สืบคนได โดยเผยแพรผานทาง www.thia.in.th
และเพือ่ เปนประโยชนตอ ระบบการศึกษาในสถาบัน
จึงไดประสานคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เพื่ อ จั ด ทำบั น ทึ ก
ข อ ตกลงความร ว มมื อในการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม เพื่ อ
ยกระดั บ การพั ฒ นาระบบข อ มู ล และเผยแพร
รายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
และสุ ข ภาพ โดยจั ด ตั้ ง “ศู น ย ร วบรวมและ
เผยแพร ข อ มู ล การประเมิ น ผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอมและสุขภาพหรืออีเอชไอเอ” ขึ้น

๒.๒ กรณีที่ ๒ : การกำหนดนโยบาย
สาธารณะและการดำเนิ น กิ จ กรรมด า น
การวางแผนพัฒนา
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกรณีที่ ๒
เปนการสนับสนุนใหหนวยงาน และองคกรตาง ๆ
ที่ ส นใจได น ำกระบวนการเอชไอเอไปประยุ ก ต
ใช ใ นการดำเนิ น งานภายใต บ ทบาทหน า ที่ ข อง
หนวยงานและองคกรนั้น ๆ ในปจจุบันไดรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินงาน
โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี
ศึกษาผลกระทบจากความตกลงการคาเสรี ไทยสหภาพยุ โ รปต อ การเข า ถึ ง ยา ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู
ระหวางการประมวลขอมูลสถานการณและปจจัย
สำคัญที่มีผลกระทบตอการจัดทำขอตกลงการคา

เสรีฯ เพื่อใชเปนขอมูลนำเขาในการจัดเวทีรับฟง ตามกฎหมายหลักที่เกี่ยวของ ตลอดจนวางแผน
ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดทำขอตกลงการคา การทำงานร ว มกั น และจั ด ทำข อ เสนอในระดั บ
นโยบายตอไป
เสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยาตอไป

๒.๓ กรณีที่ ๓ : การดำเนินงานตามการ ๒.๔ กรณีที่ ๔ : การทำการประเมินผล
ขอใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ ของพระราช กระทบดานสุขภาพในฐานะกระบวนการ
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรียนรูร วมกันของสังคม
ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกรณี
ที่ ๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพไดพัฒนาแบบกลั่น
กรองความจำเปนในการทำเอชไอเอ (Screening
tool for Health Impact Assessment) เพื่อเปน
เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
สำคัญประกอบการพิจารณาวางแนวทางการดำเนิน
งาน ทั้งนี้ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ มีการยื่น
ขอใชสิทธิฯ ทั้งหมด ๑๘ กรณี
สำหรั บ ในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได
พิจารณารายงานการกลัน่ กรองความจำเปนฯ กรณี
ขอใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ จำนวน ๓ กรณี คือ
(๑) โรงไฟฟาชีวมวล ตำบลทุงสัง อำเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) โรงผลิตยางพารา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และ (๓) โรงหลอม
ทองแดง อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให สช. ประสานการ
ทำงานรวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใหมกี ลไกการดำเนินงานในรูปคณะทำงาน
ประกอบดวย ผูแ ทนจากหนวยงานหลักทีเ่ กีย่ วของ
นักวิชาการ และผูแทนจากประชาชนในพื้นที่ที่ได
รับผลกระทบ โดยไดจัดประชุมระดมสมองเพื่อ
ทบทวนเสนทางการดำเนินการตามอำนาจหนาที่

สำหรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใน
กรณี ที่ ๔ มุ ง เน น ไปที่ ก ารเสริ ม สร า งขี ด ความ
สามารถของชุมชนในการทำเอชไอเอดวยตัวเอง
หรือเรียกวาเอชไอเอชุมชน (Community Health
Impact Assessment: CHIA) โดยเริ่มดำเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนปจจุบันเปนเครื่องมือที่
ชุมชนใหความสนใจนำไปดำเนินการในหลายพื้นที่
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีกลไกสนับสนุน
การดำเนินงานไดกอตั้งเปนคณะทำงานปฏิบัติการ
เอชไอเอชุ ม ชน (CHIA working group) ซึ่ ง
เปนการรวมกลุมกันของนักวิชาการที่สนใจและ
นักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชน โดยมี ดร.กฤษฎา
บุญชัย เปนประธานคณะทำงาน ทั้งนี้ ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ไดใหการสนับสนุนเอชไอเอ
ชุ ม ชนทั้ ง หมด ๒๕ พื้ น ที่ สำหรั บ ในป พ.ศ.
๒๕๕๗ ไดสนับสนุนชุมชนตาง ๆ ดำเนินงาน ดังนี้
๒.๔.๑ สนับสนุนใหผูแทนประชาชนจากกลุม
รักษคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทำงานเอชไอเอ
ชุมชน จากชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟา
ชีวมวล ที่ชุมชนโคกตะแบง อำเภอโคกสะอาด
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน
๒๕๕๗
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

กลุมรักษคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เดินทางไปเรียนรูกระบวนการทำงานเอชไอเอชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล ที่ชุมชนโคกตะแบง
อำเภอโคกสะอาด จังหวัดสุรินทร
ระหวางวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

๒.๔.๒ สนับสนุนโครงการพัฒนานักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชนในพื้นที่ภาคใต จำนวน ๑๐
พื้นที่ ไดแก (๑) พื้นที่ชายฝงปะทิว จังหวัดชุมพร
(๒) พืน้ ทีเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี (๓ - ๕)
พื้นที่ทาศาลา พื้นที่หัวไทร พื้นที่ลุมน้ำปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (๖) พื้นที่ชายฝงจะนะ
จังหวัดสงขลา (๗) พื้นที่ชายฝงปากบารา จังหวัด
สตูล (๘) พื้น ที่ชายฝงกันตัง จังหวัดตรัง (๙)
พื้นที่ชายฝงกระบี่ จังหวัดกระบี่ และ (๑๐) พื้นที่
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง ในป ง บประมาณนี้ เป น การ
ดำเนินงานในขัน้ ตอนการทำความเขาใจกับแกนนำ
และประชาชนในพื้น ที่เปาหมายในเรื่องแนวคิด
และหลักการใชเครื่องมือเอชไอเอชุมชน
๒.๔.๓ สนั บ สนุ น โครงการ “วิ ถี พึ่ ง พิ ง และ
ภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรปาและน้ำ” กรณี
ศึกษาบานสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ของโรงเรียนรุงอรุณ เพื่อประยุกต ใชกระบวนการ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกระบวนการ
การเรียนการสอนของโรงเรียนรุงอรุณ กรณีวิถี
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ชี วิ ต ของชนเผ า ปกากะญอที่ อ าศั ย อยู ใ นบ า น
สบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยเนน
การศึกษาปจจัยที่เอื้อใหวิถีนี้อยูดีมีสุข และวิถีท่ี
อาจจะเปลีย่ นไปจากโครงการเขือ่ นทีจ่ ะเขามา โดย
ไดมีการลงพื้นที่ศึกษาและจัดทำ (ราง) รายงาน
เอชไอเอชุมชน ที่มีชื่อในภาษาชนเผาปกากญอวา
“โอมื่ อโชเปอ” หรื อ “อยู ดี มี สุ ข ” ซึ่ ง จะได ใ ห
นั ก วิ ช าการและชุ ม ชนตรวจสอบความถู ก ต อ ง
กอนการนำมาเผยแพรและใชประโยชนตอไป
เพือ่ ใหมแี นวทาง ขัน้ ตอนและวิธกี ารดำเนินงาน
เอชไอเอชุมชนที่ชัดเจน สำหรับใหชุมชนสามารถ
นำเครื่ อ งมื อ นี้ ไ ปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ แก ไขปญหาที่
เกิดจากนโยบาย แผนงาน โครงการและใชกำหนด
ทิศทางการพัฒนาชุมชน รวมถึงเพือ่ เปนกระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น เพื่ อ สร า งทางเลื อ กที่ ดี แ ละ
เหมาะสม สช. จะจั ด ทำคู มื อ แนวทางการทำ
การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพโดยชุ ม ชน
(Guideline for Community Health Impact
Assessment: CHIA Guideline) ขึ้ น โดยมี
กระบวนการในการจัดทำ ๖ ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนทุ น หรื อ การทบทวน
ขอมูลหลักฐานการทำเอชไอเอชุมชนในระยะเวลา
กวา ๕ ปที่ผานมา
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวม/วิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ ๓ ยก (ราง) คูมือแนวทางการทำ
เอชไอเอชุมชน
ขั้นตอนที่ ๔ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ ๕ ปรับปรุง (ราง) คูมือแนวทาง
การทำเอชไอเอชุมชน จากความเห็นที่ ไดจากเวที
รับฟงในขั้นตอนที่ ๔

ลงพื้น ที่ศึกษาเอชไอเอชุมชนที่บานสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นวิถีพึ่ง พิงภูมิปญญาและ
การจัดการทรัพยากรปาและน้ำ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำคูมือแนวทางการทำเอชไอเอชุมชน คูมือแนวทางการทำการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพโดยชุมชน อยูระหวางการดำเนินงานในขั้นตอนที่ ๑
โรงไฟฟาชีวมวล ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เหมืองแรเหล็ก บานแมถอด
ต.แมถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
“แมถอด : จากเหมืองแร
สูบานแหงสมุนไพร”

เหมืองแรทองคำ อ.วังสะพุง
เหมืองแรเหล็ก บานอุมุง อ.เชียงคาน
เหมืองแรทองแดง ต.นาดินดำ จ.เลย
“คนกับเหมือง : อนาคตเหมืองเลย”
กรณีการขอสัมปทาน
ทำเหมืองแรโพแทซ จ.อุดรธานี

การปนเปอนแคดเมี่ยม
จากการทำเหมืองที่แมดาว
อ.แมสอด จ.ตาก
• โรงไฟฟาถานหิน ต.เขาหินซอน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
• อาหาร-ถานหิน : จุดตัดการพัฒนา
บนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคามสนามชัยเขต”
• การปนเปอนขยะอุตสาหกรรม
ที่หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา (CHIA)
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
บนเกาะยาวใหญ จ.พังงา

กรณีเขตนิคมอุตสาหกรรม
ทุงคาย จ.ตรัง

โรงไฟฟาชีวมวล
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
โรงไฟฟาชีวมวล
อ.สวางวีระวงศ
จ.อุบลราชธานี
โรงไฟฟาชีวมวล
อ.ปราสาท และ
อ.เมือง จ.สุรินทร

สรางทาเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ อ.สิชล-ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
“ประมงชายฝง/อาวทองคำ/สูการนิยามตนเปน
ผูผลิตอาหารเลี้ยงโลก” / CHIA หัวไทร
กรณีทอสงกาซและโรงแยก
กาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
อ.จะนะ จ.สงขลา

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา
พื้นที่ภาคใต

กรณีการกอสรางทาเรือปากบารา จ.สตูล

สนับสนุนการพัฒนากระบวนการประเมินผลประทบดานสุขภาพ (HIA)
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและกำลังคน
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพผานการจัดประชุมวิชาการ
และการลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายพันธกิจ
งานเอชไอเอ (HIA Consortium) ที่จัดตั้งขึ้นจาก
การประสาน ถักทอความรวมมือทั้งจากเจาหนาที่
หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการอิสระและจากสถาบัน
การศึ ก ษา ตลอดจนแกนนำภาคประชาชนที่ มี
ศั ก ยภาพ ทำหน า ที่ เ ป น กลไกสำคั ญ ในการให
ความชวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่ง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญ
เชน
๓.๑.๑ การจัดประชุมวิชาการ
ในป ๒๕๕๗ สช. ได ห ารื อ กั บ สถาบั น
วิ ช าการต า ง ๆ เพื่ อ ร ว มเป น เจ า ภาพในการจั ด
ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพแต ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และ
คณะอนุกรรมการวิชาการการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑.๑.๑ รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ มี รศ.ดร.อุ ไ รวรรณ
อินทรมวง เปนผูประสานงาน ในการจัดประชุม
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Service System for a Borderless Community:
Human Resource Development for a District
Health System” ระหวางวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน
๓.๑.๑.๒ ร ว มกั บ สถาบั น การจั ด การ
ระบบสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
(สจรส.มอ.) ในการจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยมี ผศ.ดร.พงคเทพ สุธรี วุฒิ เปนผูป ระสานงาน
ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
๓.๑.๑.๓ รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการการประเมินผล
กระทบด า นสุ ข ภาพนานาชาติ ประจำป พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ที่ มี รศ.ดร.วิ ส าข
สุพรรณไพบูลย เปนผูประสานงาน กำหนดจัดใน
วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓.๑.๒ การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
วิชาการแกพื้นที่ที่ ไดรับผลกระทบ โดยผานการ
ลงนามความรวมมือและขยายการทำงานรวมกัน
ในหลายสถาบัน
๓.๑.๒.๑ ลงนามบัน ทึกความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ
(๑) ร ว มกั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพระดั บ ต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน

ลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หองรับรองชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

(๒) รวมกันสนับสนุนและสงเสริมการ
พัฒนางานวิจัยและองคความรูดานการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ
(๓) รวมกันสนับสนุนและสงเสริมการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพในภาคสวนตาง ๆ
ของสังคมตามที่เห็นพองตองกัน
(๔) การดำเนินการและกิจกรรมเกีย่ วกับ
การสนับสนุนและสงเสริมใด ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ขณะนี้
อยูร ะหวางการประสานเพือ่ วางแผนการจัดกิจกรรม
รวมกัน
๓.๑.๒.๒ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการโดยใชหลักการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้น ที่คุมครอง
สิ่ ง แวดล อ มและจั ด ทำมาตรการการฟ น ฟู
สิง่ แวดลอม และระบบการเฝาระวังทางสิง่ แวดลอม
และสุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มของพื้ น ที่ ป นเป อ น
แคดเมียมลุมน้ำแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ภายใต ก ารลงนามความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพและ
สิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของรวม
ดำเนิ น งาน ได แ ก สำนั ก นโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (สผ.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) วิทยาเขต
องครักษ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ (IHPP) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
วิ ท ยาเขตแม ส อด เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาดำเนินการตอไป
๓.๑.๒.๓ สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการดำเนินโครงการจัดทำขอมูลสถานการณ
ขยะภาคตะวั น ออก (หนองแหน) และจั ด ทำ
เอกสาร “หนองแหน...บทเรียนและอนาคตที่ตอง
ไป” ที่ ร วบรวมสถานการณ ข ยะอั น ตรายใน
ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา และจั ด เวที ส าธารณะบทเรี ย น
หนองแหนกับการปกปองสิทธิชุมชน กรณีการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เมื่อวันพุธที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ลานวัดหนองแหน ตำบล
หนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการด า นสิ ท ธิ ชุ ม ชน คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนรวมเปนเจาภาพ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

เวทีเสวนา “บทเรียนหนองแหนกับการปกปองสิทธิชุมชน
กรณี ลั ก ลอบทิ้ ง กากของเสี ย อั น ตราย” วั น ที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ลานวัดหนองแหน ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

เวที สช. เจาะประเด็น “สานพลัง สรางสุขภาวะ สูเขต
พื้ น ที่ คุมครองสิ่ง แวดลอมแมต าว วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
๒๕๕๗ ณ ราน Reflection Again ซอยอารีย ๓ ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๓.๑.๔.๑ นิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในเรื่อง การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุ ม ชนด า นการประเมิ น ผล
กระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ (Development
of Capacity Building Process in Environmental Health Impact Assessment for
Community)
๓.๑.๔.๒ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในเรือ่ ง การพัฒนากระบวนการถกแถลง
เพื่อกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะในการประเมิน
๓.๑.๓ การจั ด ฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใน ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ (Development of
Deliberative Process for Public Scoping in
หลักสูตรระยะสั้น
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การมีสว นรวม Health Impact Assessment)
ในกระบวนการประเมิ นผลกระทบดา นสุขภาพ
๓.๑.๕ สนับสนุนการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
และสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก สู ต ร ๒ กรณี โรงไฟฟา
ถานหิน” เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักศึกษาในหลักสูตรและสถาบันตาง ๆ เชน
ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส เบย อำเภอเมือง
๓.๑.๕.๑ การฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษา
จั ง หวั ด กระบี่ โดยมี ตั ว แทนจากชุ ม ชนจั ง หวั ด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชุมพร กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช เขารวมอบรม สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จำนวน ๓๓ คน
อุดรธานี ใน ๓ พื้นที่ดำเนินงานเอชไอเอชุมชน
๓.๑.๔ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับ ไดแก กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จังหวัดสุรินทร กรณี
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในระดับปริญญา ทาเทียบเรือ จังหวัดสตูล และกรณีพื้นที่ทิ้งขยะ
เอก จำนวน ๒ ทุน
อุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๑.๒.๔ สนับสนุนภาคีเครือขายพันธกิจ
งานเอชไอเอในการประเมินความเสีย่ งดานสุขภาพ
จากกรณีการทำเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง
จั ง หวั ด เลย โดยความร ว มมื อ จากสำนั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เลย โรงพยาบาลวั ง สะพุ ง
จังหวัดเลย ในการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะ
หนั ก และสารเคมี อั น ตรายตกค า งในเลื อ ดและ
ปสสาวะทางหองปฏิบัติการของประชาชนจาก ๖
หมูบานโดยรอบเหมืองแรทองคำ
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๓.๑.๕.๒ การฝกงานของนักศึกษาสาขา
อนามั ย ชุ ม ชน คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใน ๔ พื้นที่ดำเนินการเอชไอเอ
ชุมชน ไดแก กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จังหวัดสุรนิ ทร
กรณีทาเทียบเรือ จังหวัดสตูล กรณีพื้นที่ทงิ้ ขยะ
อุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรณีการทำ
เหมืองทองคำ จังหวัดเลย

๔. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและ
การสื่อสารสังคม
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
กระบวนการสื่อสารทางสังคมตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗
ไดจัดทำสื่อเพื่อสรางความรู ความเขาใจตอการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ดังนี้
(๑) ดูแลและพัฒนาเว็บไซต www.thia.in.th
และ www.hiainasean.org เพื่อเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรขอมูลออนไลน และอิเล็กทรอนิกส
ไฟล เชน ปฏิทนิ และขอมูลการทำรายงานวิเคราะห
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ)
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ผลิตหนังสือและวีดิทัศน เรื่อง ตามรอย
เขาเงินลาน
(๓) จัดทำสารคดีสั้นเอชไอเอชุมชนเขาหิน
ซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กับกรณี
โครงการโรงไฟฟาถานหิน ๖๐๐ MW ฉบับภาษา
อังกฤษ
(๔) จัดทำภาพยนตรสารคดี ชุดเหมืองแร
ทองคำ ทำรายไดหรือทำรายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ

งานเสวนาเปดตัวหนังสือ
“รอยเหมือง ประวัติศาสตร เหมืองแรประเทศไทย”
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

(๕) จัดทำ Info graphic ชุดเหมืองแรทองคำ
ทำรายไดหรือทำรายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ
(๖) จัดทำแผน พับภูเหล็ก : ลมหายใจแหง
ภูเขาทองคำ ฉบับภาษาอังกฤษ
(๗) จัดพิมพหนังสือดานเอชไอเอและกรณี
ศึกษาจำนวน ๑๐ เรื่อง เพื่อจัดสงไปยังสถาบัน
การศึกษาและหนวยงานรัฐทั่วประเทศ
(๘) จัดพิมพหนังสือ “รอยเหมือง ประวัติศาสตรเหมืองแรประเทศไทย” และจัดสงไปยังผูที่
เกี่ยวของและสนใจทั่วประเทศ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

แผนงานสงเสริมสิทธิ
และสรางสังคมสุขภาวะ

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ด า นสุ ข ภาพตามมาตรา
๕ - ๑๒ ไว เ พื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ด า นสุ ข ภาพและ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งแตละมาตรา
ตางมีสาระสำคัญที่มุงเนนในประเด็นเฉพาะ
สช. ไดวางแนวทางการดำเนินงานภายใต
แผนงานสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสุขภาวะใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเนนการพัฒนา และ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในสวนที่
เกี่ยวของกับสิทธิดานสุขภาพ และการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิตใหแลวเสร็จ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ซึ่ง
มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน ทำหนาที่ให
คำปรึกษาและขอเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร และทิศทางการดำเนินงานสงเสริม
การใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ รวมถึงนโยบายและกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
มี ผ ลการดำเนิ น งาน ในป ง บประมาณ
๒๕๕๗ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสุชน ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑. การพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อสงเสริมการใชสิทธิดานสุขภาพ
๑.๑ การคุมครองขอมูลดานสุขภาพของ
บุคคล
๑.๑.๑ การศึกษาปญหาการตีความมาตรา ๗
ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ โดยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ
นำไปสูการพัฒนาระบบสนับสนุนการใชสิทธิตาม
มาตรานี้ เช น แนวปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมสำหรั บ
การปฏิบัติตามมาตรา ๗ ของสถานพยาบาล
๑.๑.๒ การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นที่สอดคลองกับการใชสิทธิตามมาตรา ๗
ให กั บ สื่ อ มวลชน และมี ก ารเผยแพร ผ า นช อ ง
ทางการสื่อสารตาง ๆ

เวทีจjดประกาย เรื่อง “การใชสื่อสังคมออนไลน
กับการคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคล”
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส
กรุงเทพมหานคร

๑.๑.๓ การจัดเวทีจุดประกายเรื่อง “การใช
สื่ อ สั ง คมออนไลน กั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ด า น
สุ ข ภาพของบุ ค คล” เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ผูเขารวมประชุมมาจากหนวยงาน องคกร
ที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษาดานการแพทย
และสาธารณสุข ดานนิติศาสตร สมาคมขาวสาร
ทางอินเตอรเน็ต สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน ไทย และสภา
วิชาชีพดานสุขภาพ

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ใหสัมภาษณสื่อมวลชน
เรื่องการคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคล
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีการเผยแพร
ผานชองทางการสื่อสารตางๆ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๒ การพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ เรื่ อ ง “นโยบายการ
ตรวจสุ ข ภาพที่ จ ำเป น และเหมาะสม
สำหรับประชาชน”
ภายหลั ง จากที่ ค ณะทำงานวิ ช าการเฉพาะ
ประเด็น “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและ

การประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเรื่อง
นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม
สำหรับประชาชน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสุชน ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

เหมาะสมสำหรั บ ประชาชน” ซึ่ ง มี รศ.นพ.
สุรเกียรติ อาชานุภาพ เปนประธาน ไดพฒ
ั นาราง
ขอ เสนอจนนำเข า สู ก ารประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖ ระหว า งวั น ที่ ๑๗ - ๑๘ ตัวอยางการเผยแพรมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เรือ่ ง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปน
มิถุนายน ๒๕๕๗ แลว จึงมีมติสมัชชาสุขภาพแหง และเหมาะสมสำหรับประชาชน” ทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
ชาติในเรื่องดังกลาว และมีการเตรียมขับเคลื่อน
มติใหเปนรูปธรรมตอไป
ในชวงเตรียมการขับเคลื่อนมติดังกลาว ไดมี
การจัดทำสื่อสิง่ พิมพ และเผยแพรความรูด งั กลาว
ผานชองทางการสื่อสารตางๆ

๑.๓ การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายและการดูแลแบบประคับประคอง
สช. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ
“พัฒนาระบบการพยาบาลผูปวยระยะสุดทายเพื่อ
สงเสริมการใชสิทธิดานสุขภาพของประชาชนตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒” ใหกับสภาการพยาบาล และสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี นำไปสู ก ารจั ด หนังสือ “ตั้งหลัก กอนตรวจ” วางแผงในรานสะดวกซื้อ
อบรมพยาบาลชุมชนทุกภาคของประเทศเพื่อเปน และรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๒. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติวาดวยการสรางเสริม
สุขภาวะในระยะทายของชีวิต
๒.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับชาติ
ว า ด ว ยการสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะในระยะ
ทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

การฝกอบรมพยาบาลชุมชนเพื่อเปนวิทยากรอบรม
อาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยากรอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ในชวงระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ถึ ง มกราคม ๒๕๕๗ และการจั ด ทำชุ ด ความรู
ไดแก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการ
ดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย และคูม อื การใชแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลทางคลินิก : การดูแลแบบประคับ
ประคองในผู ป ว ยผู ใ หญ และแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลทางคลินิกสำหรับผูปวยเด็กระยะสุดทาย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
สมาคมบริบาลผูปวยระยะทายไดเปนเจาภาพหลัก
ในการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference (APHC) ครัง้ ที่ ๑๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร โดย
มี สช.และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ รวมสนับสนุน
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ ใ นป จ จุ บั น พบว า
แนวโนมอุบัติการณของโรครายแรง และคุกคาม
ตอชีวติ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สังคม
ไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ
จากสถานการณ ดั ง กล า วส ง ผลต อ ภาวะ
ความเจ็บปวย คุณภาพชีวิต และภาระคาใชจาย
ดานสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผูปวยในระยะ
ท า ยของชี วิ ต เป น อย า งมาก ประกอบกั บ ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยมีมากขึ้น
ในขณะที่ยังขาดความพรอมในการบูรณาการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทำใหผูปวยระยะทายไดรับ
การดู แ ลที่ ไ ม เ หมาะสม อี ก ทั้ ง ครอบครั ว ที่ อ ยู
เบื้องหลังตองแบกรับภาระคาใชจายทางสุขภาพ
อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีทางการแพทยมา
ใชเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต
ดังนั้นองคกรที่เห็นความสำคัญของเรื่องดังกลาว
ซึ่งประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกัน สุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึง
ไดรวมกันจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะในระยะท า ยของชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ โดยมีกระบวนการรับฟง

ความเห็น ตลอดจนจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวยการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ
เพื่อใหเกิดการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวม
อยางกวางขวาง
แผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ไดผา นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เมื่อวันที่ ๑๗
ดร.ประมวล เพ็งจันทร แมชีศันสนีย เสถียรสุต
ธันวาคม ๒๕๕๖ และไดรับความเห็นชอบจาก
และนายประพจน ภูท องคำ ในเวทีเสวนา “จากไปดวยใจสุข”
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
การประชุมรับฟงความเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรฯ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการเดนส
เมษายน ๒๕๕๗
กรุงเทพมหานคร

แผนยุทธศาสตรนจี้ งึ เปนเครื่องมือเชิงระบบที่
จะนำไปสูการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิตไดอยางมีคุณภาพ

๒.๒ การจัดตั้งกลไกรองรับการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรฯ
อ.สุลักษณ ศิวรักษ องคปาฐก
และ นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ประธานกรรมการ
จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ ๒

คณะกรรมการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และคณะทำงานวิชาการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรฯ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ ๒
วาดวยการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

สมาคมสภาผู สู ง อายุ แ ห ง ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสราง
เสริ ม สุ ข ภาพ และสำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ไดรวมจัดทำโครงการขับเคลื่อน
แผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ว า ด ว ยการสร า ง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร โดยมี นพ.อุกฤษฏ มิลิน ทางกูร เปน
ผูจ ดั การโครงการ โครงการดังกลาวมุง ทีจ่ ะจัดการ
ความรู ที่ มี อ ยู ม าพั ฒ นาระบบบริ ก ารและระบบ
สนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองใหมคี ณ
ุ ภาพ
และเพียงพอเพื่อใหทุกคนที่อยูบนผืนแผนดินไทย
มีคุณภาพชีวิตจนกวาจะจากไปดวยดี
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

แผนงานการบริหารจัดการเครือขาย

งานการบริหารจัดการเครือขาย เปนงานหนึ่ง
ที่ มี ค วามสำคั ญ ในกระบวนการจั ด ทำนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ เพราะเปนการสนับสนุนให
เกิ ด กระบวนการเชื่ อ มร อ ยการทำงาน ส ง ต อ
ขอมูลสื่อสารและการวางระบบขอมูลสารสนเทศ
ให ส ามารถทำงานได อ ย า งเป น ระบบ โดยในป
๒๕๕๗ สช. ไดกำหนดเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ ๓
การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คมแบบบู ร ณาการ
โดยเกี่ ย วข อ งกั บ เนื้ อ หาสำคั ญ ๓ ส ว นคื อ
การบริหารจัดการเครือขาย งานสื่อสารองคกร
(Corporate Communication Management,
CCM) และโครงการพัฒนาฐานขอมูลและศูนย
สารสนเทศ

๑.๑ การทบทวนการจั ด กลุ ม เครื อ ข า ย
สมัชชาสุขภาพ การทบทวนการจัดกลุม
เครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖
สช. ได ท บทวนกรจั ด กลุ ม เครื อ ข า ยใน ๒
ประเด็น คือ

๑.๑.๑ การจัดกลุมเครือขาย โดยจำแนกกลุม
เครือขายออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑.๑.๑.๑ กลุมเครือขายพื้นที่ (กลุมเครือขายจังหวัด)
๑.๑.๑.๒ กลุ ม เครื อ ข า ยภาคส ว นหลั ก
(๓ ภาคสวน) ประกอบดวย
(๑) กลุ ม เครื อ ข า ยภาคประชาสั ง คม
ชุมชน และเอกชน
(๒) กลุมเครือขายวิชาชีพ/วิชาการ
(๓) กลุ ม เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/
จากการที่ สช. ไดใหความสำคัญตอกระบวน- ราชการ/องคกรของรัฐ
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในกระบวนการ
๑.๑.๒ การกำหนดจำนวนกลุ ม เครื อ ข า ย
สมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
ทบทวนการจัดกลุมเครือขายสมัชชาเพื่อใหเปน สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
ปจจุบันและถูกตอง อีกทั้ง ไดทำศึกษาโครงการ กำหนดจำนวนกลุ ม เครื อ ข า ยเป น ๒๓๔ กลุ ม
ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของกลุ ม เครื อ ข า ยใน อางอิงตามการจัดกลุมเครือขาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อนำขอมูล ผานมา
ที่ ไ ด รั บ มาปรั บ ใช เ พื่ อ สร า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีผลการศึกษาดังนี้

๑. การบริหารจัดการเครือขาย
สมัชชาสุขภาพ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๒ การศึกษา “โครงการศึกษาการมี ๑.๒.๓ กลุมเครือขายที่มีสวนรวมนอย สวน
สวนรวมของกลุม เครือขายในกระบวนการ ใหญ ไ ม เ ห็ น ภาพกระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ”
แหงชาติที่ชัดเจน บางเครือขายพบปญหาที่เกิด
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ
กลุ ม เครื อ ข า ยในกระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ รวมถึงเปนการเปดโอกาสใหกลุมเครือขายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเครือขาย เพื่อ
นำขอมูลที่ไดมาใช ในการวางแผนในการสรางการ
มี ส ว นร ว มของกลุ ม เครื อ ข า ยในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติในปตอไป ซึ่งทำการศึกษา
กลุ ม เครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น สุ ข ภาพ
จำนวน ๘๐ กลุมเครือขาย ประกอบดวยกลุม
เครื อ ข า ยภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชนและเอกชน
กลุ ม เครื อ ข า ยภาควิ ช าชี พ /วิ ช าการ และกลุ ม
เครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ
พบวา
๑.๒.๑ กลุ ม เครือ ข า ยที่ มี สวนรวมในระดับ
มาก ส ว นใหญ มี ค วามเข า ใจในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ รูสิทธิและบทบาทหนาที่
ของตน แตตองการใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขา
รวมกระบวนการมากกวานี้ รวมถึงคาดหวังใหมี
การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ สมั ช ชาสุ ข ภาพให เ ห็ น ทั้ ง
กระบวนการขาขึ้น และขาเคลื่อนอยางตอเนื่อง
๑.๒.๒ กลุมเครือขายที่มีสวนรวมปานกลาง
สวนใหญรจู กั สมัชชาสุขภาพแหงชาติ แตยงั ไมเห็น
ภาพรวมตลอดกระบวนการ เชน ไมรกู ารไดมาของ
ประเด็นสมัชชา ไมรูวาจะเขามารวมกระบวนการ
ไดอยางไร เปนตน บางเครือขายไมเห็นภาพของ
การขับเคลื่อนมติ ทั้งนี้ เครือขายคาดหวังวาอยาก
มีตัวตนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

จากระบบเวียนหนังสือแบบราชการที่ลาชาทำให
ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการ เชน การเสนอ
ความเห็น หรือการตอบรับการเขารวมประชุม
เปนตน

๑.๓ การสรางเสริมศักยภาพความรวมมือ
และการเตรียมความพรอมของภาคสวน
ตาง ๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
๑.๓.๑ การประชุมเตรียมความพรอมเพื่อการ
มีสวนรวมอยางเขมแข็งในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ
โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม และยก
ระดั บ การมี ส ว นร ว มของกลุ ม เครื อ ข า ยพื้ น ที่
ตอกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และเพื่อ
สรางความเขาใจกระบวนการจัดเวทีรับฟงความ
เห็นตอรางเอกสารประกอบการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผูเขา
รวมประชุมจากกลุมเครือขายพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕๔ คน
๑.๓.๒ การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นตอราง
เอกสารประกอบการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง ๑) เมื่อวันที่
๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ณโรงแรมปริ น ซ พาเลซ
มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค
การประชุม เพื่อทำความเขาใจสาระสำคัญของ
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
และเพื่อใหความคิดเห็นตอรางเอกสารหลักและ

การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นตอรางเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

อาคาร ๑ โรงแรมปริ น ซ พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ สรางการ
มีสว นรวมของกลุม เครือขายตอประเด็นที่จะพัฒนา
เปนขอเสนอนโยบายสาธารณะ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗
มี ผู เ ข าร ว มประชุ ม ประกอบด ว ยแกนนำกลุ ม
เครือขายพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ผู แ ทนจากกลุ ม เครือขายภาคประชาสังคมและ
เอกชน ภาควิชาชีพและวิชาการ และภาคราชการ
และการเมือง ประมาณ ๙๐๐ องคกร (จาก ๒๓๔
๑.๓.๓ การประชุม “เวทีรวมพัฒนาขอเสนอ กลุ ม เครื อ ข า ย) กลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย คณะ
เชิงนโยบายเพื่อกำหนดเปนระเบียบวาระสมัชชา กรรมการชุดตาง ๆ และคณะทำงาน รวมจำนวน
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๗” เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ๖๕๖ คน
กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองปรินซ ๒, ๓ ชั้น ๑๑

รางมติ ที่จะเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
แกนนำกลุ ม เครื อ ข า ยพื้ น ที่ ๗๖ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ผูแทนจากกลุมเครือขายภาค
ประชาสังคมและเอกชน ภาควิชาชีพและวิชาการ
และภาคราชการและการเมือง จำนวนประมาณ
๙๐๐ องคกร (จาก ๒๓๔ กลุมเครือขาย) รวม
จำนวน ๔๓๕ คน

๑.๔ การสนับสนุนการมีสวนรวมของกลุม
เครือขายในกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ รวมถึ ง กระบวนการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย

การประชุม “เวทีรวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อกำหนดเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๗” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
การจั ด เวที รั บ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งเอกสาร
ประกอบการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง ๒) ของกลุมเครือขาย
พื้ น ที่ ๗๖ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ใน
ระหวางวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ตารางแสดงจำนวนผูแทนกลุมเครือขายที่เขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
ลำดับ กลุมเครือขาย
๑
๒
๓
๔

ระดับพื้นที่
ภาคประชา
สังคม และ
เอกชน
ภาควิชาชีพ/
วิชาการ
ภาคการเมือง
ราชการ และ
องคกรของรัฐ

รวม

จำนวนผูเขารวม (มิติกลุมเครือขาย)
ทั้งหมด ที่เขารวม รอยละ
๗๗
๗๖
๙๘.๗๐
๖๕
๔๘
๗๓.๘๕

จำนวนผูเขารวม (มิติจำนวนคน)
ทั้งหมด ที่เขารวม รอยละ
๗๙๕
๗๓๔
๙๒.๒๓
๔๕๙
๑๑๐
๒๓.๙๗

๓๕

๓๒

๙๑.๔๓

๒๙๒

๑๐๙

๓๗.๓๓

๕๗

๔๖

๘๐.๗๐

๓๕๓

๑๓๘

๓๙.๐๙

๒๓๔

๒๐๒

๘๖.๓๒

๑,๘๙๙

๑,๐๙๑

๕๗.๔๕

๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเครือขาย
พื้ น ที่ ร ว มให ค วามเห็ น ต อ ร า งเอกสารประกอบ
ระเบี ย บการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง ๒) ในนามของกลุม
เครือขาย โดยมีขอมูลวิชาการหรือหลักฐานเชิง
ประจักษสนับสนุน และพิจารณาคัดเลือกผูแทน
กลุมเครือขายตามสัดสวนที่กำหนดเขารวมประชุม นโยบายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
๒๕๕๗ จำนวน ๑ ครั้ง

๑.๕ สื่อและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใชในการ (๒) การจัดทำเอกสารแผนพับเพื่อทำความ
สนับสนุนการทำงาน
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกลุมเครือขาย และบทบาท
เพื่ อ สร า งความเข า ใจกลุ ม เครื อ ข า ยต อ หนาที่ของกลุมเครือขาย จำนวน ๑ เรื่อง
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม สช. จึงไดผลิตสื่อและจัดกิจกรรม
(๓) การจัดทำวารสาร “เกาะติด NHA ๓๖๕
สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังนี้ วั น ” เพื่ อ สื่ อ สารความเคลื่ อ นไหวกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติตลอดทั้งป ซึ่งไดทำการ
(๑) การจัดนิทรรศการเพื่อใหความรูเ กีย่ วกับ เผยแพรไปแลวจำนวน ๓๑ ฉบับ
สมัชชาสุขภาพ และกระบวนการพัฒนาขอเสนอเชิง
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. การสื่อสารองคกร (Corporate

สวนรวมพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
Communication Management : CCM) ดวยกระบวนการตาง ๆ รวมทั้ง เผยแพรความ
งานสือ่ สารองคกรมีภารกิจในการสรางการรับรู เคลือ่ นไหวของ สช. อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
และความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สช. ที่ เ จาะจงไปยั ง เครื อ ข า ย ตลอดจนสร า งความ
โดยเน น การสานพลั ง ทุ ก ภาคส ว นเข า มามี สัมพันธอันดีภายในองคกร ขยายไปยังองคกร
ภายนอก และหนุนเสริมใหการสรางภาพลักษณ
องค ก รเป น ที่ รั บ รู ต อ สั ง คมและสาธารณะใน
วงกวาง โดยมีผลงานแบงเปน ๒ สวน ไดแก

๒.๑ สื่อสารภายนอกกับภาคีเครือขาย
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เขาพบแสดงความยินดี
หนังสือพิมพคมชัดลึก ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป

เนนการสื่อสารความเคลื่อนไหวขาวสาร สช.
ไปยังภาคีเครือขาย เพื่อสรางการรับรูและเขาใจ
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ ข อง สช.อย า งต อ เนื่ อ ง
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ภาพลั ก ษณ ที่ ดี
ตอองคกร อาทิ
๒.๑.๑ สื่อสารขา วสารไปยังภาคี เครือขาย
ผ า นช อ งทางต า ง ๆ อย า งสม่ ำ เสมอ ได แ ก
ประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารผาน Face
book ของ สช. และการสงขาวสารผานขอความ
สั้นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS)

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ สช.เขาพบอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เพื่อหารือการเผยแพรงาน
พรอมทั้งสวัสดีปใหม

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สช.รวมวางพวงมาลาในโอกาส
สถาปนากระทรวงสาธารณสุข ที่บริเวณสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

๒.๑.๒ สรางสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือขาย
และคณะกรรมการตาง ๆ (คสช. คบ. และอื่น ๆ)
เชน รวมแสดงความยินดีกับภาคีเครือขายและ
หนวยงานภาคีเครือขายในโอกาสพิเศษตาง ๆ
๒.๑.๓ เชื่อมสัมพันธหนวยงานภาคีเครือขาย
ในวาระโอกาสขึ้นป ใหมหรือครบรอบกอตั้งหนวย
งาน ไดแก สวรส. สรพ. พอช. สปสช. สสส.
สพฉ. และหนวยงานสื่อ ฯลฯ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๒.๓ เสริมสรางอัตลักษณองคกร
หนุนเสริมในการสรางภาพลักษณองคกรให
เปนที่รับรูตอสังคมและสาธารณะในวงกวาง อาทิ
๒.๓.๑ รวมแสดงนิทรรศการ สช. ในวาระ
โอกาสตางๆ อาทิ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
วาระสุดทายของชีวติ สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเดือนละครั้ง
การประชุมใหความเห็นรางมติสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่
๖ การประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ ๕ เวที
แลกเปลีย่ นประเด็นพยาธิใบไมตบั จังหวัดขอนแกน
การประชุมพัฒนาประชาคมชุมชนลดปจจัยเสี่ยง
เหลา บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ และการพนัน
การประชุมวิชาการการสงเสริมการเดินและใช
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผูบริหารและพนักงาน สช. จักรยานในชีวติ ประจำวัน การประชุมวิชาการ HA
รวมทำกิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในองคกร
National Forum ครั้งที่ ๑๕ งานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ ครั้งที่ ๔๒ เวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๒ องคกรสัมพันธ
ครั้ ง ที่ ๖ การประชุ ม วิ ช าการ R2R ครั้ ง ที่ ๗
คุณ ภาพของการทำงานของ สช. นอกจาก ประชุมวิชาการวิจยั ระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
การดำเนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ แล ว มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑๑
ตัวแปรสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พนักงาน และ
ภาคีเครือขายที่ สช.รวมทำงาน ดังนั้นการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานและภาคีเครือ
ข า ย ทำให เ กิ ด ความเข าใจพั น ธกิ จ ขององค ก ร
เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา จนทำให เ กิ ด
ความรวมมือและประสานงานซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยการสื่อสารภายในองคกร ผานกิจกรรมที่
หลากหลาย ได แ ก กิ จ กรรมกี ฬ าสั ม พั น ธ ใ น
องคกร กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกร
กิ จ กรรมทำบุ ญ ตั ก บาตรเดื อ นละครั้ ง ร ว มกั บ
หนวยงานใกลเคียง เปนตน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สช. รวมแสดงนิทรรศการ
ในงานสัปดาหหนังสือ ป ๒๕๕๗
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สช. เปนองคกรรวมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งสังคมสดใส
ดวยหัวใจอาสา” ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

๒.๓.๒ สนับสนุนการสรางภาพลักษณองคกร
ผานกิจกรรมและโอกาสตาง ๆ เชน
๒.๓.๒.๑ ร ว มเป น องค ก รเจ า ภาพหลั ก
การแข ง ขั น กี ฬ าสั ม พั น ธ ๑๕ หน ว ยงาน ตาม
พ.ร.บ.เฉพาะ และรวมเปนองคกรเจาภาพโครงการ
เดิน-วิ่ง หัวใจอาสา ครั้งที่ ๔
๒.๓.๒.๒ พัฒนาการเสริมสรางอัตลักษณ
องคกร ไดจัดทำรางแผนการจัดทำกลยุทธแบรนด
สช. เพื่ อ นำไปใช ป ระโยชน ใ นการศึ ก ษาและ
วิเคราะหการสื่อสารอัตลักษณของ สช. เพื่อการ
บริ ห ารและสื่ อ สารอั ต ลั ก ษณ อ งค ก รให มี ค วาม
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ

๓. การพัฒนาฐานขอมูล
และศูนยสารสนเทศ
การพั ฒ นาฐานข อ มู ล และศู น ย ส ารสนเทศ
เป น อี ก หนึ่ ง เป า หมายหนึ่ ง ของ สช. เนื่ อ งจาก
เปนการจัดทำศูนยขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจำเปน
ตองวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวทาง
การบริหารจัดการอยางเปนระบบและครอบคลุม
ความตองการทั้งจากภายในองคกรเองและจาก

หนวยงานภายนอกเพื่อเขามาใชขอมูลรวมกัน ได
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ราง) พัฒนา
ศู น ย พั ฒ นาและรวบรวมข อ มู ล สารสนเทศที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีสวนรวม โดยที่ประชุมไดรวมกัน
วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศที่ ส อดคล อ งกั บ การทำงานภายใต
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
วิ เ คราะห และสั ง เคราะห ข อ มู ล เพื่ อ ให ไ ด
สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ต อ ทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ยวของ
ที่ประชุมไดรวมกันกำหนดขอบเขตขอมูลสาร
สนเทศ ๓ สวน ไดแก (๑) ขอมูลที่สอดคลองกับ
การทำงานภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ (๒)
ขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ และ (๓) ขอมูลที่เชื่อมโยงกับ
ห อ งสมุ ด ต า ง ๆ และภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง
และเพื่อใหเกิดการทำงานแบบมีสวนรวมและนำ
ไปสูเปาประสงคขององคกร จึงไดตั้งคณะทำงาน
ที่ มี ตั ว แทนมาจากทุ ก ส ว นงานของ สช. เพื่ อ
วางแผนการพัฒนา “ศูนยประสานรวบรวมขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมีสวนรวม
(PHPP) ของ สช.” ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ การ
ดำเนิ น งานอยูระหวางการจัดเก็บรวบรวม การ
ทบทวนชุดขอมูล/ฐานข อ มู ล ที่ มี อ ยู และค น หา
ผูมีประสบการณและความชำนาญในการดำเนิน
การพัฒนาระบบ โดยจะเริ่มดำเนินการขอมูลที่
เกี่ยวของกับทรัพยสิน ทางปญญาของสำนักงาน
กอน
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

แผนงานจัดการความรู
และพัฒนาศักยภาพ

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ สช. ไดประกาศ
นโยบายใหเปน “ปแหงการจัดการความรู” จึง
สนั บ สนุ น ให ทุ ก แผนงาน รวมถึ ง สนั บ สนุ น ภาคี
เครือขายใหใช “กระบวนการจัดการความรู” เปน
เครื่ อ งมื อในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม โดยมี แ ผนงานจั ด การ
ความรู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพเป น ฝ า ยสนั บ สนุ น สัญลักษณ “ปแหงการจัดการความรู” พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
และเอื้ออำนวยใหเกิดการสรางและใชความรู ใน
การขับเคลือ่ นงานไดอยางเหมาะสม เพิม่ สมรรถนะ
ของการทำงานในทุกระดับ ทั้งภายในองคกรและ
เครือขายภาคีที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗
ไดดำเนิ น โครงการสนั บ สนุ นการจั ด การความรู
และพัฒนาศักยภาพ ไดแก

๑. การสนับสนุนจัดการความรู
เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ
ผลการดำเนินงานสำคัญ คือ

๑.๑ เลขาธิการ คสช. ไดประกาศนโยบาย
ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เปนปแหงการจัดการ
ความรู โดยใหบุคลากร สช.ใหความสำคัญกับ
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง ทำงานโดยใชความรู กิจกรรมประกาศนโยบาย ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ปแหงการ
และหมั่นสรุปความรูและบทเรียนการทำงานเพื่อ จัดการความรู วัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร
แลกเปลี่ ย นกั น รวมถึ ง สนั บ สนุ น การนำเอา สุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
กระบวนการจัดการความรูไปใช ในการทำงานของ
องคกรภาคีเครือขายดวย
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

เวที we can do เรียนรูร ว มกัน หัวขอ “ยุทธศิลปสานพลัง เวที Learning session หัวขอ “บุคลิกภาพเพื่อการสราง
เครือขาย” วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพ ภาพลักษณองคกร” วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร
แหงชาติ นนทบุรี
สุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

๑.๒ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมจั ด การความรู ๑.๒.๒ เวที we can do เป น การจั ด
ภายในองคกรอยางตอเนื่อง และเปนสวน กระบวนการจัดการความรูของบุคลากร สช. ผาน
หนึ่งของการพัฒนาบุคลากร สช. โดยใช เรื่องเลาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ไดแก Learning session ป ๒๕๕๗ จัด ๒ ครั้ง ในหัวขอการเขียนเรื่องเลา
และ เวที we can do เรียนรูรวมกัน สลับกัน เราพลัง และการจัดประชุมที่ดี
ทุกเดือน ในหัวขอตาง ๆ ไดแก

๑.๓ ผลิ ต และเผยแพร ชุ ด ความรู เ พื่ อ
๑.๒.๑ เวที Learning session เปนการจัด สนั บ สนุ น กระบวนการพั ฒ นานโยบาย
กระบวนการเรียนรูสาระเชิงลึก ในรูปแบบการ สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ดังนี้
อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนา
แลกเปลี่ยน โดยเชิญภาคีเครือขาย สช. เขารวม
ดวยในบางหัวขอ ในป ๒๕๕๗ จัดเวที ๖ ครั้ง ใน
หัวขอ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม เพิ่ม
พลังใจ+แรงจูงใจใหใจสุข (Life is your creation)
การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ ผลการศึกษาเรื่อง
กระบวนการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ และการสรุปประเด็นจาก
การประชุม การพัฒนาความรูจากการทำงานดวย
การเขียนเรื่องเลาเราพลัง
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(๑) เอกสารชุดความรู “ธรรมนูญสุขภาพ...
พลั ง ของชุ ม ชนกำหนดอนาคตตั ว เอง” ซึ่ ง เป น
เอกสารตั้งตนพัฒนาเปนแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ที่
สนใจจั ด ทำธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพพื้ น ที่
ตอไป
(๒) เอกสารแนวทางการตรวจสุขภาพ
(๓) เอกสารวิชาการ เรียนรูจากกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวม ภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ (จาก ๓ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแก
มาตรการทำใหสังคมไทยไรแร ใยหิน การเขาถึง

ยาถวนหนาของประชากรไทย และนโยบายการ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ )
(๔) เอกสาร บทเรียนกรณีสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนาน ตรัง และอุดรธานี
(๕) หนังสือ “เลาใหลึก ๓”
(๖) หนังสือ “เลาใหลึก ๔”
(๗) หนังสือ “ความจริงตระกูล ส”
(๘) หนังสือ “ยอนรอยปฏิรูป”
(๙) หนังสือ “หนึ่งฟาทะเลเดียว”
(๑๐) หนั ง สื อ ชุ ด ก อ -ร า ง-สร า ง-เคลื่ อ น
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จาก ๖ กรณีศึกษา
(๑๑) หนังสือ “ตั้งหลัก กอนตรวจ”
(๑๒) หนั ง สื อ แผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ว า
ดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
(๑๓) บทความเรื่อง The Quest of Public
Participation in Thailand เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด ตรั ง ลงตี พิ ม พ ใ น AHI
Newsletter ฉบับที่ ๙๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๗
ซึ่งเผยแพรใหกับศิษยเกา AHI กวา ๒๐ ประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสและจดหมาย
ขาว

๑.๔ การสนับสนุนงานหองสมุด ๑๐๐ ป
เสม พริ้งพวงแกว
หองสมุด ๑๐๐ ป เสม พริ้งพวงแกว เปนการ
ดำเนินงานภายใตความรวมมือของ ๔ องคกร คือ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน สรพ.) และ สถาบันการแพทยฉกุ เฉิน (สพฉ.) เพือ่
เป น ศู น ย ก ลางรวบรวมงานวิ จั ย ระบบสุ ข ภาพ
เอกสารทางวิชาการ วีดทิ ัศน และเปนแหลงศึกษา

คนควา สืบคนและจัดเก็บความรู ทรัพยสินทาง
ปญญาขององคกรและเครือขาย โดยเปดใหบริการ
ในวันและเวลาราชการ ใหบริการยืมคืนหนังสือ
เอกสารวิ ช าการ บริ ก ารสื บ ค น ออนไลน และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามความสนใจ สช.ได
สนับสนุนการทำงานของหองสมุด ๑๐๐ ป เสม
พริง้ พวงแกว อยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั หนังสือทุกเรือ่ ง
นั บ แต ก ารก อ ตั้ ง สำนั ก งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ (สปรส.) จนถึ ง หนั ง สื อ ที่ ผ ลิ ต หรื อ
สนับสนุนการผลิตโดย สช.ในปจจุบันจะรวบรวม
จั ด เก็ บ ที่ ห อ งสมุ ด แห ง นี้ โดยมี ก ารจั ด ระบบส ง
ขอมูล และตนฉบับหนังสือ

๑.๕ การสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
สุขภาพไทย
สช. สนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ซึ่งดำเนินการโดย
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และมีสำนัก
หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑสขุ ภาพไทย ตัง้ อยูท ี่
ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ ชั้น สถาบันบำราศนราดูร เปด
ใหบริการตั้งแตป ๒๕๕๔ ทั้งใหบริการสืบคนและ
เปดใหเยี่ยมชมในสวนจัดแสดงอุปกรณ/เครื่องมือ
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ รวมถึ ง บริ ก ารสื บ ค น
ขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย
ที่เปนระบบ ไดมาตรฐาน ผานเว็บไซต www.
nham.or.th และ สช. ยังไดสนับสนุนการริเริ่ม
โครงการหอประวัติศาสตรสุขภาพ ซึ่งจะทำหนาที่
เปนศูนยแสดงนิทรรศการประวัติศาสตรสุขภาพ
ไทย ณ หอประวัติศาสตรสุขภาพ บริเวณชั้น ๑
อาคารสุขภาพแหงชาติดวย
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

หนาเว็บไซตหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย เว็บลิงค www.nham.or.th

๑.๖ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชชาการ แนวคิดขางตน สอดคลองกับการปฏิรูปทางการ
๙ ป สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต เมืองของประเทศไทย ที่ตองการเปลี่ยนผานจาก
ปฏิรปู จิตสำนึกประชาธิปไตย”
ประชาธิ ป ไตยแบบตั ว แทน (representative
ในวาระที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศใชจนกาวเขาสูปที่ ๙ ในป
๒๕๕๘ นี้ ซึ่งกรอบแนวคิดตั้งตนของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพใน ๒ ทศวรรษที่ผานมา ที่เสนอ
จุดมุงหมายและเจตนารมณของระบบสุขภาพแหง
ชาติ ว า “ต อ งเป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยทุ ก คน
ใหมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม
โดยมุ ง เน น การสร า งสุ ข ภาพมากกว า การซ อ ม
สุขภาพ สุขภาพดีจึงเปนสิทธิและความรับผิดชอบ
ของคนไทยทุ ก คน โดยรั ฐ มี ห น า ที่ ใ นการสร า ง
นโยบายและระบบเพื่อใหเกิดหลักประกันอยาง
ทั่วถึงและเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ได
ขับเคลื่อนเปนจริงภายใตเครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ซึ่ง
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democracy) มาสูประชาธิป ไตยแบบมีสวนรวม
(participatory democracy) คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) จึงเห็นชอบให สช.จัดทำ
โครงการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป สช. “ปฏิรูป
ระบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนากลไก
กระบวนการและระบบ การพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี สว นรว ม เพื่ อการ
ปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทย โดย
คสช. ไดแตงตัง้ คณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ
๙ ป สช. ที่มี นายแพทยมงคล ณ สงขลา เปน
ประธาน และมี ค ณะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ได แ ก คณะอนุ ก รรมการจั ด ประชุ ม วิ ช ชาการ
มี นพ.พงษ พิ สุ ท ธิ์ จงอุ ด มสุ ข เป น ประธาน

การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป สช. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หองสานใจ ๒
ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

ประธาน กำหนดจั ด งานในวั น ที่ ๑๐ - ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการและอนุกรรมการ
มี ก ารประชุ ม โดยต อ เนื่ อ ง ได จั ด ทำ (ร า ง)
กำหนดการประชุม และกิจกรรมเรียนรูภ ายในงาน
พรอมทั้งเชื่อมโยงสาระการประชุมวิชชาการนี้กับ
การประชุมรางวัลเจาฟามหิดล ป ๒๕๕๘ ดวย

๒. โครงการสนั บ สนุ น การพัฒนา
ศักยภาพ
ผลการดำเนินงานสำคัญ คือ
สัญลักษณการประชุมวิชชาการในโอกาส ๙ ป สช.
“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึก
ประชาธิปไตย” ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ณ อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสาน
พลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มและการพั ฒ นา
คณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการ สังคมสุขภาวะ” (นนส.) ป ๒๕๕๗ เปน

เรี ย นรู มี รศ.ดร.วิ ล าวั ณ ย เสนารั ต น เป น โครงการที่ สช. ริเริ่มมาตั้งแตป ๒๕๕๕ โดย
ประธาน และคณะอนุกรรมการจัดการประชุม ตอเนื่อง มีกลุมเปาหมาย มาจากแกนนำเครือขาย
นานาชาติ มี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปน ในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

พิธีลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
และการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ระหวางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช) รวมกับมูลนิธิเครือขาย
หมออนามัย และสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

โปรแกรมการเรียนรู Core Module ๓ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม ” ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร

ภาคประชาสังคม จากทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะ
เปนการเสริมสรางศักยภาพคนทำงานแลว ยัง
หนุ น เสริ ม ให เ กิ ด เครื อ ข า ยความร ว มมื อในการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพทั้ ง ใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศอีกดวย ในป
๒๕๕๗ มีผูเขารวมโครงการนักสานพลัง จำนวน
๕๔ คน จาก ๓ กลุม ประกอบดวย ๑) แกนนำ
เครือขายในกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด จาก ๑๕
จังหวัด จำนวน ๔๕ คน ๒) กลุมเครือขายเฉพาะ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๕ คน และ ๓) กลุมองคกรความรวมมือ จำนวน
๔ คน และ สช. ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ
(MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก และมูลนิธิ
หมออนามั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การขยายโครงการ
นนส. ๔ ภาค โดยมีวทิ ยาลัยพยายาลบรมราชชนนี
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเปนหนวยงาน
บริหารจัดการโครงการ ตั้งแตป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ดวย

คศน. เปดบานตอนรับผูนำ คศน. รุน ๔ ในกิจกรรม Core Module : Art, Aesthetics and Appreciative
พบเพื่ อ นเก า ต อ นรั บ เพื่ อ นใหม ระหว า งวั น ที่ ๒๗ Skill ของผูนำ คศน. รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๑
กุมภาพันธ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สามพราน ริเวอรไซด ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย
นครปฐม

๒.๒ โครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพ
ผู น ำการสร า งสุ ข ภาวะ (คศน.) สช.ได
สนับสนุนการดำเนินงาน คศน.ซึ่งเปนโครงการ
ความรวมมือขององคกรดานสุขภาพและอื่น ๆ ๑๖
องคกร ทั้งนี้ คศน. มีภารกิจหลักในการเสริม
สรางและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายผูนำ
โดยมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผูนำ
เปนแกนกลางในการดำเนินงานของเครือขาย มี
กระบวนการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาระบบ
สนับสนุน เปน ภารกิจที่หนุนเสริมใหการพัฒนา
เครือขายผูนำดำเนินการไดอยางเขมแข็ง โดยใน
ป ๒๕๕๗ สช.ไดสงบุคลากรของ สช. ๑ คน คือ
นายจารึ ก ไชยรั ก ษ ผู ช ว ยผู อ ำนวยการสำนั ก
ปฏิบัติการพื้น ที่ และเครือขายภาคี ๑ คน คือ
นางสาวนิสติ ศักยพันธ แกนสมัชชาสุขภาพจังหวัด
อุดรธานีเขารวม
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แผนงานการสื่อสารทางสังคม

การดำเนินงานของแผนงานการสื่อสารทาง
สั ง คม เพื่ อ สร า งความเข า ใจต อ กระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม โดยใช
กระบวนการสื่อสารทางสังคมที่ ใชหลักการสื่อสาร
ทางการตลาดเพื่ อ สั ง คมแบบบู ร ณาการที่
สอดประสานไปกับกระแสสังคม โดยมีกลไกการ
บริหารประเด็นอยางเปนระบบ ขยายชองทางการ
สื่อสารใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย และมีรูปแบบ
การสื่อสารที่สอดคลองกับพฤติกรรมการรับสื่อ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมทั้งสรางความ
สั ม พั น ธ อั น ดี กั บ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนง ขยายการ
เป ด พื้ น ที่ ห รื อ ช อ งการมี ส ว นร ว มให เ ข า ถึ ง ง า ย
กวางขวางขึ้น รวมไปถึงเปดชองทางในการแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ แ ละข อ มู ล ข า วสาร
ซึ่งกันและกัน ในการทำงานสื่อสารทางสังคมเรื่อง
เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อยางครบวงจร และมีรปู แบบในป ๒๕๕๗ สรุปผล
การดำเนินงานออกเปน ๓ สวนสำคัญ คือ

๑.๑.๑ พื้นที่อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพื้นที่ที่ไดรับรางวัลสมัชชาสุขภาพ
ป ๒๕๕๖ ประเภท “รางวัล ๑ กรณี” เปนกรณี
“การสรางทาเรือน้ำลึก และการพัฒนาอุตสาหกรรม
อำเภอท า ศาลา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช” มี
สื่อมวลชนเขารวม ๗ สำนัก
๑.๑.๒ พื้ น ที่ ธ รรมนู ญ สุ ข ภาพตำบลเป อ ย
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เปนพื้นที่ที่
ได รั บ รางวั ล สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ป ระเภท
รางวั ล “๑ พื้ น ที่ ” ในป ๒๕๕๖ เป น หนึ่ ง ใน
ตัวอยางการใช “ธรรมนูญสุขภาพ” เปนเครื่องมือ
สร า งกระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะใน
ระดั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนภายใต พ.ร.บ. สุ ข ภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสื่อมวลชนเขารวม ๑๓
สำนัก

๑.๑.๓ พื้น ที่ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน
จังหวัดแพร เปนพืน้ ทีท่ ี่ไดรบั รางวัลสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติประเภทรางวัล “๑ พื้นที่” ในป ๒๕๕๖
เปนอีกหนึง่ ตัวอยางของความสำเร็จที่ใช “ธรรมนูญ
สุขภาพ” เปนแผนแมบทในการกำหนดกรอบการ
ดำเนินงานโครงการตาง ๆ ทัง้ การดำเนินโครงการ
๑.๑ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จำนวน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโครงการ
ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตำบล โดย
๔ ครั้ง คือ

๑. การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจขององคกรภายใต พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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สื่อมวลชนสัญจร ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปอย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
อำนาจเจริญ

สื่อมวลชนสัญจร พื้นที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตรัง

ธรรมนู ญ สุ ข ภาพอำเภอสู ง เม น ถื อได ว า เป น
ธรรมนูญสุขภาพอำเภอฉบับแรกของประเทศไทย
และจากความสำเร็ จ ในการประกาศใช แ ละ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ มีสื่อมวลชนเขารวม
รวม ๑๒ สำนัก
๑.๑.๔ พื้นที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เปน
พืน้ ทีท่ ี่ไดรบั รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติประเภท
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

รางวัล “๑ จังหวัด” ในป ๒๕๕๕ มีสื่อมวลชน
เขารวมรวม ๑๒ สำนัก

๑.๒ ผลิตและพัฒนาสื่อหลัก
เพือ่ ใหกลุม เปาหมายทีม่ สี ว นไดสว นเสียไดรบั รู
และเขาใจขอมูลขาวสารจนกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางสังคม ไดแก

จุลสารเกาะติดสมัชชาสุขภาพ

ขาว สช.เผยแพรผานสื่อเว็บไซต

หนังสือพิมพ “สานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ” ในรูปแบบ
E-book

๑.๒.๑ ผลิตหนังสือพิมพ “สานพลังปฏิรูป
ระบบสุขภาพ” จำนวน ๑๑ ฉบับ นอกจากผลิต
เปนรูปเลมแลวยังผลิตรูปแบบ E-book สามารถ
เปดอานไดทาง www.nationalhealth.or.th
๑.๒.๒ ผลิตและเผยแพรขาว บทความและ
ขอมูลสำหรับสื่อสารสาธารณะ (Factsheet) โดย
แยกเปนกลุม เปาหมาย คือ (๑) กลุม ภาคีเครือขาย
และประชาชนทั่ วไป โดยได ผ ลิ ต และเผยแพร
จำนวน ๑๕๔ ชิ้น (๒) กลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ โดยไดผลิตและเผยแพร ผานหนังสือพิมพ
อปท.นิวส (รายปกษ) จำนวน ๑๐ ครั้ง

ขาว สช.เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ

๑.๒.๓ สื่ อ สารการจั ด งานสมั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ ไดแก (๑) ผลิตจุลสารเกาะติดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจำนวน ๔ ฉบับ (๒) ผลิตวีดิทัศน
สกูปรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (๓) เผยแพร
ประชาสัมพันธงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติผาน
หนังสือพิมพเนชั่นสุดสัปดาห (๔) ผลิตสารคดีสั้น
ทางวิ ท ยุ (๕) ถ า ยทอดสดงานสมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ ผ า นสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น สุ ข ภาพ
แหงชาติ และถายทอดสดผานเว็บไซตอาสาสมัคร
นักสือ่ สารชุมชนและบันทึกรายการเพื่อนำไปออก
อากาศซ้ ำ ในเว็ บ ไซต วิ ท ยุ เ ครื อ ข า ยจำนวน ๙๐
สถานี
๑.๒.๔ จั ด เวที สช.เจาะประเด็ น จำนวน
๔ ครั้ง ไดแก (๑) สื่อในยุคทีวีดิจิทัล สรางสุข
หรือทุกขภาวะ (๒) Restart ประเทศไทย ภาพ
อนาคตสุขภาพไทย (๓) มหันตภัยเด็กอวน โรค
แห ง อนาคต (๔) สร า งสุ ข ภาวะ เขตคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมแมตาว
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

สช.เจาะประเด็น “สรางสุขภาวะ เขตคุมครองสิ่งแวดลอมแมตาว” วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ราน Refection
Again ซอยอารีย ๓ พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

สช.เจาะประเด็น “มหันตภัยเด็กอวน โรคแหงอนาคต” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
นนทบุรี

๑.๒.๕ จั ด งานแถลงข า ว จำนวน ๕ ครั้ ง
ไดแก (๑) ๔ แนวทางปฏิรูปขามมิติความขัดแยง
ร ว มหาทางออกประเทศไทย (๒) พลั ง ภาค
ประชาชน - ทางออกประเทศไทย - ประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม (๓) เลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ (๔) สช.ชวนปฏิรูป
ระบบสุขภาพ บนวิถีความปรองดอง (๕) ความ
คืบหนาการพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๒.๖ สัมภาษณพิเศษผูบริหาร (Executive
Interview) งานภายใตพันธกิจของ สช. เพื่อให
สื่อมวลชนสามารถซักถามในประเด็น ที่ตองการ
ทราบไดโดยตรง และไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน
ทำใหเกิดการขยายผลการสื่อสารไดตรงตามชอง
ทางการสือ่ สารของสือ่ แตประเภท จำนวน ๑ ครัง้

๑.๒.๗ จัดทำแนวปฏิบัติการผลิตหนังสือของ
สช. จัดทำแนวทางการผลิตหนังสือของ สช. เพื่อ
เปน ประโยชน ในการผลิตหนังสือใหเปนไปตาม
อัตลักษณหนังสือขององคกร เพื่อประโยชนตอ
การรับรูและจดจำองคกร เชน การออกแบบปก
การเขียนคำนำ การเขียนหนาเครดิต การเขียนคำ
อุดมการณองคกร การแสดงอัตลักษณ สช. บน
หนังสือ เปนตน
แถลงขาว “๔ แนวทางปฏิรูปขามมิติความขัดแยง
รวมหาทางออกประเทศไทย” วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

แถลงขาว “สช.ชวนปฎิรปู ระบบสุขภาพบนวิถคี วามปรองดอง”
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองสมุด ๑๐๐ ป
เสม พริ้งพวงแกว อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี

เสวนา พลังภาคประชาชน - ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารอัมรินทร พลาซา กรุงเทพมหานคร

ตัวอยาง
การเขียนคำ
อุดมการณองคกร
เพื่อเปนการแสดง
อัตลักษณ สช.
ในหนังสือ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๓ ประชาสัมพันธงานนโยบายการตรวจ ระบบสุขภาพ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ราย เพื่อประเมิน
สุ ข ภาพที่ จ ำเป น และเหมาะสมสำหรั บ ความสม่ ำ เสมอของการได รั บ รู ป แบบ ความ
ประชาชน ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ เหมาะสมของเนื้อหาและรูปเลม ความนิยมใน
๔๒ และเผยแพรผานนิตยสารชีวจิต นิตยสาร แต ล ะคอลั ม น ซึ่ ง ผลประเมิ น พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถาม รอยละ ๙๕ ไดรับหนังสือพิมพสาน
Health Today และนิตยสารในเครืออมรินทร
พลัง และ รอยละ ๗๔.๗ ไดรับเปนประจำ ทั้งนี้
๑.๔ วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากฐาน ผูอานสวนใหญอานหนังสือพิมพสานพลังที่ ไดรับ
ข อ มู ล เครื อ ข า ยสื่ อ มวลชนหลั ก โดยจั ด อานหมดทัง้ ฉบับรอยละ ๓๘.๕ อานบางฉบับหมด
แบงกลุมของสื่อมวลชนเปน ๕ มิติคือ (๑) มิติ ทั้งเลม บางฉบับไมหมด รอยละ ๕๑.๔ โดยมี
คุณลักษณะของสื่อ (๒) มิติพื้น ที่ตั้งและความ คอลัมน ไดรับความนิยมมาก ๒ อันดับแรก คือ
ครอบคลุมในการสื่อสารสาธารณะของสื่อ (๓) เรื่ อ งจากปกและเกาะติ ด คสช. และเห็ น ว า
มิติความสนใจตอประเภทของสื่อประชาสัมพันธ นสพ.สานพลังมีประโยชนคือ ใหความรู และนำ
(๔) มิ ติ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ การสร า งการรั บ รู ต อ ความรู นั้ น ไปใช ไ ด และมี ข อ เสนอให ป รั บ ปรุ ง
สาธารณะในระดั บ ชาติ และการผลั ก ดั น เชิ ง นสพ.สานพลังฯ ใหนาอานยิ่งขึ้น
นโยบาย (๕) มิติการมีสวนรวมของสื่อมวลชนกับ
๑.๖.๒ การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม
สช. ผลการวิเคราะหพบวา รอยละ ๙๑.๗ ของ
ภาคีเครือขายหลักดานสื่อเฉพาะหนังสือพิมพ โดย เพื่อขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
หนังสือพิมพเดลินิวสมีสวนรวมมากที่สุด รองลง พ.ศ. ๒๕๕๐
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ องคกรภาคีเครือขาย ๒๓๔
มาคือหนังสือพิมพคมชัดลึก ขาวสด โพสตทูเดย
ตามลำดับ สำหรับหนังสือพิมพไทยรัฐที่มีอิทธิพล กลุมเครือขาย จากเครือขายหลักดานสื่อจำนวน
ตอการสรางการรับรูตอสาธารณะในระดั บ ชาติ ๔๑ องค ก รและที่ ส ำนั ก การสื่ อ สารทางสั ง คม
นำเสนอขาวของ สช. เพียง ๓ ครัง้ จาก ๑๐๐ ขาว ติดตอตลอดทั้งปจำนวน ๒๕ องคกร จากภาคี
เครือขายสื่อชุมชนทองถิ่นและนักขาวสุขภาวะ ที่
๑.๕ ปรับปรุงขอมูลเครือขายสื่อมวลชน เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสมัชชาสุขภาพ
ให เ ป น ปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการสื่อสาร แหงชาติ จำนวน ๕๐ คน องคกรภาคีเครือขาย
ยุทธศาสตรสำคัญจำนวน ๓๐ องคกร ผลการ
สังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ประเมินพบวา
(๑) รอยละ ๗๗.๓ ของภาคีเครือขายที่
๑.๖ การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม
๑.๖.๑ การประเมินผลการดำเนินงานของ เขารวมการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
หนังสือพิมพสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ จาก ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความรู ความเขาใจ และจดจำ
ภาคี เ ครื อ ข า ยที่ รั บ หนั ง สื อ พิ ม พ ส านพลั ง ปฏิ รู ป บทบาทภารกิจของ สช.ไดเปนอยางดี
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) รอยละ ๕๘.๙ ขององคกรภาคี
เครือขายจากสื่อชุมชนทองถิ่นและนักขาวสุขภาวะ
ที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ สามารถสื่อสารกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมได
(๓) ร อ ยละของ ๘๕.๗ ของภาคี
เครือขายยุทธศาสตรสำคัญที่รับรู เขาใจ และมี
ทัศนคติที่ดีกับ สช. ซึ่งจะเห็นจากการที่กลาววา
ในอนาคตคิ ด ที่ จ ะมาร ว มเวที ส มั ช ชาสุ ข ภาพใน
ระดับตาง ๆ ซึ่งเปนกระบวนการที่ ใหประชาชน
และหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได ร ว มแลก

เปลี่ ย นองค ค วามรู แ ละเรี ย นรู อ ย า งสมานฉั น ท
เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดย
จั ดให มี ก ารประชุ ม อย า งเป น ระบบและอย า งมี
สวนรวม
(๔) ประชาชนทัว่ ไปรูจ กั และใชประโยชน
เว็บไซตของ สช. เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๓.๗ โดยเปน
รายใหมรอยละ ๖๔.๔

๒. การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ทางสังคมของภาคีเครือขาย
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพสื่อชุมชนและสื่อ
ทองถิ่น

๒.๑.๑ ประชุ ม คณะทำงานสื่ อ ชุ ม ชนและ
สื่อทองถิ่น เพื่อสรางเสริมและสนับสนุนเครือขาย
สื่อในระดับชุมชนและสื่อทองถิ่นใหเกิดความรับรู
ตระหนักถึงความสำคัญ และเขามามีสวนรวมใน
ทีมเครือขายสื่อชุมชน/สื่อทองถิ่น รวมถายทอดสดสมัชชา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
สุขภาพแหงชิ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑๗ มีสวนรวม จำนวน ๔ ครั้ง
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

๒.๑.๒ สนับสนุนการจัดทำเอกสาร “เทคนิค
การถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง” เพื่อใหขอมูล
ดานเทคนิคแกสถานีวิทยุชุมชนและวิทยุทองถิ่นที่
สนใจเขารวมการถายทอดงานเวทีสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสริมสราง
ศักยภาพในดำเนินงานสื่อชุมชนทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น
ทีมเครือขายสื่อชุมชน/สื่อทองถิ่น รวมถายทอดสด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๒.๑.๓ สนับสนุนใหสื่อชุมชนทองถิ่นทำการ
ผลิตขาวและรายการในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบดวย ขาวตนชัว่ โมง
จำนวน ๑๐ ครั้ ง รายการวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น
๗ รายการ รวมถึงการรวมถายทอดสดเวทีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑.๔ ขยายการรับรูและการมีสวนรวมของ
ตัวอยาง จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส เฮลทสเตชั่น ไดเจส ประชาชนในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการขั บ เคลื่ อ น
(E-newsletter “Health station Digest”)
นโยบายสาธารณะด า นสุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
ผานการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพลังสื่อ
ใน ๔ พื้นที่ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ ขอนแกน
เชียงใหม และตรัง

๒.๒ สนับสนุนการสื่อสารสมัชชาสุขภาพ
ทางอากาศ
ตัวอยาง ภาพ Facebook : Healthstation

ตัวอยาง ภาพการจัดรายการ “รายงานขาวสุขภาวะ”

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อยกระดับการสื่อสาร ขยายการรับรู การมี
สวนรวม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของภาคี
เครือขายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเดิม
ถูกจำกัดดวยการตองเขารวมในเวทีสมัชชาสุขภาพ
ทีจ่ ดั ขึน้ ดวยตนเอง ดวยการเปดชองทางการสือ่ สาร
ทางอากาศ อาทิ สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิกในระดับทองถิ่น (เคเบิลทีวี
ทองถิ่น) รวมถึงชองทางการสื่อสารผานเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ใหตัวแทนองคกร
ภาคีเครือขายตาง ๆ ไดพัฒนาขอเสนอที่เนนการ
มี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น ตามยุ ท ธศาสตร
สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา โดยการใชความรูเ ปนฐาน
การทำงาน เพื่ อให ไ ด น โยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมที่ดี และมีการขับเคลื่อนไป
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

๓. การพัฒนาสถานีวิทยุและ
โทรทัศนสุขภาพแหงชาติ

ตำบลโคกสะอาด โดย คุณเยาวรัตน ไชยหอม
ผู ร ว มสั ม ภาษณ นายที วี นาถมทอง ตำแหน ง
กำนัน ตำบลโคกสะอาด จ.กาฬสินธุ เปนตน

๓.๑ พัฒนาการสือ่ สารและประชาสัมพันธ
งาน ภายใตพันธกิจ สช. ผานชองทางการ ๓.๔ พัฒนาเชิงเทคนิค ไดแก (๑) ปรับปรุง
สื่อสารรูปแบบสื่อใหม ไดแก (๑) E-newsletter
“Healthstation Digest” (๒) Facebook:
Healthstation โดยทำให ช อ งทางดั ง กล า วมี
การบูรณาการขอมูลระหวางเครือขาย และ สช.

ผั ง รายการให ส ามารถรั บ ชมผ า นทางโทรศั พ ท
มือถือได (๒) พัฒนาหนาแสดงวิทยุออนไลน ใหมี
ความคมชั ด และทั น สมั ย มากขึ้ น (๓) พั ฒ นา
เทคนิคการรายงานขาวโดยสามารถสนทนาและ
รับชมภาพได (Skype)

๓.๒ พั ฒ นาการทำงานร ว มกั บ ภาคี
เครือขาย ของ สช. โดย รวมบันทึกวีดิโอ
และถายทอดสด กิจกรรมของภาคีเครือ
ข า ย ไดแก การประชุมวิชาการประจำปของ

๔. การพัฒนาเว็บไซตสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

สำนักวิจยั สังคมและสุขภาพ ป ๒๕๕๗ “จากวิกฤติ
ความรู สูปฏิบัติการความรู สูปฏิบัติการสุขภาพ
ใหม” และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การ
พัฒนาสูโ รงพยาบาลสงเสริมการใชยา” สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

๓.๓ พัฒนาเนื้อหา รายการ “รายงานขาว
สุขภาวะ” เพื่อเปนการรายงานขาวสุขภาวะจาก
พื้นที่ตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาครวม ๒๗ จังหวัด ผาน
สถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น สุ ข ภาพแห ง ชาติ และ
ขยายภาคี โดยใช รู ป แบบรายการสั ม ภาษณ
แขกรับเชิญ ทั้งเจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ และ
นักกิจกรรมสังคม เชน ตอนการจัดการตนเอง
ของจั ง หวั ด หนองคาย โดย คุ ณ อิ ส เรศณุ ชิ ต ถ
จั น ทร ศ รี ผู ร ว มสั ม ภาษณ ดร.วิ ก ร รั ต นวิ ชั ย
ตำแหน ง ประธานคณะทำงานเครื อ ข า ยภาค
ประชาชน และผูอ ำนวยการเทคโนโลยี จังหวั ด
หนองคาย ตอนปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสพื้น ที่

จากการที่ สช. มีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ
เว็บไซตทำใหมีการกำหนดแนวทางและทิศทางใน
การพัฒนาเว็บไซตอยางชัดเจน เปนระบบมากขึ้น
โดยใชกลไกดังกลาวในการปรับปรุงขอมูลเพื่อ
เผยแพรเนื้อหาตาง ๆ บนเว็บไซตควบคูไปกับการ
พัฒนาโครงสรางและรูปแบบของเว็บไซตเวอรชั่น
ใหม เพื่อใหสามารถรองรับการทำงานที่เปลี่ยนไป
ทั้งของ สช. และการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้
เว็ บ ไซต ที่ เ ริ่ ม ดำเนิ น การพั ฒ นาแล ว มี เ ว็ บ ไซต
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (เวอรชนั่
ภาษาไทย) และเว็บไซตสมัชชาสุขภาพ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ

สช. ตระหนักวาการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่อง
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
ไมสามารถดำเนินการไดเฉพาะภายในประเทศ
เทานั้น จึงไดขยายเครือขายความรวมมือไปยัง
องคกรภาคีเครือขายในประเทศตาง ๆ และระหวาง
ประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนาความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายฯ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ สช. และเครือขาย ใหมี
บทบาทในเวทีระหวางประเทศ ดังตอไปนี้

๑. พัฒนาความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม

๑.๒ การประชุมหัวขอเรื่อง Different
Roads to Wellbeing Society
สช. จัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณการสราง
สังคมสุขภาวะของประเทศตาง ๆ ในหัวขอเรื่อง
Different Roads to Wellbeing Society วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส
หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ในเวทีดังกลาว
ได รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรหลากหลายประเทศ
เขารวม ไดแก
Dr. Tetsuro Irohira แพทย จ าก Sakul
Central Hospital ประเทศญี่ปุน ไดนำเสนอ
รู ป แบบการก อ ตั้ ง และการดำเนิ น งานของโรงพยาบาลชาวนา

๑.๑ การจัดโครงการพัฒนาความรวมมือ Dr. Michael Sparks ประธาน International
ระหวางประเทศ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๘ - Union of Health Promotion and Education
๒๕๕๙
(IUHPE) จากประเทศออสเตรเลีย ไดนำเสนอ
งานตางประเทศริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนา
ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ระหว า ง พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่ อใช เ ป น กรอบทิ ศ ทางการ
ดำเนิ น งานของแผนงานความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศ โดยจัดตัง้ คณะทำงานโดยมีผแู ทนสวนงาน
ตาง ๆ เขารวม

แนวทางการทำงานของเครือขาย IUHPE ซึ่งเปน
เครื อ ข า ยระดั บ โลกว า ด ว ยเรื่ อ งการสร า งเสริ ม
สุขภาพ
Dr. Soraya Maria Vargas Côrtes ประธาน
Brazilian Sociological Association จาก
มหาวิทยาลัย Federal University of Rio Grande
do Sul, Porto Alegre จากประเทศบราซิล ไดนำ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

วิทยากรและแขกผูมีเกียรติเขารวมการประชุม Different Roads to Wellbeing Society วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

เสนอเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติของประเทศ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มของไทย จากการทำ
ธรรมนูญสุขภาพและเอชไอเอชุมชน ที่อาวอุดม
บราซิล
จังหวัดชลบุรี
Dr. Patrick Kadama ผู อ ำนวยการด า น
นโยบายและยุทธศาสตรจาก African Centre for ๑.๓ การร ว มออกแบบและนำเสนอใน
Global Health and Social Transformation Asia and Pacific Regional Workshop
(ACHEST) ประเทศยูกันดา นำเสนอเรื่องสมัชชา ของ United Nations Population Fund (UNFPA)
สุขภาพแหงชาติของประเทศยูกันดา
ในหัวขอ Upstream Policy Engagement
สช. ได รั บ การประสานงานจาก United
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อดีตประธาน Nations Population Fund (UNFPA) ใหรวม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ ออกแบบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Asia and
และ ๔ นำเสนอเรื่ อ งสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ Pacific Regional Workshop ในหั ว ข อ
ของประเทศไทย โดยมี นพ.สุ วิ ท ย วิ บุ ล ผล Upstream Policy Engagement ใหกับผูบริหาร
ประเสริฐ อดีตประธานคณะกรรมการจัดสมัชชา และเจาหนาที่ ขององคกรจาก ๑๐ ประเทศ ไดแก
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ และ ๒ เปนผูดำเนิน ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มัลดีฟ อินเดีย
รายการ
ศรีลังกา ภูฏาน จีน มองโกเลีย อิหราน และไทย
ซึ่ ง ได จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ
นอกจากการจั ด เวที ดั ง กล า ว ยั งได จั ด การ โรงแรมแลนดมารก การนำเสนอครั้งนี้ ไดรวม
ศึกษาดูงานสำหรับวิทยากรและแขกตางประเทศ เรียนรูผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพื่อเรียนรูเรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ โดยยกตัวอยางการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการแก
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

Conference: PMAC) เปนโอกาสในการขับเคลือ่ น
แนวคิดเรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมของประเทศไทย สูระดับ
นานาชาติ ซึง่ หัวขอการประชุม PMAC 2015 วา
ด ว ยเรื่ อ ง Global Health Post 2015
Accelerating Equity และมี หั ว ข อ ย อ ยเรื่ อ ง
Global Health Governance สอดคล อ งกั บ
แนวทางการทำงานของ สช. การประชุมดังกลาว
มีกำหนดการจัดงานในวัน ที่ ๒๖-๓๑ มกราคม
๑.๔ การริ เ ริ่ ม พั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ ๒๕๕๘
ปญหาวัยรุนกับการตั้งครรภไมพรอมของประเทศ
ไทยเป น กรณี ศึ ก ษา โดยมี นพ.พงษ พิ สุ ท ธิ์
จงอุดมสุข (สปสช.) นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน (สำนัก
อนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข ) น.ส.ณั ฐ ยา บุ ญ ภั ก ดี (อดี ต
เลขานุการ มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ
ผูหญิง) และ น.ส.ณนุต มธุรพจน (สช.) เปนผูนำ
เสนอ

JICA
สำนักงานพัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ ภายใตกระทรวงการตางประเทศ
ประเทศไทย กับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน ริเริ่ม
ความร ว มมื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดย สช. ไดเสนอเครื่องมือ
ตาง ๆ ภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติในการ
สรางความเขมแข็งของกระบวนการมีสว นรวมของ
ทุ ก ภาคี ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ ได
สงขอเสนอผาน International Health Policy
Program (IHPP) เปนที่เรียบรอยแลว

ดังนัน้ คณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป
จึงไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติ
ซึ่งประกอบดวยองคกรไทยและองคการระหวาง
ประเทศ ไดแก สสส. สปสช. World Health
Organization, Rockefeller Foundation และ
United Nations Development Programme
เพื่ อ ทำหน า ที่ ใ นการกำกั บ ทิ ศ ในการจั ด ประชุ ม
วิชาการหองยอยในการประชุมนานาชาติ PMAC
อีกทั้ง เห็นควรใหนำผลการประชุมไปขยายผลตอ
ในการประชุมวิชชาการ ๙ ป

๑.๖ การกระชับความรวมมือกับ ASEAN
๑.๕ การวางแผนขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด Health Institute
เรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี สช. รวมหารือกับ Mrs. Shiori Ui ผูประสาน
สวนรวม ผานการประชุมนานาชาติรางวัลเจาฟา งานอาวุโสของ Asian Health Institute (AHI)
มหิดล
ในโอกาสครบ ๙ ป ของการดำเนินงาน สช.
จึงมีแผนจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป ในวันที่ ๑๐ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดประชุม
วิชชาการ ๙ ป เห็นวา ควรใชการประชุมนานาชาติ
รางวัลเจาฟามหิดล (Prince Mahidol Award

ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพและการ
พัฒนาของประเทศญี่ปุน เรื่องการพัฒนาความ
รวมมือระหวาง สช. กับ AHI ดานการพัฒนา
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร และเครื อ ข า ย สช.
รวมทั้งศิษยเกา AHI จากประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
เชน การเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของ AHI
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

Mrs. Shiori Ui และแกนนำเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

Mrs. Shiori Ui รวมเรียนรูเรื่องธรรมนูญสุขภาพอำเภอ
กันตัง

รวมทั้งกิจกรรมของ ศิษ ยเกา AHI ในประเทศ
ตาง ๆ เปนตน
ในการนี้ งานตางประเทศ รวมกับ สำนัก
สนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ ไดจัดกิจกรรมพา Mrs.
Shiori Ui ศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ ง Health System
Governance ไดแก สมัชชาสุขภาพจังหวัด และ
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ที่จังหวัดตรัง ระหวางวันที่
๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
E-newsletter และเว็บไซต สช. ภาคภาษาอังกฤษ
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๗ การสื่อสารกับภาคีเครือขายระหวาง
ประเทศ
จัดทำเว็บไซต และจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
ความเคลื่อนไหวเรื่องทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ
ของประเทศไทย พรอมทั้งมติสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติของ สช. ใหกับภาคีเครือขายทั้งไทยและตาง
ประเทศ จำนวน ๗๑๙ คน มียอดผูเขาชมเว็บไซต
นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร เปนวิทยากรในการประชุม
สูงสุดอยูที่ ๓,๙๗๖ ครั้ง

๒. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของ
สช. และเครือขาย ใหมีบทบาทใน
เวทีระหวางประเทศ

Indian-AHI Alumni Reunion Meeting 2013
ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประเทศอินเดีย

๒.๑ Asia Health Institute (AHI) ซึ่งเปน
องค ก รระหว า งประเทศด า นสุ ข ภาพได เชิ ญ
ผูบริหารและบุคลากร สช. ไดแก นพ.อุกฤษฏ
มิลินทางกูร และ น.ส.ศิริธร อรไชย เขารวมการ
วิทยากรและผูเขาประชุม Indian-AHI Alumni Reunion
ประชุม Indian-AHI Alumni Reunion Meeting Meeting 2013 ประเทศอินเดีย
2013 และนำเสนอเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ
และสมัชชาสุขภาพ ณ ประเทศอินเดีย ระหวาง
วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการนี้ สช.
ได หยิ บยกเรื่ อ งสมั ชชาสุ ขภาพจังหวั ดลพบุ รีกับ
การแกปญหาการจัดการทองไมพรอมเปนกรณี
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศตาง ๆ

๒.๒ องคการอนามัยโลก เชิญผูบริหาร
และบุ ค ลากร สช. ได แ ก นางอรพรรณ

การประชุม International Association for Impact
Assessment (IAIA) Conference 2014 ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง
ศรีสุขวัฒนา และ ดร.ทิพิชา โปษยานนท รวม Impact Assessment for Social and Economic
ประชุมในฐานะผูเชี่ยวชาญ เพื่อทบทวนและจัดทำ Development วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
The Health in All Policies Framework for ณ ประเทศชิลี

Country Action and checklists for practical
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

guidance ทีป่ ระเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ เครือขายกับนักวิชาการดานเอชไอเอในประเทศ
ตาง ๆ การประชุม ดังกล า วจัดขึ้ น ที่ป ระเทศชิลี
๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
๒.๓ ผูบริหารและบุคคลากร สช ไดแก
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค ๒.๔ ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชา
และ น.ส.ณนุ ต มธุ ร พจน เข า ร ว มประชุ ม สุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๗ นายเจษฎา
International Association for Impact มิง่ สมร และผูบ ริหาร สช. นพ.อุกฤษฏ มิลนิ ทางกูร
Assessment (IAIA) Conference 2014 เพื่อ เขารวมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๗ ใน
ศึกษางานและทิศทางการประเมินผลกระทบใน ฐานะตั ว แทนจากรั ฐ บาลไทย เพื่ อ ติ ด ตามและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งทำความรูจักและสราง ขับเคลื่อนมติเรื่อง Contributing to Social and
Economic Development: Sustainable Action
Across Sectors to Improve Health and Health
Equity และมติ เ รื่ อ ง Strengthening of
Palliative Care as a Component of
Integrated Treatment Throughout The Life
Course ระหว า งวั น ที่ ๑๙ - ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

๒.๕ องคการอนามัยโลก เชิญประธาน
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ ๖ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ

นายเจษฎา มิ่งสมร เขารวมประชุมสมัชชาอนามัยโลก
ครั้งที่ ๖๗ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

บุคลากรของ สช. ดร.ทิพิชา โปษยานนท ใน
ฐานะผูเชี่ยวชาญ เขารวมประชุม เรื่อง Expert
Consultation on “Intersectoral Action on
Health, A Path for Policy-Makers to
Implement Effective and Sustainable Action
on Health” เพื่อใหขอคิดเห็นตอองคการอนามัย
โลกในการขับเคลื่อนเรื่องความรวมมือของทุก
ภาคส ว นด า นสุ ข ภาพ ระหว า งวั น ที่ ๒๙ - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เ มืองโกเบ ประเทศญี่ปุน
ทั้งนี้ ผูแทนไทยไดแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่อง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติใหที่ประชุมไดรับทราบ

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ ดร.ทิพิชา โปษยานนท ในการประชุม เรื่อง Expert Consultation on “Intersectoral
Action on Health, a Path for Policy-Makers to Implement Effective and Sustainable Action on Health
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน

๒.๖ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ นอกจากนี้ นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร ไดรวม
และกลไกการประเมิ น ผลกระทบทาง เปนคณะผูแทนไทยในการประชุม SOMHD Work
สุขภาพ นพ.วิพุธ พูลเจริญ และผูบริหาร สช. Group on Post 2015 Health Development
นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร เขารวมประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุขของ
อาเซียน (Senior Official’s Meeting on Health
Development: SOMHD) ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่
๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อ
รายงานความกาวหนาของ ASEAN Focal Point
on HIA

Agenda เพื่อกำหนดประเด็นทางสุขภาพ หลังป
พ.ศ. ๒๕๕๘ และหารื อ ข อ เสนอในการปรั บ
โครงสร า งกลไกของ SOMHD และกลไกด า น
สุขภาพอื่น ๆ ในอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงหลั ง พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุ ม ดั ง กล า ว
จั ด ขึ้นระหวางวัน ที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่
กรุงเทพฯ
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แผนงานบริหารจัดการ

แผนงานนี้มีขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
มาตรา ๒๗(๑) แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) มีหนาที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คบ.) และมาตรา ๓๔ ที่บัญญัติ
ให เ ลขาธิ ก ารมี ห น า ที่ แ ละอำนาจในการบริ ห าร
กิจการของสำนักงานใหเปนไปอยางเปนระบบ มี
เอกภาพ ภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล แผนงานนี้
ประกอบดวยงาน ๔ สวนหลัก ไดแก

๑. งานสนับสนุนการดำเนินงานของ
คสช. และ คบ.
สวนงานนี้ มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ (คสช.) และคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คบ.) ให ป ฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ แ ละอำนาจที่
บัญญัติไวตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๙ แหง
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดอยางครบ
ถวน ซึง่ รวมไปถึงการดูแลและอำนวยความสะดวก
ให คสช. และ คบ. ในกรณีที่รวมเปนกลไกใน
การดำเนินงานที่บัญญัติไว ในมาตราอื่น ๆ รวมทั้ง
งานของ สช. และองคกรภาคีเครือขายตาง ๆ
ดังมีรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ปรากฏอยู ใน
สวนที่ ๒ ของรายงานฉบับนี้

นอกจากนี้ งานสนับสนุนการดำเนินงานของ
คสช. และ คบ. ยังทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่อยูระหวางการเตรียมกระบวนการสรรหา คสช.
ในชุดที่ ๓ ทดแทน คสช. ชุดปจจุบันที่มีกำหนด
ครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๘

๒. งานยุทธศาสตรแผน
และประเมินผล
งานด า นยุ ท ธศาสตร แ ผนและประเมิ น ผล
ประกอบด ว ยงานหลั ก ๒ ส ว นได แ ก ง านด า น
ยุทธศาสตรคือการจัดทำแผนในระดับตางๆ การ
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป และงาน
ดานการติดตามประเมินผล คือการติดตามผล
การดำเนิ น งาน การประเมิ น ผลภายใน การ
ประเมินผลภายนอก ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ

๒.๑ การจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดดำเนิ น การในชว งระหว า งเดือนธัน วาคม
๒๕๕๖ และชีแ้ จงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๗ ไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวน
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๒๒๗.๖๓๐๕ ลานบาท ซึง่ นำไปสูก ารจัดทำแผนงาน
หลัก แผนการเงินและงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดสรรใหสวนงานตางๆ อยางไรก็ดี ในป ๒๕๕๗
ไดทำการจัดทำแผนงานหลัก แผนการเงินและ
งบประมาณป ๒๕๕๗ เพื่อใชเปนแนวทางการ
ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณตามภารกิจสำคัญ
ใหกับสวนงานตางๆ และเพื่อใหแผนงานหลักฯ
มีความสอดคลองกับสถานการณจึงไดมีการปรับ
แผนงานหลักฯ กลางปในเดือนเมษายน ๒๕๕๗

ทำงาน มีวธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย เชน ประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการทำงานที่ผานมา
นอกจากนี้ ไ ด มี ก ารประเมิ น ผลจากผู ป ระเมิ น
ภายนอกคือมหาวิทยาลัยมหิดลใหความสำคัญตอ
ผลผลิ ต ขององค ก ร และเพื่ อให ก ระบวนการ
ประเมินผลเกิดความครอบคลุมทุกมิติจึงไดมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากภาคีเครือขายที่มีตอ
การบริหารจัดการของสำนักงาน ผลการประเมินผล
พบวาภาคีเครือขายมีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการของสำนักงานมากกวารอยละ ๘๐

๒.๒ การติดตามประเมินผล มีการวางระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนและราย
ไตรมาสโดยรายงานต อ ผู บ ริ ห ารทุ ก เดื อ นและ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติทุก ๓ เดือน ไดทำการ
วางระบบการประเมินภายใน เพือ่ เปนการประเมิน
ตนเองใหความสำคัญตอการพัฒนากระบวนการ

สำนั ก งานยั ง ให ค วามสำคั ญ ต อ การบริ ห าร
ความเสี่ยง ไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เปนเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการพัฒนาการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ แผนบริหารความเสี่ยงนี้ ไดนำเปน
ปจจัยนำเขาในการปรับแผนงานหลัก แผนการ
เงินและงบประมาณในชวงกลางปงบประมาณ

การประชุมเพื่อปรับแผนกลางป ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
หองประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเจาหนาที่ สช.” เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

๓. การบริหารจัดการ

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน และได มี ก าร
การบริหารจัดการองคกร มีการดำเนินงาน ทบทวน ปรับปรุงประกาศ และแนวทางในการ
สำคั ญ ๓ สวน คือ การทบทวนและปรับ ปรุง ปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตาง ๆ การจัดการความรู
๓.๑.๑ ปรับปรุงประกาศ สช.เรือ่ ง หลักเกณฑ
และพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และดานอื่น ๆ เชน
การอำนวยการและการเสริมสรางความโปรงใส และอั ต ราค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางทั้ ง ในและ
นอกราชอาณาจั ก ร ตามหลั ก เกณฑ แนวทาง
มีธรรมาภิบาล มีรายละเอียด ดังนี้
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินเพื่อการบริหาร
๓.๑ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง ประกาศ จัดการของสำนักงานในสวนที่ ๒ ขอที่ ๖ โดย
ประกาศใช ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
แนวทางการปฏิบัติงาน
ในการทบทวน ปรับปรุงประกาศ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของ สช. นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓.๑.๒ จั ด ทำแนวทางการขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น
ทดรองเพื่อจัดประชุม และการเดินทางไปปฏิบัติ
งาน ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
๓.๑.๓ จัดทำแนวทางการขออนุมัติเบิกจาย
ค าใช จ า ยในการจั ด ประชุ ม ฝ ก อบรม สั ม มนา
อบรมพนักงานที่ไดรับการปรับตำแหนงในงานบริหาร
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง นนทบุรี หรื อ ดู ง านในราชอาณาจั ก ร ให ถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต
วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
๓.๑.๔ จั ด ทำทางแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ
จัดจางพัสดุของสำนักงาน ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓.๑.๕ จั ด ทำแนวปฏิ บั ติ ท างปฏิ บั ติ ใ นการ
จัดทำและสงหนังสือภายนอกและการรับหนังสือ
จากหนวยงานภายนอก ใหถือปฏิบัติตั้งแตวัน ที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนเรื่องเลาของสำนัก
อำนวยการ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ทับขวัญ
รีสอรท แอนดสปา นนทบุรี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและ
ระบบการเงิน/บัญชี ใหกับเครือขาย วันที่ ๑๑-๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ฟาใสรีสอรท นาน
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๓.๒ การจัดการความรูแ ละพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ สช.และเครือขาย
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ สช.
และภาคีเครือขายใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน
มากยิ่งขึ้น สวนงานจึงไดมีการจัดการความรูและ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ สช.และเครือขาย ดังนี้
๓.๒.๑ ร ว มกั บ งานทรั พ ยากรบุ ค คลอบรม
พนั ก งานที่ ไดมี ก ารปรับ ตำแหน งในงานบริหาร
ไดแก งานพัสดุ งานการเงิน และงานสารบัญ ใน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง
จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมอบรมจำนวน ๑๔ คน

๓.๓ ดานอื่นๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชคูมือปฏิบัติการเกี่ยวการ
พัสดุ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นนทนที โฮมสเตย
แอนด เรสเทอรองท นนทบุรี

๓.๓.๑ การอำนวยการ
เพื่ อ เป น การอำนวยความสะดวกให กั บ ทุ ก
สวนงานใน สช. สวนงานจึงไดดำเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
๓.๓.๑.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศนภายในและ
ภายนอกสำนั ก งานให มี ค วามสวยงาม สะดวก
ปลอดภัยอยูเ สมอ
๓.๓.๑.๒ งานจัดซื้อจัดจาง จำนวน ๓๐๒
เรือ่ ง และหนังสือสัญญา จำนวน ๖๙ เรื่อง
๓.๓.๑.๓ งานสนับสนุนการจัดทำขอตกลง
เพือ่ การปฏิบตั งิ านจำนวน ๖๕ โครงการ

๓.๒.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชคูมือ
๓.๓.๒ การเสริมสรางความโปรงใส มีธรรมาปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ นนทนที โฮมสเตย แอนด เรสเทอรองท ภิบาล
เพื่อให สช. มีความโปรงใส ตรวจสอบได ใน
นนทบุรี มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๓๘ คน
ปงบประมาณนี้จึงไดจัดจางผูตรวจสอบภายในเพื่อ
๓.๓.๓ รวมกับงานทรัพยากรบุคคลจัดประชุม ดำเนินการตรวจสอบเกีย่ วกับการเงิน การบัญชีและ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการเขี ย นเรื่ อ งเล า ของสำนั ก การพัสดุของ สช. และเมื่อไดรับผลการตรวจสอบ
อำนวยการ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สวนงานไดนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงและ
ทับขวัญ รีสอรท แอนดสปา นนทบุรี มีผูเขารวม พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการ
ตรวจสอบมีดังนี้
ประชุมจำนวน ๑๘ คน
๓.๓.๒.๑ ไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
๓.๓.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ และงบการเงินประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖
๓.๓.๒.๒ ไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
บริหารจัดการและระบบการเงิน/บัญชี ใหกับภาคี
เครือขายจำนวน ๓ ภาค ไดแก ภาคตะวันออก การจัดซื้อจัดจาง ครั้งที่ ๑ สำหรับเดือนตุลาคม
เฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓.๓.๒.๓ ไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
โรงแรมพลูแมน ขอนแกน ภาคเหนือ ในวัน ที่
๑๑-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ฟาใสรีสอรท นาน ใบสำคั ญ และเอกสารประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี
และ ภาคกลาง ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมไมดา กรุงเทพมหานคร
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๔. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปน
โครงการหนึ่งที่ ใหความสำคัญกับการบริหารและ
พั ฒนาคนในองค ก ร ให มีค วามสามารถในการ
ทำงานเพื่อรองรับภารกิจ มีการดำเนินการเปน
๒ สวนสำคัญ คือ

๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล

๔.๑.๒.๓ การปรับปรุงระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ว า ด ว ยการรั บ
บริการสาธารณสุข การประกันภัย และเงินชวย
เหลือกรณีพนักงานถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ขยายสิ ท ธิ ก ารเบิ ก ค า ใช จ า ยในการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขไดปหนึ่งรวมกันไมเกินปละแปดหมื่น
บาท รวมทั้ ง ให ค า ใช จ า ยในการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขของสถานพยาบาลเอกชนใหเบิกได
ไมเกินสองพันบาท

๔.๑.๑ การสรรหาพนักงานใหม เพื่อรองรับ
ภารกิจเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน
๔.๑.๓ การจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
สำนัก/งานที่มีภารกิจสำคัญ ๙ อัตรา เพื่อให
สำนัก/งานตาง ๆ มีอัตรากำลังรองรับภารกิจใน งานประจำปของพนักงานเพื่อนำขอมูลมาเปนสวน
หนึ่ ง ในการพิ จ ารณาการขึ้ น เงิ น เดื อ นประจำป
การทำงานได
และนำผลการประเมิ น การปฏิ บัติ งานของพนั ก
๔.๑.๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการตาง ๆ ให งานแตละรายมาจัดทำขอเสนอแนะ การพัฒนา
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย สช. ไดมีการ เป น รายบุ ค คลเพื่ อให พ นั ก งานทราบถึ ง ข อ มู ล
ผลการปฏิ บั ติ ง าน และสมรรถนะที่ ค วรพั ฒ นา
ดำเนินการตาง ๆ ดังนี้
๔.๑.๒.๑ การปรั บ บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ น ในการทำงานตอไปได
แนบทายระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติวาดวยการบริหาร ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔.๒.๑ การสนับสนุนใหบุคลากรจัดทำแผน
งานบุคคล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งบัญชีอัตรา
เงินเดือนประเภทการจัดการ ประเภทวิชาการ พัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Developและประเภทบริหาร โดยการปรับบัญชีอัตราเงิน ment Plan) ของพนักงานทุกระดับ ในองคกร
เดือนครั้งนี้สงผลให สช. มีบัญชีอัตราเงินเดือนที่ โดยนำผลจากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจำป และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
แขงขันไดกับองคกรลักษณะเดียวกันได
๔.๑.๒.๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการใหกับ มาจัดทำหัวขอที่พนักงานแตละรายตองพัฒนา ซึ่ง
พนักงานโครงการ โดยมีการประสานสิทธิประโยชน ส ง ผลให บุ ค ลากรมี แ นวทางการพั ฒ นาตนเอง
ในการขอรับบริการใหพนักงานโครงการของ สช. ที่สอดคลองกับความตองการขององคกร และมี
มี สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ป ระกั น ตนตามระบบ เปาหมายในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนในปนั้น
ประกันสังคม สงผลใหพนักงานโครงการของ สช.
มีระบบสวัสดิการสังคมในการดูแลคุณภาพชีวิต
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๔.๒.๒ มี กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า ง
ตอเนื่อง เพื่อมุงพัฒนาทักษะการทำงาน ทัศนคติ
และแรงจูงใจในการทำงาน ที่สำคัญ ดังนี้
๔.๒.๒.๑ การฝกอบรมสรุปประเด็นจาก
การประชุม ใหกับพนักงานในกลุมวิชาการ และ
บริหารจัดการที่รับผิดชอบในการสรุปประเด็นใน
การประชุม เพื่อพัฒนาทักษะการสรุปประเด็น
จากการประชุมใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในวันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ
มีผูเขารวมทั้งหมด ๓๐ คน
๔.๒.๒.๒ การฝกอบรมการสรางแรงจูงใจ
ดานบวกในการทำงาน (Life is your Creation)
ใหกบั พนักงานทัง้ องคกรเพือ่ กระตุน และสรางพลังใจ
ในการทำงาน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ
อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี มีผเู ขารวมทัง้ หมด
๗๐ คน
๔.๒.๒.๓ การฝกอบรมการเรียนรูน พลักษณ
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ ในองคกร ใหกับพนักงาน
ทั้งองคกร เพื่อเรียนรูและทำความเขาใจในตนเอง
และพัฒนาความสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ นื่
ในวัน ที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ คีรีมายา
รีสอรท นครราชสีมา มีผูเขารวมทั้งหมด ๗๐ คน
๔.๒.๒.๔ การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ดานบริหารจัดการใหกับพนักงานที่ปรับตำแหนง
(นั ก บริ ห ารจั ด การอาวุ โ ส) ให มี ค วามรู ใ นกฎ
ระเบียบดานบริหารจัดการที่สำคัญในการทำงาน
ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง
นนทบุรี มีผูเขารวมทั้งหมด ๑๕ คน

๔.๓.๑ การจั ด การความรู เ รื่ อ งการบริ ห าร
จั ด การงานกลุ ม ผู บ ริ ห าร ได มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานของ
กลุมผูบริหาร สช. ในเรื่องการวางแผนงาน การ
จัดระบบการทำงาน การสรางภาวะผูนำในการ
บริหารงาน ทั้งหมด ๔ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม กันยายน ๒๕๕๗ มีผูบริหารเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งหมด ๒๐ คน
๔.๓.๒ การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู
จากการปฏิบัติของบุคลากร ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประเด็น ที่เปนความรูที่ ใช ในการทำงานที่
สำคัญของบุคลากร ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๔.๓.๒.๑ เรื่องการสานพลัง ในวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
มีผูเขารวม ๓๐ คน
๔.๓.๒.๒ เรื่องการเขียนเรื่องเลาเราพลัง
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ อาคารสุขภาพ
แหงชาติ นนทบุรี มีผูเขารวม ๔๐ คน
๔.๓.๒.๓ การจัดประชุมอยางไรใหไดงาน
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพ
แหงชาติ นนทบุรี มีผูเขารวม ๓๐ คน

๔.๓.๓ การจัดการความรูดานการบริหารของ
กลุ ม บุ ค ลากรสำนั ก อำนวยการ ในวั น ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ทับขวัญ รีสอรท แอนดสปา
นนทบุรี มีผูเขารวมทั้งหมด ๑๗ คน โดยไดมีการ
จัดการถายทอดเทคนิคในการเขียนเรือ่ งเลาในการ
ทำงานใหกับกลุมบุคลากรสำนักอำนวยการและ
ฝกปฏิบัติใหบุคลากรสำนักอำนวยการเขียนเรื่อง
๔.๓ การจัดการความรูบุคลากร
สช. ได ใหความสำคัญกับการจัดการความรู เล า จากการทำงานที่ เ ป น ประโยชน ใ นการแลก
ของบุคลากรเพื่อนำความรูมาพัฒนาศักยภาพการ เปลีย่ นเรียนรู
ทำงาน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
โดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น
โดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ สำนั ก งานคณะ
กรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ (สช.) ร ว มกั บ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มในระดั บ
ตำบล ผานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพโดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชน
ทองถิ่น โดยใชเครื่องมือภายใตพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต อ เนื่ อ งจากป
งบประมาณ ๒๕๕๖ เปาหมายสำคัญของโครงการ

เพื่อถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการและ
สรางความรวมมือในการทำงานระหวางองคกร/
หนวยงานภาคียุทธศาสตรที่มีเปาหมายการสราง
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เข ม แข็ ง อย า งเป น รู ป ธรรม และ
ขยายผลการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพไปยั ง ชุ ม ชนท อ งถิ่ น อื่ น
ดำเนินงานภายใต ๓ ยุทธศาสตรหลัก คือยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความเปนเจาของ ยุทธศาสตรที่
๒ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันจากการปฏิบตั ิ และ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสือ่ สารสังคมแบบเครือขาย

ภาคเหนือ
(๖๐ ตำบล)

การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
ดวยการปฏิบัติ

การสราง
ความเปน
เจาของ

การสื่อสาร
สังคมแบบ
เครือขาย

ภาคกลาง
(๖๐ ตำบล)
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(๗๐ ตำบล)
ภาคใต
(๖๐ ตำบล)

แสดงยุทธศาสตรและพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.พะเยา
จ.ลำปาง
จ.ลำพูน

๒๐
๑๒
๘
๑๒
๘

ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๐ ตำบล
จ.จันทบุรี ๒๐ ตำบล
จ.นครปฐม ๒๐ ตำบล
จ.อุบลราชธานี ๒๐
จ.ศรีสะเกษ ๒๐
จ.อำนาจเจริญ ๒๐
จ.ยโสธร
๑๐

ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล

จ.ตรัง
จ.สตูล
จ.สงขลา
จ.ปตตานี

ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

เว็บไซตฐานขอมูลโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น (๕๐๐
ตำบล)

๒. กลไกการดำเนินงาน
๑. พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม
๒๕๐ ตำบล ใน ๑๕ จังหวัด ดังนี้
สช. ไดพัฒนากลไกความรวมมือการทำงาน
๑.๑ ภาคเหนือ ครอบคลุม ๖๐ ตำบล ในพืน้ ที่
๔ จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย
ลำปาง และพะเยา
๑.๒ ภาคกลาง ครอบคลุม ๖๐ ตำบล ใน
พืน้ ที่ ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี
และนครปฐม
๑.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม
๗๐ ตำบล ในพื้น ที่ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ
๑.๔ ภาคใต ครอบคลุม ๖๐ ตำบล ในพื้นที่
๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง สงขลา ปตตานี
และสตูล
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ในระดับภาค ทั้ง ๔ ภาค ดังนี้
๒.๑ ภาคเหนื อ ร ว มมื อ กั บ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนกลไกหลักใน
การดำเนินงาน
๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมมือกับ
มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เปนกลไก
หลักในการดำเนินงาน
๒.๓ ภาคกลาง รว มมือกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล า จั น ทบุ รี เป น กลไกหลั ก ในการ
ดำเนินงาน
๒.๔ ภาคใต ร ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาล
ราชชนนี จังหวัดตรัง เปนกลไกหลักในการดำเนิน
งาน

๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ พัฒนาฐานขอมูลชุมชนทองถิ่น ที่มี
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส วนรวม ดวยเครื่องมือตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีสาระสำคัญ
และมีเปาหมาย เพือ่ ๑) มีระบบฐานขอมูลชุมชน
ทองถิ่นที่แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพให เ กิ ด ผลเป น
รูปธรรม และ ๒) เพื่อใชเปนศูนยขอมูลเพื่อการ
เรียนรูของสาธารณะอยางกวางขวาง หัวใจสำคัญ
ของการนำฐานขอมูลไปใชประโยชน คือ ๑) ฐาน
ข อ มู ล ต อ งตอบโจทย ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เป น หลั ก
๒) องคกรภาคีอนื่ ๆ สามารถใชประโยชนได และ
๓) ชุมชนทองถิน่ สามารถเขามาแลกเปลีย่ นเรียนรู
ได ระดับของขอมูล แบงเปน ๒ ระดับ คือ ๑)
กรอบขอมูลระดับพื้นที่ และ ๒) กรอบขอมูลการ
ถอดบทเรียน ซึ่งฐานขอมูลอยูระหวางการพัฒนา
และออกแบบระบบฐานขอมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนิยามศัพทกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม วันที่
๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท
กรุงเทพมหานคร

๓.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตาม ๓.๓ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทำ
ความก า วหน าโครงการให กั บ แกนหลั ก นิ ย ามศัพทกระบวนการพัฒนานโยบาย
ทั้ง ๔ ภาค เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม วันที่
ห อ งประชุม กินรี ๒ โรงแรมอมารี แอรพ อร ต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ป ระสบการณ แ ละบทเรี ย นการพั ฒ นา
ระหวางภูมิภาค (ระหวางทาง) แลกเปลี่ยนและ
ระดมความคิ ด กำหนดแนวทางการดำเนิ น งาน
ของแตละภูมิภาคและกลไกกลาง ในระยะตอไป
และเชือ่ มความรวมมือองคกรภาคีในการหนุนเสริม
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ และ
การสรางสุขภาวะในพื้นที่

๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไมดา ซิตี้
รีสอรท กรุงเทพมหานคร เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมผานกรณีศึกษาจากพื้น ที่
และรวมพัฒนานิยามความหมายเชิงปฏิบัติการ
(Operational definition) การพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เทียบเคียงกับการ
ทำงานจริง และ/หรือใชเปนแนวทางยกระดับงาน
ที่ทำอยูใหเปนกระบวนการนโยบาย
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

- กลไกพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะฯ
- การสื่อสารสาธารณะ
สวนที่ ๔
ระบบสนับสนุน

สวนที่ ๑
นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม

- นโยบายสาธารณะ
- นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
- นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม
สวนที่ ๒
กระบวนการ
นโยบาย
สาธารณะ

นิยามเชิง
ปฏิบัติการ

ระดับที่ ๑ การใหขอมูลขาวสาร
สวนที่ ๓
ระดับที่ ๒ การปรึกษาหารือ
การมี
สวนรวม
ระดับที่ ๓ การใหเขารวมมีบทบาท
ระดับที่ ๔ การสรางความรวมมือ
ระดับที่ ๕ การเสริมพลังอำนาจแกประชาชน
** การมีสวนรวมที่ดีควรมีความครอบคลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

- การกอตัวของประเด็นเชิงนโยบาย
- การกอรูปนโยบาย
(การกำหนดทางเลือกเชิงนโยบาย)
- การตัดสินใจทางนโยบาย
- การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผลนโยบาย

แสดงสวนองคประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการ
- การติดตามผลเพื่อดูความกาวหนาของการทำ
งานแตละขั้นตอน เชน บันทึกรายงานประชุม
สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน
- การประเมินผล เพื่อดูวานโยบายสาธารณะ 1. การกอตัวและกำหนด
เกิดผลลัพธ ผลกระทบ อยางไร
ประเด็นเชิงนโยบาย
(เพิ่มคา หรือยุติการดำเนินงาน)
ภาคประชาสังคม

5. การประเมินผล
ตอนโยบาย

- การระดมประเด็นนโยบายที่เกี่ยวของ
และกระทบความทุกข-สุข ของคนในพื้นที่
ชุมชน/สังคม โดยรวม
- การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผูที่เกี่ยวของ
- การวิเคราะหขอมูล นโยบาย แผนงาน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

2. การกำหนดทางเลือก
เชิงนโยบาย

ตำบล ภาครัฐ- แผนปฏิบัติการ แผนการ
ภาควิชาการ
การเมือง
ทำงานและการบริหารจัดการ
เป
น
ระบบ
มี
ส
ว

นร
ว
ม
ที่มีผูรับผิดชอบดำเนิน
เปนที่ยอมรับ
การรวมกัน
- การขับเคลื่อนมติ/
3. การตัดสินใจ
4. การนำนโยบาย
นโยบายสูการปฏิบัติ
เชิงนโยบาย
ไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
- การจัดกระบวนการหาฉันทมติขอเสนอทางนโยบาย
เชน การจัดประชุม สมัชชาสุขภาพ เวทีสาธารณะ
เวทีประชาคม ประชามติ ฯลฯ
การสื่อสารสาธารณะ - ผลการตัดสินใจอาจมาในรูปแบบตางๆ เชน มติ
ขอตกลงรวม แนวทางการทำงาน แผนชุมชน
ขอบัญญัติ ธรรมนูญสุขภาพ/พื้นที่/ประเด็น ฯลฯ
แสดงวงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle)
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- การวิเคราะหทางเลือกเพื่อ
แกปญหาบนฐานขอมูล
และความรูวิชาการ
- การจัดกระบวนการเพื่อพัฒนา
ขอเสนอทางนโยบาย/ทางเลือก
เพื่อแกไขปญหาแบบมีสวนรวม
และจัดทำเปนเอกสารขอเสนอ
- จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจาก
หลายภาคสวน

การจัดการความรู
และพัฒนาศักยภาพ

๓.๔ ถอดบทเรี ย นกระบวนการพั ฒ นา ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน สุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับตำบล ทั้ง ๒๕๐
รวมในระดับตำบล คณะทำงานทั้ง ๔ ภาค แหง โดยวิเคราะหการถอดบทเรียนตามวงจร
รวมกับคณะทำงานในพื้นที่เปาหมายดำเนินการ นโยบายสาธารณะ ดังภาพ

การกำหนด
ประเด็นเชิง
นโยบาย
• นโยบายของรัฐ
• ปญหาของชุมชน
• นักวิชาการ นักวิจัย
• ศึกษาดูงานจาก
พื้นที่ตัวอยาง
• ผูนำ

การกำหนด
ทางเลือก
เชิงนโยบาย
• เวทีรับฟง
ความคิดเห็น
• จัดเวทีวิเคราะห
สถานการณ
และสภาพปญหา
• คณะทำงาน
เปนคนกำหนด

การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
• กระบวนการ
คุยเวทีประชาคม
• มติจากที่ประชุม

การนำนโยบาย
สูการปฏิบัติ
• ขอตกลง
มาตราการ
ทางสังคม
• แผนที่ตั้ง
ที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ
• คณะทำงาน
หรือผูรับผิดชอบ
ของหนวยงาน

การ
ประเมินผล
• การประชุม
ประจำเดือน
• ระบบเฝาระวัง
ที่มาจากปญหา
ที่เกิดขึ้น
• ประเมินผล
โครงการ
หรือแผนงาน

โ
แสดงวิิเคราะหการถอดบทเรีียนตามวงจรนโยบายสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน พบวา ๑) มีตำบลเปาหมาย
บางตำบล สามารถเปนชุมชนเพื่อการเรียนรูและ
ขยายผลการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมไปยังตำบลอื่นได ๒)
แกนนำที ม ทำงานระดั บ ตำบลมี ค วามเข า ใจ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมี ส ว นร ว มมากขึ้ น และมี ศั ก ยภาพในการ
จัดการความรูโดยการถอดบทเรียนที่ ไดจากการ
ปฏิบัติดวยทีมทำงานในพื้นที่ ๓) เกิดเครือขาย
รวมเรียนรูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพทั้ ง ในระดั บ ตำบลและระดั บ จั ง หวั ด
๔) เกิดการขยายผลการทำงานรวมกันในระดับ
จังหวัด เชน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพจังหวัดนครปฐม ที่นำประเด็นสาธารณะ

ในการจัดการน้ำ การจัดการสิ่งแวดลอม เขาสู
กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด และ ๕)
นักวิชาการมีโอกาสพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ในเรื่องการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การจัดการความรู
จากการมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกับพื้นที่และ
รวมสังเคราะหความรูบทเรียนจากผูปฏิบัติจริงใน
พื้นที่

๓.๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
ภาค ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ไดชุดบทเรียน จำนวน ๒๕๐ เรื่อง และมีการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตำบลในระดับภาค
ทั้ง ๔ ภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายการ
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับภาค (ภาคเหนือ) วัน ที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียง
๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลด เหนือ) วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพร
เชียงใหม
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาค (ภาคกลาง) วันที่ ๒๑ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาค (ภาคใต) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แกรนด รอยัล พลาซา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง
ฉะเชิงเทรา

พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสวนรวมในระดับตำบลผานการใชเครื่องมือ
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เชน
ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผล
กระทบด า นสุ ข ภาพระดั บ ชุ ม ชน (CHIA) และ
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ชุมชนมาใชรวมดวย ดังนี้
ภาคเหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับ
ภาค เมื่อวันที่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่โรงแรมเชียงใหมฮิลด จังหวัดเชียงใหม มีการ
จั ด กลุ ม เรี ย นรู เ ป น ๕ กลุ ม ประเด็ น นโยบาย
ประกอบด ว ย ๑) ธรรมนู ญ สุ ข ภาพและการ
ขั บ เคลื่ อ น ๒) การดู แ ลสุ ข ภาพกลุ ม ผู สู ง อายุ
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ผูพ ิการ โรคเรื้อรัง ๓) เกษตรอินทรีย ๔) การ
จัดการสิ่งแวดลอม (ขยะ หมอกควัน อนุรักษปา)
และ ๕) สวัสดิการชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ใ นระดั บ ภาค เมื่ อ วั น ที่ วั น ที่ ๙ - ๑๐
กั น ยายน ๒๕๕๗ ที่ หอประชุ ม ไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดกลุมเรียนรูเปน ๕ กลุมประเด็น
นโยบาย ประกอบด ว ย ๑) การจั ด การระบบ
สุ ข ภาพ ๒) วิ ถี วั ฒ นธรรมกั บ สุ ข ภาวะ ๓)
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ๔) การ
จัดการตนเอง และ ๕) การเกษตร

ภาคกลาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับ
ภาค เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรม
แกรนด รอยัล พลาซา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัด
กลุม เรียนรูเ ปน ๖ กลุม ประเด็นนโยบาย ประกอบ
ดวย ๑) ประเด็นสวัสดิการชุมชน ๒) ประเด็น
เกษตรและอาหารปลอดภัย ๓) ประเด็นจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔) ประเด็น
เศรษฐกิจพอเพียง ๕) ประเด็นการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชน และ ๖) ธรรมนูญสุขภาพ
ภาคใต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับภาค
เมื่อวัน ที่ วัน ที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่
วิทยาลัยพยาบาลราชนนี จังหวัดตรัง โดยจัดกลุม
เรียนรูเปน ๕ กลุมประเด็นนโยบาย ประกอบดวย
๑) ประเด็นคุณ ภาพชีวิต ๒) ประเด็นเกษตร/
ความมั่นคงทางอาหาร ๓) ประเด็น ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ๔) ธรรมนูญ
สุขภาพ และ ๕) สวัสดิการชุมชน

๔. ขอคนพบจากการดำเนินงาน
๔.๑ การให ค วามหมายของกระบวนการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะมีความ
แตกตางหลากหลาย
๔.๒ ความเขาใจเรื่อง “นโยบายสาธารณะ”
ในระดับตำบล ชุมชน มีนอยมากไมสามารถยก
ระดับงานบางอยางไปสูกระบวนการนโยบายได
๔.๓ การขับเคลือ่ นสวนใหญเปนไปในรูปแบบ
การดำเนินกิจกรรมเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
ส ว นมากกว า ขั บ เคลื่ อ นในรู ป แบบนโยบาย
สาธารณะ
๔.๔ นโยบายสวนใหญเปนการทำตามรัฐที่สั่ง
ลงมายังหนวยงานในทองถิ่น

๔.๕ การประเมิ น ผลมั ก เป น การประเมิ น
โครงการ สวนการประเมินผลเชิงนโยบายพบได
นอย ไมสามารถวัดระดับของความสำเร็จไดหรือ
ยกระดับไปเปนนโยบายสาธารณะจริงๆ ได

๕. การสื่อสารทางสังคม
๕.๑ สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ
(Health Station) ไดทำการพัฒนาสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนขอมูลจากสวนกลาง
(top-down information) กับขอมูลจากทองถิ่น
(regional information) เพื่อใหเกิดการเดินทาง
ของขอมูลระหวางเครือขาย โดยมีแหลงขอมูล
จากสวนกลางเปนสวนสนับสนุน โดยผานเครือ่ งมือ
อย า ง Health Station Digest (ข อ มู ล เชิ ง
รายละเอียด) และ Facebook Health Station
(ขอมูลเชิงยอ)
๕.๒ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ทางอากาศ การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพทางอากาศ
จังหวัดกระบี่ (On Air) จะดำเนินการควบคูไปกับ
การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด กระบี่ ภ าคพื้ น ดิ น
(On ground) โดยความคืบหนาในปจจุบัน การ
ดำเนินงานในสวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดภาคพื้น
ดินไดผานขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นปญหารวม
ของจังหวัดแลวเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว โดยได
ประเด็นปญหารวมจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้
- ประเด็นการรณรงคงดเหลา/บุหรี่
- ประเด็นไขเลือดออก
- ประเด็นการเฝาระวังภัยพิบัติ
- ประเด็นการจัดการน้ำเสีย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มีสถานการณ
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ประชาชนไดออกมา
เรียกรองใหมีการปฏิรูปประเทศไทย รัฐบาลที่มี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมี
การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อจัดใหมีกลไกและการ
ดำเนินการใหเกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ตาง ๆ ในประเทศไทย และเกิดการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชนและชุมชน ภาค
ธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ ที่มุงไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทย ในทุกมิติ สราง
สภาวะและเงื่อนไขที่จะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทยทุกหมูเหลา ในการดำรงชีวิตอยาง
อยูเย็นเปน สุข มีคุณคาและศักดิ์ศรี นำสูสังคม
ไทยที่สงบสุข สันติ และประเทศไทยที่มีเอกภาพ
อันจะเอื้อตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ใหมีการ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป (คปร.) คณะ
กรรมการสมัชชาปฏิรปู (คสป.) ใหจดั ตัง้ สำนักงาน
ปฏิรูป (สปร.) ขึ้นเปนหนวยงานภายในสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่
เปนหนวยงานเลขานุการใหคณะกรรมการฯ ทั้ง
๒ ชุด ไดมกี ารดำเนินงานตัง้ แตวนั ที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ถึ ง วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มี ก าร
แตงตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ
รวม ๓๐ ชุด มีการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห

ข อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ รู ป
จำนวน ๑๕ ประเด็น มีการสนับสนุนกระบวนการ
สมั ช ชาปฏิ รู ป เพื่ อ เป ด โอกาสและช อ งทางให
ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมเข า ร ว มกั น พั ฒ นาและ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเรื่ อ งต า ง ๆ เป น
จำนวนมาก ไดแก สมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ๓ ครัง้
สมัชชาปฏิรูประดับพื้นที่ทั่วประเทศ และสมัชชา
ปฏิรูปเฉพาะประเด็น จำนวน ๕ เรื่อง มีการ
พัฒนาและขับเคลื่อนมติและขอเสนอเชิงนโยบาย
มากกวา ๒๐ ประเด็น
หนวยงาน องคกร ภาคีภาคสวนตาง ๆ ไดจัด
กระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปดวยรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ อีกเปนจำนวนมาก จนทำใหเกิด
กระแสการปฏิ รู ป ในระดั บ ต า ง ๆ กระจายไป
ทัว่ ประเทศ มีการนำเอาเรือ่ ง “พืน้ ทีจ่ ดั การตนเอง”
ขึ้น มาเปนวาระสำคัญ ทั้งในระดับพื้น ที่และใน
ระดั บ ชาติ เ กิ ด “เครื อ ข า ยภาคี ส นั บ สนุ น ชุ ม ชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง” ขึ้น โดยมองเห็นตรงกันวา
ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อใหเกิด “สังคม
สุขภาวะ” (Healthy Society) ที่เนนการสราง
เสริ ม ความเป น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ ำ เป น
สำคัญ ดวยการสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นจัดการ
ตนเองไดมากขึ้นในทุกมิติ ทุกเรื่อง สอดคลองกับ
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ ๕ เรื่อง “นโยบายสนับสนุน พื้น ที่จัดการ
ตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” ซึ่งคณะรัฐมนตรี ให
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ
มติ สมั ชชาปฏิรู ประดั บชาติ ครั้งที่ ๒ มติที่ ๔
“การปฏิรูประบบการเมือง : พัฒนาความเขมแข็ง
ของพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” และสมัชชา
ปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ มีความเชื่อมั่นการ
ขับเคลื่อนพลังภาคพลเมืองเพื่อการสรางสังคม
สุ ข ภาวะ ด ว ยทิ ศ ทาง “พลั ง พลเมื อ ง ปฏิ รู ป
ประเทศไทย”

“เจ า ของร ว ม-เจ า ภาพร ว ม-เจ า มื อ ร ว ม” เพื่ อ
ประสานและสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะ และให เกิ ดการเคลื่ อนไหว
ทางสั ง คมเพื่ อ การสร า งสั ง คมสุ ข ภาวะ โดยมี
รายละเอียดและผลการดำเนินงานจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ดังนี้

การดำเนินงานดังกลาว คือ การขับเคลื่อนไป
สูสังคมสุขภาวะที่สอดคลองกับเจตนารมณของ
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อ
สิ้ น สุ ด ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการ
ปฏิ รู ป พ.ศ. ๒๕๕๓ การดำเนิ นการขับ เคลื่อน
สังคมสุขภาวะยังคงมีอยางตอเนื่อง ในรูปแบบ
วิธีการที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและให
สอดคลองกับภารกิจของ สช. คณะกรรมการ
บริหาร สช. จึงไดออกระเบียบสำนักงานคณะ
กรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ พ.ศ.
๒๕๕๖ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศ
ณ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ และมี ค ำสั่ ง
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ ๕๕/
๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ (สปพส.) ขึ้นเปนหนวยงานภายใน
ของ สช. และมี โ ครงการสนับ สนุนการพัฒ นา
นโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีเปาหมาย เพื่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ
เป น บทบาทหน า ที่ ข องทุ ก ภาคส ว น โดยมี ก าร
ประสานเชื่อมโยงและสนับสนุนใหเกิดการเปน

แผนงาน : บริหารความสัมพันธเครือขาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ :
การบริหารเครือขายความสัมพันธ
เครือขาย

๑. สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลเครือขาย
หลายระดับ ไดแก
๑.๑ พัฒนาฐานขอมูล เพิ่ม แก ไข สืบคน
ขอมูล ปจจุบนั มีฐานขอมูลทัง้ หมด ๓,๗๗๐ ระเบียน
และเพิ่มฐานขอมูลเครือขายใหม จำนวนมากกวา
๖๐๐ ระเบียน ในฐานขอมูลเครือขาย
๑.๒ พัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูลองคกร
ชุมชนประเทศไทย รวบรวมขอมูล ๑๕ หนวยงาน
มีฐานขอมูล ๒๐ ฐานขอมูล จำนวน ๒๕,๐๐๐
องคกร โดยมีฐานขอมูลทีว่ ดั ระดับเชิงคุณภาพแลว
๕ ฐานขอมูล และมีการเพิ่มขอมูลเครือขายใหม
โดยสรางเครื่องแมขายใหม http://122.155.
190.122/ มี ก ารลงนามร ว มกั น กั บ หน ว ยงาน
ภาคีฯ ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
โดยสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา รับผิดชอบดูแล
ระบบฐานข อ มู ล องค ก รชุ ม ชนส ว นกลาง เพื่ อ
รองรับการใหบริการฐานขอมูลของ สปพส.

๑.๓ จัดเก็บฐานขอมูลสมาชิกกลุมเครือขาย
ผูรับใชการปฏิรูป จำนวน ๓๐๐ ขอมูล
๑.๔ รวบรวมรายชื่อกลุมบุคคล “นักพัฒนา
สังคม และผูทรงคุณวุฒิดานการปฏิรูป” จำนวน
๑,๙๐๑ รายชื่อ จาก ๗ เครือขาย ไดแก ๑)
เครือขายผูรับใชการปฏิรูปประเทศไทยโดยสันติ
ของประชาชนไทย (SSN) ๒) เครื อ ข า ยภาคี
พัฒนาประเทศไทย (TD forum) ๓) เครือขาย
สมัชชาปฏิรูป ๔) เครือขายชุมชนทองถิ่นและ
ประชาสังคมจังหวัด ๕) เครือขายสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ๖) เครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
และ ๗) เครื อ ข า ยวิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป
ประเทศไทย

๒. การประสานความรวมมือขององคกร
ภาคีเครือขาย
สปพส. ไดจัดประชุมภาคียุทธศาสตร จำนวน
๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกอบ
ด ว ย สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
(สปสช.) ระดับเขต สถาบันองคกรพัฒนาชุมชน
(พอช.) สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สภาองคกรชุมชน สภา
พัฒนาการเมือง (สพม.) สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) และสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(สจรส.มอ.) สาระสำคัญ คือปรึกษาหารือรวมกัน
ในการทำงานขับเคลื่อนในพื้น ที่ระดับตำบล ใน
เบือ้ งตนมีการวางแผนการทำงานฐานขอมูลรวมกัน

ยุทธศาสตรที่ ๒ :
การจัดการความรู
และพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน : การจัดการความรู
และพัฒนาศักยภาพ
๑. การประสานสนั บ สนุ น การจั ด การ
ความรูจากการปฏิบัติและการสรางพลัง
ความรู ใ หม ได จั ด เวที ถ อดบทเรี ย น “พลั ง
พลเมืองกับการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ : กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณ ๓.๕ แสนล า น” เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
ธั น วาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอบี น า เฮ า ส
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการมีสว นรวมของพลเมืองในกระบวนการ
กำหนดนโยบายของรัฐ โดยกลุมผูเขารวมเวทีเปน
ผู มี ป ระสบการณ ต รงในการเข าร ว มเวที รั บ ฟ ง
ความคิดเห็นที่ทางรัฐบาลจัดขึ้น จำนวน ๑๓๐ คน
ทำให เ กิ ด กระบวนเรี ย นรู แ ละพลั ง ของภาค
ประชาชนในการมี ส ว นร ว มกระบวนการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็น นโยบายที่มีผลกระทบในพื้น ที่ของ
ตนเอง

๒. การจัดการความรูสมัชชาปฏิรูประดับ
จังหวัด
การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชา
ปฏิ รู ป ระดั บ จั ง หวั ด ประจำป ๒๕๕๗ ด ว ย
กระบวนการจัดการความรู โดยขั้นแรกเลือกพื้นที่
ที่มีการขับเคลื่อนการปฏิรูป จำนวน ๑๗ จังหวัด
ที่มีผลงาน และมีความพรอมในการขับเคลื่อนงาน
ปฏิรูป ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการ
เลาเรื่อง (Story Telling) บอกเลาเกี่ยวกับตนเอง
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด ประจำป ๒๕๕๗ ดวยกระบวนการจัดการความรู ครั้งที่ ๒
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพมหานคร

และสิ่ ง ที่ ไ ดเ รี ย นรู จ ากเพื่ อ น ในวงแลกเปลี่ ย น
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรี ย นรู ความคิ ดใหม ๆ ป จ จั ย เอื้ อ และป จ จั ย ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส วิภาวดีรังสิต กรุงเทพคุกคาม รวมถึงเลือกพื้นที่ที่จะพัฒนาศักยภาพไป มหานคร จำนวน ๑๗ จังหวัด จังหวัดที่เขารวม
พรอมกัน
กระบวนการประกอบดวย แมฮองสอน พะเยา
นาน พิจิตร ปตตานี ตรัง กระบี่ ระนอง อางทอง
ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม สิ ง ห บุ รี สมุ ท รสงคราม จั น ทบุ รี เลย ยโสธร
๒๕๕๗ ณ โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท แจงวัฒนะ สุรินทร กาฬสินธุ และสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่เขารวมกระบวนการ
จำนวน ๑๗ จั ง หวั ด ประกอบด ว ย เชี ย งราย
ผลการจัดเวทีฯ ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู
เชี ย งใหม ลำปาง ตาก เพชรบู ร ณ ภู เ ก็ ต ความสำเร็จ รูจักตัวตน วิธีการทำงาน รวมถึงการ
นครศรีธรรมราช สตูล ชุมพร สุพรรณบุรี ลพบุรี วางแผนการทำงานรวมกันในอนาคต กระบวนการ
สมุ ท รสาคร ระยอง ขอนแก น อุ บ ลราชธานี จัดการความรูทำใหคนทำงานปฏิรูประดับจังหวัด
อำนาจเจริญ และนครราชสีมา (แกนนำจังหวัด ๆ ไดมีโอกาสมาทำความรูจัก เรียนรูตนเอง เรียนรู
ซึ่ ง กั น และกั น พร อ มทั้ ง ได เ รี ย นรู ก ารทำงาน
ละ ๒ คน)
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ สงผลใหเกิด
การจับมือกันระหวางจังหวัดใกลเคียง เกิดเปน
แผนการทำงานที่หลากหลายซึ่งจะมีประโยชนตอ
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตอไป

๓. ศึกษาดูงานการลงพื้นที่สำรวจ และ
เตรียมจัดการความรู
๓.๑ ชุ ม ชนบ า นดอนศาลเจ า ตำบลบ อ
สุ พ รรณ อำเภอสองพี่ น อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ บานดอนศาลา
เปนชุมชนเกษตรกรรมประกอบอาชีพทำไรออย
ทำนา และเลี้ยงสัตว ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฎี ใหม จำลองการบริหารงานแบบ
รัฐบาลมาใช ในการดำเนินงาน มีผูบริหารดาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตนเองบานดอนศาลเจา
นโยบายรัฐบาลบานดอนศาลเจา เชน กระทรวง สุพรรณบุรี วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
เศรษฐกิ จ มี รั ฐ มนโทและคณะรั ฐ มนโทของ
กระทรวงเศรษฐกิจมีหนาทีส่ ง เสริมการสรางรายได
ลดรายจาย และสงเสริมการออม จัดตั้งธนาคาร
ชุมชน ธนาคารตนไม สงเสริมใหมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑตาง ๆ ในชุมชนเชื่อมโยงเครือขายใน
การจำหนายสินคา หรือผลิตภัณฑทางการเกษตร
ของชุ ม ชน โดยมี ยุ ท ธศาสตร คื อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาผลผลิต และลดตนทุน
การผลิต และมีเปาประสงค คือ แก ไขปญหา
ความยากจนแบบบูรณาการ ปจจัยความสำเร็จ
คื อ ผู น ำมี วิ สั ย ทั ศ น มี จิ น ตนาการ ความคิ ด
สรางสรรค ลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง
๓.๒ ตำบลเกาะยาวน อ ย อำเภอเกาะยาว
จั ง หวั ด พั ง งา เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู ง านชุ ม ชนจั ด การตนเองเกาะยาวน อ ย
เกาะยาวนอยมีการบริหารจัดการตนเองในระดับ อ.เกาะยาว
พังงา วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ชุมชน มีทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

และทางทะเลที่ ส วยงาม มี พื้ น ที่ ที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ ด ว ยทรั พ ยากรทางทะเล ประชาชน
สวนใหญมีอาชีพเกษตร ทำนา ประมง คนใน
ชุมชนมีความตระหนักในการชวยเหลือสังคม มี
น้ ำ ใจ ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ครอบครัวเดียวกัน ปจจุบนั เปนแหลงทองเทีย่ วและ
เปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและของ
โลก

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
แผนงาน : นโยบายสาธารณะ
และการเคลื่อนไหวทางสังคม

การยื่นกฎหมาย ๔ ฉบับ ใหแกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช.) ณ ประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โดยภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อน
กฎหมาย ๔ ฉบับ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
กรุงเทพมหานคร

๑. การประสานสนับสนุนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวน
รวม เพื่อนำไปสูการสรางสังคมสุขภาวะ
อยางเปนรูปธรรม
๑.๑ สนับสนุนการดำเนินงานตามมติสมัชชา
ปฏิรูประดับชาติ (ครั้งที่ ๑ - ๓)
๑.๑.๑ สปพส. มีการจัดตัง้ คณะทำงาน ชือ่
“คณะทำงานขับเคลื่อนมติการปฏิรูปโครงสราง
และกฎหมายดานที่ดิน” เพื่อดำเนินการสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นกฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ๔ ฉบั บ
ไดแก ๑) (ราง) พ.ร.บ.สิทธิชุมชนวาดวยการ
จัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ. .... ๒) (ราง)
พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ๓) (ราง) พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา พ.ศ. .... และ ๔) (ราง)
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม และไดรวมมือกับ คณะ
กรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย (คปก.) สนั บ สนุ น
เครือขายใหมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนและหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของใน
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

กฎหมาย ๔ ฉบับ “4 Laws For The Poor“

๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ
ภาคใต เพื่อทบทวนเนื้อหาใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลิตเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรู
เรื่องกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ ที่ยกรางมาจากความ
ตองการของประชาชน สาระสำคัญของกฎหมาย
มุงเนนที่จะแกปญหาความขาดแคลนที่ดินทำกิน
และที่ อ ยู อ าศั ย ของคนยากจน และช ว ยเหลื อ
ประชาชนผูยากไร ในกรณีที่ ไม ไดรับความเปน
ธรรมในคดีที่ดิน ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย
ภาค

วันที่จัดเวที

ผูเขารวม (คน) เครือขาย

เหนือ วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ โรงแรมสิรินาถ จังหวัดเชียงใหม
อีสาน วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๑๒๗

๑๕

๑๖๗

๑๕

กลาง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
มีเครือขายเขารวมทั้งหมด ๕๐ เครือขาย

๓๐๙

๒๐

๑.๑.๒ จั ด อบรมวิ ท ยากรกระบวนการ
สร า งเสริ ม ศั ก ยภาพให เ ครื อ ข า ยในระดั บ พื้ น ที่
สามารถเป นวิทยากรบรรยายใหค วามรู ความ
เขาใจในเนื้อหาของกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ เมื่อวันที่
๘ - ๑๒ มี นาคม ๒๕๕๗ ณ วี เ ทรน อิ น เตอร
เนชั่ น แนลเฮ า ส ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร
จำนวน ๗๐ คน
๑.๑.๓ ประกาศเชิญชวนภาคีเครือขายเพื่อ
รวมขับเคลื่อนกฎหมาย ๔ ฉบับ มีเครือขายฯ เขา
รวม จำนวน ๒๐๐ เครือขาย ซึ่งประกอบดวย
เครื อ ข า ยปฏิ รู ป ที่ ดิ น เครื อ ข า ยองค ก รพั ฒ นา
เอกชน องคกรชุมชนจากเครือขายเชิงประเด็นจาก
ทุกภาคทั่วประเทศ มีแกนประสานการดำเนินงาน
ของเครือขายจาก ๔ ภาค
๑.๒ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อ ง
“ปฏิรูประบบ/กระบวนการกำหนดนโยบายการ
พั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น ” วั น ที่ ๑๘ - ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานกลางนักเรียน
คริสเตียน โดยมีผูเขารวมประชุมที่มาจากคณะ
ทำงานวิชาการ และภาคประชาสังคม ภาคเหนือ
อีสาน ตะวันออก และภาคใต เพื่อกำหนดราง

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค ใน
การยุ ติ ก ระบวนการทำ EIA และทบทวน
กระบวนการประเมินขั้นตอนการทำ EIA, EHIA
และ SEA ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ มติ ที่ ๒ การปฏิ รู ป
โครงสรางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง
๑.๓ ร ว มกั บ เครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบ
เครือขายบำนาญภาคประชาชน ยืน่ หนังสือทวงถาม
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน
ณ ระนอง) ใหเรงรัดการบังคับใชพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแตเ มื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใชมาแลว
๒ ป แต รั ฐ บาลยั งไม ด ำเนิ น การตามกฎหมาย
เครือขายฯ ตองการใหรัฐบาลเรงดำเนินการตาม
กฎหมายนี้ เ พราะถื อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของระบบ
บำนาญภาคประชาชน เป น การสนั บ สนุ น ให
ประชาชนพึ่งตนเองโดยเริ่มจากการออมเงินของ
ตนเองและรัฐบาลสมทบเพิ่มเติม หาก พ.ร.บ. นี้
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

กิจกรรมรณรงคเชียงใหมมหานครจัดการตนเอง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
อ.เมือง เชียงใหม

กิจกรรมขับเคลื่อนฅนภูเก็จจัดการตนเอง
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครั้งแรกของไทย วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
อ.เมือง ภูเก็ต

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตางๆ อยาง
เปนรูปธรรม ที่ประชุมไดจัดทำแผนยุทธศาสตร
ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อผลักดันราง พ.ร.บ.
ทั้ง ๒ ฉบับ สำหรับในระยะเริ่มตนมีการยกราง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริม
และพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... เพื่อ
๑.๔ มีคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ จัดตั้งสำนักงานกองทุนภาคประชาสังคม สำหรับ
แหงชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงาน หนุนเสริมการขับเคลื่อน (ราง) พ.ร.บ.ฯ ดังกลาว
ขั บ เคลื่ อ นกองทุ น ภาคประชาสั งคมและกิ จการ
๑.๕ สนับสนุน และผลักดันการปฏิรูปการ
สลากเพื่อสังคม มี นพ.พลเดช ปนประทีป เปน
ประธาน และคณะทำงาน ๑๕ คน ประกอบดวย กระจายอำนาจเพื่อเสริมสรางศักยภาพการจัดการ
ผู แ ทนจากมู ล นิ ธิ ศู น ย พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก มู ล นิ ธิ ตนเองของชุมชนทองถิ่น สรางความเปนธรรม
อาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิกองทุนไทย และ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการปฏิรูป
มู ล นิ ธิ เ ครื อ ข า ยครอบครั ว สำนั ก งานกองทุ น โครงสรางอำนาจสูการปรับดุลอำนาจที่เหมาะสม
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน ระหวางรัฐบาลกับชุมชนทองถิ่น การปฏิรูประบบ
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นา มี ห น า ที่ ใ นการวางแผน การเมือง : พัฒนาความเขมแข็งของพลเมืองเพื่อ
ยุ ท ธศาสตร แ ละสนั บ สนุ น การผลั ก ดั น (ร า ง) การปฏิรูปประเทศไทย โดยสนับสนุนใหมีดำเนิน
พ.ร.บ.กิ จการสลากเพื่ อ สั ง คม พ.ศ. .... และ การ “โครงการรณรงค เผยแพรค วามรู (ราง)
(ร า ง) พ.ร.บ. กองทุ น ส ง เสริ ม การพั ฒ นาภาค พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
ประชาสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) แสวงหา พ.ศ. ....” เพื่อสรางวิทยากรกระบวนการ ใหมี
ความรวมมือกับองคกรภาคีตาง ๆ และติดตาม ความรูความเขาใจใน (ราง) พระราชบัญญัติฯ
ประกาศใช ผู ที่ ไ ด รั บ ประโยชน ม ากที่ สุ ด คื อ
แรงงานนอกระบบที่ยังขาดหลักประกันทางสังคม
ซึง่ เกีย่ วของกับมติที่ ๕ การสรางระบบหลักประกัน
ในการดำรงชี พ และระบบสั ง คมที่ ส ร า งเสริ ม
สุขภาวะแกผูสูงอายุ
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สามารถถายทอดแนวความคิดและสาระสำคัญ
ของ (ราง) พระราชบัญญัติฯ รวมถึงการรณรงค
เผยแพร ในพื้น ที่ของตนเองในการใหประชาชน
เขาชื่อเสนอกฎหมาย โดยมีกลไกขับเคลื่อนผาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กฎหมายดานกระจายอำนาจและการมีสวนรวม
ของประชาชน สปพส. รวมกับ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) สถาบันการจัดการทาง
ครั้งที่/
วันที่
เวทีภาค
ครั้งที่ ๑ ๓-๔ มี.ค. ๒๕๕๗
ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๒ ๑๓-๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗
ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓
ภาคอีสาน
ครั้งที่ ๔
ภาคอีสาน
ครั้งที่ ๕
ภาคกลาง
ครั้งที่ ๖
ภาคกลาง
ครั้งที่ ๗
ภาคใต

จังหวัด
เชียงใหม

สังคม (สจส.) และเครือขายจังหวัดจัดการตนเอง
ขับเคลือ่ น (ราง) พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเอง พ.ศ. .... เพื่อใหสามารถประกาศเปน
กฎหมายใชบังคับได โดยรวมกันสนับสนุนรณรงค
เผยแพรความรู (ราง) พ.ร.บ.การบริหารจังหวัด
ปกครองตนเอง พ.ศ. .... ในภูมภิ าคตาง ๆ จำนวน
๗ เวที ใน ๔ ภาค ดังนี้

ผูเขารวมเวที

ภาครัฐ วิชาการ ประชาสังคม
สภาองคกรชุมชน
พิษณุโลก ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่ ประชา
สังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
สภาองคกรชุมชน
๑๗-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๗
อุดรธานี ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่ ประชา
สังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
สภาองคกรชุมชน
๓๑ มี.ค.-๑ เม.ย. ๒๕๕๗ อุบลราชธานี ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่
ประชาสังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
จังหวัด สภาองคกรชุมชน
๒๑-๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗
สุพรรณบุรี ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่ประชา
สังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
สภาองคกรชุมชน
๑-๒ พ.ค. ๒๕๕๗
ชลบุรี
ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่ประชา
สังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
สภาองคกรชุมชน
๒๘-๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗
ภูเก็ต
ภาครัฐ วิชาการ ทองถิ่น ทองที่ประชา
สังคม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
สภาองคกรชุมชน
รวม ๗ เวที องคกรภาคีเครือขายระดับจังหวัดเขารวม ๗๕ จังหวัด จำนวน ๔๓๖ คน

จำนวน
คน
๔๘
๖๙

๔๘

๖๙

๗๗

๕๕

๗๐

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๖ รวมกับเครือขายคณะกรรมการเครือขาย
ผู ใ ช แ รงงานเพื่ อ การปฏิ รู ป เครื อ ข า ยแรงงาน
นอกระบบ สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
และคณะกรรมการสมานฉั น ท แ รงงานไทย
สนับสนุนใหเกิดหมูบ า นแรงงานทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
และผลั ก ดั น พ.ร.บ. ประกั น สั ง คม (ฉบั บ
ประชาชน) โดยเครือขาย ซึ่งสอดคลองกับมติ
สมั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ เ รื่ อ งการปฏิ รู ป ระบบ
แรงงานและสวัสดิการ : การเพิ่มอำนาจตอรอง
ของแรงงาน การปรับโครงสรางคาจาง การเพิ่ม
ผลิตภาพและการคุมครองแรงงาน

๑.๗ รวมกับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาวะชาวนา เตรียมงาน
ด า นวิ ช าการ และการประสานเครื อ ข า ยภาค
ประชาสั ง คม ตั ว แทนสมาคมชาวนา ภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักการเมือง และภาค
ธุรกิจ เพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย
สุขภาวะชาวนา ซึ่งสอดคลองการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบ
เกษตรกรรม : เพื่ อ ความเป น ธรรมและความ
มั่นคงทางอาหาร

๒. การขับเคลื่อนเวทีปฏิรูปรวมกับภาคีเครือขายอื่น ๆ
วันที่/สถานที่
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ภาคีความรวมมือ
เครือขายผูรับใชการปฏิรูป
ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
อดีต คปร. คสป. นักวิชาการ
อิสระ สื่อมวลชนอิสระ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
การจัดเวทีภาคีพฒ
ั นาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร
ครัง้ ที่ ๔ Thailand Development แหงชาติ (สช.)
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Forum เรือ่ งปฏิรปู การปกครองและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระจายอำนาจ
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวที Restart ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒ เครือขายผูรับใชการปฏิรูปประเทศ
โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
เรื่อง “จากทุกขของชาวนาไทย... ไทย โดยสันติของประชาชนไทย
กรุงเทพมหานคร
สูการปฏิรูปประเทศ”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เวทีรับฟงความคิดเห็นพิจารณา
แหงชาติ (สช.)
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ขอเสนอ “เพื่อการปฏิรูประบบ
นนทบุรี
สุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศ
ไทย”
รวมเวทีเสวนาและแถลงขาว
องคกรตอตานคอรรัปชั่น
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพมหานคร “การปองกันปราบปรามคอรรัปชั่น (ประเทศไทย)
อยางเห็นผลและยั่งยืน”
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กิจกรรม
แถลงขาวเปดตัว “เครือขาย
ผูรับใชการปฏิรูปประเทศไทยโดย
สันติของประชาชนไทย”

วันที่/สถานที่
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
โรงแรมเอบีนาเฮาส วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
หองรับรอง ๑ - ๒ อาคารรัฐสภา ๒
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
เวทีสมัชชาเครือขายปฏิรูป
การศึกษา

ภาคีความรวมมือ
เครือขายปฏิรูปการศึกษา

จัดเวทีรายงานผลการศึกษา
คณะอนุกรรมาธิการเสริมสราง
เรื่องธรรมาภิบาลปโตรเลียมไทย : ธรรมาภิบาลดานพลังงาน วุฒิสภา
ทำไมตองยกเลิกระบบสัมปทาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

การจัดเวทีภาคีเครือขายพัฒนา
ประเทศไทย (TD forum)
ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ฟนฟูคุณธรรม
ปฏิรูปสังคม ภารกิจพลเมือง
ภายหลังความขัดแยง
เวทีเสวนาวิชาการ
“เดินหนาปฏิรูประบบบำนาญ
แหงชาติเพื่อผูสูงอายุ”
เวทีสัมมนาวิชาการ
“อภิวัฒนการเรียนรูสูจุดเปลี่ยน
ประเทศไทย”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โรงแรมปริ๊นซพาเลซ
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช.) กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพมหานคร

เวทีหุนสวนการปฏิรูปการศึกษาไทย ภาคีเครือขายการปฏิรูปการศึกษา
เสนอแนวทางการปฏิรูป
ไทย
การศึกษา ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย (มส.ผส.)

สำนักงานสงเสริมสังคม
แหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) รวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ องคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (องคการ
ยูเนสโก) และภาคีหุนสวนสราง
สังคมการเรียนรูเพื่อคนทั้งมวล
สำนักงานกิจการสตรีและ
จัดเวทีสัมมนาวิชาการ
สถาบันครอบครัว พม. และ
“สตรีรวมปฏิรูปประเทศไทย”
เครือขาย
เวทีประชุมเครือขายองคกรชุมชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
และภาคประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (พอช.)
(คชสป.)
จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูป
เครือขายเดินหนาปฏิรูปประเทศ
ประเทศไทย ครั้งที่ ๖
ไทย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

วันที่/สถานที่
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
หองประชุมสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม เขตนคร
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ - ๒๒ และ
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
หองประชุมชั้น ๓๔ สสส.
ตึกเอสเอ็มทาวเวอร เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
อาคารรัฐสภา ถนนอูทอง
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
เขาพบเพื่อยื่นจดหมายเปดผนึก
ตอ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
จัดเวที Focus group
สรุปนำเสนอ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ
จัดเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย
Thailand Development Forum
(TD Forum) ครั้งที่ ๑๒ “ขอเสนอ
แผนการปฏิรูปสำหรับ คสช. และ
รัฐบาลเฉพาะกาล”
เขาพบเพื่อชี้แจงและนำสงเอกสาร
มติสมัชชาปฏิรูปฯ

จัดเวทีเสวนา “กองสลาก
ทำหวยแพง คสช. แกอยางไร?”

เวทีเสวนาและแถลงขาว ”ติดตาม
สิทธิการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
๔ ฉบับ” การปฏิรูปที่ประชาชน
ขอทำเอง เพื่อแถลงขาวและ
ยื่นเสนอกฎหมายที่รัฐสภา
จัดเวทีแถลงเจตนารมณ “พลเมือง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ลานสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม จัดการตนเอง ทองถิ่นเขมแข็ง
สังคมปรองดอง ประเทศชาติ
มั่นคง” ยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม และมณฑลทหาร
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จัดเวทีปฏิรูปการศึกษา
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๒๙
กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการประชุมอภิวัฒนการ
เรียนรู...สูจุดเปลี่ยนประเทศไทย :
นัยยะตอการปฏิรูปการเรียนรูระดับ
จังหวัด

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคีความรวมมือ
กลุมเครือขายมหาวิทยาลัย
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
(มปปท.)
คณะทำงานเตรียมการปฏิรูป
ประเทศไทย คสช.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา

คณะทำงานเตรียมการปฏิรูป
ประเทศไทย คสช.

เครือขายประชาชนปฏิรูปสลาก

เครือขายขับเคลื่อนกฎหมาย
เพื่อคนจน ๔ ฉบับ

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหมจัดการ
ตนเอง

เครือขายปฏิรูปการศึกษา สสค.

วันที่/สถานที่
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หองประชุม สปพส.
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗
สถานีโทรทัศน NOW ๒๖
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หองประชุม ชั้น ๔ สปพส.
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อาคารสุขภาพแหงชาติ
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อาคารสุขภาพแหงชาติ
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หองประชุม สปพส.
จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
หองประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
สโมสรกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
เวทีเสวนาปฏิรูปวันเสาร
“การกระจายอำนาจ”

ภาคีความรวมมือ
เครือขายนักวิชาการอิสระ
และอดีตกลุม คปร./คสป.

เวทีพลเมืองปฏิรูป
ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุน

กลุม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และ
สถานีโทรทัศน NOW ๒๖

จัดเวทีเสวนาปฏิรูปวันเสาร “เนื้อหา เครือขายนักวิชาการอิสระ
รัฐธรรมนูญใหมควรมีอะไร?”
และอดีตกลุม คปร./คสป.
เวทีแถลงขาว “สช.ชวนปฏิรูประบบ กลุมเครือขายสมัชชาสุขภาพ
สุขภาพบนวิถีปรองดอง”
เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย
Thailand Development Forum
ครั้งที่ ๑๓ “ขอเสนอนโยบายปฏิรูป
พลังงาน” เพื่อเสนอตอคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)
ประชุมหารือการจัดสมัชชาสุขภาพ
เรื่องสุขภาวะชาวนา เพื่อพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบาย
ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เวทีเสวนาปฏิรูปวันเสาร “ขอเสนอ
ปฏิรูประบบภาษีของ TDRI”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปเสนอ
ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.)
เวทีปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล
ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง การจัดการศึกษา
โดยใชพื้นที่เปนฐาน เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูและนำไปปฏิบัติ
เวทีเสวนา การปกครองทองถิ่นกับ
การปฏิรูปประเทศ
เวที Kick off สภาปฏิรูปแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา

กลุมเครือขายสมัชชาสุขภาพ
ชาวนา ภาครัฐ นักวิชาการตัวแทน

เครือขายนักวิชาการอิสระ
และอดีตกลุม คปร./คสป.

เครือขายปฏิรูปการศึกษา สสค.

เครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
คณะทำงานเตรียมการปฏิรูป
ประเทศไทย คสช.

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

วันที่/สถานที่
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
หองประชุม สปพส.
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หองประชุมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
เวทีเสวนาปฏิรูปวันเสาร
“การปฏิรูประบบพลังงานไทย”

ภาคีความรวมมือ
เครือขายนักวิชาการอิสระ
และอดีตกลุม คปร./คสป.

จัดเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย
Thailand Development Forum
(TD Forum) ครั้งที่ ๑๔ “ปฏิรูปการ
ศึกษารอบสอง อะไรคือความหวัง
และจุดตาง”
เวทีรับฟงความคิดเห็น (ราง)
พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการเกษตรกร
พ.ศ. ....

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา

สมาชิกสภาเกษตรแหงชาติ

เวทีเสวนา “วิพากษแนวทางปฏิรูป เครือขาย มปปท.
การศึกษา การเรียนรู ภูมิปญญา”

เวทีรับฟงความคิดเห็นพิจารณาขอเสนอ “เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย”
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Forum (TD Forum) ครั้งที่ ๔ เรื่อง ปฏิรูปการปกครองและ
กระจายอำนาจ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สื่อเผยแพรประชาสัมพันธของ สปพส.

๓. การสนับสนุนขอมูล และเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปแก
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
สปพส. ไดประสานงานกับคณะทำงานเตรียม
การปฏิรูป ภายใตคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ในการสนั บ สนุ น เอกสารวิ ช าการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ รู ป ข อ มู ล เครื อ ข า ยภาค
ประชาสังคมที่สนับสนุนการปฏิรูป เชน แนวทาง
การปฏิ รู ป ประเทศไทย ข อ เสนอต อ พรรคการเมื อ งและผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ๓ ป ปฏิ รู ป
ประเทศไทย รวมเลมเอกสารหลักและมติสมัชชา
ปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ - ๓ พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ขอเสนอการปฏิรูปโครงสราง
อำนาจ ปฏิรูปประเทศไทยให ไดผลจริง ปฏิรูป
ประเทศไทย ๘ เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย “การ
บริหารประเทศใหไดผล” เปนตน

๔. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
การสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพ จัดพิมพหนังสือ
เพื่อการเผยแพร ดังนี้
๔.๑ รวมเล ม เอกสารหลั ก และมติ ส มั ช ชา
ปฏิรปู ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑ - ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๔.๒ หนังสือปฏิรูปโครงสราง ๓ อยาง
๔.๓ ชายแดนใตจัดการตนเอง
๔.๔ ปฏิรูปประเทศไทย ๘ เรื่อง
๔.๕ ปฏิรูปโครงสรางอำนาจ
๔.๖ ราง พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเอง พ.ศ. ....
๔.๗ บั น ทึ ก วิ เ คราะห ส รุ ป สาระสำคั ญ ของ
(ราง) พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเอง พ.ศ. ....
๔.๘ ทำไมเราตองสนับสนุน (ราง) พระราช
บัญญัตกิ ารบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ....
๔.๙ พลังงานไทยพลังงานใคร
๔.๑๐ แผน พับหลักการ (ราง) พ.ร.บ.การ
บริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ....
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ประชุมวิชาการสนับสนุนการประสานนโยบายระบบบริหารและบริการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ภาพรวมการทำงานของเครือขายการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ลุมน้ำโขง
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด นครปฐม

๔.๑๑ ๓ ป ปฏิรูปประเทศไทย
๔.๑๒ ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย
๔.๑๓ ทุกขชาวนา ทุกขของแผนดิน
๔.๑๔ ปฏิรูปประเทศไทย การบริหารประเทศ
ไทยใหไดผลจริง
๔.๑๕ ปฏิ รู ป ประเทศไทย โดย นพ.วิ ชั ย
โชควิวัฒน
๔.๑๗ แนวทางการปฏิรปู ศึกษา โดย เครือขาย
ปฏิรูปการศึกษาแหงประเทศไทย
๔.๑๘ รายงานการวิจัยกระบวนการยุติธรรม
คลายปม “คดีที่ดินคนจน”
เดือน
ตุลาคม
๒๕๕๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๖
ธันวาคม
๒๕๕๖

ยุทธศาสตรที่ ๔

แผนงาน : บริหารจัดการ
๔.๑ ไดรับมอบหมายใหจัดประชุมวิชาการ
สนับสนุนการประสานนโยบายระบบบริหารและ
บริการสาธารณสุข ตั้งแตการประชุมฯ ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖
เปนตน มา โดยจัดประชุมทุกวันศุกรที่ ๒ ของ
เดือน จัดเดือนละ ๑ ครั้ง ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด อำเภอสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
ดังนี้

หัวขอเรื่องนำเสนอ
จังหวัดบุรีรัมยอยูเย็นเปนสุขรวมกัน...และพัฒนาตอยอดจน
เปนจังหวัดที่นาอยูที่สุดในโลก
ธรรมอันเปนเครื่องอยูสบายและอายุยืน

หนวยงานนำเสนอ
โรงพยาบาลบุรีรัมย

คนขอนแกนไมทิ้งกัน ร่ำรวยอยางมีความสุข อยูในจังหวัด
ขอนแกนที่อยูเย็นเปนสุข และนาอยูที่สุดในโลก

โรงพยาบาลขอนแกน

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เดือน
มกราคม
๒๕๕๗
กุมภาพันธ
๒๕๕๗
มีนาคม
๒๕๕๗
เมษายน
๒๕๕๗
พฤษภาคม
๒๕๕๗
มิถุนายน
๒๕๕๗
กรกฎาคม
๒๕๕๗
สิงหาคม
๒๕๕๗
กันยายน
๒๕๕๗

หัวขอเรื่องนำเสนอ
เรื่อง (ราง) พระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
พ.ศ......
การผลิตแพทยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
ในสถานการณปฏิรูปประเทศไทย
การผลิตแพทยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
ในสถานการณปฏิรูปประเทศไทย ภาค ๒
ภาพรวมการทำงานของเครือขายการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนในเขตพื้นที่ลุมน้ำโขง
เรื่อง (ราง) พระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. ....
(ฉบับประชาชน) และ (ราง) พระราชบัญญัติกองทุนสงเสริม
การพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)
Patient Safety

หนวยงานนำเสนอ
สำนักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ (สปพส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
(มสช.)
สำนักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ (สปพส.)

สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (สรพ.)
เวทีภาคีพัฒนาฯ สูการปฏิรูปประเทศไทย
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
(LDI)
เรื่อง “Purchaser provider split ในระบบหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาในประเทศไทย”
แหงชาติ (สปสช.)
กิจการเพื่อสังคม อนาคตของทิศทางการพัฒนาสังคมไทยอยาง สำนักงานกองทุนสนับสนุน
ยั่งยืน?
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสำนักงานสงเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.)

๔.๒ สปพส. ไดจัดทำคำสั่งสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ สั่ง
ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีองคประกอบดังนี้
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เปนประธานกรรมการ นาง
ทิพยรัตน นพลดารมย นางปติพร จันทรทัต ณ
อยุ ธ ยา นายอนุ ศั ก ดิ์ สุ ภ าพร เป น กรรมการ
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด เปนเลขานุการ และ
นายนิติธร ธนธัญญา เปนผูชวยเลขานุการ มี

บทบาทหนาที่เพื่อจัดทำกรอบแนวทาง และพัฒนา
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล สปพส. กำกั บ
ติดตามความกาวหนา และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน รายงานประเมินผลโครงการตอคณะ
กรรมการกำกับบริหารอยางตอเนื่องและสิ้น สุด
โครงการ ซึ่ง สปพส. ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ แลว จำนวน ๗ ครั้ง ซึ่งผลที่
ไดจากการประชุมเปนขอเสนอแนะจากผูบริหาร
ผูปฏิบัติงาน และภาคีเครือขาย เพื่อนำผลการ
ประเมินที่ไดไปพัฒนางานของโครงการฯ ตอไป
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

รายละเอียดผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ |
รายงานของผูตรวจสอบบัญชี และรายงานการเงิน | รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก ที่ คสช. แตงตั้ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ | รายการสื่อเผยแพร | รายชื่อบุคลากร สช.

สวนที่ ๔
ภ า ค ผ น ว ก



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑. เปาหมาย : ไดชุดขอเสนอที่ชัดเจนเพื่อทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ๑ ชุด
ผลงาน :
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ (นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช เปนประธาน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีการ
เสนอผลการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ แนวคิดการประเมินเสริมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ รวมถึงแผนและแนวทางการทบทวนธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ โดยมีนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธานคณะกรรมการ
๑.๓ จัดทำเอกสารชุดความรูจากผลการศึกษาทบทวนการขับเคลื่อนและใชประโยชนธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมกับสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขจำนวน ๑๐ เรื่อง และจัดพิมพเปนเอกสารรวม ๓ เลม ไดแก (๑) ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพฯ (๒) สถานการณระบบ
สุขภาพ เปนสรุปจาก ๘ ผลการศึกษาจากสถานการณ ๙ หมวดธรรมนูญฯ (๓) ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
๑.๔ ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานผูทรงคุณวุฒิทบทวนธรรมนูญฯจำนวน ๕ ครั้ง (ซึ่งเปนคณะทำงานฯ ที่ดำเนินการในชวงการเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ มีนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน) ไดแผนทางเดินและแนวทางการดำเนินงานเพื่อทบทวนธรรมนูญฯ ในชวงป
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ แลว โดยมีการเตรียมความรูและกระบวนการมีสวนรวมในการทบทวนธรรมนูญฯแลว ดังนี้
๑.๔.๑ การประสานทีมวิชาการรายกลุมประเด็น และไดทำขอตกลงกับทีมวิชาการแลวใน ๔ กลุมประเด็น ไดแก (๑) สุขภาพในมิติทางจิต
(๒) ระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ๖ Building blocks ขององคการอนามัยโลก (ไดแก การสรางเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค/การบริการ
สุขภาพ/การผลิตและพัฒนากำลังคนดานสาธารณสุข/การเงินการคลังดานสุขภาพ/การสรางและเผยแพรองคความรู และขอมูลสุขภาพ/ และการ
อภิบาลระบบสุขภาพ) (๓) การคุมครองผูบริโภค และ (๔) ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ และอยูระหวางประสานนักวิชาการเพื่อดำเนินงานในเรื่อง
ปจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) และสุขภาพในมิติทางปญญา (Spiritual Health) แลว
๑.๔.๒ การทำประชาเสวนา (Citizen dialogue) ไดจัดทำขอตกลงกับสถาบันพระปกเกลาเพื่อใหเปนหนวยจัดกระบวนการ รวมถึงการ
รับสุมตัวอยางประชากร

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.๑ โครงการขับเคลื่อน ติดตาม
ประเมินผลและทบทวนธรรมนูญ
ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ไดชุดขอเสนอที่ชัดเจนเพื่อ
ทบทวนธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ
๒. มีกลไกและกระบวนการ
ทบทวนธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ
๓. มีกระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร า งการยอมรั บ ในธรรมนู ญ ว า
ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ทุ ก
ระดับ
๔. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะจากสาระที่เปนประเด็น
สำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ จำนวน ๒ เรื่อง

แผนงาน/โครงการ ตามแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
๑. แผนงานธรรมนูญสุขภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

สานพลัง สรางสุขภาวะ



๑.๔.๓ กระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury) เปนกระบวนการรับฟงความเห็นรูปแบบใหมที่นำมาใชกับประเด็นสุขภาพที่มีความคิด
แตกตาง มีการดำเนินงานแลวดังนี้ (๑) ไดสื่อ Animation เพื่อสื่อสารทำความเขาใจกระบวนการลูกขุนพลเมือง (๒) ไดตนฉบับสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
ทำความเขาใจกระบวนการลูกขุนพลเมือง (๓) แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการจัดกระบวนการลูกขุนพลเมืองประเด็นการจัดระบบการดูแล
ระยะยาวในผูสูงอายุ (๔) แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากระบวนการลูกขุนพลเมืองประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาวใน
ผูสูงอายุ โดยกลไกคณะกรรมการฯทั้งสองชุดเปนกลไกหลักในการทำงานในการจัดกระบวนการลูกขุนพลเมือง เรื่องการระบบการดูแลระยะยาวใน
ผูสูงอายุ (๕) ไดประสานกับชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชนเรื่องการกำหนดกรอบประชากรและออกแบบการสุมตัวอยาง (๖) ไดจัดทำขอตกลง
กับสถาบันพระปกเกลาในการทำ Operational Research เพื่อถอดชุดความรูจากการใชกระบวนการลูกขุนพลเมือง

๕. มี ก ารจั ด ทำธรรมนู ญ ว า
ด ว ยระบบสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่
จำนวน ๒๕๐ พื้นที่
๖. ได ชุ ด ความรู จ ากการ
ป ร ะ เ มิ น ห รื อ ถ อ ด บ ท เ รี ย น
กระบวนการขึ้ น รู ป ขั บ เคลื่ อ น
และใช ธ รรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นระดั บ ต า งๆ
จำนวน ๒ เรื่อง

๓. เปาหมาย : มีการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จำนวน ๒๕๐ พื้นที่
ผลงาน:
๓.๑ มีการประกาศใชธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (ใหม) แลว ๔๐ แหง (รวมทั้งสิ้นนับแตป ๒๕๕๒ ถึง สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ มี ๘๐ พื้นที่) คือ
- ภาคเหนือ ๒ ฉบับ ไดแก
(๑) ธรรมนูญตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน (๒) ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- ภาคใต ๓ ฉบับ ไดแก
(๓) ธรรมนูญสุขภาพตำบลทาขาม อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
(๔) ธรรมนูญสุขภาพหมูบานสามคลอง ตำบลทาขาม อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
(๕) ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืน จังหวัดสงขลา

๒. เปาหมาย : เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากสาระที่เปนประเด็นสำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
จำนวน ๒ เรื่อง
ผลงาน : เลือก ๒-๓ ประเด็นที่เหมาะสมในธรรมนูญฯ เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนโดยผานการถกแถลงดวยกระบวนการลูกขุนพลเมือง ไดแก (๑)
การจัดการระบบการดูแลระยะยาวในผูสูงอายุในผูสูงอายุ (๒) กองทุนในระบบหลักประกันสุขภาพไทย (๓) บทบาทภาครัฐ-เอกชนในระบบบริการ
สุขภาพ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ภาคตะวันออก ๓๐ ฉบับ ไดแก
(๖) ธรรมนูญตำบลทาขาม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๗) ธรรมนูญตำบลดอนทราย อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๘) ธรรมนูญตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา (๙) ธรรมนูญตำบลบางสวน อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑๐) ธรรมนูญตำบลหนองไมแกน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (๑๑) ธรรมนูญตำบลกอนแกว อำเภอคลองเขือ่ น จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑๒) ธรรมนูญตำบลหวยแลง อำเภอเมือง จังหวัดตราด (๑๓) ธรรมนูญตำบลบานแกง อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว
(๑๔) ธรรมนูญสุขภาพตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (๑๕) ธรรมนูญสุขภาพตำบลบานปก จังหวัดชลบุรี
(๑๖) ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองเสือ จังหวัดชลบุรี (๑๗) ธรรมนูญอาวอุดม ตำบลทุงศุขลา จังหวัดชลบุรี
(๑๘) ธรรมนูญสุขภาพตำบลขุนซอง จังหวัดจันทบุรี (๑๙) ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางสะเกา จังหวัดจันทบุรี
(๒๐) ธรรมนูญตำบลบางพึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ (๒๑) ธรรมนูญตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
(๒๒) ธรรมนูญตำบลสำโรงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (๒๓) ธรรมนูญตำบลปากคลอง จังหวัดสมุทรปราการ
(๒๔) ธรรมนูญตำบลนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕) ธรรมนูญตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
(๒๖) ธรรมนูญตำบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ (๒๗) ธรรมนูญตำบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ
(๒๘) ธรรมนูญตำบลเทพารักษ จังหวัดสมุทรปราการ (๒๙) ธรรมนูญตำบลบางปูใหม จังหวัดสมุทรปราการ
(๓๐) ธรรมนูญตำบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ (๓๑) ธรรมนูญตำบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ
(๓๒) ธรรมนูญตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (๓๓) ธรรมนูญตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(๓๔) ธรรมนูญตำบลบางพลีนอย จังหวัดสมุทรปราการ (๓๕) ธรรมนูญตำบลซากบก อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ฉบับ ไดแก
(๓๖) ธรรมนูญสุขภาพตำบลแสงสวาง จังหวัดอุดรธานี (๓๗) ธรรมนูญสุขภาพตำบลบานหยวก จังหวัดอุดรธานี
(๓๘) ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงเย็น จังหวัดอุดรธานี (๓๙) ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาพู จังหวัดอุดรธานี
(๔๐) ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๓.๒ มีการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) “การขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ สูก ารพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพตนแบบ” รวมกับ
๓.๒.๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต ๘ อุดรธานี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวน ๑๐๙ แหง ครอบคลุม
๗ จังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ



โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. เปาหมาย : มีประเด็นสื่อสารเพื่อสรางการยอมรับในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพทุกระดับ อยางนอย ๘ ประเด็น
ผลงาน :
๕.๑ พัฒนาแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานการสื่อสารธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติและธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๕.๒ อยูระหวางประสานเพื่อพัฒนาโครงการสื่อสารสาธารณะธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม จำนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย
๕.๒.๑ โครงการการจัดทำขอมูลและการสื่อสารสังคมผานสื่อตางๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพฯ
๕.๒.๒ โครงการพัฒนาเว็บไซตการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

๓.๒.๒ อยูระหวางการดำเนินงานรวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต (เปนการบูรณาการการทำงานรวมกับภาคียุทธศาสตร)
๒๐๗ ตำบล (เขตระยอง ๑๒๐ ตำบล เขตอุดรธานี ๘๗ ตำบล)
๓.๓ อยูระหวางการดำเนินงานโดย สช.สนับสนุนงบประมาณบางสวน ๑๐ พื้นที่
๓.๔ อยูระหวางการดำเนินงานกับสำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๒ ราชบุรี สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน จำนวน
๖๐ โรงเรียน
๔. เปาหมาย : ไดชุดความรูจากการประเมินหรือถอดบทเรียนกระบวนการขึ้นรูป ขับเคลื่อน และใชธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ จำนวน ๒ เรื่อง
ผลงาน : ๔ เรื่อง ไดแก
๔.๑ จัดทำเอกสารชุดความรูจากการถอดบทเรียน ๖ พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพฯ
๔.๒ อยูระหวางบรรณาธิกรครั้งสุดทายสำหรับ เอกสารแนวปฏิบัติ (Guideline) “ธรรมนูญสุขภาพ...พลังของชุมชนกำหนดอนาคตตนเอง”
๔.๓ สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการมีและใชธรรมนูญสุขภาพตำบล ตำบลชะแล จังหวัดสงขลา มีความกาวหนาจาก
การดำเนินงาน คือ
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลฉบับที่ ๑ และ
ผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพฯ ใหแกเครือขาย / สภาองคกรชุมชนเครือขาย และเครือขายขยายผลเรียบรอยแลวจำนวน ๑๐ พื้นที่
๔.๔ อยูระหวางการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยใชกระบวนการจัดการความรู และประเมิน
เสริมพลัง ระดับพื้นที่ ใน ๔๒ พื้นที่ที่มีการประกาศใชธรรมนูญฯแลว โดยมีผูรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ คือ รศ.ดร.เนาวรัตน พลายนอย
จาก คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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๑.๒ โครงการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบครบ
วงจร
ตัวชี้ววัดความสำเร็จ
๑. ขอเสนอนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพเสนอตอคณะรัฐมนตรี
จำนวน ๘ เรื่อง
๒. มีขอ เสนอนโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ สนอต อ คสช.
จำนวน ๑๐ เรื่อง

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. เปาหมาย : มีขอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีจำนวน ๘ เรื่อง
ผลงาน :
๑.๑ ขอเสนอฯตอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ เรื่อง ไดแก
(๑) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พรอมแผนปฏิบัติการฯ ยกเวนขอมติ หามใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกิจการเปนอันตราย
ตอสุขภาพ)
(๒) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน (คณะ
รัฐมนตรีรับทราบ)

๕.๒.๓ โครงการการสนับสนุนการสื่อสารธรรมนูญสุขภาพฯดวยเครือขายสื่อสังคมออนไลน
๕.๓ เผยแพรเรื่องเลาของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่แตละแหงผานสื่อ เชน คอลัมนลายแทงสุขภาพ ซึ่งเปนคอลัมนประจำในหนังสือพิมพ
สานพลัง อปท.นิวส เว็บไซต Health Station
๕.๔ จัดทำวีดิทัศน “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” ฉบับการตูน เผยแพรทั้งทางเว็ปไซต และสนับสนุนใหพื้นที่ที่สนใจ
๕.๕ จัดพิมพหนังสือ “กอ ราง สราง เคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” ซึ่งเปนหนังสือประมวล บทเรียนจากการมีและใชธรรมนูญสุขภาพใน
๖ พื้นที่ ไดแก ธรรมนูญสุขภาพ (๑) ตำบลชะแล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (๒) อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร (๓) ตำบลแมถอด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง (๔) ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ (๕) ตำบลริมปง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ (๖) ตำบลเปอย
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
๕.๖ จัดทำตนฉบับเอกสารแนวปฏิบัติ (Guideline) “ธรรมนูญสุขภาพ...พลังของชุมชนกำหนดอนาคตตนเอง”
๕.๗ สนับ สนุน สถาบั น พระปกเกล าทำการศึ กษารู ปแบบการพั ฒนานโยบายสาธารณะผา นกระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบร วมไตร ตรอง
(Deliberative Democracy) เสร็จแลว
๕.๘ จัดเวที สช. เจาะประเด็น หัวขอ “Restart ประเทศไทย : ทศวรรษใหมนโยบายสุขภาพ” ที่อุทยานการเรียนรู นำเสนอสถานการณ ๑๐ ป
ขางหนา ทางเลือกภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ที่เปนผลการศึกษาภายใตโครงการศึกษาและทบทวนความรูจากกระบวนการขับเคลื่อนใชประโยชน
ธรรมนูญฯ พรอมทั้งเสนอแนะทางนโยบายเพื่อเสนอแนวทางนำสูภาพอนาคตที่พึงประสงคซึ่งเปนระเบียบวาระ “ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพ
ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย”

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓. ได ร ายงานสถานการณ
ระบบสุขภาพ
๔. มี ข อ เสนอเชิ ง นโยบายที่
พัฒนาผานกลไกในการดำเนินงาน
ที่ สช. สนับสนุน อยางนอย
๖ เรื่อง
๕. มี ก ระบวนการสื่ อ สารให
สั ง คมรั บ รู เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพและขอเสนอตางๆ รวมทั้ง
การขับเคลื่อน

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.๒ ขอเสนอฯ ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ จำนวน ๒ เรื่อง ไดแก
(๑) การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดอนุมัติจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๗)
(๒) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ มติ ๘ เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย (คณะรักษาความสงบแหงชาติ
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
๑.๓ สนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการ ที่ คสช.แตงตั้ง ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ (ประชุมจำนวน ๓ ครั้ง) และ
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (ประชุมจำนวน ๑ ครั้ง)
๑.๔ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
(๑) การประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดเสนอรายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการศึกษาตางๆ รวม ๔ เรื่อง ไดแก
การแก ไขระเบียบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเชิงประจักษ การทบทวนชุดสิทธิประโยชนและการเขาถึงบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
การพัฒนาระบบบริการเครื่องชวยฟง และการพัฒนาระบบบริการขาเทียม
(๒) การประชุมเดือนมกราคม และ มีนาคม ๒๕๕๗ มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามชุดโครงการตางๆ ไดแก เรื่องคนพิการ
ทางสติปญญา อุปสงค อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟนฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ การพัฒนาตัวแบบ
การจัดการเรียนรูเพื่อสรางเสริมทักษะชีวิตของวัยรุนตอนตนที่มีความบกพรองทางการไดยิน การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฟนฟูทักษะการอาน
คำศัพทบน tablet computer สำหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน การใชโปรแกรม ๑-๕ piano เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู เรื่องคนพิการออทิสติก และการพัฒนาบริการปรับสภาพบานคนพิการและผูสูงอายุ และการวิเคราะหตนทุน รวมถึงไดมี
การนำเสนอกิจกรรมของสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต และมีการหารือเรื่องการจัดทำรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ และ
การพัฒนาประเด็นเขาสูสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งตอไป ไดแก ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพคนพิการทางสติปญญา ออทิสติก และการเรียนรู
(๓) การประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินงานดานตางๆ ไดแก การจัดทำรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ประเด็น “ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” การดำเนินงานบริการฟน ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ดานการทำความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility, O&M) และรายงานความ
กาวหนาโครงการวิจัยการทบทวนชุดสิทธิประโยชนและการเขาถึงบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ และไดเห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพคนพิการทางสติปญา ออติสติก และการเรียนรู โดยกำหนดใหดำเนินการให
แลวเสร็จภายใน ๖ เดือน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๔) การประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินงานดานตางๆ ไดแก การจัดทำรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ประเด็น “ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” การพิจารณากรอบคิดและแผนปฏิบตั กิ าร
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อน การสรางเสริมสุขภาพคนพิการทางสติปญญา ออทิสติก และการเรียนรู ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ประมาณ ๓ เดือน ระหวางวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๕ คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.)
(๑) มีการประชุมฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีการรายงานความคืบหนาในประเด็นสำคัญ ไดแก ความคืบหนาการเจรจาการคาเสรี
ไทย-อียู และการเปนศูนยกลางการแพทยนานาชาติ ตอที่ประชุม และที่ประชุมไดเห็นชอบกำหนดการประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและ
สุขภาพป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม๒๕๕๗ ที่ คจ.คส. ไดรับเปนเจาภาพ รวมกับองคกรหลัก ไดแก แผนงานพัฒนาศักยภาพดานการคา
ระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) (ซึ่งเปนแผนงานตามโครงการ RTG-WHO มีองคกรรวมไดแก องคการอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข)
(๒) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปน
เจาภาพหลัก จัดประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ มีหัวขอการประชุม ๔ เรื่องคือ การคาระหวางประเทศ
ประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ ระบบยา การเขาถึงยา การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของในการเจรจา
การคาเสรี มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน มีวิทยากรตางประเทศรวมเสนอและแลกเปลี่ยนความรู ๕ คน
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอเสนอแนะจาก
การประชุมวิชาการ “การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗” ตอคณะรัฐมนตรีที่จะเขามาบริหารประเทศในโอกาสตอไปดวย
๑.๖ คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ ไดจัดทำ
ราง แผนยุทธศาสตรฯ และ จัดเวทีรับฟงความเห็น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และตอมาคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพฯ ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรฯ และมีการจัดสมัชชาฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่ประชุมไดมี
ฉันทมติรับรองแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว และมีมติใหเสนอ คสช.แตงตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป
(๑) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สช. ไดจัดการประชุมรวมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) และผูทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวของ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง IHPP จะเขามาทำหนาที่
กลไกฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยใหผูเกี่ยวของไปหารือแนวทางการดำเนินงานในรายละเอียดตอไป
(๒) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สช. ไดจัดการประชุมฝายเลขานุการคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง
การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ และแนวทางการดำเนินงานรวมกันของฝายเลขานุการ
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(๓) วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดการประชุม HRH Retreat “ทิศทางและ
อนาคตในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ” โดยมีประธานคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
(นายแพทยมงคล ณ สงขลา) เปนประธานการประชุมฯ และทีมงาน สช. รวมเปนกลไกการจัดประชุมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนสถานการณ
ยุทธศาสตรและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย และสรางทุนทางปญญาในการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และ
เพื่อกำหนดทิศทางอนาคต รวมทั้งยุทธศาสตรการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ
๑.๗ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
(๑) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การปฏิรูปการศึกษาสำหรับ
บุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย และแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว
มี ศ.นายแพทยวิจารณ พานิช เปนประธาน วาระการดำรงตำแหนงเปนเวลา ๕ ป
(๒) คณะกรรมการมีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ หารือการวางแนวทางการจัดกระบวนการมีสวนรวมของกลไกที่เกี่ยวของ
และการผลักดันยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (Action plan) และกำหนดการจัดประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ เรื่องการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประเด็นหลัก “ปฏิรูปสถาบัน สูการเรียนรู สรางคนสราง
สุขภาพ (Institutional reform)” ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยใชแหลงงบประมาณหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
๑.๘ สนับสนุนการดำเนินงานตามความรวมมือเครือขายสถาบัน (RTG WHO) ในแผนงานพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและ
สุขภาพ (ITH) โดยรวมเปนคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน และสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมวิชาการในวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ซึ่งไดขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับนำไปใชประกอบการพิจารณาในกลุมประเด็นเรื่องการคาระหวางประเทศในภาพรวม และเรื่องที่
เฉพาะเจาะจง ไดแก ผลกระทบตอระบบยา ผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพ และผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ตอระบบสุขภาพ
๑.๙ สนับสนุนการกระบวนการจัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพ
(๑) จัดเวทีรับฟงความเห็นตอผลการจัดทำรายงานสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพ ฉบับที่ ๑ (ป พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อทบทวนคุณภาพรายงาน
และพัฒนาการดำเนินงานตอไป โดยไดสนับสนุน นายแพทยพินิจ ฟาอำนวยผล สำนักงานพัฒนาขอมูลขาวสารสุขภาพ จัดทำรายงานสุขภาพตาม
ตัวชี้วัดสุขภาพ ฉบับที่ ๒ (ป พ.ศ. ๒๕๕๖)

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๒) จัดการประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถานการณระบบสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได
ทบทวนสถานการณการจัดทำรายงานสุขภาพของหนวยงานตางๆ ในปจจุบัน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายงานสถานการณ
ระบบสุขภาพ ที่จะสามารถตอบสนองตอภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ของ สช. โดยไมซ้ำซอนกับรายงานฯ ที่มีการดำเนินการอยูแลวของ
หนวยงาน/องคกรตางๆ หรือสามารถหนุนเสริมกันเพื่อใหเกิดประโยชนมากขึ้น
(๓) สนับสนุนนายแพทยพินิจ ฟาอำนวยผล ในการจัดทำ “รายงานสถานการณระบบสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๖ : สุขภาพ
รายจังหวัด” ภายใตพันธกิจของคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ โดยจัดพิมพเผยแพร ใหเครือขายตางๆ ได ใชประโยชน ในกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น เผยแพร ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อ ๑๗-๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๗
(๔) สนับสนุนการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗ รวมกับ สสส. และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสาระ
สำคัญ ประกอบดวย (๑) เรื่องพิเศษประจำฉบับ “ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง ...สูการปฏิรูปประเทศจากฐานราก (๒) ๑๑ ตัวชี้วัด “โรคอวน”
(๓) ๑๐ สถานการณเดนทางสุขภาพในรอบป (๔) ๔ ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ซึ่งจะมีการเปดตัวหนังสือในระหวางการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖ และสื่อสารเผยแพร ใหภาคี/เครือขาย ใชประโยชนตอไป
๑.๑๐ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ “การพัฒนาสุขภาวะเมืองใหญ” ไดจัดการประชุมหนวยงานภาคี/เครือขาย ที่เกี่ยวของ จำนวน
๒ ครั้ง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อสำรวจประเด็น กำหนดขอบเขตเนื้อหาสาระ และสำรวจความพรอม/
ทุน การทำงานของภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน โดยกำหนดกรอบประเด็นที่เปนปญหาสุขภาวะเมืองใหญ จำนวน
๗ ดาน ไดแก ระบบบริการสุขภาพ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความปลอดภัย รายได คุณภาพชีวิต ระบบตางๆ ในเมือง และเรื่องสิทธิ การมี
สวนรวม ซึ่ง สช. จะสนับสนุนการพัฒนาประเด็นในแตละดานเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายตอไป โดยในป ๒๕๕๗ เครือขายที่เขารวมประชุมได
รวบรวมเสนอประเด็น “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเมืองใหญ”เพื่อจัดเปนระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง สช. ไดจัดการประชุม
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พบวากลไกที่เกี่ยวของ รวมถึงองคความรูที่จะเปนฐานในการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบาย อาจยังไมมีความพรอมมากพอ ที่จะพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย สำหรับป ๒๕๕๗ ดังนั้น สช. จึงไดประสานงานกับสำนักงาน
วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทย (สวปก.) เพื่ อ เตรี ย มการพั ฒ นารายงานสถานการณ ร ะบบสุ ข ภาพในเมื อ งใหญ กรณี ศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปนการวิเคราะหขอมูล ชี้ ใหเห็นประเด็นปญหาที่สำคัญ บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ และนำไปสูการวิเคราะห
จุดคานงัดที่จะพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาตอไป
๑.๑๑ ติดตามและจัดกระบวนสื่อสารทางสังคมในประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่องแรใยหิน โดย
จัดจางการติดตามทำขอมูลและสื่อสารผลกระทบทางสุขภาพจากแร ใยหิน และติดตามกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเกี่ยวของกับแร ใยหิน
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๑๒ ไดเอกสารผลการศึกษาตามโครงการเรียนรูจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ๓ กรณีที่พัฒนาจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ไดแก มาตรการสังคมไทยไรแรใยหิน นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และนโยบายแหงชาติดา นยา และยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ
๑.๑๓ การพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
(๑) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เพื่อเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหความเห็นชอบฯ และแตงตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน มี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน สช. ทำหนาที่ฝายเลขานุการ
(๒) คณะรักษาความสงบแหงชาติ อนุมัติจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๓) คณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ไดจัดการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗) การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากภาคีเครือขาย ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนากรอบคิดและ
รางเคาโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน สำหรับการรับฟงความเห็นจากภาคีเครือขายและสาธารณะผานชองทางตางๆ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑.๓ โครงการจัดทำธรรมนูญวา เปาหมาย : มีกระบวนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จำนวน ๒๕๐ พื้นที่
ดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ผลงาน : สนับสนุนกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน ๓๐๖ แหง มีการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แลว ๔๐ แหง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.๑ สนับสนุนกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน ๑๓๗ แหง มีการประกาศใชธรรมนูญพื้นที่แลว ๓๔ แหง
มีกระบวนการจัดทำธรรมนูญ ๑.๒ รวมกับ สปสช. เขต ๘ อุดรธานี สนับสนุนกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จำนวน ๑๐๙ แหง ครอบคลุม ๗ จังหวัด
ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ประกอบดวย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม
จำนวน ๒๕๐ พื้นที่
๑.๒.๑ จัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และวางแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ แลว ๓ รุน โดยรุนที่ ๑ เมื่อวันที่
๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่ศึกษาดูงาน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ รุนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ศึกษาดูงาน ตำบลเปอย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รุนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔-๖ มิถุนายน
๒๕๕๗ พื้นที่ศึกษาดูงาน ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
๑.๒.๒ อยูระหวางการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพของพื้นที่และมีการจัดเวทีติดตามความกาวหนาในระดับเขตแลว ๑ ครั้ง และ มีการประกาศ
ใชธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แลว ๕ แหง
๑.๓ รวมกับสำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๒ ราชบุรี สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน จำนวน ๖๐ โรงเรียน (อยูระหวาง
การพัฒนาธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน)

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. เปาหมาย : จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖
ผลงาน
๑.๑ มีการทบทวนหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยตั้ง คณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่มี นายสุรพงษ พรมเทา เปนประธาน และผานความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(คจ.สช) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และนำไปใชเปนแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ตอไป
๑.๒ มีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย จำนวน ๘ ระเบียบวาระ มีองคกรตางๆ ที่เสนอประเด็นเชิงนโยบายเขาสูพิจารณา จำนวน ๔๐ ขอเสนอ
จาก ๓๘ องคกร/ภาคีเครือขายหลัก และมีภาคี/เครือขายสนับสนุน จำนวน ๒๕ ภาคี/เครือขาย และประเด็นที่เชื่อมโยงกับการทำงานของ คสช.
และกลไกที่เกี่ยวของ และประเด็นที่พัฒนาจากเครื่องมือตางๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ ขอเสนอ และอีก
๑ ขอเสนอจาก คณะอนุกรรมการบริหารไดมีความเห็นใหบรรจุวาระ“ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” เปน
ระเบียบวาระพิเศษ โดยมีกลไกและกระบวนการดำเนินการเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑.๒.๑ ระเบียบวาระ แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนา
รางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน ที่ประกอบดวยผูแทนจากองคกรภาคีนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาสังคม จำนวน ๒๐ คน มีนายแพทยพลเดช ปนประทีป เปนประธาน มีกระบวนการจัดทำรางเอกสารฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ๔ ครั้ง ประชุมคณะทำงาน ๙ ครั้ง จัดเวทีรับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของจำนวน ๓ ครั้ง โดยเปนการ
ประชุมรวมกับองคกรภาคี ๒ ครั้ง และในงานรับฟงความเห็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติรางที่ ๑ (Pre-Assembly) ๑ ครั้ง รวมถึงการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๒๐ คน และการทบทวนองคความรูทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ไดมาสังเคราะหเพื่อปรับปรุง
เอกสารหลัก และรางมติเสนอตอ คจ.สช. เพื่อพิจารณาและนำเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒.๑ โครงการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผลการประเมิ น การจั ด
สมั ชชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ มีค วาม
เป น ระบบและเป น ที่ ย อมรั บ จาก
เครือขาย
๒. ขอเสนอนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ที่ผานการรับรองจาก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีคุณภาพ
และผานการมีสวนรวมจากภาคี/
เครือขายที่เกี่ยวของอยางสำคัญ
๓. องคกรภาคี/เครือขายและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถ
เขารวมกระบวนการเรียนรู ในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๔ มีการประกาศใชธรรมธรรมนูญเยาวชนอนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๕ รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีและสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานีสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาศักยภาพแกนนำจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพตำบลจังหวัดปตตานี ๔ แหง (ยังไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากติดสถานการณปญหาความไมสงบในพื้นที่)

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๒. แผนงานสมัชชาสุขภาพ

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ



สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๔. ผูแ ทนกลุม เครือขายสามารถ
๑.๒.๒ ระเบียบวาระ แผนยุทธศาสตร วาดวยการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุกระจาย
เขารวมกระบวนการพัฒนาขอเสนอ เสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบายของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนประธาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง
อยางมีประสิทธิภาพ
สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ ยกราง ยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จากนั้นจึงผานขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นจากเวที ๔ ภาค (เชียงใหม สงขลา
ขอนแกน และ กรุงเทพมหานคร) ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี ภาคีเครือขายเขารวมประชุมรวม ๖๐๐ คน แลวจึงประมวลผล
การรับฟงความคิดเห็นทั้งหมดสรุปเปน (ราง) ยุทธศาสตรฯ ขึ้น
๑.๒.๓ ระเบียบวาระ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะทำงานเฉพาะประเด็นระบบการจัดการ
อาหารในโรงเรียน ประกอบดวยตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน จำนวน ๑๘ คน โดยมี รศ.ลัดดา
เหมาะสุวรรณ เปนประธาน มีกระบวนการจัดทำรางเอกสารหลัก และรางมติ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีการประชุมคณะทำงานจำนวน
๕ ครั้ง ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ๒ ครั้ง จัดเวทีรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีผูเขารวม
ประชุมจำนวน ๕๘ คน และไดปรับเอกสารสงให คจ.สช. พิจารณาและนำเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒.๔ ระเบียบวาระ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะทำงาน
เฉพาะประเด็นนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชนซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากองคกรภาคีนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน ๒๐ คน โดยมี รศ.นายแพทยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ เปนประธาน กระบวนการจัดทำราง
เอกสารฯ เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีการประชุมคณะทำงานฯ ๓ ครั้ง ประชุมพัฒนาเอกสาร ๓ ครั้ง และนำมาสูจัดการประชุมเวที
รับฟงความเห็น จากผูมีสวนเกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะทำงานฯ ไดนำขอเสนอจากการประชุมดังกลาว ไปปรับปรุงเอกสารหลัก
และรางมติเสนอตอ คจ.สช. เพื่อพิจารณาและนำเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒.๕ ระเบียบวาระ การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุราและยาสูบ ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของ
คณะทำงานเฉพาะประเด็นการกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบดวยตัวแทนจากภาคี
วิชาการ หนวยงานภาครัฐ องคกรดานสื่อ การโฆษณา และภาคประชาสังคม จำนวน ๑๙ คน มี ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน เปนประธาน
มีกระบวนการจัดทำรางเอกสารฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยจัดประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ๓ ครั้ง จัดเวทีรับฟงความเห็นจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๕๑ คน ปรับปรุงรางเอกสารนำเขารับฟงความคิดเห็นใน
เวที Pre Assembly กอนปรับปรุงเปนรางที่ ๒ จากนั้นไดจัดเวทีรับฟงความเห็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๔๐ คน ผลคือไดมติ
ที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งแนวทางการนำเสนอตอที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
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๑.๒.๖ ระเบียบวาระ กรอบการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ ดำเนินการภายใตการกำกับ
ดูแลของคณะทำงานเฉพาะประเด็นเรื่องเปาหมายในการควบคุมปองกันโรคไมติดตอของประเทศไทย มีผูแทนทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ รวม ๒๒ คน โดยมี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน มีการประชุมคณะทำงาน ๔ ครั้ง จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมปรินซพาเลซ กทม. และไดปรับเปนรางเอกสารสงให คจ.สช. พิจารณา
และนำเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒.๗ ระเบียบวาระ การสรางความรวมมือระหวางสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว และสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน ดำเนินการ
ภายใตการกำกับดูแลของคณะทำงานเฉพาะประเด็นการสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากองคกรภาคีนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน ๒๒ คน มีนายแพทยศุภมิตร
ชุณหสุทธิวัฒน เปนประธาน มีกระบวนการจัดทำรางเอกสารฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยการประชุมคณะทำงานฯยอย ๓ ครั้ง ประชุม
คณะทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาเอกสาร ๒ ครั้ง และนำมาสูจัดการประชุมเวทีรับฟงความเห็น จากผูมีสวนเกี่ยวของจำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กทม. คณะทำงานฯ ไดปรับปรุงเอกสารหลัก และรางมติเสนอตอ คจ.สช. เพื่อพิจารณาและนำเสนอตอ
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒.๘ ระเบียบวาระ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ ดำเนินการ
ภายใตการกำกับดูแลของคณะทำงานวิชาการพัฒนาประเด็นการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ ซึ่งประกอบ
ดวยที่ปรึกษาและผูแทนจากองคกรภาคีนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน ๑๙ คน มี นายแพทยสุวิทย
วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน ซึ่งไดจัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อพัฒนาและจัดทำรางเอกสารฯ โดยไดนำความเห็นของผูมีสวน
ไดเสีย ทั้งจากคณะทำงานเอง และจากเวทีรับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กทม.
มาพิจารณา กอนนำเอกสารเสนอตอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) เพื่อพิจารณาและนำเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
และเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดมีผูแทนกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน สมาชิกกลุมเครือขายคุมครองผูบริโภคทั่วไป
ไดเสนอรางมติใหม ในระเบียบวาระนี้ โดยมีเครือขายภาคีใหการรับรองรางมติใหม ๓ กลุม ไดแก
๑.๒.๘.๑ กลุม เครือขายกระทรวงสาธารณสุข กลุม ภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑.๒.๘.๒ กลุมเครือขายธุรกิจบริการ ๑ โดย คณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๑.๒.๘.๓ กลุมเครือขายสถาบันวิชาการ ๓ โดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
ซึ่งเปนไปตามแนวทางการประชุมหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ขอ ๒.๗.๑ (๖) ซึ่งใหภาคีสมาชิกสามารถเสนอรางมติใหม
ทั้งฉบับในระเบียบวาระที่กำหนดไวได โดยใหเสนอเอกสารลวงหนาตอคณะอนุกรรมการบริหารกอนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๒๔ ชั่วโมง พรอม
ทั้งตองมีเครือขายภาคีรับรองอยางนอย ๓ กลุม
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ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมพิจารณารางมติดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเห็นชอบใหจัดทำเปนเอกสารประกอบการ
หารือ โดยเอกสารนี้ระบุหัวกระดาษวา สมัชชาสุขภาพ ๖/หารือ ๑ และระบุไววาเสนอโดย (๑) กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน
(๒) คณะกรรมการรวม ๓ สถาบันเอกชน (๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ (๔) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๙ ระเบียบวาระ ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย เปนระเบียบวาระนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณปลาย
ป พ.ศ.๒๕๕๖ ตอเนื่องถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ ซึ่งเปนผลจากความฉอฉล และความลมเหลวในการบริหาร
ประเทศอยางรุนแรง ทำใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เกิดความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชาติ ประกอบกับการสื่อสารสมัยใหมไดทำใหผูคนเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารเทาเทียมกันมากขึ้น ทำใหสังคมโลกเชื่อมโยงกัน ทุกภาค
สวนจึงเรียกรองใหมีการปฏิรูประบบและโครงสรางตางๆ ของประเทศ
ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จึงไดจัดใหมีการประชุม ระดมสมองระหวางกลุมผูแทนเครือขายภาคีทุกภาคสวน
เมื่อวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและการปฏิรูปประเทศไทย และนำเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารภายใต
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งไดมีมติเห็นชอบใหบรรจุระเบียบวาระ “ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ
ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” เพิ่มเติมอีก ๑ ระเบียบวาระ (ตามหลักเกณฑขอ ๑๒ ของการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อใหสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดรวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายในระดับหลักคิด ทิศทาง และแนวทางสำคัญๆ สำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต
การปฏิรูปประเทศไทย
คจ.สช. จึงไดแตงตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย จำนวน ๙ คน มีนายแพทย
เทียม อังสาชน เปนประธาน มีกระบวนการจัดทำรางเอกสารฯ จัดเวทีรับฟงความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑.๓ ประชุม “เตรียมความพรอมเพื่อการมีสวนรวมอยางเขมแข็งในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอง
ประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซพาเลซ กทม. เพื่อเตรียมความพรอม และยกระดับการมีสวนรวมของกลุมเครือขายพื้นที่ตอ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และเพื่อสรางความเขาใจกระบวนการจัดเวทีรับฟงความเห็นตอเอกสารรางมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
พ.ศ.๒๕๕๖ (รางที่ ๒)
๑.๔ จัดเวทีรบั ฟงความคิดเห็นตอเอกสารขอเสนอเชิงนโยบาย (ราง ๑) ทีก่ ำหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซพาเลซ กทม. เพื่อ
รับฟงความเห็นตอเอกสารรางมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ (รางที่ ๑) โดยมีผูเขารวมประชุม ดังนี้
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 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗
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MP

๑. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒. สำนักงบประมาณ
๓. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๔. สำนักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๕. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖. สภากาชาดไทย

กลุมเครือขาย หนวยงาน องคกร ภาคีเครือขาย

๑.๔.๑ กลุมเครือขาย
• กลุมเครือขายพื้นที่ (MA) เขารวมเวทีฯ ๕๘ กลุม จากทั้งหมด ๗๗ กลุม คิดเปน ๗๕.๓๒ %
• กลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS) เขารวมเวทีฯ ๓๗ กลุม จากทั้งหมด ๖๕ กลุม คิดเปน ๕๖.๙๒ %
• กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ (MP) เขารวมเวทีฯ ๓๙ กลุม จากทั้งหมด ๕๗ กลุม คิดเปน ๖๘.๔๒ %
• กลุมเครือขายภาควิชาชีพ/วิชาการ (MK) เขารวมเวทีฯ ๑๓ กลุม จากทั้งหมด ๓๕ กลุม คิดเปน ๒๗.๑๔ %
๑.๔.๒ กลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder : SH)
• กลุมผูมีสวนไดเสียของระเบียบวาระ แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน เขารวมเวที ๘ คน จากการเชิญ
ทั้งหมด ๕๖ คน คิดเปน ๑๔.๒๘ %
• กลุมผูมีสวนไดเสีย ของระเบียบวาระระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เขารวมเวที ๑๐ คน จากการเชิญทั้งหมด ๒๙ คน
คิดเปน ๓๔.๔๘ %
• กลุมผูมีสวนไดเสีย ของระเบียบวาระการกำกับดูแลสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุราและยาสูบ เขารวม
เวที ๗ คน จากการเชิญทั้งหมด ๓๙ คน คิดเปน ๑๗.๙๕ %
• กลุม ผูม สี ว นไดเสีย ของระเบียบวาระทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม
จากการคาเสรีระหวางประเทศไมมีผูเขารวมเวที จากการเชิญทั้งหมด ๑๗ คน คิดเปน ๐ % และมีภาคีเครือขายที่สงความเห็นผานชองทางอื่นๆ
ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส หนังสือ มีดังนี้
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๑. ทันตแพทยสภา
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
๒. สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ
๓. เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน
๔. เครือขายวิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

MK
MS

๑.๕ สนับสนุนกลุมเครือขายพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอของระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ตลอดชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๗๖ จังหวัด มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นรวม ๒,๖๓๐ คน
๑.๖ ศึกษาการมีสวนรวมของกลุมเครือขายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดย ดร.สุภาภรณ สงคประชา คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหัวหนาโครงการดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งผลการศึกษาไดมีการนำ
เสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุมเครือขายและสนับสนุนการมีสวนรวม และ คจ.สช.อยางตอเนื่อง และไดนำขอเสนอจากการศึกษา
มาปรับใชในการเชิญสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งนี้ดวย
๑.๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงแรมเดอะเกรซ รีสอรท อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คจ.สช. คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) และผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมจำนวน ๙๒ คน เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา เพื่อพัฒนา
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติในระยะตอไป และสรางความเชื่อมโยงการทำงาน ระหวางการพัฒนากับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติใหเกิดประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลการประชุมสามารถนำมาปรับใช ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งนี้ไดเปนอยางดี

๗. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๘. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๙. สำนักวิจัยและพัฒนาขาว

MP

กลุมเครือขาย หนวยงาน องคกร ภาคีเครือขาย
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๑.๘ จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใตแนวคิดหลัก “สานพลัง สรางสุขภาวะชุมชน” โดยมีกิจกรรมสำคัญในชวงพิธีเปด แบบ
เรียบงายและมีสวนรวม โดยประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๘.๑ การกลาวปาฐกถาพิเศษ โดย นางพะโฉะ สิรินิพนธ (หมอแสงเดือน) เปนชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู ในหมูบานหมองกั๊วะ อำเภออุมผาง
จังหวัดตาก ในชวงที่เกิด เหตุการณการณปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตขึ้นในประเทศไทย “หมอแสงเดือน” คือหญิงสาววัยรน อายุ ๑๖ ปคนหนึ่งที่
ตัดสินใจเดินทางเขาปาไปกับกลุมอุดมการณทางการเมืองดวย ไดรับการเรียนรูหลักสูตรการรักษาพยาบาลเยียวยาความเจ็บปวยกลับมา จนกลับเขา
สูเมือง แต “หมอแสงเดือน” ยังยึดมั่นที่จะชวยตอลมหายใจใหชาวบาน ณ ดินแดนไกลปนเที่ยงแหงนี้ตอไปตลอดเวลาสามสิบป บานพักของเธอเปด
ตอนรับคนปวยที่เขามาพึ่งพิง นอนพักรักษาตัว โดยไมมีเวลาเปดปด ที่สำคัญ “หมอแสงเดือน”ไมไดเก็บคาใชจายจากชาวบานแตอยางใด
นายวิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีเปนบุคคลที่มี
สวนสำคัญในการผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาหลายประการในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะงานดานสาธารณสุขมูลฐานและการ
สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน ทั้งยังเขาไปสนับสนุนการทำงานขององคกรเอกชนหลายแหง โดยใชความรูความสามารถในการใหขอมูลและขอคิด
ความเห็นที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานที่มิไดมีมุมมองจากมุมของขาราชการเทานั้น แตยังเปนมุมที่คำนึงถึงประโยชนของประชาชนระดับลาง
ดวยนอกจากนี้ ยังเปนทั้งนักคิด นักเขียน นักทำหนังสือที่มีคุณภาพ นักบริหาร นักวิชาการ นักตอสูเพื่อความถูกตองความเปนธรรม ที่มีความ
ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในความถูกตองและสนใจใฝรู ในทางสติปญญา กลาวอีกนัยหนึ่งคือมีความกลาหาญทางจริยธรรม และเปนผูที่มีความรู
เรื่องจริยธรรมของการวิจัยในมนุษยดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย
๑.๘.๒ พิธีมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยคณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เปน
ประธาน รางวัลดังกลาวไดจัดใหมีเปนครั้งที่ ๒ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สวนรวม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) และยกยองชื่นชมการทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมแบบ
รวมหมู (Collective/Concerted Effort) เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนแรงบันดาลใจในวงกวาง มี ๓ รางวัล คือ ๑ จังหวัด ๑ พื้นที่ ๑ กรณี ซึ่ง
ประกอบดวย
• จังหวัดที่มีการใชกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง เกิดผลเปนรูปธรรม มีสวนรวมจาก ๓ ภาคสวน โดดเดนเปนที่ประจักษ ไดแก “สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี”
• พื้นที่ที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการใช “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เปนเครื่องมืออยางเปน
รูปธรรม โดยมีสวนรวมจากองคกร ๓ ภาคสวน ทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปอย จังหวัดอำนาจเจริญ และ ธรรมนูญ
สุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร”

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

• กรณีที่มีการใชเครื่องมือ “เอชไอเอ” ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี โดย
มีสวนรวมจากหลายภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ไดแก “เอชไอเอชุมชน กรณีการสรางทาเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช”
๑.๘.๓ วีดิทัศนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ นำเสนอใหเห็นคุณคาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งความกาวหนาที่สำคัญ
ของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวม ๑๐ เรื่อง ที่จะนำมารายงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ นี้
๑.๘.๔ พิธีลงนามในปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ : เรื่องยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน มี
จำนวน ๓๓ องคกร หนวยงาน เครือขายที่มารวมลงนาม เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นนี้ไปดวยกัน
๑.๘.๕ พิธีสงมอบประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ใหแก นายเจษฎา มิ่งสมร ซึ่งมาจากภาคประชาสังคม
๑.๘.๖ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๘ มติ โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งที่เปนหนวยงาน
เครือขายที่เกี่ยวของกับมติ นักวิชาการ และผูสนใจเขารวมจำนวนมาก มีการแลกเปลี่ยนความรูนอกรอบหลังการประชุมเพื่อการสนับสนุนกันตอไป
กลุมเครือขายมีความกระตือรือรนในการทำงานเชิงรุก มีการจัดแถลงขาว Reform EIA/EHIA Restart SEA การแลกเปลี่ยนทำใหพบวายังมีจุดที่ตอง
พัฒนาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะตองทำใหเกิดการพูดคุยกับหนวยงานนโยบายที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอเสนอจากมติตางๆ พัฒนานโยบาย หรือ
วิเคราะหผูเกี่ยวของ การวิเคราะหระบบนิเวศทั้งระบบไมใชแคประเด็นนั้นเพียงเรื่องเดียว
๑.๘.๗ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ นี้ มีผเู ขารวมประชุมทัง้ สิน้ ๒,๔๘๖ คน โดยมีผแู ทนกลุม เครือขายจาก ๒๓๔ กลุม เครือขาย
รวม ๑,๐๑๙ คน รายละเอียด ดังนี้
๑. กลุมเครือขายพื้นที่ (MA) มีผูเขารวมจำนวน ๗๓๔ คน มีผูเขารวม ๗๖ กลุม จากทั้งหมด ๗๗ กลุม คิดเปน ๙๘.๗๐ %
๒. กลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS) มีผูเขารวมจำนวน ๑๑๐ คน มีผูเขารวม ๔๘ กลุม จากทั้งหมด
๖๕ กลุม คิดเปน ๗๓.๘๕ %
๓. กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ (MP) มีผูเขารวมจำนวน ๑๓๘ คน มีผูเขารวม ๔๖ กลุม จากทั้งหมด
๕๗ กลุม คิดเปน ๘๐.๗๐ %
๔. กลุมเครือขายภาควิชาชีพ/วิชาการ (MK) มีผูเขารวมจำนวน ๑๐๙ คน มีผูเขารวม ๓๒ กลุม จากทั้งหมด ๓๕ กลุม คิดเปน
๙๑.๔๓ %
นอกเหนือจากผูเขารวมประชุมจากกลุมเครือขายขางตน ยังมีองคประกอบอื่นๆ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓๘๒ คน และผูสังเกตการณ
จำนวน ๒๘ คน คณะทำงาน จำนวน ๕๙๖ คน ผูติดตาม ๘๖ คน สื่อมวลชน ๑๗๕ คน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๒๘ คน
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สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๖ การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๗ การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตวสิ่งแวดลอม
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘ ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย
ทั้งนี้มีเพียง ๑ ระเบียบวาระ ที่ไมผานฉันทมติ คือ ระเบียบวาระที่ ๒.๘ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การปองกันผลกระทบตอ
สุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ แตมีบันทึกจากที่ประชุมในการยืนยันจะรักษาจิตวิญญาณสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการทำงาน
รวมกันอยางมีสวนรวมตอไป โดยจะนำมาเสนอในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๗ ตอไป
นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ผานมา จำนวน ๘ มติ โดย คสช. และ
คมส. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา โดยเชิญหนวยงาน องคกร และผูที่เกี่ยวของเขารวมเวที
๑.๘.๙ กิจกรรมอื่นนอกหองประชุมพิจารณาหาฉันทมติ ไดแก กิจกรรมลานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อเปนพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรูปธรรมความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมถึงการถอดบทเรียนพื้นที่ที่ไดรับรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการนำเสนอ
กรณีตัวอยางของการนำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปปรับใช โดยใหสอดคลองกับระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
และมุงเนนการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายภายใตประเด็นหลัก “สานพลัง สรางสุขภาวะชุมชน” ภายในบริเวณพื้นที่จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติใน
รูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เชน นิทรรศการ การเสวนากลุมยอย การเปดตัวหนังสือ เปนตน
๑.๘.๑๐ การสื่ อสารสาธารณะในสมั ช ชาสุ ข ภาพแหง ชาติ มี การถ ายทอดสดผ า นสถานีวิ ทยุ แ ละโทรทั ศ น สุข ภาพแหง ชาติ (www.
healthstation.in.th) ทุกหองประชุมและกิจกรรมตางๆ ในงาน และมีการถายทอดสดผานเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งมีการผลิตและ
เผยแพรเอกสารจดหมายขาว “เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” จำนวน ๔ ฉบับ นอกจากนั้นมีการสื่อสารผานทางเว็บไซต และโซเชียลมีเดีย ทั้ง
Facebook และ Twitter

๒๕๖๑

๑.๘.๘ จำนวนระเบียบวาระที่ผานการพิจารณาและไดรับการรับรองจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๘ มติ คือ
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒ เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓ แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน
สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔ แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสขุ ภาพ พ.ศ.๒๕๕๗-
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๒. เปาหมาย : เตรียมความพรอมการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗
ผลงาน
๒.๑ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เห็นชอบตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗
พ.ศ.๒๕๕๗ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๔๐ คน และมีการประชุม ๒ ครั้ง เพื่อทำความเขาใจกระบวนการและ
บทบาทหนาที่
๒.๒ คจ.สช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๗ คณะ ดังนี้
๒.๒.๑ คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหงชาติ นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธาน
๒.๒.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่ ๑-๒
- คณะที่ ๑ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ เปนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม
- คณะที่ ๒ ดร.วณี ปนประทีป เปนประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม
๒.๒.๓ คณะอนุกรรมการวิชาการ นายแพทยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เปนประธาน
๒.๒.๔ คณะอนุกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู พ.ศ.๒๕๕๗ นางรัตนา สมบูรณวิทย เปนประธาน
๒.๒.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุมเครือขายและสนับสนุนการมีสวนรวม เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนประธาน
๒.๒.๖ คณะอนุกรรมการประเมินผล นายสุรเดช เดชคุมวงศ เปนประธาน
๒.๒.๗ คณะอนุกรรมการอนุรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ นางทิพยรัตน นพลดารมณ เปนประธาน
๒.๓. นำผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มาปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการจัดทำรางขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
๒.๓.๑ เริ่มตนหลังจากปดรับประเด็นนโยบายฯ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีองคกรและเครือขายตางๆ ใหความสนใจเสนอประเด็น
นโยบายฯ จำนวน ๗๗ ขอเสนอ จาก ๕๘ องคกร/เครือขายหลัก และ ๕๗ องคกร/เครือขายสนับสนุน คณะอนุกรรมการวิชาการ ไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหารือกระบวนการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด นครปฐม เพื่อระดม
สมองเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดทำรางขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ และพิจารณา
กลั่นกรองประเด็นนโยบายที่เสนอจัดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
๒.๓.๒ คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือกระบวนการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด นครปฐม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี ดังนี้
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๒.๓.๒.๑ ประเด็นนโยบายทีเ่ สนอจัดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๘๐ ประเด็น (๗๕ ประเด็น
ของป ๒๕๕๗ และ ๕ ประเด็น จากกลุม B ของป ๒๕๕๖)
๒.๓.๒.๒ เสนอลดขอจำกัดเรือ่ งเงือ่ นเวลาในการประกาศรางระเบียบวาระการประชุม ตาม หลักเกณฑและวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดใหตองประกาศแกสาธารณะอยางนอย ๑๘๐ วันกอนวันประชุม เปนอยางนอย ๙๐ วันกอนวันประชุม เพื่อใหเหมาะสมกับ
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดทำรางขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
๒.๓.๒.๓ ทบทวน “บทบาทหนาที่ คณะอนุกรรมการวิชาการ” เพื่อใหเหมาะสมกับการปรับบทบาท และกระบวนการทำงานที่ปรับให
มุงเนนทั้งกระบวนการมีสวนรวมและคุณภาพของเอกสาร
๒.๓.๒.๔ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหนวยงาน/องคกร เครือขายผูเสนอประเด็น
ซึ่งทั้ง ๔ ขอ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน/องคกร เครือขายผูเสนอประเด็นนโยบาย ๓ ครั้ง ดังนี้
๒.๔.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน/องคกร เครือขายผูเสนอประเด็นนโยบาย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอบีนา
เฮาส กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๑๒๕ คน ซึ่งสรุปได ๓ กลุม ดังนี้
๒.๔.๑.๑ กลุมประเด็นที่พิจารณาตามหลักเกณฑแลวมีความเหมาะสม นาจะพิจารณาเปนระเบียบวาระการประชุมได จำนวน ๑๕ กลุม
ประเด็น ซึ่งนัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี
๒.๔.๑.๒ กลุม ประเด็นทีเ่ ห็นควรเสนอ เพือ่ พิจารณานำไปผนวกกับการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และมติสมัชชาปฏิรปู ทีผ่ า นมา
จำนวน ๒๑ ประเด็น และไดมีการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.)
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ จังหวัดนนทุบรี และจะมีการดำเนินการตอไป
๒.๔.๑.๓ กลุมประเด็นที่พัฒนาเขาสูสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำนวน ๓๑ ประเด็น ไดมีการหารือเพื่อประสานการดำเนินการตอ
บางประเด็นเขาประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมโดยใชเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น” วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส กทม.
๒.๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน/องคกร เครือขายผูเสนอประเด็นนโยบาย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขภาพ
แหงชาติ จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๕๐ คน จาก ๑๔ กลุมประเด็น ซึ่งมีขอสรุปได ดังนี้
๒.๔.๒.๑ ประเด็นทีพ่ รอมจะพัฒนาตอเสนอพิจารณาเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๗ จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้
(๑) การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพือ่ คุม ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปจจัยเสีย่ ง กรณีพนันและความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การจัดการยาที่คุกคามสุขภาพคนไทย: กรณียาสเตียรอยด
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(๓) มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพ
(๔) สิทธิและสถานะของผูมีปญหาสถานะบุคคล
(๕) สุขภาวะชาวนา
(๖) การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๒.๔.๒.๒ ประเด็นที่ยังไมชัดเจน จำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้
(๑) กลุมประเด็น : (๑) การจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) โดยการจัดตั้งกองทุน
CSR (๒) ความรับผิดชอบในการจัดการขยะของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชนภาคีเครือขาย และประชาชน” เพื่อลดการแพรกระจายของ
ขยะอันเปนสาเหตุของแหลงพาหะนำโรค กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอสุขภาพและสภาพแวดลอม รวมทั้งกอใหเกิดมลพิษ (๓) การจัดการขยะมูลฝอย
(๒) กลุมประเด็น : (๑) การจัดสรรอัตรากำลังแพทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใหสามารถรองรับกับจำนวนผูใชบริการทั้งชาวไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน (๒) ระบบสุขภาพชายแดน (Border Health System : สุขภาพดีที่ชายแดน)
(๓) กลุม ประเด็น : (๑) มะเร็งทอน้ำดี มะเร็งตับทีม่ สี าเหตุจากพยาธิใบไมในตับ (๒) มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี และพยาธิใบไมตบั
(๔) ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเมืองใหญ
(๕) ประเด็น : การสรางหลักประกันและคุมครองสิทธิดานสุขภาพดวยกลไกแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒.๔.๒.๓ ประเด็นที่ตองการขอรับการสนับสนุนการทำงานวิชาการอยางตอเนื่อง (๑ ป) เพื่อเตรียมพรอมพัฒนาตอเปนระเบียบวาระการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) โดยกลไกการมีสวนรวมของสมัชชาสุขภาพ
(๒) การมีสวนรวมของประชาชนและสังคมเพื่อบริการสาธารณสุขที่ปลอดภัยและมาตรฐาน
๒.๔.๒.๔ ประเด็นที่ขอยังไมพัฒนาตอ จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) เด็กและเยาวชน (ปญหาวัยรุนและยาเสพติด)
(๒) ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่สาธารณสุขของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒.๔.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน/องคกร เครือขายผูเสนอประเด็นนโยบาย ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร
สุขภาพแหงชาติ นนทบุรี มีผูเขารวมประชุมจำนวน ๓๖ คน ซึ่งมีขอสรุปได ดังนี้
๒.๔.๓.๑ ประเด็นทีพ่ รอมจะพัฒนาตอเสนอพิจารณาเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๗ จำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้
(๑) คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปจจัยเสี่ยง : กรณีพนันและความ รุนแรงในครอบครัว
(๒) การจัดการยาที่คุกคามสุขภาพคนไทย : กรณียาสเตียรอยด

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๓) สิทธิและสถานการณเขาถึงระบบสุขภาพของผูมีปญหาสถานะบุคคลและผูไรสัญชาติ
(๔) สุขภาวะชาวนา
(๕) การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๒.๔.๓.๒ ประเด็นที่ยังไมชัดเจน จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) กลุมประเด็น : (๑) การจัดสรรอัตรากำลังแพทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใหสามารถรองรับกับจำนวนผู ใชบริการทั้งชาวไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน (๒) ระบบสุขภาพชายแดน (Border Health System : สุขภาพดีที่ชายแดน)
(๒) กลุม ประเด็น : (๑) มะเร็งทอน้ำดี มะเร็งตับทีม่ สี าเหตุจากพยาธิใบไมในตับ (๒) มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี และพยาธิใบไมตบั
(๓) ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเมืองใหญ
๒.๕ เวทีรวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อกําหนดเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการพัฒนาการจัดกลุม
เครือขาย เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กทม. มีผเู ขารวมประชุมจำนวน ๖๕๖ คน ซึง่ ไดพฒ
ั นาขอเสนอเชิงนโยบาย
จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้
(๑) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(๒) การจัดการยาสเตียรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย
(๓) การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ
(๔) วาระแหงชาติ : พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี
๒.๖ คจ.สช. ประกาศระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๗ ระเบียบวาระ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ดังนี้
(๑) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
(๒) ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ : การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
(๓) การจัดการยาสเตียรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย
(๔) การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
(๕) การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน
(๖) การจัดทำแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพโลกของประเทศไทย
(๗) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ
๒.๗ ดานการสื่อสารกับกลุมเครือขาย ไดมีการดำเนินการจัดทำและเผยแพรจดหมายขาวเกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๓๕๖ วัน ที่เปน
จดหมายขาวอีเล็กทรอนิก เพื่อใชในการสื่อสารความเคลื่อนไหวของสมัชชาสุขภาพอยางตอเนื่องตลอดป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ



ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑. การสนับสนุนกลไกและเครื่องมือการดำเนินงาน
เปาหมาย : - มีการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ไมนอยกวา ๑๐ ครั้ง
- มีเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติฯ ๑ ชุด
ผลงาน : - การประชุมคณะกรรมการฯ คมส. จำนวน ๕ ครั้ง
- การประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๖ ครั้ง
- เครื่องมือการประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติ ๑ ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑.๒ คมส.แตงตั้ง คณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
เปนประธานคณะทำงานฯ มีหนาที่และอำนาจ
๑.๒.๑ ออกแบบเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใช ในการติดตามและประเมิน
สถานการณ ในภาพรวม
๑.๒.๒ สนับสนุนการใชเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขององคกร หนวยงาน และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของแตละมติ
๑.๒.๓ วิเคราะหผลการประเมินความกาวหนาที่ไดจาก ขอ ๒) เพื่อจัดทำเปนภาพรวมและรายงานตอ คมส. และ
๑.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คมส. มอบหมาย (คำสั่ง คมส. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๑.๓ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- มติที่ประชุมเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานฯ รวมกัน โดยในเบื้องตนมอบฝายเลขาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น มติฯ ที่เปนกรณีศึกษา จำนวน ๔ มติ ไดแก มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช มติ ๓.๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะพื้นที่จัดการตนเอง มติ ๔.๖ การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ มติ ๑.๗ บทบาท องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ
และทรัพยากร สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ใหเตรียมการเขียน Roadmap ตั้งแต ปจจัยนำเขา (input) กระบวนการเริ่มตน กลไกที่เกี่ยวของ ผลสำเร็จ
ผลลัพธ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการของคณะทำงานฯ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒.๒ โครงการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีการขับเคลื่อนมติและ
ขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจนเกิดผลการ
ปฏิบัติอยางนอย ๒๐ เรื่อง

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.๔ ติดตามความกาวหนาความเคลื่อนไหวของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกมติที่ผานมา เปนประจำทุกเดือน โดยรายงานและนำเสนอใน
เว็บไซต www.samatcha.org
๑.๕ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๗ มติทปี่ ระชุมมอบฝายเลขาฯ ดำเนินการปรับ Roadmap มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทเี่ ปนกรณีศกึ ษา เพือ่ นำเขาพิจารณาในการประชุม
ครัง้ ตอไป
๑.๖ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มติทปี่ ระชุมมอบฝายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำ Roadmap มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทผี่ า นมา ไมนอ ยกวา ๒๐ มติ เพือ่ นำเขาที่
ประชุมครัง้ ตอไป
๑.๗ คมส. ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาดูงาน และรวมแลกเปลี่ยนกับ คจ.สจ. ลำปาง ในการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมาสูการปฏิบัติ
และบูรณาการในพื้น ที่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และประชุม คมส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วัน ที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติ
รับทราบการเตรียมการนำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่
๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๘ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิจารณาการจัดทำ เสนทาง
เดินตามมติของแตละมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา จำนวน ๑๘ มติ โดยกำหนดภายใน ๒ เดือนใหสามารถดำเนินการไดไมนอยกวา ๒๐ มติ
๑.๙ ประชุม คมส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือฯ และการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑.๑๐ ประชุม คมส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบใหตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติกลุม
ประเด็นการคุมครองผูบริโภค อาหาร โภชนาการ การสื่อสารและการเกษตร มีบทบาทหนาที่ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห มติสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติกลุมประเด็นการคุมครองผูบริโภค อาหาร โภชนาการ การสื่อสารและการเกษตร ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง จัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่ ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติสกู ารปฏิบตั เิ สนอตอ คมส. และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ คมส.มอบหมาย โดยมีนางทิพยรตั น นพลดารมย เปน
ประธานคณะทำงานฯ
๑.๑๑ ประชุม คมส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติที่ตองรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๘ มติ ไดแก

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- มีการประชุมของคณะทำงานที่เกี่ยวของกับมติฯ ๖ คณะ
- สนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ๒๗ มติ (มติ ๕.๓ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ
ในบริบทสังคมไทย และ มติ ๓.๙ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๑๔ มติ ๒ ครั้ง
มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนมติของหนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ในมติ
๒.๑.๑ มติ ๕.๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ รับทราบ
ความกาวหนาของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๑.๒ มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทบทวน
เปาหมายของมติฯ และแนวทางการดำเนินงาน มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒.๑.๒.๑ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามที่ คสช. เสนอ
๒.๑.๒.๒ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ดังกลาวตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน โดยใหอยู
ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.ที่เกี่ยวของ และใหรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สศช.
และ สสส. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการดวยปรึกษาหารือกลไกหลักเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนมติฯ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผลงาน :

๒. การสนับสนุนการขับเคลื่อนขององคกรหนวยงานและภาคีเครือขาย
เปาหมาย : - มีการประชุมของคณะทำงานที่เกี่ยวของกับมติฯ ไมนอยกวา ๑๑ คณะ
- สนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ไมนอยกวา ๑๕ มติ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไมนอยกวา ๕ ครั้ง

มติ ๒.๙ การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน มติ ๓.๒ ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ มติ ๕.๑๐ เรงรัดการเสริมสรางความ
เปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสรางเพือ่ สงเสริมการเดินและการใชจกั รยานในชีวติ ประจำวัน มติ ๕.๒
การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล มติ ๕.๓ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดาน
สุขภาพในบริบทสังคมไทย มติ ๕.๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ มติ ๕.๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒.๑.๓ มติ ๑.๓ นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้น ที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต วัน ที่ ๒๗ ตุลาคม และ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สภาประชาสังคมชายแดนใตเขารวมเปนภาคีในการขับเคลื่อนมติฯ และติดตามความกาวหนาของขอเสนอนโยบายฯ รวมทั้ง
แนวทางการดำเนินงานตอไป
๒.๑.๔ มติ ๒.๒ แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน และ
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยประสานการดำเนินงานกับเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดภาคใต และเกิดเวทีการกำหนด
เปาหมาย แผนงานโครงการรวมกันในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
๒.๑.๕ มติ ๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดแนวทางการประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ในการ
ยกราง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ....
๒.๑.๖ มติ ๕.๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ทบทวนการขับเคลื่อนมติ กับเครือขายพระสงฆ และเตรียมการจัดทำแผนงานฯ ประสาน
กรมอนามัย หนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๗
๒.๑.๗ มติ ๖.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน สช. รวมกับคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น และภาคี
ที่เกี่ยวของ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยในเบื้องตนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะทำการ
ศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือหนวยงานระดับชาติที่มีบทบาทหนาที่ ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ และเตรียมการแตงตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนมติฯ เพื่อดำเนินการอยางตอเนื่องตอไป
๒.๑.๘ มติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ การ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบมติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหา
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยใหมีการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) มอบหมายให สช.ประสานการ
ดำเนินงานรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนมติฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมกันอยางเปนรูปธรรม (๒) ใหเสนอมติฯ และแผนการขับเคลื่อนฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เพื่อประกาศแผนยุทธศาสตรฯ เปน
วาระแหงชาติ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนมติฯ ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ สช. รวมกับ อย. ไดจัดประชุมปรึกษาหารือกับภาคีที่เกี่ยวของในแผนยุทธศาสตร เพื่อวางแผนการ
ขับเคลื่อนมติฯ เตรียมการนำเสนอ ครม.ตอไป
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๒.๑.๙ มติ ๖.๘ การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย การประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบ และใหเสนอมติฯ นี้ ตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติ ในขอ ๒.๑ และ ๒.๓ และมีความตอเนื่องของการขับเคลื่อนมติฯ
เปนลำดับ ดังนี้
- วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อสานความเขาใจ และแสวงหาความ
รวมมือในการขับเคลื่อนมติฯ
- วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ การประชุม คสช. มีมติเห็นชอบใหเสนอมติฯ นี้ ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป และมีมติตอ
ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ : การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ดังนี้ (๑) เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเสนอ
ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติใหความเห็นชอบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (๒) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน โดยมี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากำไร เขต ๑
เปนประธาน มีหนาที่พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนตามหลักการสำคัญของขอเสนอฯ และไดเตรียมนำเสนอเขาสูการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ ตอไป
๒.๑.๑๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือประเด็นสุขภาวะคนไรรัฐ ที่ประชุมไดมีมติใหเปนการติดตามและขับเคลื่อนมติ
๑.๘ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ไดเชิญหนวยงานและผูเกี่ยวของมารวม
ปรึกษาหารือ มี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคสุวะพลา เปนประธาน ผลการประชุม มีดังนี้ (๑) ติดตามความกาวหนาการดำเนินตามมติฯ และมีการ
ประชุมอยางตอเนือ่ ง (๒) จัดใหมกี ารปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเชิงเทคนิค (สธ. สปสช. มท. สมช.) (๓) ควรจัดใหมกี ารประชุมผูป ฏิบตั กิ าร
รายขอในมติ
๒.๑.๑๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ จัดประชุมผูเกี่ยวของกับมติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช โดยแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๑ การทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และกลุมที่ ๒ อาหารปลอดภัย
๒.๑.๑๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติ ๓.๓ การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อน ราง พ.ร.บ. การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
๒.๒ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ของหนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๒.๒.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนมติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอทีของคณะทำงานจัดการ
ขอมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” ซึ่ง ศ.เกียรติคุณ พญ. สยมพร ศิรินาวิน เปนประธานคณะทำงาน กรรมการจาก
คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รวมเปนรองประธาน และทีมเลขานุการคณะทำงานกระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการ วิพากษ และจัด
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ทำคำแนะนำสำหรับผูปกครอง เรื่อง การใชอินเทอรเน็ต และการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กและวัยรุนรวมกับ คณะทำงานฯ และคณะ
แพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒ สนับสนุนการขับเคลื่อนมติ ๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย
และภาคีทุกภาคสวน โดยรวมมือกับมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) จัดเวทีถอดบทเรียนการบริหารจัดการลุมน้ำ
ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
๒.๒.๓ สนับสนุนการขับเคลื่อน มติ ๕.๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) จัดใหมี
การประชุมจัดทำแผนการปฏิรูประบบฯ ทั้งในระดับภาคเหนือ (วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗) ภาคอีสาน (วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗) ภาคใต
(วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗) และเวทีรวมทั้ง ๔ ภาค (วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการปฏิรูประบบฯ และ
สนับสนุนโครงการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ๕.๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ประกอบดวย การจัดทำ
วีดิทัศน เรื่อง “ปฏิรูป EIA/EHIA จากรายโครงการสูแผนยุทธศาสตร” ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และดูแล EIA/EHIA Watch จัดทำปายไวนิล (EHIA
Watch) การผลิตเอกสาร EIA/EHIA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เผยแพร ในการประชุมสมัชชาฯ การแถลงขาว
“Reform EIA/EHIA Restart SEA” สนับสนุนการประชุมรับฟงความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ประเด็นคาขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อปกปองสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสูบรรยากาศ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒.๒.๔ สนับสนุนการขับเคลื่อนมติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน โดยสนับสนุน
การดำเนินงานของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) และเขารวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมทาง
วิชาการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และสนับสนุนการขับเคลื่อนใหกับ TCC ในการดำเนินงานตามมติฯ ทั้งมติ เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ และหลักสูตร รวมทั้งการจัดเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็น เรื่องแผนยุทธศาสตร
การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ตอไป
๒.๒.๕ สนับสนุนการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมติสุขภาวะชุมชนกับองคกรภาคี ในวันที่ ๒๕, ๒๙ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และพิธี
ลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ : เรื่องยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
โดยมีองคกรภาคีผูสนับสนุนชุมชน ๓๓ หนวยงาน ไดแก (๑) กระทรวงสาธารณสุข (๒) กระทรวงมหาดไทย (๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (๔) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (๕) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (๖) กระทรวงยุติธรรม (๗) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (๘) กรุงเทพมหานคร (๙) สภาพัฒนาการเมือง (๑๐) กรมอนามัย (๑๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (๑๒) กรมควบคุมโรค
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(๑๓) กรมการพัฒนาชุมชน (๑๔) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (๑๕) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๑๖)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (๑๗) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๘) สำนักงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดแหงชาติ (๑๙) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (๒๐) ศูนยคุณธรรม (๒๑) สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒๒) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน (๒๓) ธนาคารออมสิน (๒๔) สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัย
ชีวิต (๒๕) เครือขายแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค (๒๖) มูลนิธิสุขภาพไทย (๒๗) มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (๒๘) มูลนิธิอาจารยจำเนียร สาระนาค
(๒๙) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (๓๐) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (๓๑) สำนักงานบริหารยุทธศาสตร (๓๒) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (๓๓) สำนักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (๓๔) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๓.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖ มติ
(ที่ตองรายงานในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๗) ประกอบดวย
- มติ ๒.๙ การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
- มติ ๓.๒ ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
- มติ ๕.๑๐ เรงรัดการเสริมสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
- มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
- มติ ๕.๒ การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
- มติ ๕.๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ผูเ ขารวมประชุม ๒๖๒ คน ประกอบดวยหนวยงาน องคกร และภาคีทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของแตละมติ ดังนี้ ภาครัฐ ๑๐๘ คน ภาควิชาการ ๙ คน
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ๘๒ คน คณะกรรมการฯคณะทำงานฯและสื่อ ๖๓ คน
๒.๓.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖
พ.ศ.๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑๗ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดแก
- มติ ๑.๓ นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต
- มติ ๔.๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง
- มติ ๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืนโดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน
- มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร: การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
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สรุปผลการแลกเปลี่ยนในภาพรวมไดดังนี้
• ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูเขารวมประชุม ซึ่งมีทั้งที่เปนหนวยงาน เครือขายที่เกี่ยวของกับมติฯ นักวิชาการ และผูสนใจ แตมี
ขอจำกัดคือระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนแตละมติมีนอย ที่ประชุมเสนอใหมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนอยางเปนระยะ ตอเนื่อง
• กาวหนาของการดำเนินงานมติ ไดแก
- มติ ๕.๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) เครือขายมีความกระตือรือรน มีการทำงาน
เชิงรุก พรอมแถลงขาว เปดตัว “Reform EIA/EHIA Restart SEA”
- มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที ที่มีกระทรวงวัฒนธรรมเปนแกนหลัก สามารถประสาน
หนวยตางๆ เชน คณะแพทยศาสตรศิริราช คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอีกหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำ
คูมือสำหรับผูปกครองเรื่องการใชอินเตอรเน็ตการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชน หรือของมูลนิธิอินเตอรเน็ต รวมทั้งการเตรียมการ
ปรับปรุงกฎหมายบางฉบับเพื่อใหสามารถดูแลควบคุมไดจริง
- มติ ๔.๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง มติ ๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืนโดย
กระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน มีบทเรียนรูปธรรมการขับเคลื่อนดวยกลไกภายในพื้นที่ตนเองหลายแหง เชน การจัดการ
ลุมน้ำของลุมน้ำทาจีน การจัดการภัยพิบัติของ จังหวัดพังงา อีกทั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รวมกับนักวิชาการจัดทำชุดความรูสำหรับ
เด็กเล็ก เรื่องภัยพิบัติ ที่แจกไปยังโรงเรียน เปนตน รวมทั้งเครือขายจะนำมาทำชุดความรูจัดการความรูเพื่อการเรียนรูและเผยแพรอยางกวางขวาง
ตอไป เปนตน
• จากการแลกเปลี่ยนทำใหเห็นวายังมีจุดที่ตองพัฒนาตอไปอีกได โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะตองทำใหเกิดการพุดคุยของหนวยงานนโยบาย
ที่เกี่ยวของ (Policy Dialogue) เพื่อใหขอเสนอจากมติตางๆ เหลานี้พัฒนาเปนนโยบายและนำไปสูการปฏิบัติไดจริง
• การวิเคราะหผูเกี่ยวของของแตละมติฯ ตองวิเคราะหภาพรวมและระบบนิเวศทั้งระบบ ไม ใชแคประเด็นนั้นเพียงเรื่องเดียว ฯลฯ

- มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
อาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
- มติ ๕.๒ การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น)
- มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
- มติ ๕.๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ผูเขารวมประชุม ๖๙๐ คน ประกอบ
ดวยหนวยงาน องคกร และภาคีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแตละมติ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. สื่อเผยแพรสำหรับการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เปาหมาย : - จัดทำวีดิทัศน ๒ เรื่อง
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามมติฯ และรูปธรรมความสำเร็จ ไมนอยกวา ๒ เรื่อง
ผลงาน :
๕.๑ จัดทำวีดิทัศน ๑ เรื่อง
๕.๒ เอกสารรายงานผลการนำมติไปสูปฏิบัติเพื่อรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑ เลม (๑๐ มติ)
มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ จัดทำวีดิทศั น ๑ เรื่อง
- วีดิทัศนรายงานความกาวหนาการติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่ตองรายงานในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ เรื่อง
๕.๒ เอกสารรายงานผลการนำมติไปสูปฏิบัติเพื่อรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑ เลม (๑๐ มติ)
๕.๒.๑ จัดทำรายงานการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพทีผ่ า นมา ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓,๐๐๐ เลม
๕.๒.๒ รวมจัดทำจดหมายขาว “เกาะติด NHA ๓๖๕” นำเสนอความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกเดือน

๔. สื่อสารสาธารณะสำหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที

๓. การถอดบทเรียนและจัดการความรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เปาหมาย : - จัดการความรูไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
- ศึกษา วิเคราะหภาพรวมขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ๑ เรื่อง
ผลงาน : ถอดบทเรียน จำนวน ๒ เรื่อง (ระหวางดำเนินการ ๓ เรื่อง) มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ถอดบทเรียนรูปธรรม ๕ พื้นที่ อันไดแก ลุมน้ำเลย จังหวัดเลย ลุมน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ลุมน้ำคลองทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลุมน้ำคลองนาทุม จังหวัดพัทลุง ลุมน้ำกุดขาคีม และลำหวยเสนง จังหวัดสุรินทร (มติ ๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน
โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน)
๓.๒ ถอดบทเรียนรูปธรรมชุมชนพรอมรับมืออุทกภัยโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง พื้นที่จังหวัดนาน จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสงขลา (มติ
๔.๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง)
๓.๓ อยูระหวางดำเนินการถอดบทเรียนและจัดทำรูปเลม ในมติ มติ ๕.๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสราง
เพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน มติ ๕.๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ มติ ๔.๓ การจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง (สึนามิ)

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๓ สนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมระดับพื้นที่ ป ๒๕๕๗
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
๑. มี ก ระบวนการสนั บ สนุ น
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด (PHA)
จำนวน ๕๐ จังหวัด
๒. มีการสนับสนุนกระบวนการ
สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ อื่ น ๆ
(AHA) จำนวน ๑๐ พื้นที่
๓. มีการสนับสนุนกระบวนการ
สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น
(IHA) จำนวน ๑๕ ประเด็น

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.สนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA)
เปาหมาย : มีกระบวนการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) จำนวน ๕๐ จังหวัด
ผลงาน : สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) แลว จำนวน ๔๗ จังหวัด
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ลงพื้นที่เตรียมการสนับสนุนและหนุนเสริมการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว จำนวน ๖๒
จังหวัด
๑.๒ ปรับปรุงแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ใชแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ฉบับสิงหาคม ๒๕๕๕ และวางแผนปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA)
๑.๓.๑ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) แลว จำนวน ๕๐ จังหวัด (สะสม ป
๒๕๕๖-๒๕๕๗)
พ.ศ.
- ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ จังหวัด ประกอบดวย เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา นาน ลำปาง ลำพูน แพร อุตรดิตถ สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบูรณ และพิจิตร
- ภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี
กาญจนบุรี และนครปฐม
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๘ จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม รอยเอ็ด
ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร ชัยภูมิ และบุรีรัมย
- ภาคใต จำนวน ๘ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชุมพร ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และปตตานี
๑.๓.๒ ประเด็นนโยบายจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด จำนวน ๓๒ ประเด็น (พื้นที่) ประกอบดวย การจัดการภัยพิบัติ (๓ พื้นที่) สุขภาวะ
เกษตรกร/สุขภาวะชาวนา (๕ พื้นที่) ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียว (๑ พื้นที่) การแกไขปญหาเด็กและเยาวชน (๕ พื้นที่) สุขภาวะ

๕.๒.๓ จัดพิมพเอกสารคำแนะนำสำหรับผูปกครอง เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตและการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กและวัยรุน” ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑๒,๐๐๐ เลม
๕.๒.๔ จัดพิมพบทเรียนและรูปธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กโดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน
จำนวน ๓,๐๐๐ เลม
๕.๒.๕ จัดพิมพบทเรียนการจัดการชุมชนรับมืออุทกภัยโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง จำนวน ๓,๐๐๐ เลม

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒. การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่อื่นๆ (AHA)
เนื่องจากมีการยกระดับการพัฒนาเปนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด(PHA) และใหการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพอื่นๆ (AHA) เชื่อม
ประสานกับ PHA การสนับสนุนกิจกรรมขอนี้จึงไมเดนชัดนัก

ผูสูงอายุและผูพิการ (๓ พื้นที่) ความปลอดภัยทางอาหาร (๓ พื้นที่) ความมั่นคงดานอาหาร (๓ พื้นที่) การลดเลิกการใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย
(๘ พื้นที่) การจัดการขยะโดยชุมชน/ขยะติดเชื้อ (๒ พื้นที่) สุขภาวะแรงงานขามชาติ (๒ พื้นที่) การจัดการลุมน้ำ (๒ พื้นที่) วัฒนธรรม (๑ พื้นที่)
การพัฒนาสื่อสรางการเรียนรู (๑ พื้นที่) การแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (๒ พื้นที่) การแกไขปญหายาเสพติดและการพนัน (๓ พื้นที่)
การแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง (๓ พื้นที่) สวัสดิการชุมชน (๑ พื้นที่) การแกไขปญหามะเร็งทอน้ำดีและพยาธิใบไมในตับ (๓ พื้นที่) การแพทย
แผนไทย/การแพทยพื้นบาน (๓ พื้นที่) การแกไขปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ (๑ พื้นที่) การควบคุมปองกันการบริโภคยาสูบ (๒ พื้นที่) การ
จัดการสุขภาวะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (๑ พื้นที่) สุขภาวะพระสงฆ(อาหารถวายพระ) (๑ พื้นที่) การปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจร (๑ พื้นที่)
การปองกันปญหายาเสพติด การพนัน (๔ พื้นที่) ระบบสุขภาพชุมชน (๑ พื้นที่) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๑ พื้นที่) การสงเสริมการออก
กำลังกายที่เหมาะสม (๑ พื้นที่) การแกไขปญหาสุขภาพจิต (๑ พื้นที่) การแกไขปญหาการเวนคืนที่ดิน (๑ พื้นที่) และพลังงาน (๑ พื้นที่)
๑.๓.๓ ผลการดำเนินงาน แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้
กลุม ๑ จังหวัดที่อยูระหวางการพัฒนาประเด็นนโยบาย ประกอบดวย เชียงใหม นาน แพร แมฮองสอน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ สกลนคร บึงกาฬ รอยเอ็ด ขอนแกน อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร ราชบุรี ฉะเชิงเทรา
กลุม ๒ จังหวัดที่อยูระหวางการทำงาวิชาการและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก จังหวัดเชียงราย ลำปาง หนองบัวลำภู กาฬสินธุ
มุกดาหาร นครพนม ลพบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
กลุม ๓ จังหวัดที่จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแลวและอยูระหวางการขับเคลื่อนมติ ไดแก จังหวัดปตตานี
๑.๓.๔ (ราง) ประเด็นนโยบาย จำนวน ๒๑ ประเด็น/พื้นที่ ประกอบดวย ประเด็นการจัดการปญหาหมอกควัน การจัดการลุมน้ำ ผังเมือง
ผูสูงอายุ การสงเสริมการใชจักยานในชีวิตประจำวัน การแกปญหามะเร็งทอน้ำดีและพยาธิใบไม ในตับ การปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจร การแก
ปญหายาเสพติด การลดการใชการสารเคมีทางการเกษตร การสงเสริมวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน การแกปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
การพั ฒ นาสื่ อ สร า งสรรค เ พื่ อ การเรี ย นรู การจั ด การขยะชุ ม ชนและขยะติ ด เชื้ อ ความมั่ น คงด า นอาหาร การจั ด การภั ย พิ บั ติ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันโรคอวนในเด็ก สุขภาวะพระสงฆ การควบคุมปองกันการบริโภคยาสูบ และการปองกันควบคุม
เบาหวานและความดัน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (IHA)
๓.๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๑.๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
จัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองมติและยุทธศาสตรฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓.๑.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการปฏิรูปการศึกษา เตรียมจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองมติ วันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๗
๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (ขึ้นรูป)
๓.๒.๑ ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี และพยาธิใบไม ในตับ
- อยูระหวางการดำเนินการพัฒนาแผนงานโครงการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๒.๒ ประเด็นการจัดการระบบบริการสุขภาพวิถีมุสลิม
- อยูระหวางการพัฒนาประเด็นและกลไกการทำงาน
๓.๒.๓ ประเด็นระบบผังเมืองที่คุมครองสุขภาวะประชาชน
- อยูระหวางการพัฒนาแผนงานโครงการและกลไกการทำงาน
๓.๒.๔ ประเด็นการขับสุขภาวะในโรงเรียน
- อยูระหวางการจัดทำขอตกลงสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๒.๕ ประเด็นนโยบายการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือวัดทางการแพทย
- อยูระหวางการพัฒนาประเด็นและกลไกการทำงาน
๓.๒.๖ ประเด็นสุขภาวะกลุมชาติพันธุ
- อยูระหวางการพัฒนาประเด็น
๓.๒.๗ ประเด็นการอนุรักทรัพยากรรอบ อาว ก ไก
- อยูระหวางการพัฒนาประเด็น
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและทำความเขาใจการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น มีผูแทนประเด็นเขารวม ๑๖ ประเด็น จำนวน ๗๐ คน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๒.๔ โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. แกนนำเครือขายในกลไก
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดไดรับ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เปาหมาย : สนับสนุนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : นนส. แกนนำเครือขายใน
กลไกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดไดรบั การพัฒนาศักยภาพเปนนักสานพลังขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม อยางนอย ๔๐ คน
ผลงาน :
๑.๑ มีการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวาง สช. สถาบันนพระบรมราชชนก และมูลนิธิหมออนามัย เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
เปนนักสานพลังฯ ตั้งแตป ๒๕๕๗-๒๕๕๙

๗. การประเมินผลกกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) และออกแบบการพัฒนาการติดตามประเมินผล
- เลื่อนไปดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘

๖. การสื่อสารทางสังคม
๖.๑ จัดทำเว็บไซตสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๖.๒ จัดทำชุดนิทรรศการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA)
๖.๓ สื่อสารกระบวนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้น ที่/เฉพาะประเด็นใน
หนังสือพิมพสานพลัง คอลัมนสมัชชาขาขึ้น-ขาลง

๕. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายตางๆ ในระภาค ๔ ภาค เรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมตาม
เครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ทั้งสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
- อยูระหวางพัฒนารูปแบบการสนับสนุนโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในระดับภาค ๔ ภาค

๔. สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
- ยายกิจกรรมไปอยู ในโครงการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่

๓.๔ ประเด็นนโยบายจากการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำนวน ๒ ประเด็น ประกอบดวย
๓.๔.๑ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙
๓.๔.๒ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพทุก ๒ เดือน
เปาหมาย มีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางสม่ำเสมอ จำนวน ๖ ครั้ง
ผลงาน :
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพชุดที่ ๒ โดยทบทวนทิศทางและกรอบการทำงานของ
คณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแผนที่ทางเดินตามหนาที่และอำนาจ ซึ่งไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพไปแลวจำนวน ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓.๑. พัฒนาระบบ กลไก และ
หลักเกณฑเอชไอเอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ได(ราง)หลักเกณฑและวิธี
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ฉบับที่ ๒ ที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมิ น ผล
กระทบดานสุขภาพ (HIA Commission) ใหความเห็นชอบแลว
๒. ได แ ผนยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาระบบกลไกการประเมินผล
กระทบด า นสุ ข ภาพที่ คสช.ให
ความเห็นชอบ

๒. การทบทวนหลักเกณฑฯ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปาหมาย ได (ราง) หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ฉบับที่ ๒ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพใหความเห็นชอบ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓.แผนงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

การพั ฒ นาศั ก ยภาพเป น นั ก สาน ๑.๒ มีผูเขารวมโครงการนักสานพลัง ป ๒๕๕๗ จำนวน ๕๔ คน จาก ๓ กลุม ประกอบดวย ๑)แกนนำเครือขายในกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด
พลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (PHA) จาก ๑๕ จังหวัด จำนวน ๔๕ คน ๒) กลุมเครือขายเฉพาะ ๕ คน และ ๓) กลุมองคกรความรวมมือ จำนวน ๔ คน
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม รุน ป ๑.๓ พัฒนารูปแบบการเรียนรู ๔ โปรแกรม (Core Module) และกิจกรรมพิเศษในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๗ พ.ศ ๒๕๕๗ และดำเนินการไป
๒๕๕๗ อยางนอย ๔๐ คน
แลว ๒ Core Module และกำหนดจัด Core Module ๒ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. มี แ นวทางการพั ฒ นา
แกนภาคีเครือขายที่สำคัญ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารการประเมินผลกระทบดานสุขภาพทีส่ อดคลองกับแผนยุทธศาสตรการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘
เปาหมาย ไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่ คสช. ใหความเห็นชอบ
ผลงาน :
ไดแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการประเมินผลกระทบดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Commission) ใหความเห็นชอบ โดยคณะทำงานไดดำเนินการตามกรอบกระบวนการจัดทำ
แผนฯ ทั้ง ๑๐ ขั้นตอน แลวดังนี้
๓.๑ ประชุม Core Team ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ไดจัดทำกรอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการการประเมินผลกระทบที่
แบงขั้นตอนการดำเนินงานออกเปน ๑๐ ขั้นตอน

ผลงาน :
ในการทบทวนหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ฉบับที่ ๒ ไดดำเนินการสรุปโดยสังเขปดังนี้
๒.๑ มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗) เห็นชอบมอบ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด เปนผูยกรางหลักเกณฑฯ ฉบับที่
๒ ซึ่งอยูระหวางการจัดทำ
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ไดนำเสนอ รางแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ โดยที่ประชุมไดรับทราบเพื่อใหความคิดเห็นและขอเสนอตอรางแนวทางการ
พัฒนาหลักเกณฑฯ ดังนี้ (๑) กระบวนการ และขั้นตอนสำคัญ (๒) ความเขาใจเรื่องสุขภาพ (๓) ความสับสน ที่ตองเขียนใหชัด ชาวบานตอบไดวา
ควรไปชองทางไหนอยางไร (๔) ทางเลือกเชิงนโยบาย มีหลายระดับ (๕) การคัดกรองเชิงรุก การกอรูปทีมงาน ทบทวนจากทั่วโลกเพื่อคนทำงาน
เลือกไดอยางเหมาะสม (๖) การวิเคราะหทางเลือกหรือการเพิ่มทางเลือกในเชิงนโยบาย (๗) การติดตามประเมินผลทั้งโครงการใหมและโครงการ
เกา
๒.๓ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ไดนำเสนอ ความกาวหนาการจัดทำแนวทางการพัฒนา
หลักเกณฑการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ โดยที่ประชุมไดรับทราบและใหความคิดเห็นและขอเสนอตอ
กรอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑฯ ซึ่ง ดร.เดชรัตฯ จักนำความเห็นไปปรับปรุงและจัดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อยกรางหลักเกณฑฯ และจัดเวที
เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักเกณฑฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จากนั้นจักนำรางหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๒ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใน
ครั้งที่ ๔
๒.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นำเสนอ รางหลักเกณฑฯ ที่นำความเห็นจากเวทีรับฟง
ความคิดเห็นฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒. สนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน
ตามหลักเกณฑเอชไอเอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. องค ก ร/ชุ ม ชน มี ก ารนำ
เครื่องมือการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพไปใช ๓ กรณี

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. การสนับสนุนตามหลักเกณฑ กรณีที่ ๑ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตาม มาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เปาหมาย มีการรวบรวมและจัดทำฐานขอมูล EHIA ที่สืบคนได เผยแพรผานเว็บไซต
ผลงาน :
อยูระหวางการดำเนินการ Scan และจัดทำฐานขอมูล EHIA ในรูปแบบ Soft File เพื่อนำไปใช ในการจัดทำ EHIA Library website ซึ่งมีกำหนด
แลวเสร็จภายในกุมภาพันธ ๒๕๕๘

๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อใหทุกภาค
สวนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพนำเสนอสิ่งที่มีการดำเนินงานในปจจุบันภายใตภารกิจของหนวยงาน และสิ่งที่ควรดำเนิน
การตอไป
๓.๓ ประชุม Core Team ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อประมวลผลและเติมเต็มขอมูล และมีมติ (๑) เห็นควรใหเพิ่มเติมงานที่
๖ คือ กฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ (๒) จัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตามรายยุทธศาสตร และกำหนดเนื้อหาการแปลยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
โดยเสนอรายนามประธานและเลขานุการของคณะทำงาน ๕ ยุทธศาสตร และ ๑ งาน
๓.๔ นำเสนอความกาวหนาฯ ในการประชุม HIA Commission ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อขอความเห็นและขอเสนอตอ
การดำเนินงาน
๓.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามรายยุทธศาสตร ในระหวาง ๒๖ พฤษภาคม – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๖ ประชุม Core Team ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอแผนและประมวลผล (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑
๓.๗ นำเสนอความกาวหนาฯ ในการประชุม HIA Commission ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อขอความเห็นและขอเสนอตอ
การดำเนินการ
๓.๘ Core Team นำความเห็นจากกรรมการฯ มาปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอราง
แผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใหหนวยงานองคกร ภาคี เครือขาย ที่เกี่ยวของกับ HIA ไดแสดงความเห็น และรวมสนับสนุน
การดำเนินงานอยางบูรณาการ
๓.๙ ประชุม Core Team ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อประมวลผลจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการ ฉบับที่
๒ เตรียมนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
๓.๑๐ นำเสนอรางแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุม HIA Commission ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. การสนับสนุนตามหลักเกณฑ กรณีที่ ๓ การดำเนินงานตามคำขอใชสิทธิมาตรา ๑๑ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เปาหมาย มีการดำเนินการตามหลักเกณฑฯ ๓ กรณี
ผลงาน :
๓.๑ ไดรายงาน Screening การขอใชสิทธิ์ ม.๑๑ จำนวน ๓ กรณี คือ
๓.๑.๑ โรงไฟฟาชีวมวล ตำบลทุงสัง อำเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๑.๒ โรงผลิตยางพารา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๓.๑.๓ โรงหลอมทองแดง อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
๓.๒ มีการสนับสนุนใหชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปเรียนรูกระบวนการการทำงานเอชไอเอชุมชนที่ชุมชนจังหวัดสุรินทร ที่ ไดรับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล
๓.๓ ประสานการทำงานรวมกับกรมอนามัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง ๓ กรณี นำเสนอในการประชุม HIA Commission ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๓.๓.๑ ใหยกทั้ง ๓ กรณีเปนกรณีศึกษา (case study) เพื่อพัฒนาระบบ และกลไกความรวมมือในการดำเนินงานในภาพรวมใหดียิ่งขึ้น
๓.๓.๒ ใหทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ในกรณีที่มีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ ที่ไดมีการพัฒนารวมกันในระหวางการรับ
ฟงความคิดเห็นตอการจัดทำหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ นำมาพัฒนาใหเทาทัน/
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยประสานการดำเนินงานในรูปของคณะทำงานเฉพาะกลุม (working group) ที่มาจากผูแทนหนวยงานที่มี
อำนาจหนาที่ตามกฎหมายหลักที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
- พระราชบัญญัติสงเสริมแลVะรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข

๒. การสนับสนุนตามหลักเกณฑ กรณีที่ ๒ การกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมดานการวางแผนพัฒนา
เปาหมาย รายงาน public review กรณี FTA
ผลงาน :
ไดกรอบโครงการการจัดทำเวทีทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Public Review) กรณีผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี
ระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา (FTA TH-EU) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง สช. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ (IHPP) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. การสนับสนุนตามหลักเกณฑ กรณีที่ ๔ การทำเอชไอเอในฐานะกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม
เปาหมาย : - CHIA Working Group พัฒนาโครงการฯ สำเร็จ ๑ โครงการ
- กิด CHIA Network ระดับภาค ๑ เครือขาย (ภาคใต)
- มีชุมชนทองถิ่นนำ CHIA ไปใช ๑๐ พื้นที่ / ๓ กรณี
ผลงาน :
๔.๑ มีการประชุม CHIA Working Group ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง
๔.๒ จัดทำขอตกลง โครงการ CHIA ภาคใต (โครงการพัฒนานักปฏิบัติการ CHIA ๑๐ พื้นที่)
๔.๓ มีการสนับสนุนโครงการ “วิถีพึ่งพิงและภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรปาและน้ำกรณีศึกษาบานสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมของ
โรงเรียนรุงอรุณ และไดออกมาเปนหนังสือเอชไอเอชุมชนที่มีชื่อวา “โอมื่อโชเปอ : อยูดีมีสุข” และเวทีเสวนา จับตน(น้ำ)ชนปลาย(น้ำ)
เด็กสงสัย คนตนน้ำ กับคนปลายน้ำคิดอยางไรกับปาตนน้ำจัดไปเมื่อวันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. ณ หองประชุม
ใหญ ชั้น ๒ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอยูระหวางการพิจารณาการสนับสนุนการทำงานเอชไอเอชุมชนกรณี
นโยบายเกลือของ โรงเรียนรุงอรุณ
๔.๔ อยูระหวางการพิจารณาการสนับสนุน CHIA กรณีลุมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไข
๓.๓.๓ เสนอให สช. ควรมีบทบาทในการเชื่อมประสานเพื่อสรางความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายใน
๒ ลักษณะ คือ สวนที่ทับซอนใหแปรสูการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน และสวนที่เปนชองวางใหรวมกันพัฒนาเพื่อเติมเต็ม
มติที่ประชุมเห็นชอบให
- ใหแตงตั้งคณะทำงาน ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ นักวิชาการ และผูแทนจากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบ
- จัดประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนเสนทางการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตามกฎหมายหลักที่เกี่ยวของ ตลอดจนวางแผนการ
ทำงานรวมกันและจัดทำขอเสนอในระดับนโยบาย
๓.๔. สนับสนุนใหชุมชนคอนสารเดินทางไปเรียนรูกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ที่ จังหวัดสุรินทร

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓.๓. สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
และกำลังคน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. มีการทำงานกับกลุม ประเทศ
อาเซียน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเครือขาย
ระหว า งประเทศ (เช น การจั ด
workshop, การนำเสนอผลงานฯ)
๒. มีการถายทอดองคความรู
จากการประชุมวิชาการ และจาก
การพัฒนาชุดความรู

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เปาหมาย จัดประชุมวิชาการ ๑ ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม หลักสูตร ๒ กรณีโรงไฟฟาถานหิน
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๕๖
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เมือ่ การประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีผ่ า นมา
ไดเห็นชอบใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ ชุด เพื่อดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ ดังนี้
๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๑.๒.๓ สช. รวมกับ มอ. จัดทำโครงการจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธรี วุฒิ เปนผูป ระสานงาน
ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๒.๔ สช. มอ. และ HIA Consortium ไดรว มกันหารือการเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง วิทยาการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

๔.๕ การจัดทำแนวทาง (Guideline) การทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHIA)
ไดมีการออกแบบกระบวนการไว ๖ ขั้นตอน คือ ๑) ทบทวนทุน ๒) รวบรวม/วิเคราะห/สังเคราะห ขอมูลทั้งหมดตามขอ ๑ ๓) ยกรางแนวทาง
(Guideline) การทำเอชไอเอชุมชน ๔) เวทีรับฟงความคิดเห็น ๕) ปรับปรุงรางแนวทาง (Guideline) การทำเอชไอเอชุมชนที่ไดจากเวทีรับฟงขอ ๔
๖) จัดแนวทาง (Guideline) การทำเอชไอเอชุมชน ซึ่งอยูระหวางการดำเนินงานในขั้นตอนที่ ๑ คือ ทบทวนทุน (กำหนดแลวเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม
๒๕๕๗) ดังนี้
๔.๕.๑ CHIA ในสังคมไทย โดย น.ส.สมพร เพ็งค่ำ
๔.๕.๒ สรุปการสังเคราะหบทเรียน CHIA โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย
๔.๕.๓ กรณีศกึ ษา CHIA ที่ สช. สนับสนุน
๔.๕.๔ งานวิชาการทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
๔.๕.๕ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคนทำงาน CHIA ทัง้ ผูป ฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ นักวิชาการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๗
๔.๕.๖ สัมภาษณผทู รงคุณวุฒแิ ละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. มี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รระยะสั้ น
อยางนอย ๓ หลักสูตร
๔. มี ชุ ด ความรู เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ
อยางนอย ๕ กรณี

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีรวมพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) ในดานการสรางความรูและพัฒนาคน
เปาหมาย : - มีการจัดประชุม HIA Consortium อยางสม่ำเสมอ จำนวน ๖ ครั้ง
- ไดองคความรูเกี่ยวกับเอชไอเอ ๓ เรื่อง
ผลงาน :
๓.๑ จัดประชุม HIA Consortium ๔ ครั้ง
๓.๑.๑ วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
๓.๑.๒ วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓.๑.๓ วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๑.๔ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๒ ไดชุดขอมูลการทำงานนโยบายถานหิน ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒
๓.๓ จัดทำชุดขอมูลการทำงานนโยบายชีวมวล
๓.๔ อยูระหวางการจัดทำชุดขอมูลการทำงานนโยบายเหมืองแร
๓.๕ มีการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวาง สช.กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓.๖ สช. รวมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรมสงเสริมพัฒนาคุณ ภาพและสิ่งแวดลอม, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน
กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เขตแมสอด) รวมกันดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการโดยใชหลักการของผลกระทบตอสุขภาพ
เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและจัดทำมาตรการการฟนฟูสิ่งแวดลอม และระบบการเฝาระวังทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพแบบมี
สวนรวมของพื้นที่ปนเปอนแคดเมียมลุมน้ำแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

๒. สนับสนุนการพัฒนางานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพระดับนานาชาติ
เปาหมาย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในเรื่องการทำงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในระดับนานาชาติ
ผลงาน :
สนับสนุน บุคลากรของ สช. เดิน ทางไปรวมประชุม IAIA ครั้งที่ ๑๔ (IAIA ๑๔, Impact Assessment for Social and Economic
Development,๘-๑๑ April ๒๐๑๔,Chile) ระวางวันที่ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศชิลี

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๓.๗ สนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการจัดทำขอมูลสถานการณขยะภาคตะวันออก (หนองแหน) จนไดออกมาเปนหนังสือรวบรวม
สถานการณขยะอันตรายในหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชื่อวา “หนองแหน...บทเรียนและอนาคตที่ตองไป” และเวที
สาธารณะบทเรียนหนองแหนกับการปกปองสิทธิชุมชน กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐๑๒.๐๐ น. ณ ลานวัดหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีอนุกรรมการดานสิทธิชมุ ชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนเจาภาพ
๓.๘ อยูระหวางการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคใต ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางหนวย
วิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Research unit) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ สช.
๓.๙ อยูระหวางการประสานงานการจัดฝกอบรมการใชเครื่องมือและการพัฒนาหลักสูตร “ระบาดวิทยาภาคประชาชน โดยใชแผนที่เดินดิน”
และผลิตสื่อการเรียนการสอนระบาดวิทยาชุมชนฯ ภายใตความรวมมือของ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ สช.
๓.๑๐ ไดสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประเมินผลกระทบทามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกและสังคมไทย เมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโรสการเดนส
๓.๑๑ สนับสนุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในการตรวจเลือดของประชาชนจาก ๖ หมูบานรอบเหมืองแรทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๓.๔. พัฒนาระบบขอมูลและการ ๑. ผลิตและเผยแพรสื่อการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) สูหนวยงาน/ภาคีเครือขายตางๆ
สื่อสารสังคม
เปาหมาย เผยแพรสื่อเอชไอเอ ไมนอยกวา ๑๐ ชิ้น
ตัวชั้วัดความสำเร็จ
ผลงาน :
๑. มี ก ารผลิ ต สื่ อ HIA และ ๑.๑ หนังสือและ DVD ตามรอยเขาเงินลาน (เอชไอเอชุมชน กรณีเหมืองหิน)
สื่อสารทางสังคม ไมนอยกวา ๑๐ ๑.๒ สารคดีสั้น CHIA เขาหินซอน ฉ.อังกฤษ
ชิ้น
๑.๓ ภาพยนตรสารคดี ชุดเหมืองแรทองคำ ทำรายไดหรือทำรายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ
๑.๔ Info graphic ชุดเหมืองแรทองคำ ทำรายไดหรือทำรายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ
๑.๕ แผนพับภูเหล็ก : ลมหายใจแหงภูเขาทองคำ ฉบับภาษาอังกฤษ
๑.๖ พิมพซ้ำหนังสือดานเอชไอเอและกรณีศึกษาจำนวน ๑๐ เรื่องเพื่อจัดสงไปยังสถาบันการศึกษาและหนวยงานรัฐทั่วประเทศ (อยูระหวางการ
จัดพิมพและจัดจางจัดสง)
๑.๗ ฐานขอมูลสื่อ HIA ระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๕

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. ดูแลเว็บไซต ๓ เว็บไซต (THIA, HIA in ASN, HIA CHIANG MAI ๒๐๐๘)
เปาหมาย เว็บไซตมีผูเขาชมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐
ผลงาน :
๔.๑ จัดซื้อจัดจางเชาพื้นที่ Sever ของเว็บไซต THIA HIA in ASEAN, HIA CHIANG MAI ๒๐๐๘
๔.๒ รายงานการบริหารดูแลเว็บไซต ใหมีการนำเสนอขาวสารเกี่ยวกับเอชไอเอ กิจกรรมของพื้นที่ปฏิบัติการ ภาคีเครือขาย รายงานและปฏิทิน
EHIA ตั้งแตกรกฎาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗
๔.๓ รายงานสถิติการเขาชมเว็บไซต www.thia.in.th ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗

๓. งานสื่อสารทางสังคมใน ๓ กรณี ไดแก นโยบายเหมืองแร นโยบายชีวมวล นโยบาย FTA (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
เปาหมาย ไดสื่อสารทางสังคมทั้ง ๓ กรณี
ผลงาน :
๓.๑ ไดกรอบการทำงานสื่อสารกรณี Public Review FTA เพื่อดำเนินการไปพรอมกับการจัดเวที Public Review ในปงบประมาณ ๒๕๕๘
๓.๒ บัญชีรายชื่อการจัดสงหนังสือชุดเหมือแรและอยูระหวางการจัดสงหนังสือเหมืองแรไปทั่วประเทศ
๓.๓ มีการจัดงานเปดตัวหนังสือชุดหนังสือเหมืองแร ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ภายใตชื่อ เหมืองแร ทำรายไดหรือทำรายกัน เมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีการตีพิมพ ในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย) คมชัดลึก
และTPBS เปนตน

๒. จัดทำเนื้อหาและเผยแพรเกี่ยวกับ HIA ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปาหมาย ไดเนื้อหาเกี่ยวกับ HIA ไมนอยกวา ๗๐ ชิ้น/ป
ผลงาน :
ไดงานเขียนเกี่ยวกับเอชไอเอภาษาไทยจำนวน ๔๐ ชิ้น ภาษาอังกฤษจำนวน ๒๐ ชิ้น สำหรับเผยแพร ในเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพของ สช. สงสื่อ
กระแสหลัก และใชในกระบวนการทำงานของ HIA Co-Unit

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑. เปาหมาย หลักเกณฑแนวทางการใชสิทธิ
๑.๑ มาตรา ๖ สวนที่เกี่ยวของกับสิทธิดานสุขภาพของ “ผูดอยโอกาส”
ผลงาน : ยังไมไดรางหลักเกณฑแนวทางที่ชัดเจน มีรายละเอียด ดังนี้
มีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) เบื้องตนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริม
การใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มานำเสนอเรื่องผูดอยโอกาส ในที่
ประชุม ที่ประชุมมีมติให สช.ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผูดอยโอกาส ทั้งในสวนขององคกรที่เกี่ยวของ ประเด็นที่มีการ
ทำงานกันอยู รวมถึงผลการดำเนินงาน เพื่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ในสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดจัดการประชุมสมัชชาพัฒนาสังคมระดับ
ชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อป ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ ขึ้นระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใตหัวขอ “พลังขับเคลื่อนสูสังคมสมานฉันท” เพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานผูดอยโอกาสในทุกระดับ และมติจากการประชุมดังกลาวมุงเนนไปที่
การพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติตอกลุมเปาหมายเพื่อลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ การผลักดันใหมีการบูรณาการการทำงานรวมกัน เพื่อ
สงเสริมคุมครองพิทักษสิทธิ รวมถึงการจัดทำฐานขอมูลกลุมเปาหมายใหเปนปจจุบัน ซึ่งตองนำไปประมวลรวมกับการดำเนินงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ตอไป

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบสนับ
สนุนการสงเสริมการใชสิทธิและ
หนาที่ดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. หลักเกณฑแนวทางการใช
สิทธิ
๒. มีภาคีเครือขายรวมดำเนิน
งาน

๑.๒ มาตรา ๗ วาดวยการคุมครองขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
ผลงาน : หลักเกณฑแนวทางการใชสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีมติให สช.
ดำเนินการการศึกษาวิจัยอยางละเอียดโดยเนนถึงปญหาในเนื้อหาสาระของกฎหมายวาจะนำไปใชประโยชนไดอยางไร ยังมีปญหาอุปสรรคในสวน
ไหน รวมทั้งการหาแนวทางแกไขตอไป เชน การลงนามความรวมมือ (MOU) ในระหวางหนวยงานดานสุขภาพถึงการตีความมาตรา ๗ ใหสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อเปนการจุดประกายตอเรื่องดังกลาว สช. จึงไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอสังคมเพื่อใหสังคมรับรูและตระหนัก
ถึงความสำคัญของสิทธิผูปวย และการโพสตขอมูลเกี่ยวกับ Social Media ซึ่งคาดหวังวาผลที่ไดจากเวทีดังกลาวจะนำไปความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับมาตรา ๗ รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติของสภาวิชาชีพตางๆตอไป ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ จัด executive review รวมกับสำนักสื่อสารทางสังคม โดยสื่อมวลชนสัมภาษณ เลขาธิการ คสช. เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว ในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๗ และสื่อมวลชนไดนำเสนอหลักการสำคัญของมาตรา ๗ ผานทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ ทีวี และสื่อสังคมออนไลน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. แผนงานการสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสุขภาวะ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.๒.๒. จัดเวทีจุดประกาย “การใชสื่อออนไลนกับการคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคล” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรม
รามาการเดนส ซึ่งไดขอสรุปเพื่อการทำงานตอ ประกอบดวย
๑.๒.๒.๑ ตองศึกษาเรื่องประโยชนของการใชสื่อออนไลน ในประเด็นนี้ ใหกระจาง เพื่อพัฒนาไปสูการสรางความสมดุลที่เหมาะสม
ระหวางประโยชนเพื่อสวนตัว หรือ ประโยชนตอสาธารณะ
๑.๒.๒.๒ ใหมีการสรางความรู ความเขาใจเรื่องนี้ใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร เพื่อการออกกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป
๑.๒.๒.๓ ใหมีการประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกับที่ตองมีกระบวนการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข รวมถึงการสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชน และผูที่จะออกกฎหมายก็ตองเขาใจดวย เพื่อใหทุกอยางออกมาเหมาะ
สม สอดคลองกัน
๑.๒.๒.๔ โซเชียลมีเดียเปนสิ่งที่มีประโยชน แตตองสรางความสมดุลระหวางประโยชนและความเสี่ยง ทำอยางไรจึงจะใช ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีการบริหารความเสี่ยง
๑.๒.๒.๕ เห็นควรใหมีการแกไขมาตรา ๗
อยางไรก็ตามจากประเด็นของการใชโซเชียลมีเดียดังกลาว สช.จึงเห็นควรใหจัดทำประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโซเชียลมีเดียประชาคมสุชน
(พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ) ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการใชประโยชนของโซเชียลมีเดียไดอยางเหมาะสมของพนักงาน สช.
๑.๒.๓. รวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมนำเขาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งไดรางแรก
ชื่อ “มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพในยุคดิจิตอล”และนำเขาสูการประชุมเชิงปฏิบัติการองคกรผูเสนอประเด็นนโยบาย เมื่อวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรมเอบีนา เรียบรอยแลว ซึ่งเรื่องนี้มีสวนเกี่ยวของกับ ๒ ประเด็นหลัก ไดแก เรื่องของการบริหารเทคโนโลยีและเรื่อง
ของกฎหมาย อยางไรก็ตาม ทางแผนงานไดระงับการดำเนินงานในสวนนี้ไปกอน เนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเสนอ ราง
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... เขาสูสภานิติบัญญัติ ดังนั้นจึงไมมีความความจำเปนที่จะพัฒนาเอกสารเรื่อง “มาตรการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลดานสุขภาพในยุคดิจติ อล” เขาสูก ารประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติแลว แตควรมุง การทำงานไปทีก่ ารใหความเห็นตอ ราง พ.ร.บ. ดังกลาว
จะเกิดประโยชนมากกวา
๑.๒.๔. ไดจัดทำขอตกลงเพื่อศึกษา “ปญหาการใชการตีความตามมาตรา ๗ แหงพรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
จัดทำแนวปฏิบัติของสถานพยาบาล” โดยมีศูนยกฎหมายดานสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับไปดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกลาว
จะสิ้นสุดการดำเนินการในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.๓ การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับมาตรา ๘ การจัดทำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ
ประชาชน”
ผลงาน : หลักเกณฑแนวทางการใชสิทธิ
แมวาจะมีผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ แนวทางในเรื่องนี้อยูตามสมควรก็ตาม แตผลการศึกษาที่มีอยูยังขาดการพิจารณารวมกันระหวาง
สภาวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของและยังไมถือเปนมาตรฐานในระดับประเทศ ประกอบกับการทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดการ
เชื่อมโยงการทำงานใหเปนระดับนโยบาย นอกจากนี้ยังขาดระบบการสื่อสารใหประชาชนไดรับรู และเขาใจเรื่องการตรวจสุขภาพที่จำเปนและ
เหมาะสม ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ตองมีการเชื่อมโยงการทำงาน การพัฒนางานวิชาการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธความรูที่ถูกตองสำหรับ
ประชาชน
ดังนั้น มูลนิธิหมอชาวบาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และศูนยนโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเสนอประเด็น นี้เขาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ โดยมีคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ที่มี
รศ.นายแพทยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ เปนประธานพัฒนาเอกสารหลักและมติ และเมื่อไดฉันทมติตอเรื่องนี้ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ แลว จะไดจัดตั้งกลไกการติดตามมติฯ ตอไป ทั้งนี้มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
๑.๓.๑. หลังจากการจัดตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นแลว ไดมีการประชุมคณะทำงานทั้งหมดรวม ๓ ครั้ง โดยมีการประชุมครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผลจากการประชุมทำใหไดเอกสารหลัก และ (ราง) มติเรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ
ประชาชน” เพื่อนำเขาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ในระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และตอมาจึงมีฉันทมติตอเอกสาร
ดังกลาว
ทั้งนี้ ไดมีการรายงานผลการดำเนินงานในชวงกอนการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและ
หนาที่ดานสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แลว
๑.๓.๒. การจัดทำหนังสือ “ตั้งหลัก กอนตรวจ” ๒๐ ถาม-ตอบเรื่องตรวจสุขภาพ เพื่อสื่อสารใหแกประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจพื้นฐาน
ในเรื่องการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน และจากการเผยแพรหนังสือในการประชุมที่เกี่ยวของตางๆ ทำใหสื่อมวลชนสนใจและนำไปเผยแพรตอ
ทางสื่อสิ่งพิมพ รายการวิทยุ และโทรทัศน เชน หนังสือพิมพเดลินิวส ขาวสด ผูจัดการ ชีวจิต และทีวีชองสปริงนิวส
๑.๓.๓. อยู ในระหวางเตรียมการจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามมตินี้

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒ โครงการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาวะในระยะท า ย
ของชีวิต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. กลไกการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร
๒. มีภาคีเครือขายรวมทำงาน

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลงาน : กลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ
ภายหลังจากการจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลว ได
นำเขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งในการประชุมดังกลาว คสช. มีมติเห็นชอบใน
หลักการแผนยุทธศาสตร และใหเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป นอกจากนี้ยังไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และจัดตั้งสำนักงานโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสราง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (สยท.) ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่ทำหนาที่ประสานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังกลาว

๑.๔ มาตรา ๙ วาดวยการวิจัยในมนุษ ย
ผลงาน : หลักเกณฑแนวทางการใชสิทธิ
สืบเนื่องจากมาตรา ๙ ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของหลายหนวยงาน อยางไรก็ตามสาระสำคัญที่ปรากฏ
ในมาตรา ๙ ควรมีแนวปฏิบัติเพื่อการทำงานที่ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ดังนั้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการ
ใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แลว และที่ประชุมมีมติให สช. หารือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดทำ (ราง) พ.ร.บ.การวิจัยในคน พ.ศ. .... กอนที่ วช.จะเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และจากการหารือ
ดังกลาว วช. เห็นชอบที่จะจัดเวทีประชาพิจารณตอรางพรบ.การวิจัยในคน พ.ศ. .... รวมกับ สช. ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑.๕ มาครา ๑๒ และ มาตรา ๘
ผลงาน : มีหลักสูตร/คูมือ/แนวปฏิบัติ/แผนยุทธศาสตร ในดานสิทธิดานสุขภาพ ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๘ จำนวน ๘ เรื่อง ดังนี้ สวนที่
เกี่ยวของกับมาตรา ๑๒
๑. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง
๒. หลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
๓. คูมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
๔. แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผูปวยเด็กระยะสุดทาย
๕. แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยผูใหญ
๖. แนวปฏิบัติ living will สำหรับเด็ก
๗. แผนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ สวนที่เกี่ยวของกับมาตรา ๘ (ดำเนินงานในประเด็นเรื่อง
การตรวจสุขภาพ)
๘. มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ เรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน”

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๑. จัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ราง) พัฒนาศูนยพัฒนาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวมที่สอดคลองกับการทำงานภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนตอการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ โดยไดมีการกำหนดขอบเขตขอมูลสารสนเทศที่สำคัญ
๓ สวนไดแก (๑) ขอมูลที่สอดคลองกับการทำงานภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ (๒) ขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพ และ
(๓) ขอมูลที่เชื่อมโยงกับหองสมุดตางๆ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพแบบมีสวนรวม
๑.๒. แตงตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนมาจากทุกสำนักฯ เพื่อวางแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑.๓. อยูระหวางการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และการทบทวนชุดขอมูล/ฐานขอมูลที่มีอยู โดยไดจัดทำแบบฟอรม ขอบเขตรายการขอมูลสำคัญที่
ตองการจัดเก็บในระบบของศูนยประสานขอมูลสารสนเทศฯ เพื่อจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของแตละสำนักภายในระยะเวลา ๑ เดือน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๕.๒ โครงการสื่อสารองคกร
๑. สื่อสารภายนอกกับภาคีเครือขาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลงาน :
๑. มีภาคีเครือขายยุทธศาสตร ๑.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลภาคีเครือขายภายในสำนักสื่อสารทางสังคม
สำคัญ รับรู เขาใจ มีทัศนคติที่ดีที่
- ปรับลดฐานขอมูลสง นสพ.สานพลัง จำนวน ๑๕,๐๐๐ รายชื่อ
มีตอ สช. หลังจากรวมกิจกรรม ๑.๒ กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ” - เตรียมประชุมหารือกับองคกรภาคี
รอยละ ๘๐
๑.๓ การแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ – สงการดแสดงความยินดีไปยังภาคีเครือขายตามวาระโอกาส ไดแก
๒. ได ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
- ผูทรงวุฒิไดรับรางวัลและใหกำลังใจ
และวัฒนธรรมองคกรผานกิจกรรม
- หนวยงานภาคีเครือขายไดรับรางวัล และครบรอบกอตั้งหนวยงาน
ในรูปแบบตางๆ อยางนอย ๑๐
- เชื่อมสัมพันธหนวยงานภาคีเครือขาย ในวาระโอกาสขึ้นปใหม ไดแก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ครั้ง
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ และหนวยงานสื่อ ฯลฯ

๕.๑ โครงการพัฒนาฐานขอมูล
และศูนยสารสนเทศ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ไดกรอบคิด ความตองการและ
ขอมูลในการบริหารเบื้องตน

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. แผนงานการบริหารจัดการเครือขาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. งานเสริมสรางอัตลักษณองคกร
๓.๑ จัดแสดงนิทรรศการกับภาคียุทธศาสตรและในการประชุมสำคัญวาระตางๆ รวม ๑๐ ครั้ง
- สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาระสุดทายของชีวิต
- สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี
- การประชุมใหความเห็นรางมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๖
- การประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ ๕
- เวทีแลกเปลี่ยน ประเด็นพยาธิใบไมตับ จังหวัดขอนแกน
- ประชุมพัฒนาประชาคมชุมชนลดปจจัยเสี่ยงเหลา บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ และการพนัน ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ณ โรงแรมทีเคพาเลช
- ประชุมวิชาการ การสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๒ “การเดินและจักรยานปฏิบตั ิได ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย”
ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สสส.

๒. องคกรสัมพันธ ผานกิจกรรมตางๆ
เปาหมาย : สงเสริมความสัมพันธและวัฒนธรรมองคกรผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆอยางนอย ๑๐ ครั้ง
ผลงาน :
๒.๑ สนับสนุนกิจกรรมปแหงการจัดการความรู (KM Year)
- ประชาสัมพันธภายในองคกรอยางสม่ำเสมอ ไดแก ทำปายสาระความรู
- ออกแบบสรางสรรคโลโก KM Year ใหเปนเครื่องมือในการสราง brand ในสื่อตางๆ ที่ สช.จะผลิต เชน หนังสือตางๆ ของ สช.
เครื่องแตงกายพนักงาน สติกเกอรติดรถยนต ของที่ระลึกตางๆ
๒.๒ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ ในองคกร – จัดกิจกรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแลว
๒.๓ จัดกิจกรรมสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร – รวมกับงานบุคลากร จัดใหพนักงาน สช. Vote คน สช. ที่มีความสามารถหรือบุคลิกตรงตาม
วัฒนธรรมองคกร
๒.๔ ทำบุญตักบาตรเดือนละครั้ง - ขณะนี้ สช.เปนเจาภาพ ซึ่งไดประชาสัมพันธไปยังองคกรภาคีใกลชิดเขารวม ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมได
รับการตอบรับคอนขางดี มีผูบริหารและพนักงานจาก ๓-๔ องคกรเขารวมอยางสม่ำเสมอ
๒.๕ สื่อสารผาน Face book องคกรอยางสม่ำเสมอ ๓ ครั้งตอสัปดาห
๒.๖ จัดกิจกรรมรวมกับงานบุคลากร ตามวาระโอกาสตางๆ ไดแก เลี้ยงอำลาพนักงาน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๕.๓ โครงการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑. ระบบงานสารสนเทศที่
พั ฒ น า ขึ้ น ต า ม แ ผ น แ ม บ ท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๖) ของ สช. จำนวน ๒๖
ระบบถูกใชงานอยางนอยรอยละ
๕๐ ของวันทำการ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชงานภายในองคกร และบริการพนักงาน สช. ซึ่งไดดำเนินการ
๑.๑ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของเครือขายไรสายภายใน สช. เลื่อนไปดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ จัดหาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแมขายใหพรอมรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ขึ้นตามแผนแมบท ICT ฉบับที่ ๑
๑.๓ จัดหาเครื่องสำรองไฟฟาใหแกเครื่องคอมพิวเตอรสำนักงานและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันความเสียหายแกขอมูลระหวางทำงาน
เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟาดับบอยครั้ง
๑.๔ ดำเนินการตออายุบริการรับประกันตางๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตอเนื่อง
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับงานบุคลากร ไดดำเนินการประสานใหสถาบันพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(BitS Thailand) พัฒนาหลักสูตร โดยกำหนดการจัดอบรมในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๑๕ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี
- สัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ ๔๒ ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ -วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมสิริกิติ์ กทม.
- มัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
- ประชุมวิชาการ R2R ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
- ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
- มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหวางวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
๓.๒ ผลิตวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
- ผลิตสมุดบันทึก ป ๒๕๕๗ สงไปยังภาคีเครือขาย กระเปาผา หมวก
- รวมกับงานบุคลากรออกแบบเครื่องแตงกายพนักงานใหม
- ออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธชื่อองคกรใหม ไดแก ออกแบบ factsheet แนะนำเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ animation clip vdo
แนะนำเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ ออกแบบแฟมกระดาษ สช. ออกแบบนามบัตรใหม
๓.๓ พัฒนาการเสริมสรางอัตลักษณองคกร
- ศึกษาเรื่องการสรางเสริมอัตลักษณองคกรจากขอมูลเดิมและพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญ
- ไดเชิญผูเชี่ยวชาญการสรางเสริมอัตลักษณองคกร มาใหความรูการสราง brand ในการประชุมยุทธศาสตรส่อื
- ไดรางแผนการจัดทำกลยุทธแบรนด สช.

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๑ ระยะที่ ๒
๓.๑ ระบบงานที่แลวเสร็จมากกวา ๙๐% จำนวน ๕ ระบบ ไดแก
๓.๑.๑ ระบบงานตัวชี้วัดในระบบนโยบาย แผนงานและโครงการ
๓.๑.๒ ระบบงานเงินเดือน
๓.๑.๓ ระบบงานบริหารงานสื่อสารทางสังคม
๓.๑.๔ ระบบประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต
๓.๑.๕ ระบบใบลา
๓.๒ ระบบงานที่แลวเสร็จมากกวา ๕๐ % จำนวน ๔ ระบบ ไดแก
๓.๒.๑ ระบบบริหารเครือขายภาคีสุขภาพระหวางประเทศ
๓.๒.๒ ระบบบริหารจัดการแบบฟอรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ ๒
๓.๒.๓ ระบบติดตามและรายงานความกาวหนาแผนงาน กิจกรรม โครงการของเครือขายและสมัชชาผูเ ขารวมดำเนินงานตามขอตกลง ระยะที่ ๒
๓.๒.๔ ระบบบริหารบุคลากร ระยะที่ ๒ (HRD)
๓.๓ ระบบงานจำนวน ๗ ระบบอยูระหวางการพัฒนาซึ่งในจำนวนนี้มี ๔ ระบบที่ตองรอใหระบบอื่นๆ พัฒนาแลวเสร็จกอนจึงจะพัฒนาตอได
เนื่องจากมีการทำงานเชื่อมโยงกัน ไดแก ระบบ E-meeting, ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี, ระบบใหบริการสอบถามขอมูล, ระบบ
สนเทศภูมิศาสตร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร, ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร, ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สำนักงาน
ทั้งนี้ เนื่องจาก ตามสัญญาการพัฒนาระบบฯ ทั้งหมดในระยะที่ ๒ นั้น มีกำหนดเวลาตองแลวเสร็จสงมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
และ สช.ไดอนุมัติใหขยายเวลาสงมอบงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ สช.ไดดำเนินการติดตาม
เรงรัดอยางเปนทางการและไมทางการมาโดยตลอด แตบริษัท โกโค จำกัด ผูรับจางพัฒนาระบบฯ ก็ยังไมสามารถสงมอบงานไดตามเวลาที่กำหนด
สช.จึงมีมติเห็นชอบใหบอกเลิกสัญญาการดำเนินงาน และดำเนินการทางพัสดุ รวมถึงการจัดการใหมีการพัฒนาระบบฯดวยวิธีการที่เหมาะสมตอไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๖.๑ โครงการสนั บ สนุ น การ
จัดการความรูเพื่อการปฏิรูประบบ
สุขภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. มีชุดความรูเพื่อสนับสนุน
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบบมีสวนรวมเพิ่มขึ้นอย างนอย
๕๐ เรื่อง
๒. มีแนวทางการจัดการความรู
ของ สช. และแนวทางการทำงาน
สำคัญอื่นๆ อีกอยางนอย ๓ เรื่อง
๓. มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ที่ เ ป น
ประโยชน ส ำหรั บ การพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบบมี ส ว นร ว ม อย า งน อ ย ๕
หมวด

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๓. เปาหมาย: มีระบบจัดเก็บความรูที่เปนประโยชนสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม อยางนอย ๕ หมวด
ผลงาน:
๓.๑ มีการตั้งคณะทำงานทรัพยสินทางปญญา ของ สช.
๓.๒ มีการตั้งคณะทำงานสนับสนุนหนังสือและสื่อวิดีทัศน ซึ่งมีการประชุมเพื่อจัดระบบผลิตและจัดเก็บความรู และสื่อตางๆ

๒. เปาหมาย: มีแนวทางการจัดการความรู ของ สช.และแนวทางการทำงานสำคัญอื่นๆ อีกอยางนอย ๓ เรื่อง
ผลงาน:
๒.๑ มีการประกาศนโยบาย ป ๒๕๕๗ ปแหงการจัดการความรู
๒.๒ จัดเวทีจัดการความรู ในรูปแบบ ไดแก Learning session และเวที we can doเรียนรูรวมกัน สลับกันทุกเดือน
๒.๓ ได (ราง) ตนฉบับเอกสาร “ธรรมนูญสุขภาพ...พลังของชุมชนกำหนดอนาคตตัวเอง” เรียบรอยแลว และเตรียมพัฒนาเปนเอกสาร
แนวปฏิบัติ (Guideline) เพื่อสื่อสารและเปนเครื่องมือทำงานตอไป
๒.๔ ได (ราง) เอกสารแนวทางการจัดการความรูของ สช. (Guideline KM)
๒.๕ ได (ราง) แนวทางการตรวจสุขภาพ

๑. เปาหมาย: มีชุดความรูเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม อยางนอย ๕ เรื่อง
ผลงาน:
๑.๑ ไดเอกสารหนังสือ “เลาใหลึก ๓”
๑.๒ ไดเอกสารหนังสือ “เลาใหลึก ๔”
๑.๓ ไดเอกสารหนังสือ “หนึ่งฟาทะเลเดียว”
๑.๔ ไดเอกสารหนังสือ “ความจริงตระกูล ส.”
๑.๕ ไดเอกสารหนังสือ “ยอนรอยปฏิรูป”
๑.๖ อยูระหวางตรวจสอบเอกสารตนฉบับบทเรียนกรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ตรัง และอุดรธานี
๑.๗ รับตนฉบับเอกสารวิชาการถอดบทเรียนจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (๓ กรณี)
๑.๘ อยูระหวางตรวจสอบตนฉบับวีดิทัศน “อิฐกอนหนึ่ง”
๑.๙ ดำเนินการจัดจางทำเอกสาร “นิยามศัพท สช.”

๖. แผนงานการจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๖. เปาหมาย : สนับสนุนการจัดการความรูของเครือขาย
มีชุดความรูเพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมเพิ่มขึ้น อยางนอย ๕๐ เรื่อง หนังสือทุกเรื่องที่ผลิตหรือสนับสนุนการผลิตโดย
สช.ถูกรวบรวมจัดเก็บในหองสมุด ๑๐๐ ป เสมพริ้งพวงแกว และมีแหลงรวบรวมจัดเก็บ สืบคน และเรียนรูขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร
สุขภาพไทยที่เปนระบบ ไดมาตรฐาน
ผลงาน:
๖.๑ สนับสนุนงานหองสมุด ๑๐๐ ป เสม พริ้งพวงแกว
๖.๒ จัดระบบสงขอมูลและตนฉบับหนังสือของ สช. ใหจัดเก็บและสามารถสืบคนไดจากหองสมุด ๑๐๐ ป เสมพริ้งพวงแกว แลวทั้งหมด
๖.๓ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานหอจดหมายเหตุ ฯ (ตึ ก ๑๐ ชั้ น สถาบั น บำราศนราดู ร ) และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
หอประวัติศาสตรสุขภาพ

๕. เปาหมาย: มีหนังสือเพื่อใชในการเผยแพรความรูหรือสื่อสารงานของ สช. อยางนอย ๕ เรื่อง
ผลงาน :
๕.๑ รับตนฉบับเอกสารวิชาการถอดบทเรียนจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (๓ กรณี) รอพัฒนาเปนรูปเลมที่อานงายตอไป
๕.๒ อยูระหวางตรวจสอบเอกสารตนฉบับบทเรียนกรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ตรัง และอุดรธานี
๕.๓ หนังสือ “เลาใหลึก ๓”
๕.๔ หนังสือ “เลาใหลึก ๔”
๕.๕ หนังสือ “ความจริงตระกูล ส”
๕.๖ หนังสือ “ยอนรอยปฏิรูป”
๕.๗ หนังสือ “หนึ่งฟาทะเลเดียว”
๕.๘ มีการดำเนินการจัดทำเอกสาร “นิยามศัพท สช.”
๕.๙ (ราง) ตนฉบับเอกสาร “ธรรมนูญสุขภาพ...พลังของชุมชนกำหนดอนาคตตัวเอง” เรียบรอยแลว และเตรียมพัฒนาเปนเอกสารแนวปฏิบัติ
(Guideline) เพื่อสื่อสารและเปนเครื่องมือทำงานตอไป
๕.๑๐ (ราง) แนวทางการตรวจสุขภาพ
๕.๑๑ ดำเนินการจัดพิมพหนังสือชุด กอ-ราง-สราง-เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จาก ๖ กรณีศึกษา

๔. เปาหมาย: มีเรื่องเลาจากประสบการณการทำงานของบุคลากร สช. อยางนอย ๑๐๐ เรื่อง
ผลงาน: อยูระหวางการเก็บรวบรวมจากบันทึกเรื่องเลาจากการทำงาน และการจัดเวทีจัดการความรู (we can do) ของ สช.

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๗. เปาหมาย : การสนับสนุนการจัดประชุมวิชชาการ : ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอการ ๙ ป สช.
ผลงาน :
๗.๑ คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป สช. มี นายแพทยมงคล ณ สงขลา เปนประธาน โดยคณะกรรมการฯ ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น ๓ คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู และคณะ
อนุกรรมการจัดการประชุมนานาขาติ
๗.๒ ไดมีการประชุมเตรียมการคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ในชวงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๗ การประชุม
คณะกรรมการฯ อยางเปนทางการแลว ๑ ครั้ง มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ ๒ ครั้ง และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการ
พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู ๒ ครั้ง มีการจัดทำรางกำหนดการประชุมฯ และกิจกรรมตางๆ ภายในงานแลว เพื่อประสานกลไกที่เกี่ยวของใน
การเตรียมการจัดประชุมฯ ตอไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑.พัฒนายุทธศาสตรและแผนการสื่อสารทางสังคมเพื่อดำเนินการสื่อสารตามยุทธศาสตร ดวยวิธีใหมๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ผลงาน
๑.๑. โครงการกฎทอง ๕ ขอ ของการตรวจสุขภาพ
๑.๑.๑ ผลิตเนือ้ หาเพือ่ นำเสนอในบูธงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครัง้ ที่ ๔๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีกจิ กรรมตรวจสุขภาพ
ภายในงาน
๑.๑.๒ ดำเนินการประสานความรวมมือกับนิตยสารชีวจิต นิตยสารสุขภาพอันดับ ๑ ของประเทศ จัดกิจกรรม ตั้งหลัก กอนตรวจ เผยแพร
ขาวประชาสัมพันธ ในสื่อตาง และลงโฆษณาผานเว็บไซตนิตยสารในเครืออมรินทรชวง สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑.๑.๓ ดำเนินการประสานความรวมมือกับนิตยสาร Health Today ประชาสัมพันธสงเสริมงานมติ นโยบายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม
สำหรับประชาชน

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๗.๑ โครงการสื่อสารทางสังคม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. องคกรภาคีเครือขาย รอยละ
๖๐ รูจ กั เขาใจ และยอมรับพันธ
กิ จ และเครื่ อ งมื อ ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ
๒. องคกรภาคีเครือขายหลัก
ดานสื่ออยางนอยรอยละ ๔๐ เขา
มามีสว นรวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ

๗. แผนงานการสื่อสารทางสังคม

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. ผลิตและพัฒนาสื่อหลัก
ผลงาน
๓.๑ ผลิต นสพ.สานพลัง ๑๑ ฉบับ
๓.๒ ผลิตขาว จำนวน ๙๖ชิ้น ผลิตบทความ จำนวน ๒๔ ชิ้น ขอมูลสำหรับสื่อมวลชน (Factsheet) ๒๒ ชิ้น
๓.๓ จัดแถลงขาว/เสวนาสื่อมวลชน
๓.๓.๑ สช.เจาะประเด็น ๔ ครั้ง
๓.๓.๑.๑ สื่อในยุคทีวีดิจิทัล สรางสุขหรือทุกขภาวะ
๓.๓.๑.๒ Restart ประเทศไทย ภาพอนาคตสุขภาพไทย
๓.๓.๑.๓ มหันตภัยเด็กอวน โรคแหงอนาคต
๓.๓.๑.๔ สานพลัง สรางสุขภาวะ เขตคุมครองสิ่งแวดลอมแมตาว
๓.๓.๒ แถลงขาว ๗ ครั้ง
๓.๓.๒.๑ ๔ แนวทางปฏิรูป ”ขามมิติความขัดแยง รวมหาทางออกประเทศไทย”
๓.๓.๒.๒ พลังภาคประชาชน – ทางออกประเทศไทย – ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
๓.๓.๒.๓ แถลงขาวเลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖
๓.๓.๒.๔ แถลงขาวสรุปมติสมัชชาสุขภาพฯ

๒. ดำเนินงานรวมกับองคกรภาคีเครือขายหลักดานสื่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ผลงาน
๒.๑ จัดกิจกรรม Campus Tour เพื่อขับเคลื่อนโครงการการจัดการปญหาการฆาตัวตาย การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ..ไมคิดสั้น)
การจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพธุรกิจสุราและยาสูบ (ชะลอดำเนินการ)
๒.๒ จัดกิจกรรม Press Tour / Press Visit จัดแลว ๒ ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ และ ๙-๑๐ มิถุนายน) ประเภทรางวัล ๑ กรณี ลงพื้นที่
อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสื่อมวลชนรวม ๗ สำนัก และประเภทรางวัล ๑ พื้นที่ ธรรมนูญตำบลเปอย อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ มีสื่อเขารวม ๑๓ สำนัก)
• ธรรมนูญอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประเภทรางวัล ๑ พื้นที่ มีสื่อมวลชนรวม ๑๒ สำนัก
• สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ประเภทรางวัล ๑ จังหวัด มีสื่อมวลชนรวม ๑๒ สำนัก

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๗. จัดทำฐานขอมูลสื่อมวลชน เพื่อวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาฐานขอมูลสื่อมวลชน เรียบรอยแลว
๗.๑ จัดจางวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากฐานขอมูลเครือขายสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค
- เพื่อวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ชองทางการเขาถึง การรับทราบ และความตองการขอมูล ขาวสารของสำนักงาน จากฐานขอมูล
เครือขายสื่อมวลชน และจัดประเภทพรอมปรับปรุงฐานขอมูลของสื่อมวลชนใหเหมาะสม

๖. กองบรรณาธิการ
๖.๑ ผลิตบทความลงสานพลัง ๑๐ ชิ้น พรอมชวยตรวจและ Rewrite บทความในสานพลัง ๖ ฉบับ
๖.๒ เขียน/เรียบเรียงบทความลง อปท.นิวส ๕ ชิ้น
๖.๓ เขียนบทความลง คม ชัด ลึก ๒ ชิ้น และสื่ออื่นอีก ๑ ชิ้น
๖.๔ บริหารจัดงานงานหนังสือ ๕ เลม (ประสาน, หาขอมูล, สัมภาษณ, รวบรวม, เรียบเรียง, rewrite และ จัดหา OS)
๖.๔.๑ ตั้งหลัก กอนตรวจ ๒๐ ถามตอบ เรื่องตรวจสุขภาพ (สัมภาษณ, รวบรวม และเรียบเรียงราง ๑)
๖.๔.๒ แนวทางปฏิบัติสำหรับการไปทำงานตางประเทศของพยาบาลไทย (ประสานจัดหา OS, เรียบเรียง และ rewrite)
๖.๔.๓ รายงานประจำป ๒๕๕๕ (รวบรวม, เรียบเรียง, หารูป และจัดหา OS ราง ๑)
๖.๔.๔ หนังสือถอดบทเรียนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด อุดรธานี ( Edit ราง ๑)
๖.๕ ติดตอประสานงานกับผูออกแบบ รานหนังสือออนไลน

๕. งานผลิตหนังสือและสื่อใหม คทง.หนังสือฯ เพื่อดูแลงานผลิตหนังสือและสื่อใหม มีการประชุมแลว ๕ ครั้ง มีแผนการผลิตหนังสือของ สช. ได
รางแนวปฏิบัติการผลิตหนังสือของ สช.

๔. สนับสนุนการเผยแพรใน อปท. นิวส ๑๐ ครั้ง ขาวเพิ่มเติม ๑๔ ครั้ง

๓.๓.๒.๕ แถลงขาว สช.ชวนปฏิรูปสุขภาพ บนวิถีความปรองดอง (วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓.๓.๒.๖ แถลงขาว การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (วนที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)
๓.๓.๒.๗ แถลงขาว ความคืบหนาการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗)
หมายเหตุ รายการที่ ๓.๓.๒.๒-๓.๓.๒.๔ ใชงบประมาณของ สสช.
๓.๓.๓ Executive Interview จำนวน ๑๑ ครั้ง

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๘. ประเมินผลสื่อสารทางสังคมและสื่อสารองคกร
ผลงาน :
๘.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของหนังสือพิมพสานพลัง ปฏิรปู ระบบสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทราบและปรับปรุง
๘.๑.๑ ความสม่ำเสมอของการไดรับหนังสือพิมพสานพลัง
๘.๑.๒ รูปแบบของหนังสือพิมพสานพลังที่ตองการรับ
๘.๑.๓ ความเหมาะสมของเนื้อหา
๘.๑.๔ ความนิยมในแตละคอลัมน
๘.๑.๕ ความเหมาะสมของรูปเลม
๘.๒ จัดจางทำประเมินผลการสื่อสารทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ
และการมีสวนรวมในบทบาทภารกิจของ สช. ของภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และภาคีเครือขายหลักดานสื่อ ดังนี้
๘.๒.๑ รอยละของภาคีเครือขายที่เขารวมการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ ๒๕๕๖ มีความรู ความเขาใจ และจดจำบทบาท
ภารกิจของ สช.ไดเปนอยางดี
๘.๒.๒ รอยละของภาคีเครือขายหลักดานสื่อมีสวนรวมในการมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ มีสวนรวม
๘.๒.๓ ความพึงพอใจของภาคีเครือขายตอเว็บไซดสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ

- เพื่อใช ในการสืบคนขอมูลสื่อมวลชน เพื่อประสานงานเผยแพรการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดตรงกับ
เนื้อหาที่ตองการสื่อสาร
- เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนใหเหมาะสม ตรงตามกลุมเปาหมาย ไดผลรายงานการศึกษาวิเคราะห
๑ ฉบับ นำไปสงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธเผยแพร ในปถัดไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๗.๒ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพลังสื่อในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
การสื่ อ สารทางสั ง คมของภาคี ผลงาน :
เครือขาย
๑.๑ จัดทำขอตกลงและติดตามความคืบหนาการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพลังสื่อในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีสวนรวม ๔ จังหวัด (เพชรบูรณ ขอนแกน เชียงใหม ตรัง)
๑. สื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน
๑.๒ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือขายสื่อชุมชนและทองถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม จำนวน ๓ ครั้ง
รอยละ ๖๐ ที่ผานกระบวนการ

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑.๓ สำรวจขอมูลพื้นฐาน ชองทางการสื่อสารทางสังคม และความคิดเห็นตอการเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติของอาสาสมัครแลกเปลี่ยน
เรียนรูพลังสื่อที่เขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
๑.๔ ไดคูมือเทคนิคการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ เลม

พั ฒ นาศั ก ยภาพแล ว สามารถ
สื่อสารกระบวนการPHPP ได
๒. องคกรภาคีเครือขาย และ
สื่ อ ท อ งถิ่ น /สื่ อ ชุ ม ชน ร ว มใช
ประโยชนสถานีวิทยุและโทรทัศน
สุขภาพแหงชาติ เปนสัดสวนอยาง
น อ ยร อ ยละ ๔๐ ของเนื้ อ หาใน
เว็บไซต
๓. ประชาชนทั่วไปรูจักและใช
ประโยชน เว็บไซต สช. เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ ๑๐

๓. สนับสนุนสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
ผลงาน:
๓.๑ สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการ
๓.๒ พัฒนา concept paper เพื่อการเขียนการจัดทำ TOR โครงการ (สำหรับ ๑๒ พื้นที่เปาหมาย)
๓.๓ สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการฯ ๒ พื้นที่ ไดแก
๓.๓.๑ สมัชชาสุขภาพทางอากาศระดับตำบล ไดแก พื้นที่ ตำบลทาขาม อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๓.๓.๒ สมัชชาสุขภาพทางอากาศระดับจังหวัด ไดแก พื้นที่ จังหวัดหาดใหญ
๓.๔ พัฒนารูปแบบการดำเนินการสมัชชาสุขภาพทางอากาศที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ โดยมีขอสรุป ในสวนของสมัชชา
สุขภาพทางอากาศระดับจังหวัดวา จะเปนการดำเนินการควบคูกับการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและหนุนเสริม
ซึ่งกันและกัน

๒. พัฒนาศักยภาพสื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน
ผลงาน :
๒.๑ ประสานงานเครือขายเพื่อเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูเทาทันการสื่อสารยุค
ดิจิตอล : สื่อสารทางสังคมอยางไร ใหโดนใจและมีสาระ” – กำหนดจัดงานเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๗)
๒.๒ ประสานงานเครือขายและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการใชสื่อชุมชนและทองถิ่นเพื่อการเสริมสรางนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
๒.๓ สำรวจชองทางการสื่อสารและวิเคราะหขอมูลความตองการการเสริมศักยภาพดานการสื่อสารของผูเขารวมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๔ พัฒนารางหลักสูตรการอบรมเสริมศักยภาพการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม บนพื้นฐานขอมูล
เรื่องชองทางการสื่อสารและความตองการเสริมศักยภาพการสื่อสารของพื้นที่เปนหลัก
๒.๕ ประสานแกนนำระดับภาคในการกำหนดคุณสมบัติของผูเขารวมและเลือกพื้นที่ที่จะเขารวมโครงการอบรมเสริมศักยภาพฯ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. การพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติเพื่อรองรับการสนับสนุนการดำเนินงานของสื่อทองถิ่นชุมชน
ผลงาน :
๔.๑ สงเสริมการประชาสัมพันธ ขอมูลจากสวนกลาง ( top - down information) และ ขอมูลจากทองถิ่น (regional information) เพื่อใหเกิด
การเดินทางของขอมูล ระหวางเครือขาย โดยมีแหลงขอมูลจากสวนกลางเปนสวนสนับสนุน โดยผานเครื่องมือ อยาง Healthstation Digest (ขอมูล
เชิงรายละเอียด ) และ Facebook Healthstation (ขอมูลเชิงยอ)
๔.๒ จำนวนการกด Like ผาน ทาง Facebook Healthstation อยางตอเนื่อง เพิ่มจำนวนการเขามาหาขอมูลผาน เว็บไซต Healthstation
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ๑๕% ในชวงเดียวกันของปกอน ป พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๓ พัฒนารูปแบบการนำเสนอการประชุม และเสวนา ใหมีความกระชับ และนาสนใจขึ้นโดยผานการตัดตอและใช Caption Graphic ดวยการ
ขึ้นคำที่นาสนใจ คำเฉพาะ หรือ เนื้อหาที่เราตองการเนนย้ำ ใหเปนตัวอักษรประกอบภาพ
๔.๔ บันทึกวีดีโอ บทสัมภาษณภาคีเครือขายที่เขามารวมงานเพิ่มขึ้น นำไปเผยแพรผานเว็บไซต และทำการสงตรงใหผูถูกสัมภาษณ
๔.๕ ทำการถายทอดสดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งหมด ๕ ชอง และ
ทำการตัดตอเพื่อใหรับชมยอนหลังแลวเสร็จในวันนั้น
๔.๖ เปนพี่เลี้ยงใหทางทีมวิทยุชุมชนที่เขามาถายทอดสด
๔.๗ มีนักขาวสุขภาวะ ๑๙ คน ปจจุบันเพิ่มเปน ๒๖ คน โดยพื้นที่ภาคอีสานมีมากที่สุด
๔.๘ การพัฒนาในเชิงคุณภาพ เนื่องจาก นักขาวสุขภาวะบางสวนไดผานการอบรม นนส. จึงทำใหเขาใจและมีความชำนาญเดิมในเรื่องพื้นที่และ
เนื้อหาอยูแลว การประเมินจึงดูหลักใหญๆ ทางเทคนิคในการจัดรายการ ผูรวมรายการจากภาคสวนตาง (มีความหลากหลาย) และเนื้อหาที่
เกี่ยวของตอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
๔.๙ การพัฒนาหนาแสดงวีดิโอในหนาแรก (Streaming Video) จากเดิมหนาแสดงผลเปนระบบ window player ซึ่งตอง update plugin บอย
ครั้ง จึงทำใหหลายเครื่องไมเห็นภาพบนจอวีดิโอหนาแรก จึงทำการปรับปรุงมาใชการแสดงผลแบบ Flash ซึ่งมีขอดีคือ ภาพคมชัดกวา ไมมีปญหา
เรื่องตองมาทำการปรับปรุง และสามารถรับชมผานมือถือได
๔.๑๐ การจัดทำระบบผังรายการ ประจำเดือน ในรูปแบบ Theme
สืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบการแสดงหนาวีดีโอ ซึ่งปรากฏเปนหนาแรกของเว็บไซต ทางทีมงานไดจัดทำผังรายการในลักษณะของ theme
โดยใชวธิ นี ำเสนอแบบ Playlist ความหมายคือ ในแตละเดือนกลุม รายการทีน่ ำเสนอ จะมีความเกีย่ วเนือ่ งกัน เปนประเด็นในแตละเดือนซึง่ ใชหลักการ
ในการคัดเลือก Theme เชน เครื่องมือของ สช ผลงานของภาคีเครือขาย เหตุการณเดนที่นาสนใจ เปนตน โดยแผนตอมาเราจะมีเครื่องมือในการ
วัดทัศนคติของผูชมตอไป ในสวนของ playlist ผูเขาชมสามารถเลือกรับชมรายการจากผังรายการไดเอง โดยไมมีขอจำกัดเรื่องตารางเวลา ยอดรวม
ผูเขามาชมเว็บไซตเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน (ไตรมาส ๒) ๒๑,๖๖๑ เทียบกับ กรกฎาคม ถึง กันยายน (ไตรมาส ๓) ๓๖,๐๙๑ เพิ่มขึ้น ๖๖%

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. การสื่อสารทางสังคม (Website , Social Network และ Application) ตางๆ ของ สช.
๕.๑ ประชุมกองบรรณาธิการเว็บไซตแลว ๗ ครั้ง
๕.๒ จัดทำแผนผังโครงสรางเว็บไซต (Sitemap) www.nationalhealth.or.th
๕.๓ ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดจางทำเว็บไซต www.nationalhealth.or.th
๕.๔ พัฒนาโครงสรางเว็บไซต www.samatcha.org
๕.๕ จางจัดทำและเปลี่ยนแปลงเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (www.nationalhealth.or.th) ตามแผนผังโครงสรางเว็บไซต
ในขอ ๒
๕.๖ ทำการ update ขอมูลบนเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (www.nationalhealth.or.th) อยางตอเนื่อง
๕.๗ ทำการปรับปรุงหนาแรกเว็บไซตสมัชชาสุขภาพ (www.samatcha.org) ตามวัตถุประสงคการใชงาน
๕.๘ ทำการ update ขอมูล บนเว็บไซตสมัชชาสุขภาพ (www.samatcha.org)
๕.๙ ทำการปรับปรุงการทำงานของ server ในสวนของ software ที่ ใหบริการเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๑๒
URL
๕.๑๐ ติดตั้งเว็บเพจและ config ใหเว็บเพจทำงานไดถูกตองเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
๕.๑๑ ติดตั้งเว็บไซตและแกไข code พรอม config ใหเว็บไซตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ สามารถใชงานได
๕.๑๒ ทำการซอมบำรุงเว็บไซตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ เพื่อใหสามารถกลับใหบริการได และทำให server กลับมา
ใชงานไดตามปกติ
๕.๑๓ ทำการประชาสัมพันธผานชองทางสื่อสาธารณะตางๆ ไดแก FB nationalhealth.or.th FB เครือขายสมัชชา SMS ทำ Banner ในงาน
ของ สช.

๔.๑๑ การพัฒนาหนาแสดง วิทยุออนไลน (www.healthstation.in.th/radioonline) และ รูปแบบเชนเดียวกันกับหนาแสดงผลวีดีโอในหนาแรก
ระบบการถายทอดเสียงเปนระบบเกาจึงไดมีการปรับปรุงในเชิงเทคนิค การรูปแบบการนำเสนอให สอดคลองกับการจัดทำผังรายการที่เปน theme
๔.๑๒ การพัฒนา E-newsletter Healthstation Digest จากเดิม Healthstation Digest E-newsletter ไดเริ่มทำการสงตั้งแตมิถุนายน ๒๕๕๖
จนถึง ฉบับที่ ๕๘ ทางทีมงานไดหยุดทำการปรับปรุงเพื่อใหเทคนิคในการจัดสง และการจัดการมีประสิทธิภาพมากกขึ้น โดยไดเริ่มทำการ pilot run.
ในสัปดาห ที่ ๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. พัฒนากรอบทิศทางความรวมมือระหวางประเทศของ สช.
๑.๑ จัดประชุม คณะทำงาน ครั้งที่ ๑/๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนและหารือแนวทางการดำเนินงานแผนงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ
๑.๒ หารือกับแผนงานพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะดานการสรางเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ (TGLIP) เรื่องแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือขายสุขภาพดาน HPP / HiAP ผลการหารือนำไปสูการพัฒนาโครงการเรื่องนี้ตอไป
๑.๓ มีการจัดโครงสรางการทำงานใหมดานงานตางประเทศขององคกร เพื่อใหงานตางประเทศเปนสวนหนึ่งของทุกสำนัก คณะทำงานใหมมี
ผูแทนจากสำนักตางๆเขารวม และไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗, ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๑.๔ จัดทำโครงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ดานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ แลวเสร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางความรวมมือระหวางประเทศ-ของ สช โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะทำงานพัฒนาความรวมระหวาง
ประเทศ

๘.๑ โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ย
และความรวมมือระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. กรอบทิศทางความรวมมือ
ระหว า งประเทศ ของ สช.ที่
รวมพัฒนากับภาคียุทธศาสตร
๒. กิ จ กรรมหรื อโครงการที่
เกิดจากความรวมมือกับภาคีเครือ
ขายระหวางประเทศ อยางนอย ๑
เรื่อง
๓. สช.และเครือขายไดรับการ
พัฒนาศักยภาพอยางนอย ๑๐ คน

๒. พัฒนาและสรางความรวมมือระหวางประเทศ ของ สช.
๒.๑ วางแผนและเตรียมการจัดงาน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย
กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ
๒.๑.๑ ประสานเชิญองคปาฐก ๒ ทาน เพื่อกลาวปาฐกถาปดและเปด คือ Dr. Irohira Tetsuro แพทยชนบทจากโรงพยาบาล Saku
Central Hospital ประเทศญี่ปุน และ Dr. Michael Sparks ประธาน International Union of Health Promotion and Education (IUHPE)
ประเทศออสเตรเลีย
๒.๑.๒ ประสานจัดประชุมวิชาการเรื่อง บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเทศไทย บราซิล และยูกันดา โดยมีวิทยากรจาก
ประเทศไทย บราซิล ยูกันดา รวมทั้งผูแทนจากองคการอนามัยโลก และ USAID เขารวม
๒.๑.๓ ประสานเชิญและเตรียมจัดปฐมนิเทศใหกับภาคีเครือขายตางชาติที่เขารวมงานเรื่องกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๘. แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ
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๒.๑.๓.๑ สช ไดรับเชิญจากบริษัท Allen & Clarke ประเทศนิวซีแลนด ใหจัด session นำเสนอเรื่องกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ผานกรณีศึกษาจากมติการแกปญหาวัยรุนกับการตั้งครรภไมพรอม ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ของ United Nations Population Fund (UNFPA)
จาก ๑๐ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มัลดีฟ อินเดีย ศรีลังกา ภูฎาน จีน มองโกเลีย อิหราน ในการประชุมของ Asia and
Pacific Regional Workshop เรื่อง Upstream Policy Engagement ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ การนำเสนอครั้งนี้ ถือเปนการนำเสนอเรื่อง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติใหกับกลุมเปาหมายใหมที่นอกเหนือจาก WHO
๒.๑.๓.๒ เนื่องจากมีการเลื่อนจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ออกไปอยางกะทันหัน งานตางประเทศไดจัดกิจกรรมใหกับองคปาฐก
วิทยากร และผูเขารวมประชุมตางชาติ ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแลว ๒ กิจกรรม คือ
(๑) การศึกษาดูงานที่อาวอุดม ชลบุรี เพื่อเรียนรูเรื่องธรรมนูญสุขภาพและ Community driven HIA ในวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๗
(๒) การจัดประชุมเรื่อง Different Roads to Wellbeing Society เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการสรางสังคม
สุขภาวะในประเทศตางๆ ไดแก ประเทศญี่ปุน ที่เนนการพึ่งตัวเองดานสุขภาพของ Saku Central Hospital ประเทศออสเตรเลีย ที่เนนเรื่อง Health
Promotion ประเทศยูกันดา
๒.๑.๓.๓ พัฒนาและสงขอเสนอโครงการ เรื่อง “การสรางเสริมความเขมแข็งของกระบวนการมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพ”
ใหกับ International Health Policy Program (IHPP) โดยขอเสนอดังกลาว เปนสวนหนึ่งของโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย ในนาม
สำนักงานพัฒนาความรวมมือ เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กับประเทศญี่ปุน ในนาม Japan International Cooperation Agency (JICA)
๒.๑.๓.๔ คณะกรรมการจัดประชุม ๙ ป สช ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งมี นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
เปนประธาน และมีกรรมการทั้งจากองคกรในประเทศเทศและระหวางประเทศเขารวม คณะอนุกรรมการชุดนี้ ไดมีการประชุมครั้งแรกในวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อวางทิศทางการทำงาน โดยจะใชการประชุมนานาชาติ PMAC ๒๐๑๕ เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม รวมทั้งแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลไกกำหนดนโยบายดานสุขภาพระดับโลก
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรใหจัด Side Meeting, Parallel Session, Field Trip และ Exhibition ใน PMAC ๒๐๑๕
๒.๑.๓.๕ นายแพทยอุกฤษฏ มิลินทางกูร ประชุมหารือกับ Mrs. Shiori Ui ผูประสานงานอาวุโสของ Asian Health Institute (AHI) ซึ่ง
เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพและการพัฒนา ของประเทศญี่ปุน เรื่องความเปนไปไดในการพัฒนาความรวมมือระหวาง สช กับ AHI ในการ
พัฒนาศักยภาพดานกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใหกับศิษยเกา AHI ในประเทศเอเชีย ในการนี้ งานตางประเทศ
รวมกับ สปพ จึงไดจัดกิจกรรมพา Mrs.Shiori Ui ศึกษาดูงานเรื่อง Health System Governance ไดแก สมัชชาสุขภาพจังหวัด และธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ ที่จังหวัดตรัง ระหวางวันที่ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
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๓. พัฒนาศักยภาพ สช.และเครือขายดาน PHPP
๓.๑ ผูบริหารและบุคคลากร สช. (นายแพทยอุกฤษฏ มิลินทางกูร และ น.ส.ศิริธร อรไชย)ไดรับเชิญใหเขารวมและนำเสนอเรื่องการปฏิรูป
ระบบสุขภาพและสมัชชาสุขภาพ ในการประชุม Indian-AHI Alumni Reunion Meeting 2013 ณ ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓.๒ ผูบริหารและบุคคลากร สช. (นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา และดร.ทิพิชา โปษยานนท) ไดรับเชิญเขารวมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำ
The Health in All Policies Framework for Country Action and checklists for practical guidance จัดโดยองคการอนามัยโลก ที่ประเทศ
สวิสเซอรแลนด ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓.๓ ผูบริหารและบุคคลากร สช. จำนวน ๓ ทาน (นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ นายแพทยประจักษวิช เล็บนาค และ น.ส.ณนุต มธุรพจน)
เขารวมประชุม International Association for Impact Assessment (IAIA) Conference 2014 เพื่อศึกษางานและทิศทางการประเมินผลกระทบ
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งทำความรูจักและสรางเครือขายกับนักวิชาการดาน HIA ในประเทศตางๆ การประชุมดังกลาวจัดขึ้นที่ประเทศชิลี ระหวาง
วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
๓.๔ ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ (นายเจษฎา มิ่งสมร) และผูบริหารของ สช. (นายแพทยอุกฤษฏ
มิลิน ทางกูร) เขารวมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๗ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนมติเรื่อง Contributing to social and economic
development: sustainable action across sectors to improve health and health equity และมติเรื่อง Strengthening of palliative care as a
component of integrated treatment throughout the life course ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีเมืองเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนด
๓.๕ ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ ๒๕๕๖ (ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา) และบุคลากรของ สช. (ดร.ทิพิชา
โปษยานนท) เขารวมประชุมขององคการอนามัยโลก เรื่อง Expert Consultation on “Intersectoral Action on Health, a path for policymakers to implement effective and sustainable action on health” เพื่อใหขอคิดเห็นตอองคการอนามัยโลกในการขับเคลื่อนเรื่องความรวมมือ
ของทุกภาคสวนดานสุขภาพ ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุนทั้งนี้ ผูแทนไทยไดแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่อง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติใหที่ประชุมไดรับทราบ
๓.๖ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (นายแพทยวิพุธ พูลเจริญ) และผูบริหารของ สช.
(นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร) เขารวมประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุขของอาเซียน (Senior Official’s Meeting on Health
Development: SOMHD) ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานความกาวหนาของ ASEAN Focal Point
on HIA
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๔. ผลิตและเผยแพรสื่อภาษาอังกฤษ
- จัดทำ E-newsletter เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ใน เว็บไซตภาษาอังกฤษ ของ สช.ใหกับภาคีเครือขายตางประเทศ จำนวน ๗๑๙ คน ไดรับ
ทราบขาวสารและความเคลื่อนไหว พรอมทั้งเผยแพรมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เปนประโยชน ในวงกวาง กำหนดออกทุก ๒ เดือน โดยมีจำนวน
ผูชมเว็บไซตสูงสุดอยูที่ ๓,๙๗๖ ครั้ง

นอกจากนี้ นายแพทยอุกฤษฏ มิลิน ทางกูร ไดรวมเปนคณะผูแทนไทยในการประชุม SOMHD Work Group on Post 2015 Health
development Agenda เพื่อกำหนดประเด็นทางสุขภาพ หลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ และหารือขอเสนอในการปรับโครงสรางกลไกของ SOMHD และกลไก
ดานสุขภาพอื่นๆในอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การประชุมดังกลาว จัดขึ้นระหวางวันที่ ๕-๖
มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพ
๓.๗ นายจารึก ไชยรักษ น.ส.ปรางทิพย เนตรนอย และ น.ส. ณนุต มธุรพจน รวมกันเขียนบทความเรื่อง The Quest of Public Participation
in Thailand เนื้อหาเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ลงตีพิมพ ใน AHI Newsletter ฉบับที่ ๙๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเผยแพร ใหกับศิษยเกา
AHI กวา ๒๐ ประเทศในเอเชีย
๓.๘ อยูระหวางการพัฒนาโครงการศึกษาดูงานเรื่อง governance ที่ประเทศญี่ปุน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๙.๑. โครงการสนั บ สนุ น การ ๑. บริหารจัดการการประชุม คสช. เพื่อใหมีการดำเนินงานตามหนาที่และอำนาจที่กำหนดไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ดำเนินงานของ คสช. และ คบ. ผลงาน จำนวน ๔ ครั้ง (เปาหมาย ๓ ครั้ง)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
๑. คสช. และ คบ. ทำหนาที่ได
(๑) รับทราบผลการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๓ (๖) ทดแทนตำแหนงที่วางลง
ครบทุ ก มาตราตามหน า ที่ แ ละ
(๒) รับทราบรายงานสรุปสานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๗
อำนาจที่ ก ำหนดไว ใ น พ.ร.บ.
(๓) รับทราบผลการประชุมวิชาการ “การคาระหวางประเทศและสุขภาพ” ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) รับทราบขอเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒. คสช. และ คบ. มีความพึง
(๕) รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) รับทราบความคืบหนาการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่ และใหฝายเลขานุการรับ
พอใจในระบบการสนั บ สนุ น การ
ดำเนิน งานของ สช. รอยละ ๘๐ ขอสังเกตของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
(๗) รับทราบการเลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดวันจัดครั้งใหม ในวันอังคารที่ ๑๗ และวันพุธที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
(๘) รับทราบการบรรจุขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย เปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๙) เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ พรอมแผนยุทธศาสตรฯ และใหเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามยุทธศาสตรฯ ที่เกี่ยวของตอไป
(๑๐) เห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น วาดวยการปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว โดยมี ศ.นายแพทยวิจารณ พานิช เปนประธาน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว เปนกรรมการและ
เลขานุการ มีกรรมการไมเกิน ๔๐ คน วาระการดำรงตำแหนงเปนเวลา ๕ ป มีหนาที่และอำนาจตามเสนอ สำหรับองคประกอบของคณะกรรมการ
มอบหมายให ป ระธานและเลขานุ ก ารพิ จ ารณาเสนอประธาน คสช. แต ง ตั้ ง ต อไป ทั้ ง นี้ ให ฝ า ยเลขานุ ก ารแจ ง ข อ สั ง เกตของกรรมการให
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไดทราบดวย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๙. แผนงานบริหารจัดการ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๑๑) เห็นชอบหลักการโครงการประชุมวิชชาการ ๙ ป สช. และใหแตงตัง้ คณะกรรมการจัดประชุมฯ ดังกลาว โดยมี นายแพทยมงคล ณ
สงขลา เปนประธาน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไมเกิน ๓๐ คน มีหนาที่และอำนาจตาม
เสนอ สำหรับองคประกอบของคณะกรรมการมอบหมายใหประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แตงตั้งตอไป
• ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบการสั่งการใหสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกำกับดูแลของฝายกิจการพิเศษตาม
โครงสรางการบริหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) และพลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
หัวหนาฝายกิจการ เปนผูปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๒) รับทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ประเมินผลภายนอก) ทั้งนี้ ใหนำขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินผลฯ ดังกลาวไปพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
(๓) รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ ภายใตแผนยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
(๕) รับทราบรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๘ มติ โดยมอบหมายให
(๕.๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแจงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหหนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของไดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของในมติที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรตอไป
(๕.๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหบรรลุผลตามควรแกกรณี หากเห็นวา มติใดสมควรเสนอให คสช. พิจารณา ก็ให
เสนอ คสช. พิจารณาตอไป
(๖) รับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑-๕ เฉพาะที่ตองรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ มติ
(๗) เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ของ ยา
อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ โดยใหมีการดำเนินงาน ดังนี้
(๗.๑) มอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ประสานการดำเนินงานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมกันอยางเปนรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๗.๒) ใหเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ พรอมแผนการขับเคลื่อนมติฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(๗.๒.๑) ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ของ ยา อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อประกาศเปนวาระแหงชาติ
(๗.๒.๒) มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนมติฯ ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
(๘) เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศ
ไทย” และใหเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ ดังกลาวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ในขอ ๒.๑ และ ๒.๓
(๙) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งคณะเปนคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยมีหนาที่และอำนาจเชนเดิม
(๑๐) เห็นชอบใหเสนอขอเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ “การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗” ตอคณะรัฐมนตรีที่จะเขา
มาบริหารประเทศในโอกาสอันใกลนี้ ตอไป
• ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) มีมติตอขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ : การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ดังนี้
(๑.๑) เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติใหความเห็นชอบการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน
(๑.๒) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากำไรฯ เขต ๑ เปนประธาน และมอบหมายใหเปนผูพิจารณาองคประกอบของ
คณะทำงานฯ ในจำนวนไมเกิน ๒๐ คน โดยใหนำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสุขภาพแหงชาติมาประกอบการพิจารณา และให
คณะทำงานฯ ทำหนาที่พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนตามหลักการสำคัญของขอเสนอการจัดตั้งฯ โดยเปดใหมีการรับฟงความ
เห็นจากทุกภาคสวน เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับ ทั้งนี้ อาจเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตอไปดวย
(๒) เห็นชอบใหเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย”
ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณาดำเนินการ
ตามอำนาจหนาที่ตอไป
(๓) เห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) เสนอชื่อ นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ และ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เพื่อ
เขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒. บริหารจัดการการประชุม Pre-คสช.
ผลงาน จำนวน ๖ ครั้ง (เปาหมาย ๖ ครั้ง)
• ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
: เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สืบเนื่องจากการประเมิน
ภายนอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองเพชรพิมาน ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นพาเลส คลองมหานาค
• ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
: เวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น “บทบาทของ คสช. ตอสถานการณความขัดแยงทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ” เมือ่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมโรงแรมรอยัลปริ๊นซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

• ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบความกาวหนาในการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ
จากโรงไฟฟาชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติ
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ(คมส.) ประสานและติดตาม
การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และรายงานให คสช. ไดทราบตอไป
(๒) รับทราบการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ จากกรณีตัวอยาง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
(๓) รับทราบความกาวหนาในการพัฒนาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับชาติ : ประเด็น
ระบบสุขภาพชุมชน ที่จะเสนอ (ราง) มติและ (ราง) ยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) รับทราบสถานการณการขับเคลื่อนประเด็นอาหารกับสุขภาพทั้งในระดับชาติภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศ
ไทย และระดับพื้นที่จากกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร โดยใหฝายเลขานุการรับความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
(๕) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไมเกิน ๔๐ คน มีหนาที่และอำนาจตามเสนอ สำหรับองคประกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายใหประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติแตงตั้งตอไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. บริหารจัดการการประชุม คบ.
ผลงาน จำนวน ๖ ครั้ง (เปาหมาย ๖ ครั้ง)
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
(๒) รับทราบความกาวหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ประเมินภายนอก)
(๓) เห็นชอบในหลักการรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (การประเมินผลภายใน) โดยใหฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
• ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหฝาย
เลขานุการนำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป

• ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
: เวที คสช. เสวนา เรื่อง “ประชาธิปไตยแบบเครือขาย (Democracy by Network) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐–๑๘.๓๐ น. ณ หองออรคิด โรงแรม
รามาการเดนท ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
• ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: ประชุมปรึกษาหารือ “คสช. คบ. ผูทรงคุณวุฒิและภาคีเครือขาย เกี่ยวกับการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใต
สถานการณบานเมืองวิกฤติ”เมื่อวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ หองราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กทม.
• ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: ประชุมเตรียมความพรอมการประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองเพชรพิมาน ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรม
ปริ๊นพาเลส คลองมหานาค กทม.
• ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
: ประชุมเตรียมความพรอมการประชุม คสช.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสุปญญา ชั้น ๔ อาคารสุขภาพ
แหงชาติ นนทบุรี

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๒) รับทราบรายงานสรุปสานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) รับทราบขอเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแหงชาติและใหฝายเลขานุการนำขอเสนอแนะของกรรมการไป
พิจารณาพัฒนาการจัดทำเอกสารเพื่อการเผยแพร ใหถูกตองตอไป
(๔) รับทราบความคืบหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ประเมินภายนอก) และทีมประเมินรับขอเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตอไป
(๕) รับทราบความคืบหนาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น โดย
ใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
(๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำป ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และรับขอเสนอแนะไป
พิจารณาดำเนินการตอไป
(๓) รับทราบแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบใหฝายเลขานุการ
รับขอเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตอไป
(๔) รับทราบคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่สงใหสำนัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาวงเงินขั้นตนเพื่อเตรียมการในการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตอคณะรัฐมนตรีตอไป
(๕) รับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประเมิน
ภายนอก) ในเบื้องตน โดยใหคณะผูประเมินผลฯ นำขอเสนอแนะและความเห็นของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแกไข และใหนำเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณในการประชุมครั้งตอไป
(๖) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรกในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
(สปพส.)
(๗) รับทราบการปรับเปลี่ยนกรอบจำนวนพนักงานในกลุมตำแหนงตางๆ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ และเห็นชอบใหปรับบัญชีอัตราเงินเดือน
แนบทายระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก ไขเพิ่มเติมตาม
ขอเสนอของที่ปรึกษาฯ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(๘) เห็นชอบการปรับแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สช. (กลางป)
(๙) เห็นชอบใหฝายเลขานุการดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการประเมินฯ และดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันตาม
กำหนด และจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประกอบดวย นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน ผูแทน คสช.
เปนประธานอนุกรรมการ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เปนอนุกรรมการจากผูแทน คบ. นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา เปน
เลขานุการ โดยใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ และเมื่อดำเนินการแลวเสร็จใหรายงานตอ
คบ. เพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ กำหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
• ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบการสั่งการให สช. เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกำกับดูแลของฝายกิจการพิเศษตามโครงสรางการบริหารของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และ พลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและหัวหนาฝายกิจการพิเศษ เปนผูปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๒) รับทราบรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหฝายเลขานุการไดตรวจพิสูจนอักษรและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการ กอนการดำเนินงานในขั้นตอนตอไป
(๓) รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในไตรมาสที่ ๓ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
(๔) รับทราบแนวทางและแผนการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ (ประเมินผลภายใน)
(๕) รับทราบการยกเลิกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖ และใหฝายเลขานุการพิจารณาจัดทำบันทึกประมวลงานตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการ
(๖) รับทราบความคืบหนาคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) ที่รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และหัวหนาฝายกิจการพิเศษ (พลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว) ประธานกรรมการสุขภาพ
แหงชาติเห็นชอบแลว
(๗) รับทราบสถานการณอัตรากำลัง ณ ปจจุบัน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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(๘) เห็นชอบในหลักการรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (ประเมินผลภายนอก) ฉบับสมบูรณ โดยใหฝายเลขานุการ รวมกับคณะผูประเมินผลฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขตามความเห็นและขอเสนอ
แนะของกรรมการใหเสร็จสิ้น กอนจัดสงใหกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตอไป
(๙) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเมินผล
ภายนอก) โดยใหคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหคณะกรรมการ
กำกับการประเมินผลภายนอก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖ ทำหนาที่คณะกรรมการกำกับฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
(๑๐) เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับ
ดี(เกือบดีมาก) ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินฯ เสนอ
(๑๑) เห็นชอบใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับการปฏิบัติงานแกรองเลขาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมเกิน ๑.๘ เทาของ
เงินเดือนรวมของรองเลขาธิการ ๕ คน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
• ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๒) รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) รับทราบความกาวหนาการขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๕) รับทราบผลการดำเนินงาน (ในเบื้องตน) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
(๖) รับทราบความกาวหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประเมินผลภายนอก)
(๗) รับทราบการจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๗
(๘) เห็นชอบใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในจำนวน ๑.๗๕
เทาของยอดเงินเดือนรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
(๙) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
ฝายเลขานุการเสนอ และใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
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๔. บริหารจัดการการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูข อง คสช. คบ. (ใน ๒ เครือ่ งมือของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ : ธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ และ เอชไอเอ)
ผลงาน จำนวน ๒ ครั้ง (เปาหมาย ๒ ครั้ง)
• สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๗
(๑) โรงเรียน อสม. กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อชุมชน โดยชุมชนทองถิ่น ณ โรงเรียน อสม.สี่แยกสวนปา ตำบลสวนปา อำเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) : เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพชุมชน กรณีพื้นที่อาวทองคำสิชล-ทาศาลา
ณ ศูนยการเรียนรูเอชไอเอชุมชนทาศาลา อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

• ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) รับทราบระเบียบ สช. วาดวยการจางพนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) เห็นชอบในหลักการ (ราง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สช.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประเมินภายนอก) โดยให
คณะผูประเมินนำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
(๓) รับทราบนโยบายและแผนการจัดการความรูของ สช. (ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) โดยใหฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอแนะของ
กรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
(๔) รับทราบหลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคลของ สช. โดยใหฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา
ดำเนินการดวย
(๕) รับทราบการจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการและพนักงาน สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๖) เห็นชอบประกาศ สช. เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
(๗) รับทราบความคืบหนาการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเด็น ปญหาการจัดการระบบบริการสุขภาพของ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตเมืองขนาดใหญ (Health in MEGA City)
(๘) รับทราบการใชสิทธิของบุคลากร สช. ทางการเมืองตามสิทธิและหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
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๖. สรรหา คสช. ทดแทนตำแหนงที่วางลง ๑ ตำแหนง ไดแก นายกองคการบริหารสวนตำบล
๖.๑ ยก (ราง) ประกาศคณะกรรมการสรรหา คสช. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ โดยทบทวนปญหาอุปสรรคจาก
การดำเนินงานที่ผานมา จำนวน ๒ ฉบับ และเผยแพรทางเว็บไซต สช.
๖.๒ จัดทำหนังสือขอความรวมมือในการดำเนินงานจากกระทรวงมหาดไทยผานปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
ทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายก อบต. ทุกแหงในจังหวัด จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือเวียนภายในแจงใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดใหความรวมมือในการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ ฉบับ
๖.๓ จัดทำหนังสือแจงใหนายก อบต.ทุกแหงไดทราบกระบวนการสรรหาฯ จำนวน ๒ ฉบับ
๖.๔ จัดทำคูมือการดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนนายก อบต. สงใหกับทองถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด พรอมแผนขอมูล
จำนวน ๒ ครั้ง และเผยแพรทางเว็บไซต สช.
๖.๕ ประสานและติดตามความกาวหนาในการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายก อบต. ของสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ทั้งทางโทรศัพทและมีหนังสือแจงอยางเปนทางการ จำนวน ๒ ครั้ง

๕. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษของ คสช. และ คบ. /ใชงบประมาณของสำนักที่รับผิดชอบหลัก
คสช. และ คบ. เขารวมการดำเนินงานภายใตสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักสงเสริมสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ (สส.) สำนัก
พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู (สวค.) สำนักสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (สสช.) และศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ (ศปก.)

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในพื้นที่ “สานพลัง คสช. คบ. คมส. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม ครั้งที่ ๒ ประจำป ๒๕๕๗” เมื่อวันที่
๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
(๑) ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี
และการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในพื้นที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(๒) ประเด็น “เด็ก เยาวชน งานศพ งานบุญปลอดเหลา” ณ วัดมงคลโกวิทธาราม เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) ประเด็น “ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อสภาพ”ณ หองประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(๔) ประเด็น “การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง” ณ ศาลาริมน้ำบานชางหมอ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(๕) เสวนา “ทิศทางการเชื่อมโยงและยกระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม”

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๙.๒. โครงการพั ฒ นานโยบาย
ยุทธศาสตรและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระบบที่ พั ฒ นามี ก ารนำไปใช
และทำให อ งค ก รมีป ระสิ ทธิภ าพ
มากขึ้น

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒. จัดทำแผนงานหลัก /แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๑ จัดทำแผนงานหลัก /แผนงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เสร็จเรียบรอย ใชเปนคูมือในการดำเนินงาน และการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ของ สช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการปรับแผนงานหลักปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กลางป) และในเดือนเมษายน ๒๕๕๗

๑. จัดทำคำของบประมาณรายจาย สช. ปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘
ผลงาน
๑.๑ จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับความเห็นชอบจากรองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
นำสงสำนักงบประมาณเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวนวงเงินงบประมาณ ๒๒๗.๖๓๐๕ ลานบาท
๑.๒ จัดทำรายงานผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ของหนวยงานภาครัฐที่ ไดรับ
งบประมาณประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗
๑.๓ จัดทำการบันทึกขอมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
ไดผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๖ จัดทำ (ราง)ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนนายก อบต. ๗๓ จังหวัดเรียงตามลำดับตัวอักษรเสนอประธานกรรมการสรรหาฯ ลงนามและ
เผยแพรทางเว็บไซท สช. พรอมจัดทำบัตรลงคะแนน คำชี้แจงและเอกสารประกอบการพิจารณาลงคะแนนฯ สงใหกับนายก อบต. ผูแทน ๗๓
จังหวัด ยกเวนจังหวัดพิษณุโลก ชัยนาท อางทอง ตลอดจนสงขอความแจงทางโทรศัพท (SMS)
๖.๗ ประสานและติดตามการสงบัตรลงคะแนนของนายก อบต. ผูแทน ๗๓ จังหวัด ทั้งทางโทรศัพทและมีหนังสือแจงอยางเปนทางการ จำนวน
๒ ครั้ง
๖.๘ บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหา คสช. เพื่อตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย ของนายก อบต. ผูแทนจังหวัด เมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป โดยมีผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมเปนสักขีพยาน
๖.๙ ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณียของนายก อบต. ใหไดผูแทน ๑ คน เปน คสช. เผยแพรทางเว็บไซต สช. และ
จัดทำหนังสือแจงผลฯ ใหนายก อบต. ผูแทนจังหวัดไดทราบ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ



โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. พัฒนาระบบการประเมินภายใน
ผลงาน
๕.๑ จัดทำรายงานผลการประเมินภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอตอผูบริหาร และ คบ. เพื่อรับฟงความเห็นขอเนอแนะ นำไป
ปรับปรุงแกไข จัดทำเปนฉบับสมบูรณ สงผลการประเมินใหทุกสำนักรับทราบและใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลภายนอก
๕.๒ ดำเนินการกระบวนการประเมินผลภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. พัฒนาและวางกรอบใหมีการประเมินผลภายนอก
ผลงาน
๔.๑ ประสานใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการประเมินผลภายนอก สช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยไดมีการจัดทำขอตกลง
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สช.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ
๔.๒ คณะผูวิจัยไดนำเสนอความกาวหนาของการประเมินผลภายนอก สช. ตอคณะกรรมการกำกับการประเมินภายนอก วันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๗ และเสนอ คบ. วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ คบ.รับทราบและมีมติใหคณะผูวิจัยปรับปรุงเนื้อหาและหาขอมูลประกอบการสรุปผลการประเมิน
เพิ่มเติม
๔.๓ คณะผูวิจัยไดจัดทำรายงานการประเมินผล ฯ ฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวและไดจัดสงใหทางสำนักงาน กพร. ภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๗ แลว

๓. พัฒนาและจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ผลงาน
๓.๑ จัดทำกรอบแนวทางและกำหนดการ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานหลัก ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประชุมชี้แจงคณะ
ทำงานติดตาม ประเมินผลและควบคุมภายใน สช. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ แลว
๓.๒ จัดทำรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนงานหลัก ฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๕๗) เปน
ขอมูลนำเสนอผูบริหาร ประกอบการชี้แจงคำของบประมาณ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คสช. และนำเสนอ คบ. ในวันที่
๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแลว เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ประเมินผลภายในปงบประมาณ ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๖. การบริหารความเสี่ยง
ผลงาน
๖.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
๖.๒ จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูความเขาใจของบุคลากรใน สช.เพื่อจัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงขององคกร ในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๕.๒.๑ กรอบการประเมินผลภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย ๕ ดาน/๒๐ ตัวชี้วัด ดานกลยุทธองคกร การขับเคลื่อน
โครงการ ความสามารถองคกร ความพึงพอใจของภาคีที่เกี่ยวของ และดานผลงาน
๕.๒.๒ กำหนดแหลงของขอมูล (source of data) การประเมินผลภายใน สช. จาก ๓ ระบบ โดย สย. (ฝายเลขานุการคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลฯ) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ เสนอใหคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ พิจารณาและใหความเห็นเพิ่มเติมในประเด็น
ตางๆ เพื่อใหการประเมินผลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดมีการประชุมคณะทำงานฯ แลวจำนวน ๕ ครั้ง
๕.๒.๒.๑ ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ของ สช. รายไตรมาสที่ดำเนินการตามระบบปกติ (ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงขอมูล
ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จองคกร รอบสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๗)
๕.๒.๒.๒ การศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง
๑) ความพึงพอใจของกลุมภาคีเครือขาย คณะกรรมการ และพนักงาน สช. รวบรวมและวิเคราะหผลภาพรวม ภายใน
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒) การประเมินผลการสื่อสารทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขณะนี้อยูระหวางการ
เก็บรวมรวบขอมูล กำหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)
๕.๒.๒.๓ กระบวนการจัดการความรู ใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นอยางเปนระบบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานภายใน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน :
ประเมินผลภายใน สช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี แจงวัฒนะ กทม. มีผูบริหารและผูปฏิบัติ
งานภายใน สช. จำนวน ๕๒ คน เขารวมการประชุมฯ
๕.๒.๓ สย. สรุปประเด็นสำคัญ และจัดทำขอเสนอการพัฒนางานในภาพรวมองคกรและระดับแผนงาน ระบุหนวยงานเจาภาพที่รับผิดชอบ
ในแตละประเด็น เพื่อใหทุกสวนงานนำไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนางานไดตอไป
๕.๒.๔ กำหนดการจัดทำรายงานการประเมินผลภายในฯ แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ใชประโยชนภายในองคกรและเปนขอมูล
นำเขาใหกับทีมประเมินภายนอกตอไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๘. บริหารการประชุมระดับบริหาร
ผลงาน บริหารการประชุมระดับบริหาร จำนวน ๑๑ ครั้ง ไดแก การประชุมผูบริหาร สช. จำนวน ๑๑ ครั้ง ประชุมทีมผูบริหาร สช.พิจารณา
แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลภายใน สช.ป ๒๕๕๖

๗. การจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลงาน จัดทำตนฉบับ เนื้อหา รายงานประจำป ๒๕๕๖ เสร็จเรียบรอยแลว

๖.๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นำเสนอทีมบริหาร สช.เพื่อใหความเห็นเอกสารรางแผนบริหารความเสี่ยง ในวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติมอบใหฝายเลขาฯ ปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของที่ประชุมจัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยงและนำเขาประกอบการ
พิจารณาปรับแผนงานหลักฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอไป
๖.๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานของ สช.

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๙.๓. โครงการบริ ห ารจั ด การ ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (สช. และเครือขาย)
ทั่วไป
- นำเสนอแผนผัง (Flow) ระบบงานพัสดุ เพื่อใหที่ประชุมผูบริหารเห็นชอบจำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จัดทำคูมือการเงิน (งานขอตกลง) จำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑. ระบบบริหารจัดการไดรับ - ประชุมพัฒนาระบบบริหารเรื่อง Flow งานสารบรรณ และ สรุปภาพรวม Q&A จำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
- จัดทำแนวทางการขออนุมัติหลักการสนับสนุนโครงการเพื่อการปฏิบัติงาน วงเงินไมเกิน ๒ แสน บาท สช.น.๔๓๓๗/๒๕๕๖
๒. พนักงาน สช. มีความพึง - จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุของสำนักงาน สช.น.๑๐๔๙/๒๕๕๗ ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พอใจในระบบการบริหารจัดการ - จัดทำแนวทางการขออนุมัติยืมเงินทดรองเพื่อจัดประชุม และการเดินทางไปปฏิบัติงาน สช.น.๑๑๖๖/๒๕๕๗ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ของสำนักงานรอยละ ๘๐
- จัดทำคำสั่ง สช.เรื่องมอบอำนาจการบริหารพัสดุ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- จัดประชุมระหวางสำนักอำนวยการกับนักบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
- อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและระบบการเงิน/บัญชี ของเครือขายจำนวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
ณ จังหวัดขอนแกน วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนาน
- จัดทำแนวทางการเบิกจายคาใชจายในการจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา หรือดูงานในราชอาณาจักรและออกประกาศ สช.เรื่องปรับเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนการจัดประชุม (ขอ ๑.๓) ตามหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานในสวนที่ ๓
ขอที่ ๘

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ



รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓. รณรงคลดการใชพลังงาน
- จัดประชุมหารือรวมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเกี่ยวกับมาตรการรณรงคการใชพลังงานของ
อาคารสุขภาพแหงชาติ นนทบุรี จำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกดานอื่นๆ ในการดำเนินงานของสำนักงาน
- จัดทำรายงานการติดตามลูกหนี้เงินยืมประจำเดือนจำนวน ๑๑ ครั้ง
- จัดทำรายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณของ สช.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ ครั้ง
- จัดทำขอตกลงเพื่อการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๖๕ โครงการ
- จัดทำรายงานความกาวหนาการติดตามขอตกลงเพื่อการปฏิบัติงานที่คางสงจำนวน ๑๑ ครั้ง
- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจาง จำนวน ๓๐๒ เรื่อง และหนังสือสัญญา จำนวน ๖๙ เรื่อง
- จัดทำรายงานพัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- จัดประชุมเพื่อติดตามงานภายในสำนักอำนวยการ จำนวน ๕ ครั้ง
- จัดประชุมเพื่อเตรียมการฟองรองบริษัทโกโค จำกัด เนื่องจากยกเลิกสัญญา จำนวน ๔ ครั้ง

- จัดทำประกาศ สช.เรื่องปรับหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายในการเดินทางทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ แนวทาง และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานในสวนที่ ๒ ขอที่ ๖ ประกาศใช ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
- จัดอบรมพนักงานที่ไดมีการปรับตำแหนงงานในงานบริหารไดแก งานพัสดุ การงานเงิน งานสารบัญ จำนวน ๑ ครั้ง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รวมกับ HR ในการสัมมนาเรื่องการพัฒนาความรูจากการทำงาน สอ. โดยการเลาเรื่อง ๑ ครั้ง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- จัดทำคำสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรรม สัญญา) ๑ คำสั่ง
- จัดทำแนวทางปฏิบัตใิ นการจัดทำและสงหนังสือภายนอก ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและระบบการเงิน/บัญชี ของเครือขายภาคกลางจำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไมดา หลักสี่ กทม.
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นนทนที รีสอรท
- จัดประชุมรวมกับฝายบริหารของทุกสำนักเรื่องการบริหารจัดการภายในสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง วันที ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- จัดทำแนวปฏิบัติในการรับหนังสือจากหนวยงานภายนอก ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๕. ประเมินความพึงพอใจของพนักงานและภาคีเครือขาย
- ไดผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ สช.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการประเมินความพึงพอใจปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และทำการคัดเลือกบริษัทที่จะมาสงแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล จำนวน ๑ ครั้ง
- ไดผูรับจางในการประเมินความพึงพอใจ

๔. ดำเนินการตรวจสอบภายใน
- จัดทำบันทึกชี้แจง สตง.เรื่องการจัดจางพิมพและจัดสงหนังสือพิมพสานพลัง
- ประสานผูตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเพื่อออกงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประสานผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบโครงการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวมเพื่อการเสริม
สรางสุขภาพ (สสส.)
- ไดงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากผูตรวจสอบภายใน
- ประสานสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อเขาตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเพื่อออกงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ไดรับรายงานผลการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผนดินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประสานผูตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ของ สช.และ สปพส. ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงปจจุบัน
- ไดผูรับจางในการตรวจสอบโครงการที่ สช.สนับสนุนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ไดรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากผูตรวจสอบภายใน
- ไดรายงานผลการตรวจสอบของ สปพ. ครั้งที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากผูตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๙.๔. โครงการบริหารและพัฒนา ๑. บริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร
บุคลากร
ผลงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑) เบิกจายคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตามที่กำหนดไวในระเบียบ คบ. และสำนักงาน
๑. งานบุคลากรมีแผนพัฒนา ๒) ศึกษาความเปนไปไดและผลักดันใหพนักงานประเภทพนักงานจางเหมา ไดมีสวัสดิการประกันสังคม ในการให สช.สมัครขึ้นทะเบียนผูประกัน
บุคลากร ในการพัฒนาสมรรถนะ ตนในสวนนายจาง และดำเนินการหักเงินสมทบทั้งสวนนายจางและลูกจางเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งมีผลตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
ที่สำคัญและมีการดำเนินงานตาม ๓) รวมมือกับองคกร พรบ.เฉพาะ ในการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยรวมประชุมหารือและพัฒนาระบบสวัสดิการรวมกัน
แผน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔) บริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนที่ สช. เปนสมาชิก กับการบริหารผลตอบแทน
ของกองทุนอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงบริษัทกองทุน

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒. การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแผน
๑) มีการสนับสนุนใหบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Development Plan) ของพนักงานทุกระดับในองคกร โดยนำ
ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป และการประเมินสมรรถนะของบุคลากรมากำหนดหัวขอที่พนักงานแตละรายตองพัฒนารวมถึงสรุป
ความตองการโดยรวมของบุคลากร
๒) ไดหาความจำเปนในการจัดกิจกรรมพัฒนา (training need) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนไดสรุปหัวขอในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้งดังนี้
• การสานพลังสิบทิศใหติดหนึบ (รวมกับทีมงาน we can do)
• การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (รวมกับสำนักยุทธศาสตร)
• การสรุปประเด็นจากการประชุม
• ความรูดานการจายภาษีอากร
• การสรางแรงจูงใจในการทำงาน (การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจดานบวกในการทำงาน)
• การเขียนเรื่องเลาเราพลัง (รวมกับทีมงาน we can do)
• การจัดโปรแกรมการพัฒนานักบริหารระดับสูงดานการบริหารจัดการและงบประมาณ รวมทั้งเทคนิคในการสรุปบทเรียนในการทำงาน
• การแลกเปลี่ยนความรูจากการประชุมในการประชุมผูริหารเดือนละ ๑ ครั้ง
• แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (ประสานใหกับสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ และ สำนักพัฒนา
วิชาการและการจัดการความรู
• แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประชุมอยางไรใหได ใจและไดงาน
• ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรูดวยการเขียนเรื่องเลาเราพลังกับกลุมสำนักอำนวยการ
• จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร สช. และเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ
มาใหความรู ในเรื่อง บทบาทผูบริหาร การจัดแบงงาน การบริหารคนที่ผูบริหารควรรู

๕) พัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยขยายวงเงินการรักษาพยาบาลการเบิกคาใชจายรักษาพยาบาล จาก ๔๕,๐๐๐ บาท เปน ๘๐,๐๐๐
บาท รวมถึงขยายสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานในกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ประเภทผูปวยนอก เบิกไดตามที่
จายจริงครั้งละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
๖) ประสานสิทธิ์ของพนักงาน สช. ในการรวมสมัครฌาปณกิจสงเคราะหของกระทรวงสาธารณสุข จนพนักงาน สช.ที่มีอายุไมเกิน ๓๕ ป
บริบูรณสามารถสมัครเขารวมเปนสมาชิกได

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. การสงเสริมสภาพแวดลอม บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร
๑) จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร ไดแก
- บุคคลตนแบบดาน ผูใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- บุคคลตนแบบดาน ผูประสานพลังความรวมมือในการทำงาน
- บุคคลตนแบบดาน ผูมีหัวใจความเปนมนุษยเกื้อกูลทีมงาน
๒) สื่อสารเรื่องสุขภาพ เพื่อสรางความตระหนักในการบริโภคอาหารและการใชชีวิตแกพนักงาน สช (Healthy สช Info)
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาองคกร (organization development) “พัฒนาพลังกลุมเพื่อการทำงานแบบสานพลัง” ณ เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
เพื่อสรางพลังกลุมในการทำงานเพื่อสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่พรอมที่จะรวมมือและสานพลังทำงานเพื่อเปาหมายรวมขององคกร
๔) จัดกิจกรรมพัฒนาองคกร เรียนรูนพลักษณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ ในการทำงาน เพื่อใหพนักงานเรียนรูจักตนเอง ผูอื่น เพื่อพัฒนาความ
สัมพันธ ในการทำงานรวมกันทั้งองคกร

๓. การพัฒนาระบบงานที่สำคัญและจำเปน
๑) มีการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการบริหารบุคคล ใหมีสวนรวมจากพนักงานใหมากขึ้น และมีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง
๒) มีการประชุมเพื่อประเมินเลื่อนตำแหนงพนักงานและมีการจัดทำเกณฑการเลื่อนตำแหนงและวิธีการในการเลื่อนตำแหนงใหชัดเจนขึ้น มีการ
เลื่อนตำแหนง นักบริหารจัดการเปน นักบริหารจัดการอาวุโส และ ผูชำนาญการเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และมีการเลื่อนตำแหนงพนักงานที่มี
ความเหมาะสมจำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย
๓) มีการพัฒนาหลักเกณฑการจางพนักงานโครงการ แทนการจางพนักงานในรูปแบบจางเหมาภายนอก ( Outsource) สงผลใหพนักงาน
โครงการมีความมั่นคงในการทำงานและมีระบบประกันสังคมในการดูแลสิทธิประโยชนไดดียิ่งขึ้น
๔) นำผลการศึกษา เรื่องโครงการพยากรณอัตรากำลังมาดำเนินการ โดยบริหารจัดการดานการรับสมัครบุคลากรเขาปฏิบัติงาน โดยการ
ประกาศรับสมัคร และประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรเขามาปฏิบัติงานจำนวน ๑๔ อัตรา และจัดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขามาปฏิบัติงาน
จนไดบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงาน
๕) ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานบริหารงานบุคคลดานเงินเดือนมาประยุกต ใช ในการทำงาน โดยงานทรัพยากรบุคคลไดรับมอบ
หมายใหเปนผูจัดทำบัญชีเงินเดือน
๖) มีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของ สช. ใหสามารถแขงขันไดกับองคกรในลักษณะใกลเคียงกับ สช. และนำเสนอให คบ.พิจารณาอนุมัติ
๗) มีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำป ๒๕๕๗ เพือ่ นำขอมูลมาพิจารณาขึน้ เงินเดือนประจำป และคาตอบแทนทีข่ นึ้ กับผลการปฏิบตั งิ าน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. การดำเนินงาน ปที่ ๑ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดสนับสนุนโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให
เกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่นโดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ” ระดับภาค ๔ ภาค เพื่อพัฒนาตอยอดทุนการทำงานเดิมสำหรับ
การนำเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติและเครื่องมืออื่นๆ มาใชพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสราง “สุขภาวะ” ในระดับตำบล
จำนวน ๒๕๐ แหง ครอบคลุม ๑๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้
ภาคเหนือ จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๕ จังหวัด คือ เชียงใหม ลำพูน เชียงราย ลำปาง และพะเยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๗๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร
ภาคกลาง จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และนครปฐม
ภาคใต จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ตรัง สตูล สงขลา และปตตานี
ผลงาน : มีการถอดบทเรียนและสังเคราะหความรูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับตำบล โดยจัดเวทีประชุม
วิชาการเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะดับภาค ไปแลว ๓ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง และกำหนดจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูภ าคใต ระหวาง
วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดตรัง

๑๐.๑. โครงการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
โดยให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรมใน
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยใช เ ครื่ อ งมื อ
ภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ไม ต่ ำ กว า
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายมีการ
ยกระดั บ การพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะไปสูการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
๒. มีระบบและกลไกที่ทำงาน
เชื่อมโยงกับกลไกอื่นที่ทำหนาที่
ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพั ฒ นา
ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง ไมนอยกวา
๒๔ จังหวัด
๓. มี ร ะบบฐานข อ มู ล ชุ ม ชน
ทองถิ่นที่แสดงกระบวนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพใหเกิดผลเปนรูปธรรม
เพือ่ ใชเปนศูนยขอ มูลเพือ่ การเรียนรู
ของสาธารณะอยางกวางขวาง

๓. การจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
อยูระหวางการพัฒนาพื้นที่นำรองจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ที่จังหวัดกระบี่

๒. การจัดทำฐานขอมูล
อยูระหวางการพัฒนาและออกแบบระบบฐานขอมูล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) เปาหมาย ประกอบดวย ๑)มีระบบฐานขอมูลชุมชนทองถิ่นที่แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใหเกิด
ผลเปนรูปธรรม และ ๒)เพื่อใชเปนศูนยขอมูลเพื่อการเรียนรูของสาธารณะอยางกวางขวาง
(๒) หัวใจหลัก ประกอบดวย ๑)ฐานขอมูลตองตอบโจทยชุมชนทองถิ่นเปนหลัก ๒)องคกรภาคีอื่นๆ สามารถใชประโยชนได และ ๓) ชุมชน
ทองถิ่นสามารถเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูได
(๓) ระดับของขอมูล แบงเปน ๒ ระดับ คือ ๑) กรอบขอมูลระดับพื้นที่ และ ๒) กรอบขอมูลการถอดบทเรียน

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑๐. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (งบ สสส.)

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๔. เกิ ด เครื อ ข า ยการทำงาน
ของชุมชนทองถิ่น และสื่อชุมชน
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพที่เขมแข็ง และเปนทุน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและสังคมตอไป

โครงการ/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔. การดำเนินงานป ที่ ๒ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงทำความเข าใจกั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาสนั บ สนุ น โครงการ “ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรม
ในชุมชนทองถิ่นโดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ” ระดับภาค ๔ ภาค เพื่อพัฒนาตอยอดทุนการทำงานเดิมสำหรับการนำเครื่องมือ
ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่นๆ มาใชพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสราง “สุขภาวะ” ในระดับตำบล
จำนวน ๒๕๐ แหง โดยมีเปาหมาย ดังนี้
ภาคเหนือ จำนวน ๖๔ ตำบล ครอบคลุม ๕ จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๐๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ และมุกดาหาร
ภาคกลาง จำนวน ๓๖ ตำบล ครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา และนครปฐม
ภาคใต จำนวน ๕๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด ประกอบดวย นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต และพัทลุง
สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ป ๒๕๕๗ ในภาคใตและภาคอีสาน และอยูระหวางการดำเนินการสนับสนุนภาคเหนือและภาคกลาง

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

รายงานของผูตรวจสอบบัญชี
และรายงานการเงิน

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก
ที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) แตงตั้ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๑. ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมอาเซียน
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทานผูหญิง สุธาวัลย เสถียรไทย
นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา

๒. กรรมการ
๑. นายวิพุธ พูลเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นายเดชรัต สุขกำเนิด
รองประธานกรรมการ
๓. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดลอม หรือผูแทน
๔. อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผูแทน
กรรมการ
๕. อธิบดีกรมอนามัย หรือผูแทน
กรรมการ
๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทน
กรรมการ
๗. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย หรือผูแทน
กรรมการ
๘. นายกสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย หรือผูแทน กรรมการ
๙. ศาสตราจารย พรชัย สิทธิศรัณยกุล
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย นุศราพร เกษสมบูรณ
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย พงศเทพ วิวรรธนะเดช
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย พงษเทพ สุธีรวุฒิ
กรรมการ
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๑๓. นายกฤษฎา บุญชัย
๑๔. นางภารนี สวัสดิรักษ
๑๕. นายวิสาข สุพรรณไพบูลย
๑๖. นายสัญชัย สูติพันธวิหาร
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๘. ผูอำนวยการศูนยประสานงานการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๙. ผูอำนวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
๒๐. ผูชวยศาสตราจารย อังสนา บุญธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพิ่มเติม
๑. ปลัดกระทรวงพลังงาน

กรรมการ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองศาสตราจารย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองศาสตราจารย ดรุณี รุจกรกานต
นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายพิชัย ศรีใส
นายมานิจ สุขสมจิตร
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นายศุภกิจ ศิริลักษณ
นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

๒. กรรมการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายเจษฎา มิ่งสมร
นางรัตนา สมบูรณวิทย
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
นายไชยยศ บุญญากิจ
นางวณี ปนประทีป
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
๘. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย หรือผูแทน
๙. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน
๑๐. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน
๑๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูแทน
๑๒. นายกทันตแพทยสภา หรือผูแทน
๑๓. เลขาธิการแพทยสภา หรือผูแทน
๑๔. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๑๕. เลขาธิการสภาหอการคาแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๑๖. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือผูแทน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๗. ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือผูแทน
๑๘. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๑๙. นายกสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย
หรือผูแทน
๒๐. ประธานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๒๑. ประธานสมาคมหมออนามัยแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๒๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
๒๓. นายกาสัก เตะขันหมาก
๒๔. นางสาวกัลยทรรศน ติ้งหวัง
๒๕. นายชวินทร ศิรินาค
๒๖. นายชาญวิทย วสันตธนารัตน
๒๗. นางทิพยรัตน นพลดารมย
๒๘. นางสาวทองพูล บัวศรี
๒๙. นายธีรยุทธ สุคนธวิทย
๓๐. นางนิสิต ศักยพันธ
๓๑. นายประสิทธิชัย หนูนวล
๓๒. นางปรีดา คงแปน
๓๓. นายพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
๓๔. นางภารนี สวัสดิรักษ
๓๕. นายวันชัย ประชุมชน
๓๖. นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
๓๗. นางสาวศิริพร ปญญาเสน
๓๘. นายสุรพงษ พรมเทา
๓๙. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๔๐. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๔๑. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๔๒. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
สำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
๑. ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ศาสตราจารย ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย จรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย เฉลิม วราวิทย
ศาสตราจารย คุณหญิงกอบจิตต ลิมปพยอม
ผูแทนธนาคารโลก
ผูแทนองคการอนามัยโลก
ผูแทนองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ
ผูแทนองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน
ผูแทนมูลนิธิไชนาเมดดิคอลบอรด

๒. กรรมการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ศาสตราจารย วิจารณ พานิช
นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๖. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๗. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๙. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๑๐. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๑. ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๑๒. ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๑๓. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๑๔. ผูอำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
๑๕. ผูอำนวยการสำนักงานผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
๑๖. นายกแพทยสภา
๑๗. นายกสภาการพยาบาล
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นายกทันตแพทยสภา
นายกสภาเภสัชกรรม
นายกสภาเทคนิคการแพทย
นายกสภากายภาพบำบัด
นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
เลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ประธานกลุมเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร
แหงประเทศไทย
ประธานเครือขายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จำนวนหนึ่งคน
ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหากำไร
ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จำนวนหนึ่งคน
ผูแทนองคกรนิสิตนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ จำนวนหนึ่งคน
ศาสตราจารย ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย พงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน
ศาสตราจารย ภิเศก ลุมพิกานนท
รองศาสตราจารย อานุภาพ เลฃะกุล
ศาสตราจารย วณิชา ชื่นกองแกว
ผูชวยศาสตราจารย วีระศักดิ์ พุทธาศรี

๓๙. นายยุทธพงศ วงศสวัสดิ์วัฒน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ป สช.
๑. ที่ปรึกษา
๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

๒. กรรมการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.


นายมงคล ณ สงขลา
รองศาสตราจารย วิลาวัณย เสนารัตน
นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
นายพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
รองศาสตราจารย วิทยา กุลสมบูรณ
ผูชวยศาสตราจารย ภูดิท เตชาติวัฒน
นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ
นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
นายกัญจน ทัตติยกุล
นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย
นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายทศพล สมพงษ
นายนพดล พุมยิ้ม
นายบัญชร แกวสอง
นางเบญจมาภรณ จันทรพัฒน
นางประนอม คำเที่ยง
นายศิริวัฒน ทิพยธราดล
นายสุพจน สงวนกิตติพันธ
นายสุริยา ยีขุน
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นายอุกฤษฎ มิลินทางกูร
นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการดานตางประเทศ
ผูชวยเลขานุการดานบริหารจัดการ
ผูชวยเลขานุการดานวิชาการ
ผูชวยเลขานุการดูแลภาพรวม

คณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑. ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
รองศาสตราจารย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นายเจษฎา มิ่งสมร
นายวิพุธ พูลเจริญ

๒. กรรมการ
๑. นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. ปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๔. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๕. ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๖. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๗. คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูทำงาน
(ศาสตราจารย ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย)
๘. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๙. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๑๐. ผูจัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๑๑. ผูอำนวยการโรงพยาบาลแกงคอย (นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)
๑๒. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภู
(นายศราวุธ สันตินันตรักษ)
๑๓. รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพิษณุโลก
(นายสุธี ฮั่นตระกูล)
๑๔. นายกองคการบริหารสวนตำบลทาขาม จังหวัดสงขลา
(นายสินธพ อินทรัตน)
๑๕. นายกแพทยสภาอาวุโส
(นายอำนาจ กุสลานันท)

ประธานคณะทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน

ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

๑๖. นายกสภาการพยาบาล
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๑๗. นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนการประจำ
๑๘. นายกสมาคมหมออนามัย
(นายสาคร นาตะ)
๑๙. นายวีรพงษ เกรียงสินยศ
๒๐. นางอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา
๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
ผูทำงาน
เลขานุการ

รายการสื่อเผยแพร
ประเภทหนังสือ
รหัส

ชื่อหนังสือ

นส ๓๒๓
นส ๓๒๔
นส ๓๒๕
นส ๓๒๕
นส ๓๒๗
นส ๓๒๘

ตามรอยภูเขาเงินลาน
The National Health Commission Office of Thailand Revision For APHC ๒๐๑๓
อินทรีย - ปลาทู - ปูมา กับอาวทะเลใหชีวิต
รอยเหมือง สารคดีภาพเลาเรื่องเหมืองแรในเมืองไทย
หนึ่งฟาทะเลเดียว
คูมือการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผานสมัชชา
สุขภาพจังหวัด (ฉบับประชาชน)
แนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการนำประมวลหลักปฏิบัติ
องคการอนามัย โลกวาดวยการสรรหาพยาบาลไทยไปทำงานตางประเทศ
บทเรียนการจัดการชุมชนรับมืออุทกภัยโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง
รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
รายงานติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานสถานการณสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความจริงเรื่อง ตระกูล ส.
เลาใหลึก เลม ๓
เลาใหลึก เลม ๔
สุขภาพคนไทย ๒๕๕๗
ยอนรอยปฏิรูป
บทเรียนและรูปธรรมบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก
โดยกระบวนการ มีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน
ตั้งหลักกอนตรวจ ๒๐ ถาม-ตอบ เรื่องตรวจสุขภาพ
คูมือคำแนะนำสำหรับผูปกครองเรื่องการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก
และเยาวชน และการใชอินเตอรเน็ตของเด็กและเยาวชน
แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
อุกฤษฏ คนปดทองหลังพระ
สีสันกรรณิการ
ซีดีหนังสือสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗

นส ๓๒๙
นส ๓๓๐
นส ๓๓๑
นส ๓๓๓
นส ๓๓๕
นส ๓๓๖
นส ๓๓๗
นส ๓๓๘
นส ๓๓๙
นส ๓๔๐
นส ๓๔๑
นส ๓๔๓
นส ๓๔๔
นส ๓๔๕
นส ๓๔๖
นส ๓๔๗
สพ ๐๖๕

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

ประเภทสิ่งพิมพ
รหัส

ชื่อสิ่งพิมพ

อส ๐๙๙
อส ๑๐๐
อส ๐๗๐
อส ๑๐๔
อส ๑๐๕

แผนพับ : เชิญผูแ ทนกลุม เครือขาย รวมกลาวสุนทรพจน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖
แผนพับ : เชิญภาคีเครือขายรวมเสนอ ประเด็นนโยบายสาธารณะ
แผนพับ : ขั้นตอนการรื้อสิ่งกอสรางที่มีสวนผสมของแรใยหิน
แผนพับ : การพัฒนากลไกกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA)
แผนพับ : ประชาสัมพันธกิจกรรม “ประชุมวิชาการและเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ”
อส ๑๐๖ แผนพับ : แนวทางกระบวนการหาฉันทมติ ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
อส ๑๐๗ แผนพับ : ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน
อส ๑๑๐ แผนพับ : ทำความเขาใจเรื่องกลุมเครือขาย
อส ๑๐๑ โปสเตอรประชาสัมพันธงานประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
อส ๑๐๓ เอกสาร : ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
ฟช ๐๐๑ Fact sheet เอกสารชุดความรู “รูจักและเขาใจ เครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ”
จข ๑๐๓ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๖
จข ๑๐๔ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
จข ๑๐๕ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
จข ๑๐๖ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
จข ๑๐๗ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๗
จข ๑๐๘ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗
จข ๑๐๙ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จข ๑๑๐ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
จข ๑๑๑ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
จข ๑๑๒ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗
จข ๑๑๓ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
จข ๑๑๔ จดหมายขาวสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๗
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ประเภทวีดีทัศน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อวีดิทัศน
วีดิทัศนเรื่อง ปลายทางชีวิต “ปลายทางชีวิต....เราลิขิต”
วีดิทัศนสกูปรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๖
วีดิทัศน Animation การสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
วีดิทัศน Animation เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการนำประมวล
หลักปฏิบัติองคการอนามัยโลกวาดวยการสรรหาพยาบาลไทยไปทำงานตางประเทศ
วีดิทัศนรายงานการติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
วีดิทัศนประมวลภาพการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖
วีดิทัศน Animation เรื่องกระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

สานพลัง สรางสุขภาวะ 

รายชื่อบุคลากร สช.
ที่ปรึกษาสำนักงาน
๑. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ
๒. นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล
๓. นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๔. นางทิพยรัตน นพลดารมย
๕. นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
๖. นายพิชัย ศรีใส
เลขาธิการ
๗. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

๑๔. นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
๑๕. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ผูอำนวยการ
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นางลาวัณย เงาเบญจกุล
๑๘. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๑๙. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ

ผูเชี่ยวชาญ
๒๐. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
รองเลขาธิการ
๒๑. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๘. นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร
๒๒. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๙. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๒๓. นายจารึก ไชยรักษ
๑๐. นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ๒๔. นางสาวณนุต มธุรพจน
๑๑. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๒๕. ดร.นาตยา พรหมทอง
๑๒. นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
๒๖. ดร.ทิพิชา โปษยานนท
๒๗. นางจุฑามาศ โมฬ
ผูชวยเลขาธิการ
๒๘. นายสัณหกิจ รัตนกุล
๑๓. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๒๙. นพ.คณิตสรณ สัมฤทธิ์เดชขจร
 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

ผูชำนาญการ
๓๐. นางสาวศิริธร อรไชย
๓๑. นางสาวสิระกาญจน มโนทัศนันท
๓๒. นางสาวสุนีย สุขสวาง
๓๓. นางสาวปรางทิพย เนตรนอย
๓๔. นางสาวนิลวรรณ ทุนคุมทอง
๓๕. นางสาวสุวิมล มีแสง
๓๖. นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
๓๗. นางสาวนงลักษณ ยอดมงคล
๓๘. นายบัณฑิต มั่นคง
๓๙. นางสาวนภินทร ศิริไทย
นักบริหารอาวุโส/หัวหนางาน
๔๐. นางสาวเพ็ญทิพย ธนวิจิตร
๔๑. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๔๒. นางสาวธัญญาภรณ บุญแสน
๔๓. นางสาวอรนิต อรไชย
๔๔. นางจุไรรัตน โตคำงาม
๔๕. นางสาวชญาดา เธียรวิบูล
๔๖. นางสาวถิราพร พวงโพธิ์
๔๗. นางสาวกชพร นิลปกษ
๔๘. นางสาวชลาลัย จันทวดี

๔๙. นางสาวศิริเพ็ญ กองแกวรัศมี
๕๐. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป
๕๑. นางสาวชลิดา มีสมวัฒน
๕๒. นางวิลัยรัตน จั่นเพิ้ง
๕๓. นายสันติชัย วงศสวาง
๕๔. นางวันเพ็ญ ทินนา
นักวิชาการ
๕๕. นายภัคพงศ วงศคำ
๕๖. นางสาวขนิษฐา แซเอี้ยว
๕๗. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
๕๘. นายเตชิต ชาวบางพรหม
๕๙. นายทรงพล ตุละทา
๖๐. นางสาววันวิสา แสงทิม
๖๑. นายวินิจ ชุมนูรักษ
นักบริหารจัดการ
๖๒. นายสุรชัย กลั่นวารี
๖๓. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๖๔. นางสาวสุนันทา ปนะทาโน
๖๕. นายศุภวิชญ ฤกษจินดาวงศ

๖๖. นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข
๖๗. นางสาวรัตติกาล มหาชล
๖๘. นางสาวสนทยา ทิมเรือง
๖๙. นางสาวกรรณิกา ดีใจ
๗๐. นางสาวสุกัลยา พลเสน
๗๑. นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ
๗๒. นางสาวภาวิณี คำเมืองลือ
๗๓. นายนพพร แยมพรอม

๘๓. นายพีระ เนตรวีระ
๘๔. นางสาวมัทนา นันตา
๘๕. นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล
๘๖. นางสาวพีระพร หงษทอง
๘๗. นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล
๘๘. นางสาวนันทิยา จีรวิวัฒนาชัย
๘๙. นางสาวจุฑาทิพ เดชผดุง
๙๐. นางสาวผุสดี อำนวยชัย
๙๑. นางสาวชลิตา บูรณสิน

พนักงานผูชวย
๗๔. นางอำพร จันทรจร
๗๕. นายชัชวาลย สำเภาเจริญ
๗๖. นายเรวัตร การธนะศาษฐ

โครงการ สปพส.
๙๒. ดร.วณี ปน ประทีป (ผูอ ำนวยการ)
๙๓. นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
๙๔. นายนิติธร ธนธัญญา
๙๕. นางสาวพรทิพย เชื้องาม
พนักงานโครงการ สช
๙๖. นางสาวชมภูนุช หุนนาค
๗๗. นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล
๙๗. นางสาวบวรลักษณ ธรรมภารา
๗๘. นายยุทธศักดิ์ บุญศรี
๗๙. นางสาวเขมวไล ธีรสุวรรณจักร ๙๘. นางภัคคนันทน ทองเหลืองสุข
๙๙. นางสาวจรีรัตน นาคแกว
๘๐. นางสาวแคทรียา สุดดี
๑๐๐. นายการัณย อินทะกูล
๘๑. นางสาวขวัญสุดา ขันธวิทย
๑๐๑. นางสาวอัญชลี เกตุกราย
๘๒. นางสาวสายใจ ปสตัน
สานพลัง สรางสุขภาวะ 

อุดมการณ สช.
“สานพลัง สรางสุขภาวะ”
สช. มีบทบาทถักทอ รอยเชื่อม สานพลังทุกภาคสวนในสังคม
เพื่อรวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี ที่นำไปสูการมีสุขภาวะของคน ชุมชน และสังคม

พันธกิจ สช.
“แขนขวาขับเคลื่อนนโยบาย แขนซายเคลื่อนไหวสังคม”
สช. ทำหนาที่สนับสนุนการทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับสุขภาพ/สุขภาวะ
ควบคูไปกับการทำใหทุกภาคสวนในสังคมไดรวมกันคิด รวมกันทำ
เพื่อการสรางสุขภาวะตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy)
และการอภิบาลแบบเครือขาย (Governance by Network)

ทิศทาง สช.
“สรางนำซอม”
สช. สนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ/ระบบสุขภาวะ
ซึ่งหมายถึง ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ทั้งกาย ใจ ปญญา และสังคม
เปนเรื่องที่กวางกวาเรื่องการแพทยและสาธารณสุข โดยมีทิศทางเนน
“การสรางสุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล”
(All for Health for Health for All)

