แผนงานหลัก
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รองรับการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่ 3

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)

แผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองรับการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 1
ออกแบบและพิมพ์ที่
จัดพิมพ์เผยแพร่โดย

ISBN 978-616-7697-67-3
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา  
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
นางจุฑามาศ โมฬี
นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย
นางสาวกชพร นิลปักษ์
นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล
มิถุนายน 2560 จำ�นวน 1,000 เล่ม
บริษัท เอ็ม.ที.พริ้นท์ จำ�กัด
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14
ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2832 9000  โทรสาร 0 2832 9001
www.nationalhealth.or.th

คำ�นำ�
การดำ�เนินงานให้บรรลุเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งให้เกิดสังคมสุขภาวะ
ด้วยการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการทำ�งาน ๓ ภาคส่วน ถือได้ว่า
เป็นฐานของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การจัดทำ�แผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองรับการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นีจ้ งึ ใช้แนวคิดการดำ�เนินงานจากการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสำ�คัญ ตัง้ แต่การเริม่ กระบวนการค้นหาภาพฝัน
กระบวนการกำ�หนดยุทธศาสตร์จนสู่กระบวนการการรับฟังความเห็นต่อร่างแผนฯ โดยอาศัยแนวคิดในการจัดทำ�
๔ แนวคิดได้แก่ แนวคิดทางสังคม แนวคิดสากล ด้านกฎหมายและแนวคิดนโยบายแห่งรัฐ ดังนั้นเป้าหมายที่เกิดขึ้น
จึงเป็นเป้าหมายร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้
๑) ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จของกระบวนการนโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๒) สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา  
๓) เสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๔) สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๕) สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดทำ�แผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับ
การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เพื่อเป็นกรอบการดำ�เนินงานและเผยแพร่และสื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
และร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มิถุนายน 2560

ัญ

สารบ
บริบทและทิศทาง
7
9
14
20
22
25

6

แนวคิดและเป้าหมายระบบสุขภาพ
ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโลก
ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
แนวโน้มสถานการณ์สำ�คัญที่ต้องพิจารณา
การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม

ทิศทางการดำ�เนินงานในอนาคต
ภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3		
กรอบความคิดการจัดทำ�แผนงานหลัก
สช. ฉบับที่ 3					

26
28

กรอบความเชื่อมโยงการดำ�เนินงานตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 35
39

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์				
				
โครงสร้างการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล 				
แผนงานและโครงการภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
58
63
69
72
75
78

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ
แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่
แผนงานวิชาการและนวัตกรรม
แผนงานสื่อสารทางสังคม
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงานบริหารจัดการ

ภาคผนวก
82
116

ภาคผนวก ก โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ภาคผนวก ข สรุปงบประมาณภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3

40
46
48
54

บริบทและทิศทาง

7

แนวคิดและเป้าหมายระบบสุขภาพ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้นิยามคำ�ว่าสุขภาพไว้ว่า “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิต
ทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” และ ระบบสุขภาพ หมายความว่า
“ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ” ความหมายดังกล่าวสะท้อนถึงแนวคิดหลักในการ
ปฏิรูประบบสุขภาพที่ขับเคลื่อนมาหลายทศวรรษ โดยมุ่งเน้นที่ 3 เรื่องใหญ่ คือ
ขภาพในขอบเขตที่กว้างกว่าสุขภาพทางกาย ภายใต้กรอบคิดของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
1 มองสุ
หรือขยายขอบเขตงานจาก “สาธารณสุข” ไปสู่ “สุขภาพ” โดยนิยามดังกล่าวบ่งบอกว่า “สุขภาพคือสุขภาวะ”
ที่เกิดจากความเชื่อมโยงสุขภาพกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม ความคิดความเชื่อ
วิถชี วี ติ และเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั ระบบต่างๆ ของสังคม เช่น นโยบาย กฎหมาย มาตรการของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อสุขภาพคือสภาวะของสังคมที่เป็นสุข

ย่ นจากการมุง่ “ซ่อมสุขภาพ” เป็น “สร้างสุขภาพ” ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเสริมป้องกันโรคเพือ่ จัดการ
2 เปลี
ระบบสุขภาพทีต่ น้ เหตุ มากกว่าการรักษาพยาบาล ซึง่ เป็นการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ หรือทีเ่ รียกว่า “สร้างนำ�ซ่อม”
่ยนกระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจากการจัดทำ�โดยภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง
3 เปลี
เข้มแข็งของทุกภาคส่วน

ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 จึงได้เสนอภาพของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ไว้ในหมวด 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ โดยสรุปว่า
สุขภาพเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคน บุคคลมีความตระหนัก
รู้และมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
บุคคลในความดูแลและชุมชน มิให้เกิดความเสียหายทาง
สุขภาพ หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครอง
ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทงั้ มวลทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ สุ ข ภาพ โดยมี ร ะบบการบริ ก ารสาธารณสุ ข เป็ น
ส่วนหนึ่ง ระบบสุขภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
และระบบความมั่นคงของประเทศการกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะใดๆ จึงต้องให้ความสำ�คัญกับมิติทางสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับผลกระทบด้วย

ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำ�
ในสังคม และจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมิสังคม ภูมินิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
รวมทั้งจะต้องคำ�นึงถึงหลักการพัฒนาและบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม อย่างยั่งยืน และอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน

ทั้ ง ยั ง ระบุ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใ นหมวด 2
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของระบบ
สุขภาพบางส่วนว่า รัฐและทุกภาคส่วนต้องพิจารณา
ระบบสุขภาพว่า เป็นเรื่องที่กว้างขวางครอบคลุมในทุก
มิติทั้งทางกาย จิต ปัญญาและสังคม และต้องพัฒนา
ระบบสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงกันอย่าง
ระบบสุขภาพ จะต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักคุณธรรม สมดุล อีกทัง้ สนับสนุน ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนนำ�แนวทาง
จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญา “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies)
โดยให้ความสำ�คัญกับคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์

ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี และไม่กอ่
ให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในทุกระดับ และต้องให้ความสำ�คัญกับหลักการทำ�งานแบบเครือข่าย
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพื่อการอภิบาลระบบสุขภาพ
เหล่านี้เป็นฐานคิดการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนา ที่ต้องคำ�นึงถึง มาจนถึง
ปัจจุบนั ภายใต้ฐานคิดข้างต้น เมือ่ วันที่ 13-14 มกราคม 2559 สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้
เริม่ กระบวนการทบทวนและยกร่างแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 โดยได้จดั เวทีระดมความคิดภาคีเครือข่าย ในเรือ่ ง
“ภาพฝันสังคมสุขภาวะ” ทีเ่ ป็นเป้าหมายการพัฒนา ซึง่ ได้แสดงให้เห็นถึง “รูปธรรม” ของระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นคุณลักษณะของสังคม องค์ประกอบของระบบสุขภาพ และกระบวนการพัฒนาเพือ่ นำ�ไปสูภ่ าพฝัน ดังนี้

เป็นสังคมที่ประชาชน ล้วนรับรู้และเข้าใจความหมายสุขภาพคือสุขภาวะ และถือเป็นเป้าหมายร่วมกัน
ทั้งสังคม เป็นค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมที่ยอมรับและปฏิบัติในวิถีชีวิต

ประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพ มีความสุขทั้งกายใจตามช่วงชีวิต
ได้รับบริการสุขภาพและการคุ้มครองอย่างมีศักดิ์ศรี เสมอภาค
โดยให้ทุกนโยบายสาธารณะมีมิติสุขภาพ (Health in all Policy) ประชาชนมีสำ�นึกและความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ (Health Literacy and Awareness) สามารถพึ่งตนเองและดูแลกันได้ มีการกระจาย
อำ�นาจการจัดการทรัพยากรและระบบบริการสุขภาพ เกิดระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน
ด้วยความรู้ ภูมิปัญญา สถานการณ์สุขภาพ และความสัมพันธ์ในพื้นที่ ทุกภาคส่วนสัมพันธ์กันบนฐาน
ความรูแ้ ละข้อมูลสถานการณ์สขุ ภาพ มีกลไกลดปัญหาความเหลือ่ มล�้ำ ในระบบสุขภาพ และมีบคุ ลากรด้าน
สุขภาพทีม่ ศี กั ยภาพด้วยการสานพลังทุกภาคส่วนผลักดันยุทธศาสตร์สร้างนำ�ซ่อมให้เป็นรูปธรรม พัฒนา
ระบบสุขภาพบนฐานความรู้ สร้างตัวชี้วัดสุขภาวะร่วมที่ใช้ในทุกองค์กร/งาน จัดการความรู้ด้านสุขภาพ
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ เคลื่อนไหวสร้างความรู้ของสังคม พัฒนาระบบสุขภาพอย่างสมดุล และพัฒนา
กลไกประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะของสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
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โดยภาพฝันข้างต้นนั้น ได้แสดงถึงเป้าหมายการพัฒนา ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จของการปฏิรูประบบสุขภาพ
ที่สำ�คัญไว้  4 ประการ ได้แก่
1. การทำ�ให้สังคมเข้าใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพในความหมายกว้าง เพื่อนำ�ไปสู่ “ระบบสุขภาพเชิงสังคมที่ดี”
หรือ “สังคมที่มีสุขภาพดี”
2. การทำ�ให้สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งประชาชนต่างตระหนักรู้ มีสิทธิ เสรีภาพ มีส่วนร่วม มีความเสมอภาค
มีสำ�นึกต่อส่วนรวม หรือคือ “ระบบสุขภาพที่เป็นประชาธิปไตย” ที่เป็นกระบวนการเชิงคุณภาพที่ต้องพัฒนา
ไม่สิ้นสุด
3. การมีระบบสุขภาพที่รองรับชีวิตทุกผู้คน ทุกกลุ่ม สร้างความเป็นธรรม หรือกล่าวได้ว่าเป็น “ระบบรัฐร่วม
สังคมสวัสดิการ”
4. ระบบสุ ข ภาพที่ อ ยู่ บ นฐานความรู้ และใช้ ค วามรู้ ใ นการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในเชิ ง นโยบาย การบริ ห ารจั ด การ
การพัฒนานวัตกรรมการสร้างข้อตกลงทางสังคม หรือเป็น “ระบบสุขภาพที่ฐานความรู้”

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโลก
แนวคิดและปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับโลกปรากฏจากข้อตกลงต่างๆ องค์การระดับโลก
มีข้อตกลงสำ�คัญดังต่อไปนี้
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948
ปฏิญญาฯ เป็นหลักการพื้นฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นฐานคิดของบรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
หลักการพื้นฐานปฏิญญาฯ เริ่มต้นจากการกำ�หนดให้มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระ และเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี
และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ โดยปราศจากการแบ่งแยก
ไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม
ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่น
หลักดังกล่าวนำ�มากำ�หนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและระบบสุขภาพว่า ในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิ
ในหลักประกันทางสังคม มีสทิ ธิในการบรรลุสทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันจำ�เป็นยิง่ สำ�หรับศักดิศ์ รีของ
ตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ โดยทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงบริการ มีสทิ ธิในมาตรฐานการครองชีพ
อันเพียงพอสำ�หรับสุขภาพและความอยูด่ ขี องตนและของครอบครัว รวมทัง้ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการดูแล
รักษาทางการแพทย์ และบริการสังคมที่จำ�เป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา
หรือปราศจากการดำ�รงชีพอืน่ ในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตนสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
สุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีของมนุษย์ที่ปรากฏในปฏิญญาฯ จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ที่จะดำ�รงตนใน
สุขภาวะทีด่ ี มีสทิ ธิเข้าถึงระบบสุขภาพอย่างมีศกั ดิศ์ รี โดยทีร่ ฐั และสังคมจะต้องสร้างระบบบริการให้เกิดหลักประกัน
ในสุขภาพ และดำ�รงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.19661 (The International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
กติกาฯ เป็นการกำ�หนดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องสุขภาพได้กำ�หนดไว้ว่า รัฐภาคี
แห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ และกำ�หนด
ขั้นตอนที่รัฐควรดำ�เนินการ เช่น การลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการพัฒนา
ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพของเด็ก การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิง่ แวดล้อมและอุตสาหกรรม การป้องกัน
รักษาและควบคุมโรคระบาดโรคประจำ�ถิน่ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอืน่ ๆ การสร้างสภาวะทีป่ ระกันบริการ
ทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีอีกหลายฉบับ ซึ่งรับรองให้สิทธิด้านสุขภาพถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
3. แนวคิดด้านสิทธิสขุ ภาพขององค์การอนามัยโลก2
“ธรรมนูญก่อตั้งองค์การอนามัยโลก” (Constitution
of the World Health Organization) ทีป่ ระเทศสมาชิก
ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1946 มีเนื้อหาใน
คำ�ปรารภคือ “การที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาตรฐานทาง
สุขภาพที่ดีที่สุด ถือเป็นสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชน
อย่างหนึง่   ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะมีความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ
ชาติพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสภาพ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นไรก็ตาม” สิทธิด้านสุขภาพ
(the right to health) ตามแนวคิดขององค์การอนามัย
โลก เป็นสิทธิที่มีขอบเขตกว้างขวาง (an inclusive
right) กล่าวคือ มีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพที่เรียก
ว่า Determinants of health โดยเฉพาะปัจจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สิทธิด้านสุขภาพจึงมี
ขอบเขตกว้างกว่าเรื่องระบบสาธารณสุขหรือการเข้าถึง
บริการสุขภาพ

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำ�หนดหน้าที่ของภาครัฐที่
เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพไว้ซึ่งสอดคล้องกับ ICESCR ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีโดยได้ก�ำ หนดว่า รัฐภาคีมขี อ้ ผูกพัน
ทีจ่ ะดำ�เนินการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายการดำ�เนินการ
ที่ชัดเจน มี 1) ข้อผูกพันในการเคารพ (Respect) ได้แก่
ไม่ปฏิเสธหรือจำ�กัดการเข้าถึงบริการด้านการป้องกัน
และรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันของทุกคน รวมถึง
นักโทษ ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ 2) ข้อผูกพันในการคุ้มครอง
(Protect) ได้แก่ มีกฎหมายหรือมาตรการเพือ่ ประกันการ
เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันในการดูแลสุขภาพและบริการ
ด้านสุขภาพที่จัดโดยบุคคลที่สาม และ 3) ข้อผูกพันใน
การทำ�ให้บรรลุผล (Fulfil) ได้แก่ บรรจุสิทธิด้านสุขภาพ
ไว้ในนโยบายและกฎหมายของประเทศ รวมถึงการนำ�
ไปปฏิบัติ

1 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ 5 กันยายน 2542 มีผลใช้บังคับ 5 ธันวาคม 2542
2 ไพศาล ลิ้มสถิตย์, กระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติกรณีกลุ่มประเด็นสิทธิด้านสุขภาพ, 2558.
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4. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
ในปี ค.ศ. 1986 ที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ประกาศกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งมีหลักการสำ�คัญ คือ
4.1 การสร้างเสริมสุขภาพในฐานะที่เป็นกระบวนการที่เอื้ออำ�นวยให้ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง โดยสามารถระบุถงึ สิง่ ทีต่ อ้ งการบรรลุ รวมถึงสามารถปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อม
หรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป สุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวกทีม่ งุ่ เน้นแหล่งประโยชน์ทางสังคม
และส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกายของบุคคล ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของ
ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่รูปแบบการดำ�เนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การมีสุขภาวะ
ในที่สุด
4.2 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ถูกกำ�หนดเป็น 1 ใน 5 กลยุทธ์ของคำ�ประกาศออตตาวา นับเป็นจุด
เริ่มต้นของ “การสาธารณสุขแนวใหม่ (New Public Health)” ที่ทำ�ให้สุขภาพเป็นวาระของผู้กำ�หนดนโยบายทุก
ภาคส่วนและทุกระดับ เพื่อให้ผู้กำ�หนดนโยบายเหล่านี้ตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการตัดสินใจใน
ทุกเรื่อง และเพื่อให้ยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพด้วยรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของภาคส่วน
ต่างๆ และเห็นถึงความจำ�เป็นของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ รวมถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้าง
เสริมสุขภาพ ครั้งต่อมาที่ออสเตรเลีย ได้ให้ความหมาย นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
ว่าหมายถึง “นโยบายทีแ่ สดงความห่วงใยอย่างชัดเจนในเรือ่ งสุขภาพพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากนโยบายนัน้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นนโยบายทีม่ งุ่ สร้างเสริมสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางสังคมและกายภาพทีเ่ อือ้
ต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือก และสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีได้”
4.3 เจตจำ�นงต่อการเสริมสร้างสุขภาพ เช่น ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และให้การชี้แนะต่อนโยบาย
ที่ให้การสนับสนุนสุขภาพและความเสมอภาคในทุกภาคส่วน ต่อต้านและกดดันผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย การผลาญ
ทรัพยากร สภาพความเป็นอยูแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นผลเสียต่อสุขภาพ ลดช่องวางทางสุขภาพทัง้ ช่องว่างภายในสังคม
และช่องว่างระหว่างสังคม ให้ความสำ�คัญกับคนในฐานะของทรัพยากรหลักของสุขภาพ ปรับเปลี่ยนระบบบริการ
สุขภาพและแหล่งประโยชน์ของระบบให้เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และให้ความสำ�คัญกับสุขภาพและการธำ�รงรักษา
สุขภาพ ว่าเป็นการลงทุนทางสังคมที่สำ�คัญและมีความท้าทาย

5. แนวคิดด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับสากล
ห่วงใยสุขภาพ” โดยมีการจัดทำ�คำ�แถลงการณ์เฮลซิงกิ
The Helsinki Statement on Health in All Policies
ที่ระบุว่า รัฐบาลมีหน้าที่และความผูกพันต่อสุขภาพ
และสุขภาวะของประชาชนและต้องนำ�ไปปฏิบัติให้เป็น
จริงต้องให้ความสำ�คัญกับสุขภาพและความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ โดยยอมรับในแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ” (HiAP) และการดำ�เนินงานเพื่อจัดการปัจจัย
สังคมกำ�หนดสุขภาพ พร้อมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ในการทำ�งานร่วม
กับกระทรวง หน่วยงาน รวมถึงสถาบันอื่นๆ ทั้งบทบาท
การนำ�  การสร้างความสัมพันธ์ การกระตุ้นและเป็น
สื่อเชื่อมโยงให้เกิดการดำ�เนินงานที่เกิดผลดีต่อสุขภาพ
สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ ต้ อ งสร้ า งความไว้ ว างใจระหว่ า งกั น ผ่ า น
กลไกประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact
Assessment: HIA) ที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ของทุกฝ่าย
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 67 ได้มีฉันทมติ
ในระเบี ย บวาระ “Contributing to social and
economic development: sustainable action
across sectors to improve health and health
equity” โดยให้ความสำ�คัญกับการขับเคลื่อนแนวคิด
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ต่อมา ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพนานาชาติ ทีป่ ระเทศ กับบริบทของประเทศสมาชิก ตามคำ�แถลงการณ์เฮลซิงกิ
ฟินแลนด์ เมือ่ ปี 2556 ได้มกี ารพัฒนาแนวคิดต่อยอดจาก และกรอบแผนปฏิบัติการ Health in All Policies
หลักการสำ�คัญเรื่อง ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ไปสู่แนวคิด Framework for Country Action
Health in All Policies (HiAP) หรือ “ทุกนโยบาย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า
ปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภาพ (Social determinants
of health: SDH) ว่า “สภาพแวดล้อมที่บุคคลเกิด
เติบโต ทำ�งาน และดำ�รงชีวิตอยู่ รวมถึงปัจจัยและระบบ
ต่างๆ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นกำ�หนดสภาพแวดล้อมเหล่านัน้ ด้วย”
ปัจจัยและระบบต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ นโยบายและระบบ
เศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนา บรรทัดฐานในสังคม นโยบาย
ทางสังคม และระบบการเมืองการปกครอง ภาคีสมาชิกใน
WHO เห็นพ้องกันว่า ควรนำ� SDH มาพิจารณาในฐานะ
ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
(Health Equity) โดยคณะกรรมาธิการปัจจัยสังคม
กำ�หนดสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ได้เสนอแนวทาง
ใหม่ในการพัฒนาว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
เดียวโดยไม่มีนโยบายที่จะทำ�ให้ผลประโยชน์กระจาย
ตัวอย่างเป็นธรรม จะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะ
และความเป็นธรรมทางสุขภาพ การเจ็บป่วยและภาระ
โรคเป็ น ผลมาจากเงื่ อ นไขทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือเป็นผลของนโยบายและโครงสร้างทางสังคมการ
แก้ปัญหาจึงต้องนำ�ทุกสถาบัน ทุกภาคส่วนของสังคมมา
ช่วยกันแก้ไข
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6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
“เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งสมาชิกสหประชาชาติให้
ความเห็นชอบในปี ค.ศ.2000 และครบกำ�หนดในปี ค.ศ.2015 หรือ พ.ศ. 2558 มีเป้าหมาย 8 ประการ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ความยากจน โรคต่างๆ ปัญหาประชากรไม่ได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสม ปัญหาสิง่ แวดล้อม และปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรี หลังสิน้ สุดการขับเคลือ่ นตามเป้าหมาย MDGs องค์การสหประชาชาติได้ก�ำ หนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่ใน
อีก 15 ปีต่อไป (กันยายน พ.ศ.2558-สิงหาคม พ.ศ. 2573) นั่นคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรม
ในระบบอภิบาลสุขภาพ การเสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้กลุม่ ผูอ้ อ่ นแอได้มสี ขุ ภาพทีด่ ี เข้าถึงบริการ และมี
อำ�นาจต่อรองทางนโยบาย ปกป้องระบบสุขภาพให้เป็นระบบสาธารณะ ไม่ให้ถกู แปลงสภาพหรือครอบงำ�ด้วยระบบ
ทุนผูกขาด ผลักดันให้นโยบายที่กระทบต่อการดำ�รงชีพของประชาชนทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม ให้มีทิศทางที่นำ�ไปสู่สังคมสุขภาวะ ผ่าน 17 เป้าหมายสำ�คัญ
ในการพัฒนา ได้แก่
1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
2. ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
3. ทำ�ให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำ�รงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
4. ทำ�ให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
5. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
6. ทำ�ให้แน่ใจว่าเรือ่ งน�้ำ และการสุขาภิบาลได้รบั การจัดการอย่างยัง่ ยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส�ำ หรับทุกคน ทำ�ให้
แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำ�ลังซื้อของตน
8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำ�
และการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำ�หรับทุกคน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. ลดความเหลื่อมล้ำ�ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11. ทำ�ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
12. ทำ�ให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
13. ดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำ�หรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน

15. พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับ
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
16. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดย
ถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งสะท้อนให้เห็นปัญหาสำ�คัญที่ท้าทายความสำ�เร็จในการพัฒนาคือ ความไม่เท่าเทียม
ไม่เป็นธรรม ความยากจน การขาดสิทธิและศักดิศ์ รี การขาดการมีสว่ นร่วมของภาคีสงั คม โดยเฉพาะประเทศ
ด้อยพัฒนาและกำ�ลังพัฒนา ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
1. การปฏิรปู ระบบสุขภาพ นับแต่ปี พ.ศ. 2521
เมื่ อ ประเทศไทยประกาศนโยบายการสาธารณสุ ข
มูลฐานตามคำ�ประกาศอามัลอัตตา นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์การพัฒนาสาธารณสุข
จากเดิมที่เน้นบทบาทของรัฐและวิชาชีพเป็นศูนย์กลาง
มาเป็นการพัฒนาบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น
ทีผ่ สมผสาน สุขภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ โดยมีการขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเริ่มที่ให้ความสำ�คัญกับบทบาท
ของประชาชน โดยให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
(ผสส.) ซึ่งนับเป็นก้าวแรกๆ ที่ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพอย่างเต็มตัวในฐานะ
กำ�ลังคนสุขภาพนอกภาครัฐ แม้จะยังไม่ได้มีส่วนร่วมใน
ด้านนโยบายขณะเดียวกันประเทศไทยก็ประสบผลสำ�เร็จ
ในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข
ที่มีโครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด
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ในปี พ.ศ. 2535 ได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) เป็นกลไกสนับสนุนการสร้างความรู้รองรับการ
ปฏิรูปและโครงสร้างต่างๆ ในระบบสุขภาพ และเป็น
รากฐานของการก่อเกิดกระบวนการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ในเวลาต่อมา ขณะที่มีกระแสความตื่นตัวของประชาชน
และสั ง คมในกระบวนการจั ด ทำ � รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กระแสเหล่านีท้ �ำ ให้เริม่ เกิด
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาตามลำ�ดับ
ในปี พ.ศ. 2544 ได้มกี ารจัดตัง้ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพขึ้ น และปี ถั ด มาก็ เริ่ ม มี ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีส�ำ นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยดำ�เนินการ และก้าวสำ�คัญของ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพอีกประการหนึง่
คือการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งได้เกิด
สิ่งใหม่ที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของแนวคิดด้านนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ได้แก่
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1.1 ความหมายของคำ�ว่า “สุขภาพ” ที่ขยายออก
ไปกว้างขึ้นกว่าเดิม โดยหมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคมเชือ่ มโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” นับเป็นการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำ�งานด้านสุขภาพใหม่ ปรับ
จากบริบททางชีวการแพทย์เป็นบริบททางสังคมปรับการ
เน้นการรักษาความเจ็บป่วยมาเน้นที่การส่งเสริมและ
รักษาให้มีสุขภาพดีตามแนวคิด “สร้างนำ�ซ่อม” และ
ปรับจากการมุ่งยกระดับพฤติกรรมส่วนบุคคลไปเป็นมุ่ง
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ (Healthy Public Policy)
1.2 รับรองสิทธิดา้ นสุขภาพไว้หลายประการ เช่น สิทธิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ สิทธิปฏิเสธการ
รักษาในวาระสุดท้ายแห่งชีวติ และมีมาตราทีร่ บั รองสิทธิ
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ
1.3 กำ � หนดให้ มี ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เป็นกลไกเสนอแนะหรือให้คำ�ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี
เกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพและติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คำ�ปรึกษา
ดังกล่าว และยังมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในทุกระดับ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน การออกแบบคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติสะท้อนแนวคิด สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน และ
เป็นเป้าหมายร่วมของสังคมทั้งมวล (All for Health
for Health for All) มีองค์ประกอบตามยุทธศาสตร์
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ พลังการเมือง ได้แก่
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พลังวิชาการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภา
วิชาชีพ และพลังสังคม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่
แสวงหากำ�ไร 13 เขตทัว่ ประเทศ และให้มสี �ำ นักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยเลขานุการ

1.4 มีเครื่องมือทำ�งานใหม่ที่สำ�คัญ 3 เครื่องมือ ที่มุ่ง
ให้เกิดการบูรณาการการทำ�งาน และการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ได้แก่
(1) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กฎหมาย
กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จั ด ทำ � ขึ้ น
เพื่ อ เป็ น กรอบและแนวทางในการกำ � หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ
ในทางปฏิบัติ ธรรมนูญฯ เป็นภาพพึงประสงค์ของระบบ
สุขภาพที่ทุกหน่วยงาน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถนำ�ไปใช้อ้างอิงประกอบการจัดทำ�แผน
นโยบาย หรือกติการ่วมของชุมชนได้
(2) สมัชชาสุขภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมที่มีกฎหมาย
รองรับ โดยกำ�หนดนิยามว่าเป็น “กระบวนการที่ให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำ�ไป
สู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความ
มีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่าง
เป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(3) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติมหี น้าทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารใน
การติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจาก
นโยบายสาธารณะทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร
ซึ่ ง การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง
“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์
และคาดการณ์ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อสุขภาพ
ประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือ
กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำ�เนิน
การในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและมีกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่าง
เหมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำ�นาจ
หน้าทีจ่ ดั ทำ�ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ซึ่งใน (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทัง้ นี้ ตามเอกสารร่าง กรอบยุทธศาสตร์
ชาติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่เผยแพร่โดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้มีการกำ�หนดเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ ไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม ดังนี้
“การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลือ่ มล�้ำ ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
แพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจยั (Academic Hub) โดยนำ�รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความสำ�คัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อ
สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มี
ต่อสุขภาพของประชาชน”
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ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขกำ�ลังเป็นแกนจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยกำ�หนด
เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนด้วย
3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาระบบสุขภาพปรากฏอยูใ่ นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับ ล่าสุดในทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ 22 ธันวาคม 2558 โดยกำ�หนดให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนงาน/โครงการในระยะ 5 ปี ทั้งนี้ตามเอกสารประกอบการประชุมประจำ�ปี 2558
ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ได้กำ�หนด
เรื่องระบบสุขภาพไว้ในหลายส่วน ได้แก่
3.1 เป้าหมาย ในเรื่อง
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน ระบุว่า คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการมีสุขภาวะ
มีความรู้ และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็งและมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
(2) การลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม ระบุว่า ประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และทัว่ ถึง และสถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นและพัฒนา
ประเทศ
(3) การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค ระบุว่า พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนได้รับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงอย่างสมดุล พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับระบบการผลิตให้เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมและได้รบั การยอมรับจากชุมชน เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคได้รบั การพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่และปลอดภัย

3.2 แนวทางการพัฒนา ในเรื่อง
(1) ปรับโครงสร้างภาคบริการ โดยเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการศักยภาพใน
เชิงธุรกิจซึง่ การบริการสุขภาพรวมถึงการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ปรากฏอยู่ในภาคบริการด้วย
(2) ปรับโครงสร้างภาคการค้าและการลงทุน โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง
วางแนวทางป้องกันผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(3) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญ
เติบโตของประเทศ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ ทั้งช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย วัยรุ่น/
วัยเรียน/นักศึกษา วัยแรงงานวัยสูงอายุ สร้างเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinant
of Health: SDH) พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ
พัฒนาด้านโภชนาการ การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อนำ�สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริม
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์ ที่ เ หมาะสม
สำ�หรับผูส้ งู อายุ ส่งเสริมการให้ความสำ�คัญกับมิตสิ ขุ ภาพ
ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อ
ให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน รวมถึงการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
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ไทยให้เอือ้ ต่อการพัฒนาคน เช่น การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัว
(4) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะกลุ่ม
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในหลายด้าน รวมถึง
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริ ก ารสาธารณสุ ข การศึ ก ษา สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ โดยพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในการบริ ห ารทรั พ ยากรด้ า น
สาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างระบบหลัก
ประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุ ข ภาพในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณสุ ข
ทีม่ กี ารใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ
การนำ�รายได้จากการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายใน
ประเทศ ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และการพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดน การสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ
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4. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ กำ�หนดให้ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยทุกห้าปี ซึง่ ธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มีสาระตามมาตรา 47 จำ�นวน 12 เรือ่ งและเพิม่ สาระใหม่อกี 5 เรือ่ ง
ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญา การอภิบาลระบบสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ ทั้งนี้ หลักการสำ�คัญของระบบสุขภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้าแสดงไว้ใน 3 สาระหลักแรก ดังนี้
4.1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ สุขภาพเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคน โดยบุคคลมีความตระหนักรูแ้ ละ
มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว บุคคลในความดูแลและชุมชน มิให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพ
หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครอง ทั้งนี้ระบบสุขภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและความมั่นคงของประเทศ การกำ�หนดนโยบายสาธารณะต้องคำ�นึงถึงผลกระทบ
ด้านสุขภาพเสมอ และระบบสุขภาพต้องให้ความสำ�คัญกับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มล�้ำ
4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ ได้แก่ รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำ�คัญกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการจัดการกับปัจจัยสังคมทีก่ �ำ หนดสุขภาพ รวมทัง้ การมีหลักประกัน
และการคุ้มครองให้เกิดสุขภาพที่จะนำ�ไปสู่สุขภาวะที่มั่นคงและยั่งยืนของทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบสุขภาพต้อง
เชื่อมโยงกัน และต้องสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำ�แนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies)
ไปใช้ เพื่อให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในทุกระดับ
โดยรัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำ�คัญกับหลักการทำ�งานแบบเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในทุกระดับ
4.3 การจัดให้มหี ลักประกันและความคุม้ ครองให้เกิดสุขภาพจะต้องครอบคลุมปัจจัยทัง้ หลายทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคล ระบบบริการสาธารณสุข และปัจจัยสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายสาธารณะ
ต่างๆ ครอบคลุมบุคคลทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างหลัก
ประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ดังนั้น เมื่อพิจารณากรอบคิดด้านสุขภาพตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 แล้ว พบว่า แนวนโยบายด้านสุขภาพไม่ได้จำ�กัดเฉพาะสุขภาพทางกายตามกรอบคิดทางการแพทย์ แต่
ยังให้ความสำ�คัญกับสุขภาพองค์รวม โดยเฉพาะในระดับนโยบายทีก่ �ำ หนดให้มมี ติ สิ ขุ ภาพในทุกนโยบาย โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนนโยบาย และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบเชิงนโยบายที่มี
ต่อสุขภาพ กรอบคิดด้านสุขภาพข้างต้นจึงสอดรับและรับรองปฏิบตั กิ ารของ สช. ในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

แนวโน้มสถานการณ์สำ�คัญที่ต้องพิจารณา
1. รายงานวิจยั ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ได้คาดการณ์สถานการณ์สขุ ภาพในอีก 15 ปีขา้ งหน้าว่า จะผูส้ งู อายุมมี ากขึน้ รวมถึงโรคไม่ตดิ เชือ้ เบาหวาน ความดัน
หัวใจ เชื้อดื้อยา การระบาดของโรคติดเชื้อ (อีโบล่า เมอร์ส ซาร์) โรคจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษ ตลอด
จนมีความเหลื่อมล้ำ�ไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพภายในและระหว่างประเทศ
2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกทีต่ กต�่ำ มาอย่างต่อเนือ่ ง ได้กระตุน้ ให้เกิดการสร้าง “พันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ” ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีในทุกลักษณะ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ ระหว่าง
กลุม่ ประเทศ หรือการสร้างกลุม่ /เขตการค้าเสรีเฉพาะกลุม่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดการรุกรานและผูกขาดของทุนข้ามชาติเข้า
แสวงหาและครอบครองทรัพยากรในประเทศต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งของตน และสร้างความเหลื่อมล้ำ�เศรษฐกิจ และ
สังคมมากขึ้น  องค์กรต่อต้านความยากจนของอังกฤษ (OXFAM) เผยว่า ปี ค.ศ.2016 ประชากรที่ร่ำ�รวยสุดร้อยละ
หนึ่งของโลกจะมีความมั่งคั่งรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งทั้งหมด และช่วงห้าปีที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจ
โลกจะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง ความมั่งคั่งของกลุ่มประชากรที่ร่ำ�รวยที่สุด หนึ่งเปอร์เซ็นต์แรกของโลก
ก็ไม่ได้ลดลง แต่เพิม่ ขึน้ จากสัดส่วนร้อยละ 44 ของความมัง่ คัง่ ของโลกปี ค.ศ.2009 เป็นร้อยละ 48 ปี ค.ศ.2014 ขณะที่
อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกนับจากกลุม่ คนทีจ่ นทีส่ ดุ ขึน้ มามีสดั ส่วนความมัง่ คัง่ รวมกันเพียงแค่รอ้ ยละ 5.5
ของความมั่งคั่งของโลก
3. การเมืองในระดับโลกกลับคืนไปสูส่ ภาพโลกหลายขัว้ อำ�นาจ ทัง้ ทีเ่ กิดจากการแตกขัว้ อำ�นาจเดิม การรวมกลุม่
ขัว้ อำ�นาจใหม่ การเติบโตของประเทศหรือกลุม่ ประเทศเล็กๆ ด้วยเหตุผลหลักคือผลประโยชน์ ทรัพยากร อุดมการณ์
และวัฒนธรรมในภูมิภาค ซึ่งทำ�ให้ระบบความมั่นคงในภูมิภาคมีลักษณะหลายขั้วอำ�นาจมากขึ้น มีความซับซ้อนแต่
เชือ่ มโยงกัน รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภูมภิ าค และวัฒนธรรม มากขึน้ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง
ตะวันตกและอิสลาม และความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร โดยเฉพาะ พลังงาน น้ำ� และอาหาร
4. ความเหลือ่ มล�้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย แม้ประชาชนไทยจะมีความมัน่ คงทางสุขภาพมากขึน้
โดยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ ภายใต้ 3 ระบบประกันสุขภาพของไทยที่พัฒนาขึ้น
คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ แต่ยงั มี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สะท้อนผ่านช่องว่างของการถือครองที่ดิน และทรัพย์สิน รวมถึง
การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ของประชาชนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
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5. ความจำ�เป็นที่ต้องเร่งให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ�อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ขาดการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รัฐบาลจึงต้องพยายามส่งเสริมการลงทุนอย่างมาก จนดูเหมือน
ให้ความสำ�คัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะมีต่อประชาชนในพื้นที่และกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำ�หนดนโยบายน้อยลง เป็นผลให้เกิดการทำ�ลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะทีม่ ปี ญ
ั หาการขาดนวัตกรรมการพัฒนา และส่งผลกระทบกลับมาทีก่ ารดำ�รงชีวติ
ของประชาชนอันเป็นฐานเศรษฐกิจที่แท้จริง
6. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และคาดประมาณว่าจะเป็นสังคม
ผูส้ งู อายุทสี่ มบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้อตั ราการพึง่ พิงประชากรวัยแรงงานสูงขึน้ โดย ในปี พ.ศ. 2553 มีประชากร
วัยแรงงาน 5 คน ทีม่ ศี กั ยภาพแบกรับผูส้ งู อายุ 1 คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน
แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน เท่านั้น ทั้งยังกระทบถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำ�นวนมาก
ยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี พ.ศ.  2558
เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) และร้อยละ 78 พึ่งรายได้จากบุตร
7. การขาดแคลนกำ�ลังแรงงานทำ�ให้ต้องนำ�เข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทย ทัง้ การยกระดับรายได้และทักษะฝีมอื แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิม่ ขึน้ ช้า รวมถึง
กระตุ้นการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการ
ทางสังคมการเคลื่อนย้ายประชากรแบบไร้พรมแดนนี้ยังทำ�ให้โอกาสที่โรคชนิดใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่สามารถ
แพร่ระบาดไปยังส่วนต่างๆ ของโลกและเข้าสู่ประเทศเป็นไปได้ง่ายและเร็วขึ้น ระบบการป้องกันควบคุมโรคเหล่านี้
ไม่สามารถจัดการได้โดยประเทศใดๆ เพียงลำ�พัง แต่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย
8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างรุนแรง และเกิดความสูญเสียมากขึ้น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหา
สิ่งแวดล้อมจะรุนแรงขึ้น ป่าไม้และป่าชายเลนจะลดลง ประสบปัญหาน้ำ�ท่วม ฝนแล้งและคุณภาพน้ำ�ที่ลดต่ำ�ลง
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม รวมทั้งปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารอย่าง
รุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภค นอกจากนี้ การผูกขาดในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารยังเป็นการคุกคามสิทธิทางอาหารที่ส่งผลให้ราคาสินค้าอาหารและเกษตรเพิ่มขึ้น
ความหลากหลายของสินค้าลดลงและอาจเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร พลังงานและน้ำ�ได้ขณะที่ภาวะโลกร้อน
สามารถหนุนเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อโรค พาหะนำ�โรค และศัตรูพืชบางชนิดที่นำ�มาซึ่งอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของ
โรคพืช สัตว์ และมนุษย์ด้วย

การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
1. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ผลการดำ � เนิ น งานของธรรมนูญว่าด้ว ยระบบสุ ขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ซึง่ เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรก
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2552 พบว่า แผนระดับชาติ และแผนระดับหน่วยงาน
ได้ค�ำ นึงถึงการมีทศิ ทางและสาระทีส่ อดคล้อง/ไม่ขดั แย้ง
กับธรรมนูญฯ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 การกำ�หนด
นโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนผล
สำ�เร็จของการขับเคลื่อนสาระรายหมวดของธรรมนูญฯ
ได้ แ ก่ การพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพไทย และ
การขับเคลื่อนสาระผ่านเครื่องมืออื่นตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ เช่น การพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ในระดั บ ชาติ และผ่ า นสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เช่ น
ข้ อ เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอนามั ย
เจริญพันธุแ์ ห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) การจัดทำ�
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการพั ฒ นา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ
คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นต้น

มาอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงปัจจุบนั มีการประกาศใช้ธรรมนูญ
สุขภาพพืน้ ทีแ่ ล้วกว่า 300 แห่ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558
มีพื้นที่ประกาศใช้มากถึง 222 แห่งซึ่งเกิดจากการปรับ
ยุทธศาสตร์เน้นการทำ�งานร่วมกับภาคียทุ ธศาสตร์มากขึน้
ได้แก่ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง
(เป้าหมาย 135 แห่งประกาศใช้แล้ว 93 แห่ง) สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี (เป้าหมาย 109
แห่ง ประกาศใช้แล้ว 69 แห่ง สำ�นักงานเขตการศึกษาขัน้
พื้ น ฐานเขต 2 ราชบุ รี (ประกาศธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
โรงเรียนแล้ว 60 โรงเรียนตามเป้าหมาย) และอยูร่ ะหว่าง
กระบวนการจัดทำ�และยกร่างธรรมนูญสุขภาพพื้นที่อีก
กว่า 200 แห่ง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สช. ได้เริ่มกระบวนการทำ�งานทาง
วิชาการเพื่อเตรียมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามที่ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ กำ�หนด ต่อมา คสช. ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
มี น ายแพทย์ ณ รงค์ ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา เป็ น ประธาน
ซึ่งกระบวนการทบทวนธรรมนูญฯ ได้ให้ความสำ�คัญ
อย่ า งยิ่ ง ทั้ ง ต่ อ การทำ � งานบนฐานวิ ช าการ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังความเห็น
จากทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการทัง้ ก่อน ระหว่าง และ
หลังการยกร่างธรรมนูญฯ คณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติได้มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญฯ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดทำ�และขับเคลือ่ นธรรมนูญ 9 สิงหาคม 2559 และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สุ ข ภาพพื้ น ที่ และธรรมนู ญ สุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ทราบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
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2. สมัชชาสุขภาพ
เป็น “เครื่องมือเชื่อมโยงการพัฒนา” การทำ�งานของ
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ของประเทศ บนหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างสมานฉันท์เพื่อนำ�สู่การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็น
พื้นทีส่ าธารณะทางความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสุขภาวะไทย โดย
มีกลไกของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่มาจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ผลักดัน พัฒนาจนเกิด
มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว 69 มติซึ่งหลายมติได้
ดำ�เนินการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีต่างๆ แต่บางมติยังมี
ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ต่อมา สช.
จึงได้ปรับกระบวนการทำ�งานเชิงคุณภาพ โดยพยายาม
เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และผู้มี
ส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นนโยบายมากขึ้น ทั้งในช่วง
พัฒนาข้อเสนอนโยบายและการขับเคลื่อนหลังเกิดมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2558 คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ยกระดับการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูป
ธรรม โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตาม
การดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามมติ 2
คณะ ทัง้ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ

ขณะที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น เป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการ
จัดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ทั้ง ภาคประชาสังคม เอกชน ภาคราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาควิชาการ วิชาชีพ
โดยมีกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด 77 จังหวัด ผลักดันให้
เกิดมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมากกว่า 246 เรื่อง มีมติ
สมัชชาสุขภาพที่ได้ขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับต่างๆ
140 มติ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.91 ครอบคลุมประเด็น
ทั้งระบบสุขภาพการแพทย์และสาธารณสุข และปัจจัย
สังคมทีก่ �ำ หนดสุขภาพ สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ของพืน้ ที่ หรือกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น
เกษตรและอาหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยหลาย
มติได้ถูกขับเคลื่อน และนำ�ไปสู่การเกิดรูปธรรมความ
สำ�เร็จในระดับต่างๆ เช่น การนำ�มติสมัชชาสุขภาพบรรจุ
ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การประกาศเป็นวาระจังหวัด
การพัฒนาสู่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ธรรมนูญสุขภาพ
ในระดับพื้นที่และเชิงประเด็นและการบรรจุเข้าแผน
หรือการกำ�หนดเป็นข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นต้นโดยได้เริม่ การดำ�เนินงานพัฒนาศักยภาพ
ในการทำ�งานพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย รวมถึงอยู่ระหว่างการดำ�เนินงานจัด
ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
26 เมษายน 2559 ทัง้ การจัดทำ�ร่าง ระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และการเตรียม
การจัดตั้งเขตเมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบสำ�นักนายกฯ
ด้วย

3. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบสุขภาพ ได้สนับสนุนกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment :
HIA) ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลด้านสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ทั้งการประเมิน
โครงการ กิจกรรมทีอ่ าจก่อผลกระทบอย่างรุนแรงทัง้ ด้าน
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ การ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะและการดำ�เนินกิจกรรมด้าน
การแผนพัฒนา เช่น กรณีการใช้เอชไอเอในการเจรจา
การค้าเสรีต่อการเข้าถึงยา การดำ�เนินการตามคำ�ขอใช้
สิทธิตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ เช่น

กรณีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย หรือ
เหมืองทองคำ�  และการสนับสนุนการทำ�เอชไอเอระดับ
ชุ ม ชนในฐานะกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของสั ง คม
นอกจากนีย้ งั มีการสนับสนุนการดำ�เนินงานของภาคีรว่ ม
พันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) ที่ขับเคลื่อน
งานทางวิชาการ ทั้งการเปิดหลักสูตรเอชไอเอในหลาย
มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ ขณะที่มีการดำ�เนินโครงการที่อาจมีผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนมากขึ้น สช. ก็กำ�ลังสร้าง
เครือ่ งมือและขับเคลือ่ นกลไก เอชไอเอให้มคี วามก้าวหน้า
และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

4. สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
สช. ได้สนับสนุนการดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุน
การใช้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 5-12 โดยมุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามมาตรา 12 มี
การประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย การกำ�หนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารดำ�เนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืดการตายใน
วาระสุดท้ายของชีวติ หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บ
ป่วย พ.ศ. 2553 และสนับสนุนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติวา่ ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะระยะสุดท้ายชีวติ
พ.ศ. 2557-2559 และเมือ่ ศาลปกครองสูงสุดได้พพิ ากษา

ยกฟ้องกรณีมผี ฟู้ อ้ งให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12
ก็ยงิ่ ทำ�ให้การขับเคลือ่ นสิทธิเรือ่ งนีม้ คี วามชอบธรรมและ
ชัดเจนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�ข้อเสนอ
เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการดำ � เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ สุ ข ภาพ
ได้แก่ การพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำ เป็น
และเหมาะสมสำ�หรับประชาชน ซึ่งกรมการแพทย์และ
ภาคี เช่ น ราชวิ ท ยาลั ย จั ด ทำ � ขึ้ น อั น เป็ น ผลจากการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซึง่ เป็นการดำ�เนินงานตาม
มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ด้วย
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม
1. สช. เป็นกลไกทีอ่ ยูใ่ นโครงสร้างทีด่ ี มี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ รองรับจึงมีความชอบธรรมตามกฎหมายในการ
ดำ�เนินงานสร้างสุขภาวะ ผ่านเครือ่ งมือต่างๆ ทีส่ นับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ งั
มีทรัพยากร มีช่องทางนโยบาย และด้วยการมีวิธีคิดสุขภาพองค์รวม เชิงสังคม และทำ�งานแนวระนาบ และช่องทาง
เชื่อมต่อนโยบาย ทำ�ให้มีภาคีเครือข่ายจากภาคประชาชนอย่างกว้างขวางที่ร่วมกันผลักดันนโยบายสุขภาวะอย่าง
กว้างขวาง
2. บริ บ ทโลกกำ � ลั ง เอื้ อ ต่ อ การดำ � เนิ น งานของ สช. ทั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) และแนวคิ ด
Participatory Healthy Public Policies (PHPP) และ Health in  All Policies (HiAP) รวมทั้งแนวคิดและผลงาน
ของ สช. ก็ได้รบั การยอมรับมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากองค์กรนานาชาติและสากล ขณะทีภ่ าคีรฐั และหน่วยงานด้านสุขภาพ
หลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข ก็เริ่มเปิดรับแนวทางสุขภาพองค์รวมในลักษณะเดียวกับแนวคิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ มากขึ้น แม้จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
3. สิ่งที่เป็นจุดอ่อนภายในของ สช. คือ ยังไม่สามารถพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ การสื่อสารที่มีพลัง และยัง
ขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทำ�งานเชิงรุกและสนับสนุนการทำ�งานของเครือข่าย ให้สามารถเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4. ขณะที่ปัจจัยท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น ทิศทางนโยบายรวมศูนย์ท่ีทำ�ให้การกระจายอำ�นาจการจัดการระบบ
สุขภาพสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนไม่สามารถดำ�เนินการได้คล่องตัวนัก ขณะที่ทิศทางการพัฒนาที่มุ่ง
เศรษฐกิจเป็นหลักทำ�ให้เกิดผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมมากขึน้ อีกทัง้ หน่วยงานราชการยังดำ�เนิน
งานโดยยึดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และบทบาทหน้าที่เป็นการเฉพาะทำ�ให้การบูรณาการเพื่อพัฒนางานแบบองค์รวมยัง
เป็นไปได้ยาก
5. แม้ สช. จะสามารถประสานเชื่อมพลังเครือข่ายได้มาก แต่ยังสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากภาคสังคม
ได้ไม่มากพอ และยังเชื่อมพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชนได้น้อย ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้ได้รับการยอมรับใน
บทบาทและภารกิจ

ทิศทาง
การดำ�เนินงาน
ในอนาคต
ภายใต้แผนงานหลัก
สช. ฉบับที่ 3
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ทิศทางการดำ�เนินงานในอนาคตภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
ใน 5 ปีต่อจากนี้ (พ.ศ. 2560-2564) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะมุ่งสร้างการเรียนรู้ และ
ความเข้าใจของสังคม ในเรื่องสุขภาวะจากรูปธรรมในวิถีชีวิต/องค์กร ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ คำ � นึ ง ถึ ง สุ ข ภาวะ และสร้ า งความรู้ นวั ต กรรม และพั ฒ นาศั ก ยภาพคนทำ � งาน และ
เครือข่ายในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นโยบายที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ เป็นองค์กรสานพลังพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการทำ�งานในแนวราบถักทอกับการทำ�งานในแนวดิ่ง เชื่อมโยงและประสานทุน
ความรู้ ความร่วมมือ ทรัพยากร และทุนทางสังคม จากภาคีเครือข่ายทัง้ ประชาชน รัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ ทัง้
ทีม่ เี ป้าหมายร่วมกันทำ�ให้เกิดการถกแถลง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วมมืออย่างเสมอภาคในแนวระนาบ เกิดเครือข่าย
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่เข้มแข็ง สร้างมโนทัศน์สุขภาพองค์รวมให้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเจตจำ�นง พันธกิจ
และกลายเป็นวัฒนธรรมสุขภาพองค์รวม เกิดเป็นวาระทางสังคมและข้อเสนอทางนโยบาย บูรณาการการทำ�งาน
ระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน และพัฒนารูปธรรมความสำ�เร็จในการจัดการสุขภาพองค์รวมในทุกระดับภาคี
เครือข่ายทุกระดับพึงมีคุณสมบัติของความเป็นนักพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่ประกอบ
ด้วยทีมงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ �ำ เป็น อย่างน้อย 5 ประการ หรือเรียกว่า “5 ตัวจีด๊ ” เพือ่ ให้สามารถประสานการทำ�งานกับ
หน่วยงาน องค์กรและภาคีภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ระดับชาติและระดับพืน้ ที่ โดยแสดงบทบาททีส่ �ำ คัญ ได้แก่ สนับสนุนให้
เกิดความเข้มแข็งของกระบวนการ/ศักยภาพการดำ�เนินการ (Influencer/Empower) ชักนำ� สนับสนุน (Advocate)
รวมถึงสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในกระบวนการนโยบาย คุณสมบัติของ “5 ตัวจี๊ด” ได้แก่
เป็นนักประสานงาน  มีความสามารถในการเชือ่ มประสานกับหน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ
ในทุกภาคส่วนได้ดี เป็นคนกว้างขวาง รู้จักผู้คนและเครือข่ายต่างๆ มาก  มีจิตสาธารณะ เชื่อมั่น
ในการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ให้เกียรติคน สุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาน่ารับฟัง
น่าเชื่อถือ และถูกกาลเทศะ
เป็นนักวิชาการ ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล หลักฐาน องค์ความรู้ ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ทำ�หน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เชื่อถือได้สำ�หรับใช้สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ และการแก้ปัญหาต่างๆ มีทักษะการจัดการความรู้ การประเมินผลและสรุปบทเรียน
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ  นักวิจัย หรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีจิตสาธารณะ ชอบทำ�
ประโยชน์เพือ่ สังคม ชอบทำ�งานกับภาคส่วนต่างๆ ไม่อยูแ่ ต่กบั ตำ�ราหรือข้อมูลทางวิชาการเท่านัน้
เป็ น นั ก ยุ ท ธศาสตร์ รอบรู้ ลุ่ ม ลึ ก มองการณ์ ไ กล มี ชั้ น เชิ ง มองคนและสถานการณ์ เ ป็ น
ชอบวางแผน สามารถช่วยกำ�หนดจังหวะก้าวและกลยุทธ์ในการทำ�งานขับเคลื่อนกระบวนการ
ต่างๆ ได้ถูกจังหวะและเวลา
เป็นนักสื่อสาร ชอบการสื่อสารกับผู้อื่นและกับสังคม มีเครือข่ายการสื่อสารที่กว้างขวางและ
หลากหลาย ชอบนำ�เสนอเรือ่ งเล่าและเรือ่ งราวเกีย่ วกับการดำ�เนินงานสาธารณะต่างๆ มีความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีศิลปะในการสื่อสาร และชอบทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
เป็นนักจัดการ ชอบการบริหารจัดการ การแก้ปญ
ั หาต่างๆ รูง้ านบริหารจัดการ ต่อรองเป็น ทำ�งาน
เป็นระบบ มีความคล่องตัว รวดเร็ว รู้จักจังหวะการทำ�งาน ชอบการมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ไว้วางใจ
ได้ดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

กรอบความคิด
การจัดทำ�
แผนงานหลัก สช.
ฉบับที่ 3
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กรอบความคิดการจัดทำ�แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
1. ฐานแนวคิดสากล
แนวคิดเรื่องสิทธิด้านสุขภาพในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ค.ศ.1948 และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ค.ศ.1966
รวมถึงธรรมนูญก่อตั้งและแนวคิดด้านสิทธิสุขภาพขององค์การอนามัยโลกด้วย
แนวคิดเรื่องสุขภาพในฐานะสภาวะของสังคมทุกมิติ และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ปรากฏในกฎบัตร
ออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 1986 มาจนถึง กฎบัตรกรุงเทพฯ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน์ ปี 2005
แนวคิดเรือ่ งการสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ซึง่ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำ�คัญกับ ปัจจัยสังคม
ที่กำ�หนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)   ในฐานะปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความ
เป็นธรรมด้านสุขภาพ
แนวคิ ด เรื่ อ งทุ ก นโยบายห่ ว งใยสุ ข ภาพ (Health in All Policies: HiAP) ปรากฏในการประชุ ม
ระดั บ โลกเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพครั้ ง ที่ 8 ที่ ก รุ ง เฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ น แลนด์ โดยนิ ย ามว่ า HiAP
คือแนวทางนโยบายสาธารณะข้ามภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบอย่างเป็นระบบต่อการตัดสินใจดำ�เนินการ
ด้านสุขภาพ ค้นหาการสานพลัง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อที่จะปรับปรุงสุขภาพ
ประชากรและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรากฏในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี 2015 มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย
ครอบคลุมสังคมสุขภาวะทุกด้าน ทัง้ ด้านนิเวศ สิง่ แวดล้อม ความเป็นธรรม การมีสว่ นร่วมของประชาชน และ
อื่นๆ ในเรื่องสุขภาพโดยตรงก็ได้กำ�หนดไว้ในเป้าหมายที่ 3 คือ การสร้างความมั่นใจถึงการมีสุขภาวะในการ
ดำ�รงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

2. ฐานด้านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติในหลายหมวดที่กำ�หนดสาระแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะคุ้มครอง ได้แก่ สิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพควบคุม ป้องกันโรครักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพด้วย และเน้นให้รัฐต้องให้ความสำ�คัญกับการ
ให้ความรู้พื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น
ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิด “สร้างนำ�ซ่อม” ด้วยสิทธิด้านสุขภาพที่ต้องการให้ปฏิรูปในหมวด 6 เน้นใน 2 เรื่อง
คือ การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ทัดเทียมกัน และเรื่องการให้มีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม สิทธิด้านสุขภาพ
สำ�หรับกลุม่ อ่อนไหวต่อปัญหาด้านสุขภาพหญิงมีครรภ์ทงั้ ระหว่าง ก่อนและหลังคลอดบุตร เด็กเยาวชนสตรี
ผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสสิทธิด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการควบคุม
ปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ ด้วยมาตรการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สิทธิในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและกำ�หนดในบทเฉพาะกาลให้คณะรัฐมนตรีดำ�เนินการให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำ�
ร่างกฎหมายตามมาตรา 58 เรือ่ ง “ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ” ภายใน 240 วัน
และจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ด้วย
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ   กำ�หนดนิยามสุขภาพใหม่ และกำ�หนดเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วม ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และสิทธิด้านสุขภาพ
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3. ฐานนโยบายแห่งรัฐ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นยุทธศาสตร์ขบั เคลือ่ นพัฒนาประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่
ยั่งยืน
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ กำ�หนดให้ธรรมนูญฯ ทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำ�เนินการต่อไปตามอำ�นาจหน้าที่ของตน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้กำ�หนดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำ�และประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืนเป้าหมายและแนวทางพัฒนา
หลายด้านที่ครอบคลุมนโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

4. ฐานทิศทางสังคม
ขบวนการประชาสังคมขับเคลื่อนนโยบาย ภาคสังคมจำ�นวนมากได้ตื่นตัว และมีส่วนร่วมผลักดันนโยบาย
สุขภาพแบบองค์รวมก่อตัวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวด้านสุขภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ เกิดชุมชน กลุ่ม เครือข่าย ขบวนการที่ร่วมผลักดันให้เกิดมติสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับชาติ พื้นที่ และ
ประเด็นอย่างกว้างขวาง และเกิดข้อเสนอนโยบายเกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกมาก
การสร้างและสื่อสารองค์ความรู้แนวคิดและนโยบายด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมได้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ทำ�ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกีย่ วกับสุขภาพในความหมายกว้าง ซึง่ เป็นฐานสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายด้านสุขภาพ
ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาสุขภาพ เป็นต้น
กระแสแนวคิดและปฏิบตั กิ ารเรือ่ งชุมชนพึง่ ตนเอง ได้กลายเป็นทางเลือกทีม่ นี ยั สำ�คัญทางนโยบายและสังคม
เกิดการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบ เช่น เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเอง สิทธิชุมชนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จนมาถึงชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

ฐานแนวคิด
สากล

กรอบความคิด
การจัดทำ�
แผนงานหลัก
สช. ฉบับที่ 3
วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทย
พัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)
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•
•
•
•
•
•

สิทธิด้านสุขภาพในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชน
สุขภาพในฐานะสภาวะสังคมทุกมิติ
การสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ฐาน
ด้านกฎหมาย

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ฐานนโยบาย
แห่งรัฐ

• กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ฐานทิศทาง
สังคม

• ขบวนประชาสังคมขับเคลื่อนนโยบาย
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
• ชุมชนท้องถิ่น (เข้มแข็ง) จัดการตนเอง
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กรอบความเชื่อมโยง
การดำ�เนินงานตาม
แผนงานหลัก
สช. ฉบับที่ 3
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กรอบความเชื่อมโยงการดำ�เนินงานตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ทจี่ ะสร้าง
สช. ให้เป็นองค์กรสานพลังนำ�การสร้างสรรค์กระบวนการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มสู่ สั ง คม
สุขภาวะ โดยเป็นทีย่ อมรับทัง้ จากภายในและต่างประเทศ
ในเรือ่ งกระบวนการพัฒนานโยบายแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้
แนวทาง “สร้างนำ�ซ่อม” ด้วยการสานภาคีเครือข่ายให้
ร่วมกันสร้างสรรค์และอภิบาลระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
พัฒนาคุณภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม และหนุ น เสริ ม ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว ม
สร้างสังคมสุขภาวะตลอดจนการสร้างและขับเคลื่อน
องค์ความรู้ว่าด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ภายใต้
ปรัชญา “สานพลังสร้างเสริมสุขภาวะ”
เพื่อบรรลุเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า คือ การส่งเสริม
สนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ อย่างเข้าใจสุขภาพใน
ความหมายกว้างคือ สุขภาวะ (Wellbeing) ทีค่ รอบคลุม
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพ

ทางปัญญา เป็นนโยบายทีม่ คี วามเป็นธรรม  รองรับชีวติ
ทุกผู้คน ทุกกลุ่ม บนฐานข้อมูลและความรู้เชิงประจักษ์
ทีจ่ ะพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ หนุนเสริมความเข้มแข็ง
เครือข่าย ประชาชนมีสว่ นร่วม เกิดเป็นระบบสุขภาพที่
มัน่ คง ซึง่ สช. ก็จะได้รบั การยอมรับในบทบาทขององค์กร
สานพลัง ผูส้ นับสนุนการขับเคลือ่ นฯ โดยเฉพาะในด้าน
ความรูก้ ารพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสุขภาพฯ
เป้าหมายการดำ�เนินงานของ สช. ในอีก 5 ปีข้างหน้า
จะยึ ด โยงกั บ รู ป ธรรมความสำ� เร็ จ ของระบบสุ ข ภาพ
พึงประสงค์ ทีก่ �ำ หนดไว้ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยบูรณาการกับเป้าหมายสากล
ได้แก่ SDGs และระดับชาติ ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยใช้แนวคิดการทำ�งานประสาน
ความสัมพันธ์เครือข่ายในแนวราบ การทำ�งานหน่วยงาน
และสาขาวิชา (Intersectoral Collaboration) และ
HiAP

สช. มุง่ ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จของกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ทีเ่ กิด
ผลลัพธ์เชิงบวก จะใช้การสร้างข้อมูล ความรู้ และปัญญาในการขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายให้
ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายฯ พร้อมไปกับสื่อสารสาธารณะให้เข้าใจ ยอมรับและสนับสนุนนโยบายสุขภาพฯ
โดยที่ สช. มุ่งเป็นองค์กรต้นแบบของกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่มีทั้งวิสัยทัศน์ แนวคิด
ความรู้ ปฏิบัติการที่ก้าวหน้า มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมาภิบาล ด้วยการดำ�เนินงาน
ผ่าน 6 แผนงานหลัก ได้แก่
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1

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

2

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่

3

แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

4

แผนงานสื่อสารทางสังคม

5

แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

6

แผนงานบริหารจัดการ
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สังคมสุขภาวะที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)

ยกระดับ
รูปธรรม
ความสำ�เร็จ
4PW
เสริมพลัง
เครือข่าย
การขับเคลื่อน
4PW

สร้างพลังข้อมูล
ความรู้
และปัญญา

สานพลังปัญญา
สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ
สร้างองค์กร
ต้นแบบ
4PW

สร้างสรรค์
การสื่อสาร
4PW

พัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

พัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่

วิชาการและนวัตกรรม

สื่อสารทางสังคม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

บริหารจัดการ
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ความเชื่อมโยงองค์ประกอบภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)
พันธกิจ : สานพลังความรู้ (Knowledge:K) นโยบาย (Policy:P) และสังคม (Social:S)
เพื่อนำ�ไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
เป้าประสงค์ :

1. เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
2. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่ดี   
3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปัญญา
4. เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

ตัวชี้วัด :

1. จำ�นวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) จำ�นวนนโยบาย 500 เรื่อง
2. จำ�นวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ถูกนำ�ไปขับเคลื่อน
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกนำ�ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
3. จำ�นวนนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 2) ร้อยละ 75 ของนโยบายสาธารณะที่ได้รับการประเมิน
4. จำ�นวนภาคีเครือข่ายที่มีขีดความสามารถ ในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 3) ร้อยละ 75 ของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการประเมิน
5. จำ�นวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 4) จำ�นวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 30 เรื่อง

ยกระดับรูปธรรม
ความสำ�เร็จ 4PW

สร้างพลังข้อมูล
ความรู้ และปัญญา

เสริมพลังเครือข่าย
การขับเคลื่อน 4PW

สร้างสรรค์
การสื่อสาร 4PW

สร้างองค์กรต้นแบบ
4PW

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
สช. ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการนโยบายเนือ่ งจากเห็นว่านโยบายสาธารณะทีด่ ไี ม่เพียงแต่ดทู สี่ าระนโยบายเท่านัน้
แต่ต้องให้ความสำ�คัญกับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
ขับเคลื่อน ได้รับประโยชน์จากนโยบาย ติดตามตรวจสอบนโยบาย เพื่อนำ�ไปปรับปรุงนโยบายให้เกิดผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน
สช. ได้ริเริ่มกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมหลายด้าน ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สมัชชา
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ทั้งในระดับชาติ พื้นที่และประเด็น เครื่องมือ
นโยบายทัง้ หมดนีใ้ ช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนตัง้ แต่การกำ�หนดประเด็นสาธารณะจนถึงการขับเคลือ่ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะให้บรรลุผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย สช. สนับสนุนกระบวนการให้สังคมร่วมกัน
กำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำ�ไปสู่สังคมสุขภาวะ
ในก้าวต่อไปเพื่อให้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยายวงกว้าง และเกิดผลทางนโยบายและสังคม
ให้มากขึน้ สช. จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างรูปธรรมความสำ�เร็จ เพือ่ เป็นฐานการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับนโยบาย (Policy-Maker Alliance)
ปักธงเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ทตี่ อ้ งดำ�เนินงานไปให้ถงึ โดยยึดโยงกับระบบสุขภาพพึงประสงค์จากธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์ชอ่ งทางและวิธกี าร พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์สขุ ภาพแบบมีสว่ นร่วมให้เกิดผลสำ�เร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านเครื่องมือต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
ให้คำ�ปรึกษาและร่วมปฏิบัติการกับเครือข่ายทุกระดับ ในการใช้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
กับประเด็นและบริบท
สร้างความรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลลัพธ์-ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ในมิติที่กว้าง
สร้างการยอมรับไปในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับอาเซียน โดยใช้ผลงานการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างการยอมรับว่าเป็นต้นแบบทีน่ านาประเทศในอาเซียนและระดับ
โลกจะนำ�ไปประยุกต์ใช้
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2. สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา
สช. ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบทีส่วนร่วมด้วยการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ บนฐานหลักการสิทธิ เสรีภาพ ความยั่งยืน และความ
เป็นธรรม ด้วยหลักเหตุผล ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นอิสระ ดังนั้นหัวใจของการ
กำ�หนดและผลักดันนโยบายนอกเหนือจากเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว
ยังอยู่ที่การมีฐานข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย รอบด้าน น่าเชื่อถือ มีกระบวนการเรียน
รู้ที่เปิดกว้าง เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างปัญญาสาธารณะในการขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ
นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมสู่ชาติ
และท้องถิ่นซึ่งที่มีบทบาททั้งการกำ�หนด ตรวจสอบ และเสนอทางเลือกด้านมโนทัศน์
วิธีคิดต่อปฏิบัติการของสังคม
ด้วยเหตุนี้ สช. จึงมุ่งสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและ
ขยายองค์ความรู้ในเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
2.1 พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการและการจั ด การความรู้
(Knowledge Based) ในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
รวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างและข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based)
2.2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาสร้างสรรค์งานวิชาการ ความรู้ ผ่านงาน
ศึ ก ษา/วิ จั ย ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า นวั ต กรรมและความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ๆ
(Innovation & Creativity) ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มจนเป็ น ที่ ย อมรั บ และนำ � ไปเผยแพร่ ให้ ป รากฏ
ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ (วารสาร) การประชุมวิชาการ จากการจัดการ
ความรู้ของ สช. เครือข่ายวิชาการ และภารกิจที่ครอบคลุมตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ
2.3 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยง
และทำ�งานผ่าประเด็นนโยบายร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนบนฐานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง

3. เสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
สช. ตระหนักดีวา่ ในสังคมทีม่ คี วามซับซ้อน กลไกรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทีจ่ ะสร้างสรรค์และขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนได้ โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยที่สิทธิประชาชน
ในการมีส่วนร่วมนโยบายได้กลายเป็นวัฒนธรรมการเมือง กลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายจึงต้องดำ�เนินการโดย
ภาคีรัฐร่วมกับเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะชุมชนและสังคมในส่วนที่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกมิติ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ดีต้องมีฐานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมโดยที่ผ่านมาพลังการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
จึงกล่าวได้ว่า พลังของภาคีเครือข่าย คือ หัวใจของการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของ สช. ทิศทางในการดำ�เนินงานใน
ระยะต่อไป จึงมุ่งขยายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับ ให้กว้างขวางหลากหลายขึ้น เช่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ กลุ่มธุรกิจเอกชน นักวิชาการ
สื่อสาธารณะ และกลุ่มวิชาการ วิชาชีพเพื่อเสริมพลังการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สช. จึงกำ�หนด
ยุทธศาสตร์มุ่งให้เครือข่ายนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสามารถใช้เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่สังคม
สุขภาวะที่พึงประสงค์ ด้วยการ
3.1 ขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
3.2 สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยปฏิ บั ติ ก ารนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานตั้ ง แต่ ร ะดั บ เขต
จังหวัดไปจนถึงตำ�บล
3.3 เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่ายการใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ

4. สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
แม้หลักการทางนโยบายระดับสากลและระดับชาติเริม่ ให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพองค์รวม และนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมแต่กลไกรัฐและภาคสังคมหลายส่วนยังติดอยู่ในกรอบสุขภาพบนฐานการแพทย์ และนโยบายสาธารณะที่
กำ�หนดโดยรัฐ สช. จึงเห็นความสำ�คัญของการสร้างกระบวนการสือ่ สารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งสุขภาพองค์รวม
สังคมสุขภาวะ และนโยบายสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงฐานคิด และแนวทางกำ�หนดนโยบาย
ให้มาจากสาธารณะอย่างแท้จริง โดยเน้นการสื่อสารเชิงรุก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยภาษา สัญลักษณ์ที่เข้าใจ
ง่าย สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการสือ่ สารตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง เพิม่ ช่องทางสือ่ สารทีห่ ลากหลาย โดยใช้
เนื้อหาเรื่องสุขภาพ และเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาเป็นสาระของการสื่อสาร
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สช. จึงมียุทธศาสตร์มุ่งสร้างพื้นที่ ช่องทาง และกระบวนการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน และพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ เพื่อติดตามสถานการณ์ กำ�หนดวาระทางสังคม ข้อเสนอทางนโยบายและ
เผยแพร่รูปธรรมความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยการ
4.1 สร้างพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและสังคมที่สนใจการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนการทำ�งานด้านการสื่อสารทางสังคมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมยุคดิจิตอล
4.2 สร้างสรรค์และพัฒนาสือ่ รูปแบบใหม่ ด้วยการนำ�เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทจี่ ะขับเคลือ่ นมาออกแบบ
ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
4.3 สนับสนุนกลไกการสื่อสารทางสังคมทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ครอบคลุมทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน

5. สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้า ส่งผลทางนโยบายและ
สังคม สช. ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนจำ�เป็นที่จะต้องสร้างตนเองให้เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อให้รัฐและสังคม
ให้การยอมรับและเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติการสังคม
ด้วยเหตุนี้ สช. จึงมุ่งให้สังคมนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการ
เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กร ด้วยการ
5.1 พัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล  
5.3 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครม.
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน องค์กร
และภาคีอื่นๆ

คสช.

กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอื่นๆ
คบ.

สช.
เลขาธิการ
ที่ปรึกษา
รองเลขาธิการ
ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานภายใน
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หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน
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สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) อยู่ภายใต้การกำ�กับการดำ�เนินงานโดย
คณะกรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) มีเลขาธิการ
คสช. เป็นผู้บริหารหน่วยงาน ทำ�งานเชื่อมโยง ประสานกับหน่วยงานและองค์กร
ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
โครงสร้างการบริหารภายใน สช. ประกอบด้วย ที่ปรึกษา รองเลขาธิการ หน่วยตรวจ
สอบภายใน และหน่วยงานระดับสำ�นัก ศูนย์ กลุ่มงาน และงานต่างๆ ซึ่งจะมีการปรับ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและระบบการบริหารจัดการเป็นระยะๆ

การกำ�กับ
ติดตาม และ
ประเมินผล
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2. กรอบเนื้อหาการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล
แนวทางการกำ�กับ ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้กำ�หนดให้ครอบคลุมทั้งในมิติการประเมินผลภายในและการประเมินผลภายนอก
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนกันทั้ง 2 ส่วน
2.1 การประเมินผลภายใน (Internal Evaluation)
ดำ � เนิ น การตามกรอบการประเมิ น ผลภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงานหลั ก ประจำ � ปี ง บประมาณ ภายใต้
แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบรายงาน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบ
ประเมินผลเฉพาะเรื่องที่จำ�เป็น ระบบติดตามประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยทุก 3-6 เดือน กรอบเนื้อหา
ประกอบด้วยปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์องค์กรด้านการขับเคลื่อนโครงการ
ด้านความสามารถองค์กรด้านความพึงพอใจของภาคีที่เกี่ยวข้องและด้านผลงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การกำ � กั บ ติ ด ตาม ค้ น หาประเด็ น ที่ นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น (Empowerment) และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลภายนอก และรองรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานกลางระดับชาติและเสนอต่อสาธารณะประกอบด้วย
(1) ระบบติดตามผลการดำ�เนินงานแผนงานโครงการ (Monitoring) ตามแผนการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี
งบประมาณ ภายใต้ แ ผนงานหลั ก 5 ปี เป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ไตรมาส เพื่ อ กำ � กั บ ติ ด ตาม
กระบวนการดำ�เนินงานโครงการ (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
(Project Schedule)
(2) การประเมินตนเองโดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำ�เนิน
งานในปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ความสำ � เร็ จ และวิ เ คราะห์ ห าประเด็ น ที่ เ ป็ น ช่ อ งว่ า งของการพั ฒ นางาน
(Gap Analysis) นำ�ไปสู่ประเด็นทางเลือกในการพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงาน
(3) การศึกษาวิจัย ประเมินผลเฉพาะเรื่อง (Special Survey) เป็นการประเมินผลภาพรวมของ สช.
เพื่อค้นหาประเด็นการพัฒนางานที่ไม่สามารถจัดเก็บได้จากระบบการรายงานภายใน
2.2 การประเมินผลภายนอก (ExternalEvaluation) คือ การประเมินผลโดยทีมบุคคลภายนอก ใช้ผลการ
ประเมินภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลภายนอก โดยนำ�ประเด็นข้อค้นพบจากการประเมินผลภายใน
ไปวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ แ ละไม่ บ รรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้ า ประสงค์ ที่ กำ � หนดไว้ ได้ แ ก่ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ กรอบเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย 4 เกณฑ์ คื อ เกณฑ์ ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ต ามพั น ธกิ จ
เกณฑ์ด้านผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ และเกณฑ์ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
รวมถึงการประเมินผลเฉพาะแผนงาน หรือโครงการที่มีลักษณะจำ�เพาะ และมีความจำ�เป็นเป็นครั้งคราว
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำ�เนินงานขององค์กร ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย เช่น
การประเมินผลเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
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3. กลไกการกำ�กับ ติดตามและประเมินผล
3.1 การติ ด ตามและประเมิ น ผลภายใน มี ค ณะทำ � งานติ ด ตาม ประเมิ น ผลและควบคุ ม ภายในเป็ น กลไก
การดำ � เนิ น งาน องค์ ป ระกอบของคณะทำ � งานประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรภายในของ สช. มี บ ทบาทหน้ า ที่
จัดทำ�กรอบแนวทางและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และพิจารณาปรับปรุงทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
และกำ�กับ ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน การประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
3.2 การติดตามและประเมินผลภายนอก มีคณะกรรมการกำ�กับการประเมินผลภายนอก ซึ่งแต่งตั้งตามเนื้อหา
ของการประเมินผล เป็นกลไกการดำ�เนินงานองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา และคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ พิ จ ารณาเห็ น ชอบและให้ ข้ อ เสนอต่ อ กรอบการประเมิ น ผลภายนอก และกำ � กั บ ดู แ ล
และชี้แนะกระบวนการประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เสนอต่อ คบ. และ คสช.
3.3 คบ. และ คสช. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อ กรอบแนวคิด ความก้าวหน้า และรายงานการติดตาม
ผลการดำ � เนิ น งานและรายงานการประเมิ น ผลภายในและภายนอก ตามที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเสนอตามระยะเวลาที่กำ�หนด
3.4 สช. สรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอในภาพรวม นำ�ไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์และปรับปรุงพัฒนา
แผนการดำ�เนินงานในปีต่อไป

แผนภูมิ กลไกการกำ�กับ ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
Governance
Risk Management
Compliance
Infomation Tecnology
กลยุทธ์
การดำ�เนินงาน

คณะกรรมการ
ประเมินผล

กระบวนการ
ขับเคลื่อนโครงการ

ความสามารถ
ขององค์กร

ความพึงพอใจ

MORNITORING
ดตามผลงาน
1 ระบบการติ
ตามแผนงานประจำ�ปี

ผลงาน

2

SPECIAL SURVEY
การศึกษาวิจัย
ประเมินผลเฉพาะเรื่อง

4

SELF ASSESSMENT
การประเมินตนเอง

กรอบเนื้อหา

การประเมินผลภายใน
(Internal Evaluation)
ข้อมูลสารสนเทศด้านประเมินผล

1. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
หมวด 3
มาตรา 39 (5)
มาตรา 30
2. การตรวจสอบ
ผลการปฎิบัติงาน
จากหน่วยงาน

การประเมินผลภายนอก
(External Evaluation)

3

LESSONS LEARN
การถอดบทเรียน

การกำ�กับติดตามและประเมินผล
แผนงานหลัก สช. 5 ปี
แผนการดำ�เนินงานฯ ประจำ�ปี

คณะกรรมการฯ
(คสช. / คบ.)
รับทราบ / ให้ความเห็น

กระบวนการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ผลลัพธ์

ทบทวนยุทธศาสตร์
ปรับปรุง พัฒนาการดำ�เนินงาน

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญติเฉพาะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

คณะกรรมการ
ประเมินผล

กรอบเนื้อหา

ประสิทธิภาพ

การกำ�กับดูแล
และพัฒนาองค์กร

2. การประเมินผลเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
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4. ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามเป้าประสงค์ของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก
จำ�นวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. จำ�นวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) จำ�นวนนโยบาย 500 เรื่อง
2. จำ�นวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ถูกนำ�ไปขับเคลื่อน
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกนำ�ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
3. จำ�นวนนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 2) ร้อยละ 75 ของนโยบายสาธารณะที่ได้รับการประเมิน
4. จำ � นวนภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี ขี ด ความสามารถในการจั ด กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 3) ร้อยละ 75 ของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการประเมิน
5. จำ�นวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 4) จำ�นวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 30 เรื่อง

แผนงานและโครงการ
ภายใต้แผนงานหลัก
สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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แผนงานและโครงการภายใต้แผนงานหลัก
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหลักฯ ฉบับนี้ ได้มีการกำ�หนดให้มีแผนงานรองรับทั้ง
สิ้นจำ�นวน 6 แผนงาน (15 โครงการ)
1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ
2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่
3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม
4. แผนงานสื่อสารทางสังคม
5. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
6. แผนงานบริหารจัดการ
โดยแบ่งเป็นแผนงานหลัก 3 แผนงาน (มี 9 โครงการ) และแผนงานสนับสนุน 3 แผนงาน (มี 6 โครงการ)  ซึง่ ทัง้ 6 แผนงาน
15 โครงการ นี้ ดำ�เนินการภายใต้ทิศทางการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลงานที่สำ�คัญ คือ
การมีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบทพื้นที่ๆ แตกต่างกัน ชุดความรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม เครือข่ายนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีม่ ศี กั ยภาพ และระบบการบริการทีเ่ อือ้ ต่อการสนับสนุนการพัฒนา
และขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ และพันธฺกิจ ขององค์กร และไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้

วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 3

พันธกิจ

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคมเพื่อนำ�ไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4

เป้าประสงค์
1. เกิ ด นโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มบน
พื้นฐานทางปัญญา
2. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่ดี     
3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
4. เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา

3 วิสัยทัศน์ย่อ “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจาก 4PW” โดย 4PW ย่อมาจาก Participatory Public Policy Process Based on
Wisdom ซึ่งหมายถึง กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
4 พันธกิจย่อ “สานพลัง K P S เพื่อนำ�ไปสู่ 4PW” โดย K ย่อมาจาก Knowledge (ความรู้) P ย่อมาจาก Policy (นโยบาย)
และ S ย่อมาจาก Social (สังคม)
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แผนภูมิความเชื่อมโยงองค์ประกอบภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)

พันธกิจ

สานพลังความรู้ (Knowledge:K) นโยบาย (Policy:P) และสังคม (Social:S)
เพื่อนำ�ไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
แผน ฉ.3

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ป1. เกิดนโยบาย
สาธารณะจาก
กระบวนการ 4PW

ป2. เกิดกระบวนการ
4PW ที่ดี

ต1. จำ�นวนนโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้อง ต2. จำ�นวนรูปธรรม
กับรัฐธรรมนูญ
การขับเคลื่อน 4PW
สุขภาพฯ

ย1. ยกระดับรูปธรรม
ความสำ�เร็จ 4PW

ป3. ภาคีเครือข่าย
สุขภาพ
มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา  4PW

ต3. จำ�นวนนโยบาย
สาธารณะที่ผ่าน
กระบวนการที่มี
คุณภาพ

ป4. เกิดองค์ความรู้
ที่เพียงพอ
ต่อการสนับสนุน
4PW

ต4. จำ�นวนภาคี
ต5. จำ�นวนองค์กร
เครือข่ายที่มี
ความรู
้หรือนวัตกรรม
ขีดความสามารถ
4PW
ในกระบวนการ 4PW

ย2. เสริมพลัง
ย3. สร้างพลังข้อมูล ย4. สร้างสรรค์การ
เครือข่าย
สือ่ สาร 4PW
การขับเคลื่อน 4PW ความรู้และปัญญา

ผ1. พัฒนาสังคม ผ2. พัฒนาสังคม
ผ5.
ผ3. วิชาการและ
สุขภาวะ
สุขภาวะระดับ ความร่วมมือ
นวัตกรรม
ระดับชาติ
พื้นที่
ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์หลัก

ความสัมพันธ์รอง

ผ4. สื่อสาร
ทางสังคม

ย5. สร้างองค์กร
ต้นแบบ 4PW

ผ6. บริหาร
จัดการ

ความสัมพันธ์สนับสนุน

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ
หลักการและเหตุผล
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้กำ�หนดปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพที่
พึงประสงค์ไว้ว่า

สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคน ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
และในสังคมวงกว้าง โดยครอบคลุมทั้งการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
และได้ระบุความเชื่อมโยงกับแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ หรือ Health in All Policies เอาไว้วา่ “ระบบ
สุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ โดยมีระบบการบริการสาธารณสุขเป็นส่วน
หนึ่ง ระบบสุขภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
และระบบความมัน่ คงของประเทศ การกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะใดๆ จึงต้องให้ความสำ�คัญกับมิตทิ างสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับผลกระทบ”
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับกรอบคิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ดังที่ว่า “ระบบสุขภาพ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้
และปัญญา โดยให้ความสำ�คัญกับคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน
ลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม และจะต้องสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคม ภูมินิเวศและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสุขภาพ รวมทั้งจะต้องคำ�นึงถึงหลักการพัฒนา
และบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม อย่างยั่งยืน และแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกระดับ และทุก
ภาคส่วน”
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การกำ�หนดนโยบายสาธารณะที่นำ�ไปสู่ ระบบสุขภาพที่
พึงประสงค์ เป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีหน่วยงานและ
องค์กรที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ต้องดูแลระบบ
สุขภาพในด้านต่างๆ เป็นจำ�นวนมากและมีความหลากหลาย
ในขณะเดียวกันกระแสความตืน่ ตัวของสังคมในเรือ่ งนีก้ ไ็ ด้
ทำ�ให้มีกลุ่มและเครือข่ายของภาคพลเมืองและองค์กร
ประชาสังคมเป็นจำ�นวนมากที่ลุกขึ้นมาแสดงความเป็น
เจ้าของและขอมีบทบาทมีส่วนร่วมในการอภิบาลดูแล
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์เหล่านี้ด้วย
แผนงานนี้ จึ ง มุ่ ง ให้ สช. แสดงบทบาทเป็ น องค์ ก ร
เชื่อมประสานและเกื้อหนุนให้เกิดเครือข่ายหรือขบวน
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ระบบสุ ข ภาพที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไปสู่ เ ป้ า หมาย
ตามคุณลักษณะของระบบสุขภาพที่พึ่งประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ทีเ่ ชื่อมโยงกับกรอบคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และ
แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มากที่สุด โดย
งานแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการสานพลังหน่วย
งาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สาขา เพื่อ
ให้ตระหนักถึงเป้าหมายร่วมของการมีระบบสุขภาพ
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พึงประสงค์ และสร้างสภาวะแวดล้อมทีส่ นับสนุนทีจ่ �ำ เป็น อาทิ การประมวลและจัดทำ�รายงานสุขภาพไทยรายปี
ส่วนงานเชิงรูปธรรมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สะท้อนแนวคิด
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” และตอบสนองต่อระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และสุดท้ายคือ การติดตามประเมินผล
การประสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าสามารถนำ�ไปสู่ระบบสุขภาพที่
พึงประสงค์ได้หรือไม่เพือ่ ให้เกิดการทบทวนกระบวนการทำ�งานต่อไป รวมทัง้ การประเมินระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
เพื่อให้เห็นรูปธรรม ผลสำ�เร็จและผลกระทบของการขับเคลื่อนงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยทั้งภาพรวมและรายประเด็น
2. เพื่อกำ�หนดประเด็นสำ�คัญทางยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
3. เพื่อสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมและการอภิบาลระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพผ่านเครื่องมือและกลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
หรือเครื่องมือและกลไกอื่นตามความเหมาะสม
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ และทราบความก้าวหน้าและความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินการสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
5. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ คสช. คบ. และคณะกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งภายใต้ คสช. ให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ตามบทบาทหน้าที่

ภาคีร่วมหลัก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข องค์กร
ด้านสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ในด้านสุขภาพ สังคมและประชากร ภาคเอกชน
และสภาวิชาชีพ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ได้ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง สู่ ร ะบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หมวด
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จำ�นวน 40 เรื่อง และได้นโยบายสาธารณะที่พัฒนา
จากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จำ�นวน 25 เรื่อง
2. ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกนำ�ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
3. รายงานการประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
โครงการภายใต้แผนงาน
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือ ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สำ�คัญภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ที่ใช้เป็นกรอบ สุขภาพแห่งชาตินั้น จำ�เป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายใน
และแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ การเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างสำ�คัญในด้าน
การดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยได้ระบุภาพ ต่างๆ ตั้งแต่การทำ�งานทางวิชาการ การกำ�หนดประเด็น
พึงประสงค์ของระบบสุขภาพไทยไว้ในหมวดต่างๆ รวมทัง้ ทางยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ สอดคล้องกับสถานการณ์ อัน
ให้ความสำ�คัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพ กระบวนการ จะนำ�ไปสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
มีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำ�แนวทาง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 ตลอด
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” หรือ Health in All Policies จนกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผ่านเครือ่ ง
มือและกลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ หรือเครือ่ งมือ
ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดังนั้น การดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและอภิบาล และกลไกอื่นตามความเหมาะสม
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1.2 โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ระดับชาติ
การมุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาและอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง คือการประสานให้เกิดความร่วมมือของภาคี เครือข่าย
ประสงค์ นอกเหนือจากการทำ�ให้เกิดการพัฒนานโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นให้เข้ามาร่วมดำ�เนินการ
สาธารณะที่ดีสอดคล้องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามข้อเสนอนโยบายนั้น จึงต้องมีการพัฒนากลไกขับ
และเป็ น ไปตามแนวทาง ทุ ก นโยบายห่ ว งใยสุ ข ภาพ เคลื่ อ นนโยบาย การเสริ ม สร้ า งให้ ก ลไกขั บ เคลื่ อ นมี
(Health in All Policies) ยังต้องทำ�ให้นโยบายเหล่า ศักยภาพ นอกจากนั้นยังต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการ
นั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากภาคี เครือ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับ
ข่ายทั้งสามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐหรือนโยบาย ภาค ประเด็นนโยบายสาธารณะทีห่ ลากหลาย และสภาพสังคม
วิชาการ และภาคสังคมจนถึงขัน้ การประเมินผล ทบทวน การเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสิง่ สำ�คัญ คือ
และปรับปรุงข้อเสนอนโยบาย ครบวงจรกระบวนการ ต้องมีการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
ให้เกิดการทบทวนและปรับทัง้ นโยบายและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
สิ่ ง ท้ า ทายของการขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ขับเคลื่อนนโยบายนั้น
1.3 โครงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
สช. เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการสานพลั ง พั ฒ นานโยบาย for All) และได้จัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ง
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ชาติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ที่เป็นกลไกเสนอ ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ
แนะหรือให้คำ�ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ในการดำ�เนินงานสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและติดตามผลการดำ�เนิน การติดตามประเมินผลเป็นภารกิจสำ�คัญที่ต้องกำ�หนด
งานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คำ�ปรึกษาดังกล่าว ภายใต้ ให้มีขึ้นในช่วงระยะเวลาของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
แนวคิด สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน และเป็นเป้าหมาย นี้ เพื่อทราบความสำ�เร็จในกระบวนการภายใต้เครื่องมือ
ร่วมของสังคมทั้งมวล   (All for Health for Health ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่
หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามแผนพัฒนาประเทศฉบับ
ที่ 12 (Sustainable Development Goals : SDGs)
ตัวชีว้ ดั ด้านปัจจัยทางสังคมทีก่ �ำ หนดสุขภาพขององค์การ
อนามัยโลก (Social Determinants of Health : SDH)
และธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น การ
สร้างสังคมสุขภาวะตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ ล้วนเป็นทั้งหลักการ แนวทาง เป้าหมาย
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ร่ ว มกั น กั บ กระบวนการพั ฒ นาและ
ขับเคลือ่ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
ที่ สช. กำ�ลังดำ�เนินการอยู่
ในช่วงแผนหลักของ สช. ฉบับที่ 2 กระบวนการขับ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช. ใน
หลากหลายสถานการณ์ ไ ด้ เชื่ อ มร้ อ ยข่ า ยงานชุ ม ชน
เข้มแข็ง  ข่ายงานประชาคมจังหวัด ข่ายงานสมัชชาสุขภาพ
พื้นที่ ข่ายงานสภาองค์กรชุมชน และข่ายงานประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ฯลฯ เข้ามาเป็นฐานที่
มีศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วสำ�หรับการขับเคลื่อนสังคม
สุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง   อาทิ การพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นสมัชชาสุขภาพจังหวัดใน 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ

การสนับสนุนการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่กว่า 400
ตำ�บลและสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ระดั บ ชุ ม ชน 20 กรณี ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง
สำ�นักงานปฏิรูป (สปร.) เพื่อเป็นสำ�นักงานเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (คสป.) ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นที่มาของมติสมัชชา
ปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ แ ละต่ อ มาได้ จั ด ตั้ ง เป็ น สำ � นั ก งาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) การมีมติ
เห็นชอบต่อแนวทางและยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์
สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็งในเวทีสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 ซึง่ มีขอ้ เสนอสำ�คัญในพัฒนากลไก
การบูรณาการงานชุมชนสุขภาวะใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ตำ�บลหรืออำ�เภอ จังหวัด และส่วนกลางและล่าสุดเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559 ครม. ได้มมี ติเห็นชอบในหลักการ
ให้มเี ขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน ให้เป็นกลไกการบูรณาการ
การปฏิรูปสุขภาพ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559

ดังนั้น แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กร ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ/
ราชการ และภาควิชาการ ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อนำ�พา
สู่ ร ะบบสุ ข ภาพพึ ง ประสงค์ ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) แผนพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ฯ ฉบั บ ที่ 12
และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะในทุกจังหวัด ให้สามารถดำ�เนินการพัฒนา
และขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กร ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ/ราชการ และภาควิชาการ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
4. พัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการงานปฏิรูปสุขภาพ-ปฏิรูปสังคมในระดับ
พื้นที่
ภาคีร่วมหลัก
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาคมจังหวัด เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ
(กระทรวงสาธารณสุข สสส. สปสช. สพฉ. สวรส. สรพ.ฯ) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ฯ  องค์การมหาชนของรัฐในด้านการพัฒนาต่างๆ (อาทิ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ศูนย์คุณธรรม ฯลฯ) สถาบันวิชาการในพื้นที่
ภาคธุรกิจท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�นักงานจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่หรือประเด็น ที่ภาคีเครือข่ายซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนา ร่วมเป็น
แกนนำ�ในการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ จำ�นวน 1,000 เรื่อง
2. เกิดนโยบายสาธารณะจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่หรือประเด็น
จำ�นวน 450 เรื่อง
3. จำ � นวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยกลไกเขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชนอย่างน้อย 50 ประเด็น
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โครงการภายใต้แผนงาน
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ คือเครื่องมือสำ�หรับทุกฝ่ายใน
การร่วมกันขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบสุขภาพ โดยกำ�หนด
ให้มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาร่วม
ทำ�งานด้านสุขภาพด้วยกัน มุง่ ให้เกิดกระบวนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่าน
เครื่องมือสำ�คัญๆ คือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ง
ชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ สิทธิด้านสุขภาพ และเครื่องมืออื่นๆซึ่ง
จำ�เป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการประสาน
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากร
ในภาคส่วนราชการ/การเมือง สถาบันวิชาการ/การ
ศึกษา เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ เครือข่ายสื่อมวลชน
ตลอดจน ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมต่ า งๆ
กระบวนการทำ�งานร่วมกันนี้ยังต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนให้เกิด

การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ยกระดั บ การขั บ เคลื่ อ นในทุ ก
มิติ ทั้งด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
และขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม และการ
พัฒนาศักยภาพคนทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เพื่อยกระดับการทำ�งานร่วมกัน เช่น การจัดโปรแกรม
นักสานพลังขับเคลื่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม 13 รุ่น
มี ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม 586 คน และมี ก ารสนั บ สนุ น
การถอดบทเรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การประชุมวิชชาการ
ระดับภาค” ทั้ง 4 ภาค เป็นต้น

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง ให้การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ และเครื่องมืออื่นๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สช. จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะขึ้น

2.2 โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 40 กำ�หนดให้มีการ แห่งชาติฯ เริม่ ต้นจากการร่วมค้นหาและกำ�หนดประเด็น
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา สาธารณะที่เป็นจุดคานงัด จากนั้นดำ�เนินกระบวนการ
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว น
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำ�หนด ทั้งนี้ ร่วมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนครบวงจรอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สช. ได้พัฒนาและ สร้างและสะสมรูปธรรมความสำ�เร็จตามขั้นตอนของ
ยกระดับจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area-based กระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย สือ่ สารสังคม
Health Assembly: AHA) มาสู่ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเปลี่ยนโครงสร้างความ
(Provincial Health Assembly: PHA) ขณะเดียวกัน ได้มี สัมพันธ์ทางสังคมจากแนวดิ่งสู่แนวราบ
การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถกำ�หนดกรอบทิศทางการ เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และท้องถิ่นของตนเองโดย ระบบประสานสนับสนุน จึงได้กำ�หนดให้มีการสนับสนุน
ร่วมทำ�งานกับภาคียุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้อง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ถิ่น หน่วยงาน องค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่นเดียวกันกับ ร่วมระดับจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดในที่นี้ให้หมายถึง
การสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย พื้นที่จังหวัดตามเขตการปกครอง จำ�นวน 76 จังหวัด
ชุมชน ให้ชุมชนได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบจากนโยบาย/ รวมกับกลุ่มพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น
โครงการ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม 6 พื้นที่ตามโซนซึ่งทางราชการใช้อ้างอิง ดังนั้นเครือข่าย
กัน เพือ่ สร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคมสุขภาวะจังหวัดตามโครงการนี้ จึงมีจำ�นวนรวม
82 พื้นที่ นอกจากจังหวัดยังมีการสนับสนุน/หนุนเสริม
ในพื้นที่กรณีต่างๆ มาถึงปัจจุบัน
เพือ่ ให้เกิดการยกระดับการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ กระบวนการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
แบบมีสว่ นร่วมให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลการขับเคลือ่ นที่ ในระดับอื่นๆ เช่น ภาค เขต และการประเมินผลกระทบ
ส่งผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงมากขึน้ สช. จึงมุง่ ส่งเสริม เพื่ อ สุ ข ภาพโดยชุ ม ชน ในขอบเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะอื่ น ๆ
และสนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาคม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จังหวัด ทุกเครือข่ายเข้ามาร่วมสานพลัง ขับเคลื่อนการ โดยใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ สามารถ
ดำ�เนินงาน โดยใช้เครื่องมือทุกชนิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพ ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องมือของสังคมในทุกระดับด้วย
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2.3 โครงการพัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ด้ ว ยการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพภายใต้ ก ารปฏิ รู ป
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์
สุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติได้เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง
“การปฏิรปู ระบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรปู ประเทศไทย”
และได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้น
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะ
เร่งด่วน ซึ่งเป็นการทำ�งานโดยใช้พื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด
เป็นฐานการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมตามภารกิจ เพือ่ ให้เกิด
การบูรณาการทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากร
ร่ ว มกั น เพื่อ บู ร ณาการการจั ด การปั ญ หาสุ ข ภาพของ

หน่วยงาน องค์กรภาคีในพื้นที่ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการที่จำ�เป็นทางสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยไม่เพิม่ ภาระการคลังในด้านบริหารจัดการ การดำ�เนิน
งานเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชนสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ
ของ สช. คือ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมการดำ�เนินงานร่วมกันของ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค ณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน (กขป.) ที่ประกอบด้วยภาคีภาครัฐ วิชาการ
วิชาชีพ ธุรกิจเอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ให้เข้ามา
ร่วมกันพัฒนา กำ�หนดทิศทาง แนวทางของนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ โดยการ
ถกแถลง แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ความรูแ้ ละความคิดเห็น
ร่วมกันดำ�เนินการ ร่วมติดตาม และขับเคลือ่ นต่อไป

ดังนัน้ การดำ�เนินงานโครงการพัฒนากลไกกระบวนการจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน ทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
แบบหุ้นส่วน ยึดประโยชน์สุข สุขภาวะประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และยึดหลักการทิศทางและ
แนวทางสำ�คัญของการปฏิรปู ระบบสุขภาพภายใต้การปฏิรปู ประเทศไทย จะส่งผลให้การดำ�เนินงานอภิบาล
โดยเครือข่ายมีประสิทธิภาพเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ และเกิดความยัง่ ยืนของพัฒนาสังคมไปสูส่ งั คมสุขภาวะต่อไป
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3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม
หลักการและเหตุผล
สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
อีกทัง้ ยังมีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ของกระบวนการ
ดังกล่าวค่อนข้างมาก แต่ยังขาดกระบวนการผลิตและ
เผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ต่างประเทศ

บ่อยครัง้ จึงเกิดกรณีความขัดแย้งต่อประเด็นและนโยบาย
สาธารณะในเรื่องเดียวกัน ซึ่งหลายกรณีได้กลายเป็น
ปัญหาทีย่ ดื เยือ้ เรือ้ รัง หาทางออกไม่ได้ จนทำ�ให้เครือ่ งมือ
และวิธีการที่ใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมเท่าที่มีใช้อยู่ไม่สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทพื้นที่ดำ�เนินงานในบางกรณี   ดังนั้นจึงมีความ
จำ�เป็นที่ สช. จะต้องแสวงหา สร้างสรรค์เครื่องมือเชิง
ประเด็น “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (HiAP) เป็น นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
เป้าหมายเชิงอุดมคติของ สช. ในภารกิจการเผยแพร่และ
ส่งเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม นอกจากงานด้านวิชาการและนวัตกรรมแล้ว การสร้าง
ในทุกระดับ ทุกพื้นที่ และทุกองค์กร ซึ่งในการนี้ต้องการ ความสัมพันธ์และบริหารเครือข่าย มีความสำ�คัญอย่างยิง่
การศึกษา พัฒนาและสื่อสารไปด้วยกัน ในการนี้จึงต้อง เนื่ อ งจากแนวทางการทำ � งานของ สช. ยึ ด หลั ก
มีการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ทั้ง
ภายใน สช. และภาคีเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสร้าง ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการในการขับเคลือ่ น
ภาวะแวดล้อมและระบบต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำ�งานทาง การพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
หลากหลายและยัง่ ยืน ภาระสำ�คัญของ สช. คือ การรักษา
วิชาการ
ภาคีเครือข่ายเก่าและการแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่
ปัจจุบัน สช. มีเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน PHPP ในการเข้าร่วมกระบวนการและพัฒนาสู่การเป็นหุ้นส่วน
อยู่ 4 ชิ้น ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ สิทธิ ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นกระบวนการพั ฒ นานโยบาย
และหน้ า ที่ ด้ า นสุ ข ภาพและการประเมิ น ผลกระทบ สาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ด้ า นสุ ข ภาพ แต่ ส ภาพสั ง คมนั บ วั น ยิ่ ง มี ปั ญ หาที่
สลับซับซ้อน และ มีความแตกต่างหลากหลายในด้านความ
คิดเห็น ความต้องการและผลประโยชน์ของผูค้ นกลุม่ ต่างๆ
แผนงานนี้มุ่งที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนทางวิชาการ สร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง ผลิตชุดความรู้นโยบาย
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วมสำ�หรับเผยแพร่ทงั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาและพัฒนาเครือ่ งมือนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มีอยู่ รวมทั้งค้นหานวัตกรรมเครื่องมือการทำ�งานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งยังต้องแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. พัฒนาความรู้และสร้างชุมชนทางวิชาการที่เข้มแข็ง
3. ศึกษาและพัฒนาต่อยอดเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มีอยู่ ทุกเครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพ
และความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
4. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
พลวัตทางสังคม
5. พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
6. นำ�ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ
7. เพื่อรักษาภาคีเครือข่ายและแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่ และพัฒนาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ภาคีร่วมหลัก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ภาคีการสื่อสารสาธารณะ กระทรวงและองค์กร
ด้านสุขภาพ รวมถึงองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
ฯลฯ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน 30 เรื่อง
2. ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพสามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 75
3. มีเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 10
4. มีภาคีที่ยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยรับเป็นเจ้าของในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 5 องค์กร/ประเด็น
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โครงการภายใต้แผนงาน
3.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
สืบเนื่องจาก สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และ
มีบทบาทในการสานพลังจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยมีฐานความรู้
และปัญญาสนับสนุนการดำ�เนินภารกิจภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่เป็นพลวัต   ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม   รวมทั้งการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ดังกล่าวกับภาคีเครือข่ายภายใต้สาระของเครื่องมือในการดำ�เนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ และองค์
ความรู้และประสบการณ์ด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นที่ สช.
จะต้องสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมที่เป็นพลวัตอย่างต่อเนื่อง
3.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
สืบเนือ่ ง สช. มีภารกิจสำ�คัญในการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม และการสานพลังภาคีเครือ
ข่ายเพือ่ สุขภาวะ ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายบนฐานการทำ�งานแบบเครือข่ายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในทิศทาง กระบวนการทำ�งานภายใต้เครื่องมือใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ รวมทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกีย่ วข้องกับนโยบายสาธารณะแบบอืน่ ๆ นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ  ประชาสังคม
เอกชนและวิชาการ/วิชาชีพได้รว่ มเป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนาและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและขับเคลือ่ นกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ป็นพลวัตและบริบทของประเทศ
3.3 โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
สช. มีบทบาทสำ�คัญของผู้ประสานการทำ�งานในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการทำ�งาน
และบริหารจัดการในรูปแบบการอภิบาลโดยเครือข่าย (Governance by Networking) ที่เน้นการทำ�งานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ  เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบส่วนร่วม มุ่งเน้นการสานพลังภาคี
ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
รูปแบบการการบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างองค์กรภายนอก หรือภายในองค์กร  แนวความคิดเรื่อง
การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง  ขยายพืน้ ที  ่ ปริมาณ เพือ่ มีสว่ นร่วม เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ทนี่ �ำ มาใช้  ทัง้ นีเ้ พราะเครือข่าย
เป็นรูปแบบทางสังคมทีท่ �ำ ให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน  เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู  ้ ความคิด  ประสบการณ์ ตลาด
จนทรัพยากร ที่สร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมาย ให้ลุล่วงไปได้ อันเป็นคุณค่า
หรือทุนที่สำ�คัญยิ่ง

4. แผนงานสื่อสารทางสังคม
หลักการและเหตุผล
การสือ่ สารทางสังคมของ สช. ได้กา้ วย่างและพัฒนาควบคู่
ไปกับการขับเคลือ่ นเครือ่ งมือต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ทั้งช่อง
ทางการสื่อสารกระแสหลักและช่องทางการสื่อสารทาง
เลือกอื่นๆ อาทิ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
(Health Station) หนังสือพิมพ์สานพลังเพื่อการปฏิรูป
สุขภาพ ฯลฯ

สถานการณ์ สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การกำ�หนดทิศทางและคาดการณ์อนาคตที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภาพไทย มีกลไกการบริหารประเด็นอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีรูปแบบการสื่อสาร
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อและภูมิทัศน์สื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสนับสนุนกลไกการสื่อสารทาง
สังคมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแส
หากการขยายตั ว ของเครื อ ข่ า ยที่ ร่ ว มพั ฒ นาและขั บ หลัก สือ่ รูปแบบใหม่ สือ่ ชุมชนท้องถิน่ สือ่ ภาคประชาชน
เคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ประกอบกับภูมิ สื่อพื้นบ้าน และองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน
ทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
นับเป็นความท้าทายของแผนงานการสื่อสารทางสังคม การบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสาร
ที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง ยกระดับ
ขึ้น การดำ�เนินงานของแผนงานฯ ในช่วงถัดไปจึงให้ เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและ
ความสำ�คัญต่อการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ เข้ า ร่ ว มในการสื่ อ สารขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
กระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบ แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนา/เปิดพื้นที่หรือช่อง
มีส่วนร่วม ผ่านการนำ�เสนอรูปธรรมความก้าวหน้าหรือ ทางการมีสว่ นร่วมให้เข้าถึงง่ายและกว้างขวางยิง่ ขึน้ และ
ความสำ�เร็จ เพือ่ สร้างการรับรู้ จดจำ� และเป็นต้นแบบให้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคี
กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีส่ นใจได้เข้ามาเรียนรูแ้ ละ เครือข่ายต่างๆ ในการสือ่ สารทางสังคมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
รวมถึ ง สื่ อ สารสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ สุ ข ภาพ และ ร่วมอย่างครบวงจร
ผลจากการดำ�เนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
ที่เข้าใจง่าย และสะท้อนได้ถึงผลลัพธ์จากการดำ�เนินงาน การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรเพือ่ สร้างการจดจำ�และหนุน
ของ สช. ต่อระบบสุขภาพของประเทศ
เสริมกระบวนการสื่อสารทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสร้างการรับรู้และยอมรับต่อบทบาท สช. ใน
หลักการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีการกำ�หนดระเบียบ ฐานะองค์กรหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
วาระที่ ส อดประสานไปกั บ กระแสสั ง คมอย่ า งเท่ า ทั น มีส่วนร่วม

72

73

วัตถุประสงค์
สือ่ สารสังคมเชิงรุกและการกำ�หนดภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ขององค์กร เพือ่ สร้างความเข้าใจทัง้ ต่อภารกิจขององค์กร
ประเด็นสาระการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่
ภาคีร่วมหลัก
1. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นสื่ อ สารมวลชน ได้ แ ก่ องค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ , องค์ ก รสื่ อ มวลชน, สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี
การเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน ฯลฯ
2. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ ชุ ม ชน สื่ อ ท้ อ งถิ่ น สื่ อ ทางเลื อ ก สื่ อ พื้ น บ้ า น เช่ น เครื อ ข่ า ยนั ก สื่ อ สารชุ ม ชนนั ก ข่ า ว
สุขภาวะ ฯลฯ
3. หน่ ว ยงานด้ า นการสื่ อ สารที่ ทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ได้ แ ก่ สำ � นั ก สารนิ เ ทศ กระทรวงสาธารณสุ ข
สสส. สวรส. สรพ. สปสช. และหน่วยงานด้านการสื่อสารขององค์กร/ภาคีอื่นๆ
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสุขภาวะทั้งของรัฐและเอกชน
5. ภาคีเครือข่ายหลักของ สช.
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. จำ�นวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2. จำ�นวนองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อที่ร่วมดำ�เนินงานกับ สช. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช. ในพื้นที่สื่อสารสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น/ปี
4. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ สช. และเข้ า ร่ ว มกระบวนการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โครงการภายใต้แผนงาน
4.1 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุก
เป็นโครงการที่มุ่งสื่อสารเชิงรุก ในระดับชาติและระดับ
พื้นที่ ให้สังคมรู้จัก เข้าใจ และเข้าร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามเป้าหมาย
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์สำ�คัญที่สะท้อนถึง ระบบสุขภาพ
พึงประสงค์ ผ่านการดำ�เนินงานภายใต้เครื่องมือตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ อันได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน และเครื่องมืออื่นๆ โดยสร้างการสื่อสารในรูป
แบบและช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย หนุนเสริมซึ่งกัน
และกัน สร้างพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อสารสังคม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการสื่อสารทางสังคม
เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

4.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ในโลกของการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องเผชิญคือ ความไม่
หยุดนิ่งของกระแสโลก จากสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะนำ�มา
ถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง การที่องค์กรจะประสบ
ความสำ�เร็จได้ ก็คือความสามารถที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกได้ และต้องมีนวัตกรรมในเชิง
สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันในปัจจุบัน
เท่านั้น แต่ต้องคำ�นึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตด้วย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ก็
เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถ ในการจัดการไม่น้อย
ไปกว่าการบริหารทรัพยากรอื่นขององค์กร การบริหาร
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image & Brand
Management) ไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านใดก็จะพบว่า
ชื่อเสียงขององค์กรนั้นเป็นต้นทุนที่สำ�คัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพราะชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การ
ร่วมมือ ตลอดจนความผูกพันระหว่างองค์กรกับเครือข่าย
รวมถึงสาธารณชน
การดำ�เนินงานของ สช. ที่ผ่านมา หน่วยงาน องค์กร
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างหลาก
หลาย และในลักษณะที่แตกต่างกัน   การที่จะสร้าง
สัมพันธ์และสานพลังความร่วมมือระหว่าง สช. กับ ภาคี
เครือข่ายให้พัฒนาไปได้ด้วยดี เพื่อนำ�ไปสู่การผนึกกำ�ลัง

74

กันเป็นกัลยาณมิตร และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่การ
สังคมสุขภาวะได้นั้น  ต้องเริ่มต้นด้วยการที่พนักงานของ
สช. มีความเข้าใจในพันธกิจขององค์กร มีทัศนคติที่ดี
มีความเชือ่ มัน่ ศรัทธาและมีจติ วิญญาณ  มีสว่ นร่วมอย่าง
มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารงาน
ของ สช. ออกไป โดยอาศัยเครือ่ งมือและช่องทางทีห่ ลาก
หลายในการสื่อสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ
ของ สช. อย่างต่อเนือ่ งและสม�่ำ เสมอ ซึง่ พบว่าเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรต้องใช้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. การสือ่ สารขององค์กร เพือ่ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ สร้างค่านิยม จิตสำ�นึก ความตระหนัก
และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่าง สช. กับภาคี
เครือข่าย
2. การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ที่ เ ป็ น ภาพรวม
ทั้งหมดของ สช. ที่ภาคีเครือข่ายและพนักงาน สช.
รับรูไ้ ด้จากประสบการณ์หรือมีความรู้ มีความประทับใจ
ตลอดจนความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ องค์กร ทีต่ อ้ งสัง่ สม สร้างเสริม
ผ่ า นการสื่อ สารหลายช่ อ งทาง ให้ ภ าพลั ก ษณ์ ท่ีดี
ยังคงอยูไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
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5. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หลักการและเหตุผล
แม้ว่าประชาคมโลก โดยทั่วไป จะยอมรับในเรื่องสุขภาพ
ว่าเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่แนว
นโยบายแห่งรัฐในกระบวนการพัฒนายังมีความแตกต่าง
หลากหลายกันไปตามบริบท ฐานทุนทางปัญญาและเหตุ
ปัจจัยต่างๆในแต่ละประเทศ
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งของโลก ที่ให้ความเอาใจ
ใส่ในการนำ�แนวนโยบาย ข้อตกลงและความริเริ่มใหม่ๆ
ของประชาคมโลก ในด้านระบบสาธารณสุขและการ
สร้างเสริมสุขภาพมาศึกษา ค้นคว้าและบุกเบิกดำ�เนินการ
ภายในประเทศ นับตั้งแต่คำ�ประกาศอัลมาอาตา (2521)
ว่าด้วยเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน Ottawa Charter for
Health Promotion (Healthy Public Policy) 2529,
Rio Political Declaration on Social Determinants
of Health (2554) และ Helsinki Statement on
Health in All Policies (2556) ซึง่ ผลจากการขับเคลือ่ น
อย่ า งจริ ง จั ง จนเกิ ด เป็ น กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ใ นด้ า น
สาธารณสุขและขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ที่ดำ�เนินการต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิด
รูปธรรมความสำ�เร็จในหลายๆเรื่องจนได้รับการยอมรับ
เป็นกรณีศึกษาที่สำ�คัญในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา

สช. และองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น สสส. สปสช.
สวรส. สพฉ. และ สรพ. ล้วนเป็นองค์กรเชิงนวัตกรรม
ที่ แ สดงบทบาทขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
ทั้งในลักษณะที่นำ�พาและหนุนเสริมให้กับองค์กรรัฐใน
ระบบราชการปกติในประเทศไทย ให้ไปสู่ทิศทางและ
กระบวนทัศน์แบบใหม่ ซึ่งท่ามกลางกระบวนการทำ�งาน
ย่อมมีตวั อย่างความสำ�เร็จความล้มเหลว ปัญหาอุปสรรค
และวิ ธี ก ารแก้ ไข บทเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับประเทศต่างๆในภูมิภาคทั่วโลก
ดังนั้นการมีเครือข่ายความสัมพันธ์และกิจกรรมเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นประจำ�  จึงเป็นเงื่อนไข
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ดีที่สุด
สช. ในฐานะองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นปั จ จั ย สั ง คมที่ กำ � หนด
สุขภาพ/กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ของประเทศ จึงควรแสดงบทบาทเชิงรุก ในการเชื่อมโยง
และทำ�งานร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการและองค์กร
ผู้ กำ � หนดนโยบายที่ ก้ า วหน้ า ของประเทศต่ า งๆ ด้ า น
หนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนเทคโนโลยี
ซึ่งกันและกัน อีกด้านหนึ่งเป็นการขับเคลื่อนขบวนการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันจากกระแสอนุรกั ษ์
นิยมอันเป็นเงื่อนไขภายในของแต่ละประเทศด้วย

แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PHPP ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำ�โขง
อาเซียนและเอเชียให้มีความเข้มแข็งเป็นจุดเริ่มต้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนารูปแบบการประสานความร่วมมือ
กับองค์การอนามัยโลกในฐานะที่เป็นองค์กรแกนกลาง และกับสถาบันวิชาการในทุกประเทศที่มีเงื่อนไข

วัตถุประสงค์
1. แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ำ�โขง อาเซียนและเอเชีย
2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร/ภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
ภาคีร่วมหลัก
WHO, Public Health Consortium in Greater Mekong Sub-region, ASEAN, SDH/HiAP Network, IHPP,
สำ�นักนโยบายและแผน และสำ�นักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการต่างประเทศ
องค์กรด้านสุขภาพ  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศในอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย
1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี
2. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน ในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี
3. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง
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โครงการภายใต้แผนงาน
5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
สช. พั ฒ นารู ป แบบ กลไก และกระบวนการพั ฒ นา สำ�หรับงานระดับสากล สช. ได้เผยแพร่รูปแบบ กลไก
นโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มมาอย่ า งยาวนาน และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ซึง่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาพในระดับสากล ร่วมขององค์กร ผ่านการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม
ที่ให้ความสำ�คัญเรื่องปัจจัยทางสังคมกำ�หนดสุขภาพ นานาชาติ IUHPE ครั้งที่ 21 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ทำ�ให้เกิดขบวนการทำ�งานที่เน้นการบูรณาการกับภาค ย่อยในการประชุมนานาชาติ PMAC 2015 และ IAIA
ส่วนต่างๆ และคาดหวังให้เกิดนโยบายที่คำ�นึงถึงมิติทาง 2016 รวมทั้งเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ การ
พัฒนางานวิชาการ และการนำ�เสนอผลงานวิชาการต่างๆ
ด้านสุขภาพมากขึ้น
สช. ตระหนักถึงความสำ�คัญในการขยายเครือข่ายความ
การทำ�งานที่ผ่านมา สช. ขยายงานไปสู่สากลใน 2 ระดับ ร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อสร้างพันธมิตรใน
ได้แก่ ระดับภูมภิ าคอาเซียน โดย สช. ในนามประเทศไทย การเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านการ in All Policies – HiAP) ให้เข้มแข็งในทุกระดับ ตั้งแต่
พัฒนาสาธารณสุข ให้เป็นแกนประสานการทำ�งานด้าน ระดับอนุภมู ภิ าคลุม่ น�้ำ โขง จนกระทัง่ ระดับสากล เพือ่ เป็น
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในอา เซียน นำ�ไปสูก่ าร ภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง 4 มิติ ที่อาจ
เป็นเจ้าภาพการประชุม The 1st ASEAN Conference เกิดขึ้นจากนโยบายภายในประเทศหรือจากประเทศอื่น
on Impact Assessment and Mitigation และได้มี รวมทั้งนโยบายระดับภูมิภาค และระดับโลก
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพกับมหาวิทยาลัยเว้ การแพทย์และ ด้วยเหตุนี้ งานวิชาการจึงมีความจำ�เป็นทีต่ อ้ งพัฒนา ควบคู่
ไปกับแนวคิด HiAP เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ ม
เภสัชกรรม ประเทศเวียดนามต่อมา
สาขาวิชา และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงโยบายต่อไป โดย
มิอาจลืมความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
และเครือข่ายของ สช. ไปพร้อมกัน

6. แผนงานบริหารจัดการ
หลักการและเหตุผล
ภารกิจของ สช. ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา
27(1) กำ�หนดให้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานธุรการของ
คสช. คบ. ส่วนมาตรา 34 กำ�หนดให้เลขาธิการ คสช.
มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของสำ�นักงาน จัดทำ�
แผนงานหลั ก แผนดำ � เนิ น การ แผนการเงิ น และงบ
ประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงาน ดำ�เนินการเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณและการบริหาร
ด้านอื่นๆ ของสำ�นักงาน
สช. เป็นองค์กรทีม่ ี พ.ร.บ. เฉพาะของตน เป็นหน่วยงานรัฐ
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ในขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรหลัก
ในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ ต้ อ งทำ � งานประสานกั บ
ภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งหน่วยราชการ องค์กร

ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชา
สังคมต่างๆ ซึ่งกระบวนการทำ�งานกับเครือข่ายที่มีความ
หลากหลายย่อมต้องการระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังที่จะ
ไม่ให้เกิดความหละหลวมจนถูกตั้งข้อสังเกตหรือติติง
จากฝ่ายตรวจเงินแผ่นดิน
ดั ง นั้ น จึ ง จำ � เป็ น ที่ สช. จะต้ อ งบุ ก เบิ ก สร้ า งสรรค์
และพั ฒ นาระบบระเบี ย บและวิ ธีก ารทำ � งานกั บ เครื อ
ข่ายภายใต้ข้อจำ�กัดต่างๆ ซึ่งหากดำ�เนินการได้สำ�เร็จก็
อยู่ในวิสัยที่จะกลายเป็นองค์กรต้นแบบ ทั้งในด้านการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานกั บ เครื อ ข่ า ย และ
ด้านธรรมาภิบาล

แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการงานหลัก ตลอดจน
สร้างสรรค์พัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนเครือข่ายให้เป็นต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ข อง สช. ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายองค์ ก ร
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ สช. เป็นต้นแบบในการสนับสนุนกระบวนการงานหลักให้มีผลสำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์
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ภาคีร่วมหลัก
สำ�นักเลขาธิการสำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข สวรส. สรพ. สสส. สพฉ.
สปสช. สำ�นักงบประมาณ และรัฐสภา
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ระดับความสำ�เร็จของแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สช. ในระหว่างการดำ�เนินงานประจำ�ปีและเมื่อ
สิ้นสุดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย
2. มีระบบบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอื้อต่อการสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับภารกิจ ของ สช. อย่างน้อย
ร้อยละ 80

โครงการภายใต้แผนงาน
6.1 โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล
การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กร แผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชีและประเมินผลการใช้จา่ ยเงินและ
สามารถกำ�หนดทิศทางการทำ�งานที่ชัดเจนและมีความ ทรัพย์สนิ ของสำ�นักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อ
สามารถในการแข่งขันปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ วิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และการเปลี่ ย นแปลงต่ อ สภาวะแวดล้ อ มภายในและ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำ�รายงาน
ภายนอกทีก่ ระทบต่อองค์กร ทำ�ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผลการสอบบัญชีเสนอต่อ คสช. และมาตรา 30 วรรค 5
การดำ�เนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและมี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
ประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การ ให้สำ�นักงานทำ�รายงานประจำ�ปีเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตร์ การนำ�ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   บริหารเพื่อเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดย
การติดตามและประเมินผลเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา แสดงงบการเงินและบัญชีทำ�การที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
ว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรวม
ปรับปรุงยุทธศาสตร์
ทั้งแสดงผลงานของสำ�นักงานในปีที่ล่วงมาด้วย มาตรา
การขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ภายใต้ 34 ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอำ�นาจ บริหารกิจการตาม
แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ   กฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ฯ ของ คสช. และคณะ
ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำ�หนดและเป็นไปตาม กรรมการบริหาร และจัดทำ�แผนงานหลัก แผนการดำ�เนิน
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรองรับการตรวจสอบ งาน แผนการเงินและงบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงาน
จากหน่วยงานภายนอก นัน้ สช. ต้องพัฒนาระบบบริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ  
ยุทธศาสตร์ให้เกิดธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กรอบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานตามบทบัญญัตแิ ห่ง มาตรา 39 (5)  กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่
และอำ�นาจในการจัดให้มีการประเมินผลการดำ�เนินงาน
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มีดังนี้
ของสำ�นักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
มาตรา 30 วรรค 4 ในทุกรอบปี ให้ส�ำ นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหาร
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำ�นักงานการตรวจเงิน
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6.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม
สช. เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง เฉพาะ เป็ น องค์ ก รหลั ก ที มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ต้องทำ�งานประสานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่
หลากหลาย ซึ่งกระบวนการทำ�งานกับเครือข่ายที่มีความหลากหลายเหล่านี้ จำ�เป็นต้องมีระบบสนับสนุนที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความบกพร่องจนถูกตั้งข้อสังเกตจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ดังนั้น สช. จึงจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาระเบียบและวิธีการทำ�งานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย
โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ จากทฤษฎี หรือองค์กรอื่นๆ
พร้อมทั้งจัดระบบงานรองรับการตรวจสอบตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ที่มีระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ
ให้มีระบบที่สามารถรองรับการทำ�งานสนับสนุนการบริหารจัดการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
6.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์
การดำ�เนินการรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำ�เร็จ ปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งคือการบริหารจัดการ
บุคลากรเชิงกลยุทธ์ ทั้งการจัดการกำ�ลังคนในการทำ�งานให้เหมาะสม (put the right man on the right job)
ตามโครงสร้างบริหารใหม่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มขี ีดความสามารถ (Competency) ในการทำ�งานรองรับ
ภารกิจเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ายุทธศาสตร์ของ สช. จะมีก�ำ ลังคนทีม่ คี วามพร้อมทัง้ เชิงปริมาณและความสามารถในการทำ�งาน
ภายใต้บรรยากาศการทำ�งานในองค์กรที่สนับสนุนการทำ�งาน

ภาคผนวก
ก
โครงการแบบย่อ
(Project Brief)

1

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์: ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

2. หลักการและเหตุผล

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำ�คัญภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยได้ระบุภาพพึงประสงค์ของระบบสุขภาพไทย
ไว้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพ กระบวนการมี
ส่วนร่วม และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำ�แนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”
หรือ Health in All Policies ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ดังนั้น การดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินั้น จำ�เป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการ
เข้ามามีสว่ นร่วมและมีบทบาทอย่างสำ�คัญในด้านต่างๆ ตัง้ แต่การทำ�งานทางวิชาการ
การกำ�หนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ สอดคล้องกับสถานการณ์ อันจะนำ�ไปสู่
ระบบสุขภาพพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2559 ตลอดจนกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผ่านเครื่องมือและ
กลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ หรือเครื่องมือและกลไกอื่นตามความเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อกำ�หนดประเด็นสำ�คัญทางยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานสู่ระบบสุขภาพที่
พึงประสงค์
2. เพื่อสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วม
และการอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพผ่านเครื่องมือและกลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือ
เครื่องมือและกลไกอื่นตามความเหมาะสม
3. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ สำ � หรั บ นำ � ไปใช้ ใ น
กระบวนการขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
4. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ คสช. คบ. และคณะกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้ง
ภายใต้ คสช. ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามบทบาทหน้าที่
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ที่
ครอบคลุมทุกหมวดตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 40 เรือ่ ง และ
ได้นโยบายสาธารณะที่พัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญาจำ�นวน 25 เรื่อง

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. จัดทำ�รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยทั้งภาพรวมและ
รายประเด็น
2. ศึกษาและค้นหาประเด็นสำ�คัญทางยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานสู่ระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
3. ทำ�งานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและอภิบาล
ระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบของธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพ
แห่งชาติ และแนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ โดยผ่านเครือ่ งมือและกลไกตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้แก่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นในระดับชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สิทธิ
หน้าทีด่ า้ นสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ภายใต้ คสช. หรือเครื่องมือและกลไกอื่นตามความเหมาะสม
4. สนับสนุนการดำ�เนินงานของ คสช. และ คบ.
5. สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งภายใต้ คสช. หรือ
เครื่องมือและกลไกอื่นตามความเหมาะสม

6. งบประมาณ

312.50 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

• สำ�นักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
• สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

1.2 โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ระดับชาติ
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์: ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ระดับชาติ

2. หลักการและเหตุผล

การมุ่งสู่การพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากการทำ�ให้
เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีสอดคล้องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์และ
เป็นไปตามแนวทาง ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) ยังต้อง
ทำ�ให้น โยบายเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอ ย่างเป็นรูปธรรมจากภาคี เครือข่าย
ทัง้ สามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐหรือนโยบาย ภาควิชาการ และภาคสังคมจนถึงขัน้ การ
ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอนโยบาย ครบวงจรกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ
สิ่ ง ท้ า ทายของการขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ คื อ การประสานให้ เ กิ ด
ความร่วมมือของภาคี เครือข่าย ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับประเด็นให้เข้ามาร่วมดำ�เนินการ
ตามข้อเสนอนโยบายนัน้ จึงต้องมีการพัฒนากลไกขับเคลือ่ นนโยบาย การเสริมสร้างให้
กลไกขับเคลื่อนมีศักยภาพ นอกจากนั้นยังต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะทีห่ ลากหลาย
และสภาพสั ง คม การเมื อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และสิ่ ง สำ � คั ญ คื อ
ต้องมีการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดการทบทวนและปรับ
ทั้งนโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายนั้น

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ
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1. สนับสนุนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ
2. เสริมสร้างพลังศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ
3. พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระดับชาติและเชื่อมโยงระดับอื่นๆ
4. พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลแบบเสริ ม พลั ง การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกนำ�ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
2. มีชดุ ความรูท้ เี่ กิดจาก การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมอย่างน้อย
ปีละ 2 เรื่อง
3. มีข้อเสนอต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับ
ชาติครอบคลุมทุกเครื่องมือ

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. พัฒนากลไก เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
3. พัฒนาโปรแกรมเสริมพลังให้กลไกเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงผลลัพธ์
5. สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงขยายผลจากต้ น แบบการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
6. จั ด เวที น โยบายสาธารณะระดั บ ชาติ : การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
สู่ประเทศไทย 4.0
7. การสนับสนุนการติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย Micro Unit
9. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

6. งบประมาณ

150.00 ล้านบาท

7. ผูร้ บั ผิดชอบ

สำ�นักขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม

1.3 โครงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์: ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

2. หลักการและเหตุผล

สช. เป็นองค์กรหลักในการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมทำ�หน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ที่เป็นกลไกเสนอแนะหรือให้
คำ�ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามทีไ่ ด้เสนอแนะหรือให้ค�ำ ปรึกษาดังกล่าว ภายใต้แนวคิด สุขภาพ
เป็นเรื่องของทุกคน และเป็นเป้าหมายร่วมของสังคมทั้งมวล  (All for Health
for Health for All) และได้จัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ของประเทศ ในการดำ�เนินงานสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
การติดตามประเมินผลเป็นภารกิจสำ�คัญที่ต้องกำ�หนดให้มีขึ้นในช่วงระยะเวลาของ
แผนหลักฉบับที่ 3 นี้ เพื่อทราบความสำ�เร็จในกระบวนการภายใต้เครื่องมือตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ
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1. เพื่อทราบตัวบ่งชี้หลักของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
2. เพื่ อ ทราบสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของระบบสุ ข ภาพไทยทั้ ง ภาพรวมและ
รายประเด็น
3. เพื่อทราบแนวทางการดำ�เนินงานให้บรรลุตัวบ่งชี้หลัก
4. เพื่อทราบรูปแบบการประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
5. เพื่อทราบความก้าวหน้าและความสำ�เร็จของการดำ�เนินการสู่ระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
6. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาวิธีการ กระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

89

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ได้ตัวบ่งชี้หลักที่ระบุความสำ�เร็จของของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
2. ได้ร ายงานสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยทั้งภาพรวมและ
รายประเด็น
3. ได้รูปแบบการประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
4. ทราบความก้ า วหน้ า และความสำ � เร็ จ ของการดำ � เนิ น การสู่ ร ะบบสุ ข ภาพที่
พึงประสงค์
5. ได้แนวทางในการพัฒนาวิธีการ กระบวนการในการขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. ค้นหาตัวชีว้ ดั หลักความสำ�เร็จของระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
2. ประเมินผลกระบวนการและผลการดำ�เนินงานการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
3. ทบทวนและปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
4. ประเมินผลกระบวนการและผลการดำ�เนินงานตามที่มีการทบทวนและปรับปรุง
ที่จะนำ�ไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นในแผนหลักฉบับต่อไป

6. งบประมาณ

20.00 ล้านบาท

7. ผูร้ บั ผิดชอบ

สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

2

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะ
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์: เสริมพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะ

2. หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ คือเครื่องมือสำ�หรับทุกฝ่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ โดยกำ�หนดให้มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามา
ร่วมทำ�งานด้านสุขภาพด้วยกัน มุ่งให้เกิดกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือสำ�คัญๆ คือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สิทธิด้าน
สุขภาพ และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการประสาน
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรในภาคส่วนราชการ/การเมือง
สถาบันวิชาการ/การศึกษา เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ เครือข่ายสือ่ มวลชนตลอดจน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างๆ กระบวนการทำ�งานร่วมกันนี้ยังต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วม
กันเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนในทุกมิติ ทั้งด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาศักยภาพคน
ทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อยกระดับการทำ�งานร่วม
กัน เช่น การจัดโปรแกรมนักสานพลังขับเคลื่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รวม 13 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโปรแกรม 586 คน และมีการสนับสนุนการถอด
บทเรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น “การ
ประชุมวิชชาการ ระดับภาค” ทั้ง 4 ภาค เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ให้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดย
ใช้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ และเครือ่ งมืออืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด สช. จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สังคมสุขภาวะขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ภาคีเครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนประสบการณ์การพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วมของแกนนำ�ภาคีเครือข่ายการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ร้อยละ 75 ของกลไกนโยบายจังหวัดมีศักยภาพในการนำ�เครื่องมือ 4PW ไปใช้
ในงานพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนประสบการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่หรือประเด็น 100 เรื่อง

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. พัฒนาและออกแบบโปรแกรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
2. จัดโปรแกรม/สนับสนุนเครือข่ายเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
3. ถอดบทเรี ย น องค์ ค วามรู้ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่หรือประเด็น
4. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระดับภาค/ข้ามภาค

6. งบประมาณ

80.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

• ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 5 ภาค
• สำ�นักพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

2.2 โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์: เสริมพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่

2. หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 40 กำ�หนดให้มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำ�หนด ทัง้ นี้ ตัง้ แต่กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สช.
ได้ พั ฒ นาและยกระดั บ จากสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ (Area-based Health
Assembly: AHA) มาสู่ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” (Provincial Health Assembly:
PHA) ขณะเดียวกัน ได้มีการสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนสามารถกำ�หนดกรอบทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และท้องถิ่น
ของตนเองโดยร่วมทำ�งานกับภาคียุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
องค์กรชุมชนในพืน้ ที่ เช่นเดียวกันกับการสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยชุมชน ให้ชมุ ชนได้รว่ มกันศึกษาผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
สร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ สร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในพื้นที่กรณีต่างๆ มาถึงปัจจุบัน
เพือ่ ให้เกิดการยกระดับการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมให้เป็นรูปธรรม
และเกิดผลการขับเคลื่อนที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น สช. จึงมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนท้องถิน่ และประชาคมจังหวัด ทุกเครือข่ายเข้ามาร่วม
สานพลัง ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน โดยใช้เครื่องมือทุกชนิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่ง
ชาติฯ เริ่มต้นจากการร่วมค้นหาและกำ�หนดประเด็นสาธารณะที่เป็นจุดคานงัด จาก
นั้นดำ�เนินกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นขัน้ เป็นตอน จนครบวงจรอย่างต่อเนือ่ ง  สร้างและสะสมรูปธรรมความสำ�เร็จตาม
ขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย สือ่ สารสังคมด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มุ่งเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากแนวดิ่งสู่แนวราบ
เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและระบบประสานสนับสนุน จึงได้
กำ�หนดให้มีการสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดในที่นี้ให้หมายถึง พื้นที่จังหวัดตามเขตการปกครอง
จำ�นวน 76 จังหวัด  รวมกับกลุ่มพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 6 พื้นที่
ตามโซนซึ่งทางราชการใช้อ้างอิง ดังนั้นเครือข่ายสังคมสุขภาวะจังหวัดตามโครงการนี้
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จึงมีจำ�นวนรวม 82 พื้นที่ นอกจากจังหวัดยังมีการสนับสนุน/หนุนเสริมกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับอื่นๆ เช่น ภาค เขต และการประเมินผลกระ
ทบเพื่อสุขภาพโดยชุมชน ในขอบเขตพื้นที่เฉพาะอื่นๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ สามารถทำ�
หน้าที่เป็นเครื่องมือของสังคมในทุกระดับด้วย
3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อสานพลัง ความรู้ (K) นโยบาย (P) และสังคม (S) เพื่อให้เกิดนโยบาย
สาธารณะที่เกิดจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้ปัญญาเป็นฐาน (4PW) ในพื้นที่
2. เพือ่ สนับสนุนการพัฒนากลไกขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ที่
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด
ภาค ภูมินิเวศน์ และระดับอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
และเครื่องมืออื่นๆ

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่หรือประเด็น จำ�นวน 750 เรื่อง
2. เกิดนโยบายสาธารณะ จากกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่หรือประเด็น จำ�นวน 450 เรื่อง

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. การพัฒนากลไกบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและ
พัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะจังหวัด
2. การสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด
3. การสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับอื่นๆ
(ภาค ภูมินิเวศน์ เขต หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เล็กกว่าจังหวัดในรายกรณี)
4. การสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับเขต
5. การพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนในระดับพื้นที่
6. การติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
7. การสือ่ สารการพัฒนาและขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการทำ�งานระหว่างเครือข่าย
ข้ามพื้นที่
8. การประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่

6. งบประมาณ

413.50 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

• ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 5 ภาค
• สำ�นักพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

2.3 โครงการพัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : เสริมพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ มีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

2. หลักการและเหตุผล

ด้วย การปฏิรปู ระบบสุขภาพภายใต้การปฏิรปู ประเทศไทย เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์สุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติที่ 8
“การปฏิรปู ระบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรปู ประเทศไทย” มีฉนั ทมติเพือ่ การขับเคลือ่ น
5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การจัดการภัยคุกคามสุขภาพ (2) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (3) การปฏิรูป
ระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (4) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
และระบบหลักประกันด้านสุขภาพ (5) การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่หนุนเสริมการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ
อีกทั้งมีสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การบริหารการเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในการดำ�เนินกระบวนการเพือ่ ส่งเสริม ป้องกัน
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระบบสุขภาพของประเทศไทยลดลง มีหน่วยงานองค์กร
หลายหน่วยที่มีพันธกิจและเป้าประสงค์คล้ายกัน แต่ยังมีการบรูณาการและเชื่อม
ประสานการทำ�งานร่วมกันในระดับน้อย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจงึ อนุมตั ใิ ห้มกี ารจัด
ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพใน
ระยะเร่งด่วน ซึง่ เป็นการทำ�งานโดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม
ตามภารกิจ ใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดคุณภาพในการ
ทำ�งาน ไม่เพิ่มภาระการคลังในด้านบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนยังสอดคล้องกับพันธกิจของ สช. คือ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามาร่วมกันพัฒนาโดยการถก
แถลง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำ�หนดทิศทาง
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แนวทางของนโยบายสาธารณะ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมกันดำ�เนินการ
ร่วมติดตาม และขับเคลื่อนและสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
มติที่ 8 “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”
ดั ง นั้ น การดำ � เนิ น งานโครงการพั ฒ นากลไกกระบวนการจั ด ตั้ ง เขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน ที่มีการดำ�เนินงานแบบหุ้นส่วน ยึดประโยชน์สุข สุขภาวะประชาชนใน
เขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และยึดหลักการทิศทางและแนวทางสำ�คัญของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย จะส่งผลให้การดำ�เนินงานอภิบาลโดย
เครือข่ายมีประสิทธิภาพเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเกิดความยั่งยืนของพัฒนาสังคมไปสู่
สังคมสุขภาวะต่อไป
3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกลไกเชื่อมประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ในระดับเขต
2. เพื่อสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เกิดการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
3. เพื่อประเมินและติดตามผลการดำ�เนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. จำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขประเด็นปัญหาสุขภาพด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนอย่างน้อย 13 เขต
2. จำ � นวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ขับเคลื่อนด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน อย่างน้อย 50 ประเด็น

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1.
2.
3.
4.

6. งบประมาณ

89.647 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

• ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 5 ภาค
• สำ�นักพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
• สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

พัฒนาระบบและกลไกการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ประชุมคณะทำ�งานและคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
การกำ�หนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมของภาค
การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำ�คัญในภูมิภาค

3

แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

3.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างพลังข้อมูล ความรู้และปัญญา
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจาก สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการสานพลังจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา
กระบวนการนโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยมีฐานความรู้และปัญญาสนับสนุนการ
ดำ�เนินภารกิจภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่เป็นพลวัต ดังนั้นการสร้างองค์ความ
รู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการเผยแพร่และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าวกับภาคีเครือข่ายภายใต้สาระของ
เครื่องมือในการดำ�เนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ และองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความสำ�คัญและ
จำ�เป็นที่ สช. จะต้องสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เป็นพลวัตอย่าง
ต่อเนื่อง

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

จำ�นวนชุดความรูห้ รือนวัตกรรม อย่างน้อย 6 ชุด/ปี

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ
2. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะฯ
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

6. งบประมาณ

120.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักวิชาการและนวัตกรรม
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3.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างพลังข้อมูล ความรู้และปัญญา
1. ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่อง สช. มีภารกิจสำ�คัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม และการสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อสุขภาวะ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายบนฐานการทำ�งานแบบเครือข่ายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทาง
กระบวนการทำ�งานภายใต้เครื่องมือใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ รวมทั้งองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบอื่นๆ นับเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาสังคม เอกชนและวิชาการ/
วิชาชีพได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นพลวัตและบริบทของประเทศ

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 3 ชุดต่อปี
2. ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพสามารถเป็นแกนนำ�ในการ
พัฒนาหรือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้อย่างน้อยร้อยละ 75

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพือ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการสร้างและจัดการความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

6. งบประมาณ

110.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักวิชาการและนวัตกรรม

3.3 โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างพลังข้อมูล ความรู้และปัญญา
1. ชื่อโครงการ

โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

2. หลักการและเหตุผล

สช. มีบทบาทสำ�คัญของผู้ประสานการทำ�งานในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม ใช้หลักการทำ�งานและบริหารจัดการในรูปแบบการอภิบาลโดยเครือ
ข่าย (Governance by Networking) ที่เน้นการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับ เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบส่วนร่วม มุ่งเน้นการ
สานพลังภาคียุทธศาสตร์ในการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ
รูปแบบการการบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างองค์กรภายนอก หรือ
ภายในองค์กร  แนวความคิดเรื่องการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ขยายพื้นที่  ปริมาณ
เพื่อมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นำ�มาใช้ ทั้งนี้เพราะเครือข่าย เป็นรูปแบบ
ทางสังคมที่ทำ�ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด  
ประสบการณ์ ตลาดจนทรัพยากร ทีส่ ร้างความเป็นหนึง่ อันเดียวกันและร่วมกันปฏิบตั ิ
ภารกิจตามเป้าหมาย ให้ลุล่วงไปได้ อันเป็นคุณค่าหรือทุนที่สำ�คัญยิ่ง

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายมีความครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย
ทุกส่วนงาน สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2. จำ�นวนภาคีเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของเครือข่ายเดิม
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีสว่ นร่วม  ในระดับความเป็นเจ้าของร่วม (ในระดับร่วมเทคนิควิธกี าร ร่วมตัดสินใจ
ร่วมขับเคลื่อนงาน) อย่างน้อยร้อยละ 20 ของเครือข่ายที่ร่วมกระบวนการ
4. มีภาคีที่ยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยรับเป็นเจ้าของในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 5 องค์กร/ประเด็น
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5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกลาง ให้มีความเป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน
2. วิเคราะห์ประเภท จัดระดับของภาคีเครือข่าย  วางแนวทางการทำ�งานทีเ่ หมาะสม
กับภาคีเครือข่ายแต่ละประเภท
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการจัดการความรู้ในการสร้างสัมพันธ์เครือข่าย
4. พัฒนาเครื่องมือติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5. บริหารจัดการประชุมคณะทำ�งานบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย

6. งบประมาณ

5.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักอำ�นวยการ

4

แผนงานสื่อสารทางสังคม

4.1 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุก
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุก

2. หลักการและเหตุผล

จากกการขยายตัวขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประกอบกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด นับเป็นความท้าทายของแผนงานการสื่อสารทางสังคมที่จะต้องมี
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การดำ�เนินงานของแผนงานสื่อสาร
สังคมจึงมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญต่อ “การสื่อสารเชิงรุก” โดยการแสวงหาพันธมิตร
ใหม่ๆ ขยายเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ทัง้ ในระดับชาติและระดับพืน้ ที่ จัดระบบ/ยกระดับ
ช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของ สช. ให้มกี ารทำ�งานมีประสิทธิภาพและเสริมพลังซึง่ กัน
และกัน พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อสารสังคม พัฒนาช่องทาง รูปแบบ กิจกรรม
และพื้นที่การสื่อสารใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทสังคม/ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
นำ�เสนอรูปธรรมความก้าวหน้าหรือความสำ�เร็จ เพือ่ สร้างการรับรู้ จดจำ� และเป็นต้น
แบบให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามเป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์สำ�คัญที่สะท้อนถึงระบบสุขภาพพึงประสงค์ ผ่านการดำ�เนินงานภายใต้
เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ อันได้แก่ ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน และเครื่องมืออื่นๆ

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

สือ่ สารสังคมเชิงรุก เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. จำ�นวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
2. จำ�นวนองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อที่ร่วมดำ�เนินงานกับ สช. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
3. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมของ สช.
ในพื้นที่สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น /ปี

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. การสื่อสารประเด็นยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพพึงประสงค์ ผลสำ�เร็จจากงาน
สำ�คัญของ สช. และประเด็นระบบสุขภาพตามกระแสสังคม ซึ่ง สช. เข้าไป
สนับสนุนและเกี่ยวข้อง
- ประเด็นหลักของ สช. : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ / เขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน / สมัชชาสุขภาพ / HIA / สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ฯลฯ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น สังคมสูงวัย
- ประเด็นสถานการณ์ตามกระแสสังคม
2. การผลิตสื่อที่เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
การทำ�งานของ สช. ทั้งในส่วนที่เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม สาระจากประเด็นยุทธศาสตร์และผลสำ�เร็จจากงานสำ�คัญต่างๆ
ของ สช.
- ผลิตสื่อทั้งในรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ ฯลฯ
- จัดระบบข้อมูล (Content Management System)
   - จัดการข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ (Content Simplify)
3. การเผยแพร่เนือ้ หาผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ โดยเน้นรูปแบบสือ่ สมัยใหม่ทมี่ ี
รูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยคำ�นึงถึงการใช้สื่อแบบ
ผสมผสานหลายช่องทาง (Mixed Media) เพื่อการสร้างวาระทางสังคม
(Agenda Building) ให้มากขึ้น หรือกลยุทธ์อื่นๆ
4. การพัฒนาช่องทางการสือ่ สารของ สช. ให้ทนั สมัย มีสาระง่ายต่อการเข้าใจ มีชอ่ งทาง
สะดวกในการเข้าถึง (Renovate Backbone)

6. งบประมาณ

155.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

4.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

2. หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องเผชิญคือ ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก
จากสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะนำ�มาถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง การที่องค์กรจะ
ประสบความสำ�เร็จได้ ก็คือความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
โลกได้ และต้องมีนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน
ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องคำ�นึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถ ในการ
จัดการไม่น้อยไปกว่าการบริหารทรัพยากรอื่นขององค์กร การบริหารภาพลักษณ์
ขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) ไม่ว่าจะพิจารณาจาก
ด้านใดก็จะพบว่าชื่อเสียงขององค์กรนั้นเป็นต้นทุนที่สำ�คัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนความผูกพันระหว่าง
องค์กรกับเครือข่าย รวมถึงสาธารณชน
การดำ�เนินงานของ สช. ที่ผ่านมา หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมอย่างหลากหลาย
และในลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น การที่ จ ะสร้ า งสั ม พั น ธ์ แ ละสานพลั ง ความร่ ว มมื อ
ระหว่าง สช. กับภาคีเครือข่ายให้พัฒนาไปได้ด้วยดี เพื่อนำ�ไปสู่การผนึกกำ�ลังกัน
เป็นกัลยาณมิตร และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่การสังคมสุขภาวะได้นั้น ต้องเริ่มต้น
ด้วยการที่พนักงานของ สช. มีความเข้าใจในพันธกิจขององค์ก มีทัศนคติที่ดี มีความ
เชือ่ มัน่ ศรัทธาและมีจติ วิญญาณ มีสว่ นร่วมอย่างมุง่ มัน่ ทุม่ เทต่อการสร้างความสัมพันธ์
และสื่อสารงานของ สช. ออกไป โดยอาศัยเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลายในการ
สื่อสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของ สช. อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
ซึ่งพบว่าเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรต้องใช้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. การสื่อสารขององค์กร เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สร้าง
ค่านิยม จิตสำ�นึก ความตระหนัก และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่าง สช.
กับภาคีเครือข่าย
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2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของ สช. ที่ภาคี
เครือข่ายและพนักงาน สช. รับรู้ได้จากประสบการณ์หรือมีความรู้ มีความ
ประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ที่ต้องสั่งสม สร้างเสริมผ่านการ
สื่อสารหลายช่องทาง ให้ภาพลักษณ์ที่ดียังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของ สช. สู่การมีภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
2. เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สช. ต่อ ภาคีเครือข่ายและสังคม
3. เพือ่ สื่อสารบทบาท ภารกิจและผลงานของ สช.

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ภาคีเครือข่ายมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ สช. และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. ภาคีเครือข่ายและสังคมรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในบทบาท ภารกิจและ
ผลงานของ สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. พนักงาน สช. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในบทบาท ภารกิจและผลงานของ
สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
4. พนักงาน สช. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. สื่อสารภาพลักษณ์ของ สช. ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร สู่สาธารณะอย่าง
สมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย
2. สานความสัมพันธ์ที่กับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความประทับใจ เช่น การสื่อสาร
ผลงาน ความสำ�เร็จของภาคีเครือข่าย  และการชื่นชมยกย่องเป็นต้น
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์

6. งบประมาณ

25.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักอำ�นวยการ
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แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. หลักการและเหตุผล

สช. พัฒนารูปแบบ กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
มาอย่ า งยาวนาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาสุ ข ภาพในระดั บ สากล
ที่ให้ความสำ�คัญเรื่องปัจจัยทางสังคมกำ�หนดสุขภาพ ทำ�ให้เกิดขบวนการทำ�งานที่
เน้นการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ และคาดหวังให้เกิดนโยบายที่คำ�นึงถึงมิติทาง
ด้านสุขภาพมากขึ้น
การทำ�งานที่ผ่านมา สช. ขยายงานไปสู่สากลใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับภูมิภาค
อาเซียน โดย สช. ในนามประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้ า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข ให้ เ ป็ น แกนประสานการทำ � งานด้ า นการประเมิ น
ผลกระทบทางสุขภาพในอาเซียน นำ�ไปสูก่ ารเป็นเจ้าภาพการประชุม The 1st ASEAN
Conference on Impact Assessment and Mitigation และได้มีการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับมหาวิทยาลัยเว้
การแพทย์และเภสัชกรรม ประเทศเวียดนามต่อมา
สำ�หรับงานระดับสากล สช. ได้เผยแพร่รปู แบบ กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์กร ผ่านการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมนานาชาติ
IUHPE ครั้งที่ 21 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมย่อยในการประชุมนานาชาติ PMAC
2015 และ IAIA 2016 รวมทั้งเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ การพัฒนางาน
วิชาการ และการนำ�เสนอผลงานวิชาการต่างๆ
สช. ตระหนักถึงความสำ�คัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
มากขึ้ น เพื่ อ สร้ า งพั น ธมิ ต รในการเคลื่ อ นแนวคิ ด ทุ ก นโยบายห่ ว งใยสุ ข ภาพ
(Health in All Policies-HiAP) ให้เข้มแข็งในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง จนกระทั่งระดับสากล เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
4 มิติ ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายภายในประเทศหรือจากประเทศอื่น รวมทั้งนโยบาย
ระดับภูมิภาค และระดับโลก
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ด้วยเหตุนี้ งานวิชาการจึงมีความจำ�เป็นที่ต้องพัฒนา ควบคู่ไปกับแนวคิด HiAP
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้ า มสาขาวิ ช า และพั ฒ นาเป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง
โยบายต่ อ ไป โดยมิ อ าจลื ม ความสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
และเครือข่ายของ สช. ไปพร้อมกัน
3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. แสวงหาและพัฒนาเครือข่าย HiAP ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง อาเซียน และเอเชีย
2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร/ภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศในอาเซียน
ในรูปแบบต่างๆ  อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี
2. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศนอกภูมภิ าค
อาเซียน ในรูปแบบต่างๆ  อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี
3. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง

5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน HiAP และ SDH เป็นการผลิตและเผย
แพร่ความรู้ กระบวนการ และกรณีศกึ ษาด้าน HiAP และ SDH ขององค์กรสูร่ ะดับ
สากล รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ประเทศต่างๆ เพือ่ นำ�กลับ
มาพัฒนางานขององค์กร รวมทั้งพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป เช่น
การทำ�งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง การพัฒนาบทความ
วิชาการร่วมกับองค์การอนามัยโลก
2. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้าน HiAP และ SDH ในหลายระดับอย่างเป็น
รู ป ธรรมเป็ น การขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด การทำ � งานขององค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
ต่อกระบวนการ พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้ทกุ นโยบายคำ�นึง
ถึงสุขภาพทั้ง 4 มิติ ผ่านหลักสูตรต่างๆ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และรูปธรรมความสำ�เร็จ เช่น หลักสูตรเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
หลักสูตรเรื่องทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
3. การเผยแพร่ผลงาน สช. ในระดับนานาชาติ เป็นการยกระดับและเผยแพร่รปู ธรรม
ความสำ�เร็จขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถทำ�ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การเป็นองค์ปาฐกหรือวิทยากรในการประชุมนานาชาติ การเป็น
เจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติหรือการจัดประชุมย่อย
ในการประชุมนานาชาติ รวมทัง้ การเผยแพร่รปู ธรรมความสำ�เร็จขององค์กรผ่าน
สื่อต่างๆ

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย สช. สนับสนุนบุคลากร และ
เครือข่าย สช. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ
นำ�เสนอผล งานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในด้านที่เกี่ยวกับงานขององค์กร
หรือสนับสนุนให้บุคลากรเป็น Fellow ในองค์กรระหว่างประเทศด้านสุขภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการทำ � งานด้ า นที่ ต นเชี่ ย วชาญ เช่ น
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุมนานาชาติ International
Association for Impact Assessment (IAIA) การเข้ารับการอบรม Global
Health Diplomacy Workshop
6. งบประมาณ

40.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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แผนงานบริหารจัดการ

6.1 โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล

2. หลักการและเหตุผล

การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถกำ�หนดทิศทางการ
ทำ�งานที่ชัดเจนและมีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่กระทบต่อองค์กร
ทำ�ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การพัฒนายุทธศาสตร์ การนำ�
ยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั   ิ การติดตามและประเมินผลเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุงยุทธศาสตร์
การขับเคลือ่ น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานหลักของ สช. ฉบับที่ 3
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำ�หนดและเป็นไป
ตามกรอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ รองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกนัน้
สช. ต้องพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติฯ มีดังนี้
มาตรา 30 วรรค 4 ในทุกรอบปี ให้ส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ ด้วยความเห็นชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำ�นักงาน โดย
ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำ�รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คสช.   และมาตรา 30 วรรค 5 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ
ทุกปี ให้สำ�นักงานทำ�รายงานประจำ�ปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อ
คสช. และรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท�ำ การทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รอง
ว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสำ�นักงานใน
ปีที่ล่วงมาด้วย

มาตรา 34 ให้เลขาธิการมีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ บริหารกิจการตามกฎหมาย นโยบาย มติ
ข้อบังคับฯ ของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร และจัดทำ�แผนงานหลัก แผนการ
ดำ�เนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารเพื่ออนุมัติ  
มาตรา 39 (5)  กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจในการจัดให้มกี าร
ประเมินผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของ สช. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายองค์กรและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
ประกอบด้วย
1. พัฒนายุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก มีความเป็นรูปธรรมและนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ รวมถึงการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นระยะเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถสื่อสารยุทธศาสตร์ขององค์กรให้นำ�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
3. พั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ ส ามารถจั ด ทำ � ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการประเมินผลที่มีความไวและสะท้อนต่อประเด็นที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ
ขององค์กร (Early Warning System) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานขององค์กรและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร
ได้ทันต่อสถานการณ์

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำ � เนิ น งานของ สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2550 มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามพันธกิจหลัก และรองรับความ
เสี่ยงจากสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
2. ระดับความสำ�เร็จของการนำ�แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สช. ในระหว่าง
การดำ�เนินงานประจำ�ปีและเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีชุดตัวชี้วัด (Indicator Set) ที่สะท้อนถึงผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ (ตัวชี้วัดระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ) นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวางระบบการติดตามประเมินผลภายใน
ขององค์กร สช.
4. มีข้อมูลสารสนเทศจากระบบการติดตามและประเมินผลภายในและประเมินผล
ภายนอกที่มีความไวและสะท้อนต่อประเด็นที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จขององค์กร
(Early Warning System) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์
การดำ�เนิน งานขององค์กรและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้ทัน
ต่อสถานการณ์
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5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. จัดทำ�ยุทธศาสตร์องค์กรระยะยาว 10 ปี (Strategicplan) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การดำ�เนินงานยุทธศาสตร์ระยะยาว
2. ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ปี (Rolling Plan) และจั ด ทำ � แผนงานโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์รองรับแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำ�แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
4. พัฒนาชุดตัวชี้วัด (Indicator Set) ที่สะท้อนถึงผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ (ตัวชี้วัดระดับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ) นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวางระบบการติดตามประเมินผลภายใน
ขององค์ ก ร สช. อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการนำ � มาวิ เ คราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้น
5. ยกระดั บ และขยายขอบเขตกรอบการประเมิ น ผลพั น ธกิ จ และบทบาทของ
สช. ให้ครอบคลุมการประเมินคุณค่าและผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานในระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) เพื่อสื่อสารให้สังคมรับทราบถึง
ผลกระทบและคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก ปัจจัยแทรกแซง (Intervention) และการ
ลงทุน (Investment) ขององค์กรและตอบคำ�ถามความคาดหวังของสังคม
6. พัฒนาระบบการประเมินภายใน (Self-Assessment) ให้เข้มแข็งและมีข้อมูล
สารสนเทศด้ า นการประเมิ น ผลที่ มี ค วามไวและสะท้ อ นต่ อ ประเด็ น ที่ ส่ ง ผล
ต่อความสำ�เร็จขององค์กร (Early Warning System)

6. งบประมาณ

30.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

6.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ :สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

2. หลักการและเหตุผล

สช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ เฉพาะ เป็นองค์กรหลักทีมีภารกิจ
หลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ต้องทำ�งาน
ประสานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายทีห่ ลากลาย ซึง่ กระบวนการทำ�งาน
กับเครือข่ายที่มีความหลากหลายเหล่านี้ จำ�เป็นต้องมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความบกพร่องจนถูกตั้งข้อสังเกต
จากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดังนั้น สช. จึงจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาระเบียบ
และวิธีการทำ�งานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ จากทฤษฎี หรือ
องค์กรอื่นๆ พร้อมทั้งจัดระบบงานรองรับการตรวจสอบตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่
มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการให้มีระบบ
ที่สามารถรองรับการทำ�งานสนับสนุนการบริหารจัดการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อเป็นต้นแบบระบบบริหารจัดการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. พนักงาน สช. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ในระบบบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
2. ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ข้อสังเกตจากฝ่ายตรวจสอบลดลงจากปีก่อนร้อยละ 95
4. เกิดต้นแบบระบบบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ระบบ
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5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนระบบบริหารจัดการได้แก่ การจัดทำ�โปรแกรม
การควบคุมงบประมาณภายในสำ�นัก/กลุ่มงาน  การทำ�มาตรฐานการปฏิบัติงาน
อาทิ คู่มือระบบสารบรรณ การเงินและบัญชี  ข้อตกลง พัสดุ เป็นต้น
2. พัฒนาพนักงาน สช. และภาคีเครือข่ายในระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
จัดให้มีการอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
5. กำ�หนดและปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง

6. งบประมาณ

90.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักอำ�นวยการ

6.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์
โครงการแบบย่อ (Project Brief)
ยุทธศาสตร์ : สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพือ่ รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์

2. หลักการและเหตุผล

การดำ�เนินการรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำ�เร็จ ปัจจัยสำ�คัญประการ
หนึง่ คือการบริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ทัง้ การจัดการกำ�ลังคนในการทำ�งานให้
เหมาะสม (put the right man on the right job) ตามโครงสร้างบริหารใหม่ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขดี ความสามารถ (Competency) ในการทำ�งานรองรับ
ภารกิจเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ายุทธศาสตร์ของ สช. จะมีก�ำ ลังคนทีม่ คี วามพร้อมทัง้ เชิงปริมาณ
และความสามารถในการทำ�งาน ภายใต้บรรยากาศการทำ�งานในองค์กรที่สนับสนุน
การทำ�งาน

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. มี แ ผนงานด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ วิ เ คราะห์ ม าจาก
ความต้องการขององค์กรและบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการรองรับภารกิจ
3. มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีในการทำ�งาน

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ของโครงการ/
เป้าหมาย

1. ร้ อ ยละ 80 ของการดำ � เนิ น การตามแผนงานด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองและมีการดำ�เนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน
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5. กิจกรรมที่สำ�คัญ
ของโครงการ

1. การจัดกำ�ลังคนในการรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ใหม่
2. การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำ�งานตามยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลรองรับการทำ�งานตามยุทธศาสตร์ เช่น ระบบ
ประเมินผลการทำ�งาน การทบทวนระบบสมรรถนะการทำ�งาน ระบบการส่งเสริม
ความก้าวหน้าบุคลากร
4. การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเชิงรุก
เพื่อรองรับการทำ�งานตามยุทธศาสตร์
5. การสร้างค่านิยมการเรียนรู้ การสานพลัง การทำ�งานเป็นทีม
6. การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำ�เนินงาน
7. การสร้างองค์กรแห่งความสุขในองค์กร
8. การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการทำ�งานของบุคลากร

6. งบประมาณ

320.00 ล้านบาท

7. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

114

115

ภาคผนวก
ข
สรุปงบประมาณ

ภายใต้แผนงานหลัก สช.
ฉบับที่ ๓
พ.ศ.2560-2564

สรุปงบประมาณภายใต้แผนงานหลัก สช. ฉบับ 3 (พ.ศ.2560-2564)
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์   
1.2 โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ระดับชาติ
1.3 โครงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะ
2.2 โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
2.3 โครงการพัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

3.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
3.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
3.3 โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

4. แผนงานสื่อสารทางสังคม

4.1 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุก
4.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

6. แผนงานบริหารจัดการ

6.1 โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล
6.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลือ่ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
6.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์

รวม
118

119

งบประมาณ
2562
2563

2560

2561

2564

  61,500,000
  30,000,000
  4,000,000

  62,500,000
  30,000,000
  4,000,000

  61,500,000
  30,000,000
  4,000,000

  65,500,000
  30,000,000
  4,000,000

  61,500,000
  30,000,000
  4,000,000

312,500,000
150,000,000
20,000,000

  16,000,000  
82,700,000
21,049,400

  16,000,000
  82,700,000
17,149,400

  16,000,000
  82,700,000
17,149,400

  16,000,000
  82,700,000
17,149,400

  16,000,000
  82,700,000
17,149,400

80,000,000
413,500,000
89,647,000

  24,000,000
  22,000,000
  1,000,000

  24,000,000
  22,000,000
  1,000,000

  24,000,000
  22,000,000
  1,000,000

  24,000,000
  22,000,000
  1,000,000

  24,000,000
  22,000,000
  1,000,000

120,000,000
110,000,000
5,000,000

  31,000,000
  5,000,000

  31,000,000
  5,000,000

  31,000,000
  5,000,000

  31,000,000
  5,000,000

  31,000,000
  5,000,000

155,000,000
25,000,000

  8,000,000

  8,000,000

  8,000,000

  8,000,000

  8,000,000

40,000,000

  10,000,000
  16,000,000

  5,000,000
  17,000,000

  5,000,000
  18,000,000

  5,000,000
  19,000,000

  5,000,000
  20,000,000

30,000,000
90,000,000

60,000,000

  62,000,000

64,000,000

66,000,000

68,000,000

320,000,000

392,249,400

387,349,400

389,349,400

396,349,400

395,349,400

1,960,647,000

รวม

