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รายงานประจําป ๒๕๖๑
สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ



“จากปก”
สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(สช.) ไดจดัทาํ

รายงานประจําป ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเปนสุข” 
เพ่ือนําเสนอแนวทางการดําเนินงานขององคกร โดยเฉพาะ
การหนุนนําการทํางานของ “ภาคีเครือขาย” ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน แวดวงนักวิชาการ ชุมชนพื้นที่ และองคกรนานาชาติ ทั้ง
ในระดับนโยบายและปฏิบัติการ จนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน และนําไปสูการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรมในหลายประเด็น

“ธรรมนูญสขุภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” หนึง่ใน
ประเด็นเดนจากปก “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเปนสุข” 
คือความสําเร็จเดนชัดในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ระหวาง สช.และภาคีเครือขายทุกภาคสวนในสังคม เนื่องจาก
มกีารขยายผลธรรมนูญสขุภาพพระสงฆแหงชาติฯ ไปสูการพัฒนา
และแกไขปญหาสุขภาพพระสงฆใหครอบคลุมทั่วประเทศ
อยางยัง่ยนื จนสามารถนําไปสูการจดัทาํธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ
ในระดับพื้นที่ ควบคูไปกับการสรางชุมชนคุณธรรม

รวมไปถึงประเด็นอืน่ๆ อยาง “เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน” 
ทีช่วยแกไขปญหาสขุภาวะฐานรากของสงัคม “ธรรมนญู (สขุภาพ) 
ชนชาตมิอญ พ.ศ. ๒๕๖๑” “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรยีน” 
หรือ สุรินทรโมเดล “การสรางกระบวนการรวมปฏิรูปประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” และ “การขยายพลังขอมูลขาวสาร
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ทัง้หมดนี ้เปนผลมาจากการรวมมอืรวมใจของ สช.รวมกับ
ภาคีเครือขาย เปนยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินงานในปนี้ 
ดวยเชื่อวาเปนงานสําคัญอันจะนําใหประเทศไทยไปสูระบบ
สุขภาพที่พึงประสงค ประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ





 » สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ     ๗
 » สารจากประธานกรรมการบริหาร สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ ๘
 » สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ๙

 » วิสัยทัศน์          ๘๑
 » พันธกิจ          ๘๑
 » ยุทธศาสตร์         ๘๒
 » เป้าหมายการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๘๓
 » โครงสร้างการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ๘๔

 » รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ      ๘๖
 » รายนามคณะกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๘๘
 » บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ๘๙

 » รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน     ๑๐๐
 » รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช.   ๑๐๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 » รายการส่ือที่ผลิต         ๑๑๒

 » “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”       ๑๒
จุดสตาร์ตสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สืบทอดพุทธศาสตร์    

 » กลไก “เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน”      ๑๔
นวัตกรรมแห่งความร่วมใจ แก้ไขปญัหาสุขภาวะฐานราก

 » พลิกฟื้ นวิถีชาติพันธุ์ ด้วย “ธรรมนูญผีมอญ”     ๑๖
 » “ระบบจัดการอาหารในโรงเรียน-สุรินทร์โมเดล”    ๑๘
ความสําเร็จสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากชุมชนขยายผลสู่จังหวัด

 » สร้างกระบวนการร่วมปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  ๒๐
 » ขยายพลังข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     ๒๒

 » ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  ๒๖
 » ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร     ๓๐
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)

 » แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ     ๓๔
 » แผนพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่      ๔๘
 » แผนงานวิชาการและนวัตกรรม       ๕๘
 » แผนงานสื่อสารทางสังคม       ๖๔
 » แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ      ๖๘
 » แผนงานบริหารจัดการ        ๗๑

เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)   ๘๐

รายนามคณะกรรมการและบุคลากร      ๘๕

รายงานสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     ๙๘

ส่วนท่ี ๑ เรื่องเด่น        ๑๐

ส่วนที ่๒ ผลการดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๔

ส่วนนํา          ๖

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก        ๗๘

สา
รบั
ญ



 » สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » สารจากประธานกรรมการบริหาร สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
 » สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนนํา



สารจาก
ประธานกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

พลเอก

(ฉตัรชยั สารกิลัยะ)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

“ เห็นถึงความต้ังใจอย่างแท้จริง
ในการนําพาประเทศไทยไปสู่สังคม
ที่ มี ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 
โดยเฉพาะการหนุนนําภาคีเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนให้ เกิดการทํางาน
แบบชว่ยเหลอืเกือ้กลู จนงานประสบผล
สําเรจ็อยา่งเปน็รปูธรรม

”
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเปนปที่ ๒ ของการ

เคล่ือนงานตาม แผนงานหลักสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มี
พันธกิจสําคัญ คือ สานพลังความรู นโยบาย และสังคม 
เพื่อนําไปสูนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพื้นฐาน
ทางปญญา และยังเปนการครบรอบ ๑๑ ป ในการทํางาน
เพื่อสรางสุขภาวะใหกับสังคมไทย

ผมในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ได
ติดตามการดําเนินงานของ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) มาโดยตลอด เห็นถึงความตั้งใจอยางแทจริง
ในการนําพาประเทศไทยไปสู สั งคมที่มีระบบสุขภาพ
ที่พึ งประสงค   โดยเฉพาะการหนุนนําภาคี เค รือข าย
จากทุกภาคสวนใหเกิดการทํางานแบบชวยเหลือเกื้อกูล 
จนงานน้ันประสบผลสําเ ร็จอย างเป นรูปธรรม  อาทิ 
การขับเคลื่อนงานธรรมนูญพระสงฆแหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ 
ที่คณะรัฐมนตรีและผมเล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับ
สุขภาวะพระสงฆ  ในประเทศไทย  และมอบหมายให  
สช.ประสานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพือ่รวมกาํหนดเปาหมายในการขบัเคลือ่น ซึง่เริม่แลว
ในกิจกรรม “๑ วัด ๑ โรงพยาบาล” และหวังขยายผล
สูการจัดทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆทั่วประเทศ

ผมขอ ช่ืนชมและส นับส นุนผลงานของ  สช .
ที่ เป นความร วมมือกับภาคีเครือข ายจากทุกภาคส วน
ในลกัษณะ “สามเหลีย่มเขยือ้นภูเขา” อยางดตีลอดปทีผ่านมา 
เพื่อเคลื่อนใหประเทศไทยไปสูสังคมสุขภาวะไดอยางแทจริง 

ทายน้ี ผมหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป
ฉบับนี้ จะเปนขอมูลดานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม ที่มีประโยชนสําหรับการสรางสุขภาวะ
ใหคนไทยทุกคน

๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร
สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

“เราได้พิสูจน์ว่ากระบวนการทํางาน
แบบภาคีเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยง
เกื้อหนุนกัน และมีความชัดเจนใน
เป้าหมายท่ีจะเดินไปด้วยกัน มีอิสระ
ในการกําหนดประเด็นเฉพาะแต่ละ
พ้ืนที่ งานด้านสุขภาพก็จะเดินหน้าได้
ด้วยดี และสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพได้ 
จนสามารถนําไปสู่เป้าหมายการมีสังคม
สุขภาวะในประเทศไทย

”
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ านมานั้น 

ผมเห็นความเคล่ือนไหวในการดําเนินงานของ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในภาพรวมมีงาน
และกิจกรรมหลายโครงการเปนไปตามท่ีคาดหวังไว

โดยในปนี้ เปนการจัดประชุมคร้ังท่ี ๑๐ ภายใต
ธีม “๑๐ ป พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ” 
และมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติใน ๔ ประเด็น ไดแก (๑) 
การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน 
(๒) การพัฒนาพื้นที่เลนสรางเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
และวัยประถมศกึษา (๓) ชมุชนเปนศนูยกลางในการปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติด และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแบบมีสวนรวม ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมมากถึง 
๒,๖๐๐ คน และไดรับ พระคติธรรม จาก สมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก และ
ไดรบัเกยีรตจิาก พระพรหมวชริญาณ ประธานกรรมการฝาย
สาธารณสงเคราะห มหาเถรสมาคม ในพิธีประกาศธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆแหงชาติอีกดวย

นอกจากนี้ ไดเดินหนาพัฒนาคน พัฒนาระบบ 
และพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร รวมถึงระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพ่ือที่ สช.จะเปน “สื่อกลาง” ในการ “เชื่อม
ประสาน” งานนโยบายสุขภาพของประเทศกับทุกภาคสวน 
อกีท้ังยงัสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเปาเปน Digital 
Government เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคม ๔.๐

ที่สําคัญคือ การสรางความเขาใจในการเก้ือหนุน
ภาคีเครือขาย ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ สช.ใหความสําคัญ
อยางมากในชวง ๑ - ๒ ปมานี้

ดวยความเขมแข็งในการดําเนินงาน และมีผลงาน
ปรากฏเปนรปูธรรม รฐับาลจงึมอบหมายให สช.ชวยหนนุสราง
ความแข็งแรงใหกับกระบวนการประชารัฐ ซึ่งนับเปนอีกหนึ่ง
ภาคีเครือขายที่จะมาชวยเขยื้อนงานสังคมสุขภาวะ

“เราได พิสูจน ว ากระบวนการทํางานแบบภาคี
เครือขายที่มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และมีความชัดเจน
ในเปาหมายท่ีจะเดินไปดวยกัน มีอิสระในการกําหนด
ประเด็นเฉพาะแตละพื้นที่ นําพาใหงานดานนโยบายสุขภาพ
เดินหน าได ด วยดีี และสามารถเพิ่มพูนศักยภาพภาคี
เครือขายได จนสามารถนําไปสูเปาหมายการมีสังคมสุขภาวะ
ในประเทศไทย”

(นายแพทยณ์รงคศั์กดิ์ อังคะสุวพลา)
ประธานกรรมการบริหาร

สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



“หนุนนําภาคีเครือขาย รวมสรางสังคมสุขภาวะ
ไปดวยกัน” คือภาพรวมแหงความสําเร็จของผลงาน
ชิ้นโบแดง ที่มาจากความต้ังใจในการทํางานรวมกันระหวาง
บุคลากรของ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(สช.) หนวยงานภาครฐั ภาควชิาการ และ ภาคประชาสงัคม 
ในชวงตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผานมา ซึ่งเปนไป
ตาม แผนงานหลักสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ในป ๒๕๖๑ สช.ไดปลุกปนผลักดันใหเกิดเครือขาย
ดานสุขภาพนองใหม “จิตอาสาประชารัฐ” กวา ๘๑,๐๐๐ 
คน ซึ่งกระจายตัวอยูทุกอําเภอท่ัวประเทศ ความสําเร็จท่ี
แตกหนอผลิใบอยางงดงามน้ี เปนผลิตผลจาก ศูนยประสาน
ภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) กลไกที่ สช.ใชเคล่ือนงาน
ควบคูไปกับ สมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อเดินไปสูเปาหมาย
ที่วางไว คือ การกอเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ผานเครื่องมือ “นโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานทางปญญา” หรือ 
“Participatory Public Policy Process based on 
Wisdom (4PW)”

ในป  งบประมาณ เ ดี ย ว กัน  สช .ยั ง มี ผ ลการ
ดํ า เนินงานอื่ นๆ  ที่ปรากฏเป นที่ ประจักษ ต  อสั งคม 
ไมวาจะเปน การประกาศใช “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ
แหงชาติ” ที่ดําเนินงานตอเน่ืองจากป ๒๕๖๐ ตามมาดวย 

“กลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ซึ่งนับเปนความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการ
ดําเนินการตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ รวมทั้ง
การประกาศใช “ธรรมนูญชนชาติมอญ” หรือ “ธรรมนูญ
ผีมอญ”

ผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ เชื่อเหลือเกินวาดวยสมรรถนะ “ตัวเชื่อม” รวมถึง 
“การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย” อันเปนจุดแข็งของ สช. 
ไดชวยใหโครงการในขางตนประสบผลอยางทีต่ัง้ใจ และกลาย
เปนแบบอยางใหโครงการ “ตําบลสุขภาวะ ตําบลเขมแข็ง” 
ทีก่าํลงัดําเนนิการตอเนือ่งไปยงัป ๒๕๖๒ เพ่ือใหเกดิ “ธรรมนูญ
สขุภาพตําบล ๑,๒๐๐ แหง” จะประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 

ทายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของ สช.ทุกทาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน ที่ตางมุงมั่นต้ังใจทํางานหนักเพื่อเปาหมายที่เรา
มีรวมกัน ขอบคุณความเปนกัลยาณมิตรที่มีใหกันตลอดมา 
และย่ังยืนในปตอๆ ไป

สารจาก
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

“การทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
อันเป็นจุดแข็งของ สช . ช่วยให้
การดาํเนินโครงการตา่งๆ ประสบผล
อย่างที่ตั้งใจ ซึ่งการหนุนนําภาคี
เครือข่ายน้ีเปรียบเหมือนการสร้าง
ภมูคิุม้กนัใหก้บั สช.

”

(นายแพทยพ์ลเดช ปิ่ นประทปี)
เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



เรื่องเด่น
ส่วนที่ ๑



 » “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”
จุดสตาร์ตสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สืบทอดพุทธศาสตร์

 » กลไก “เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน”
นวัตกรรมแห่งความร่วมใจ แก้ไขปัญหาสุขภาวะฐานราก

 » พลิกฟื้ นวิถีชาติพันธุ์ ด้วย “ธรรมนูญผีมอญ”
 » “ระบบจัดการอาหารในโรงเรียน-สุรินทร์โมเดล”
ความสําเร็จสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากชุมชนขยายผลสู่จังหวัด

 » สร้างกระบวนการร่วมปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 » ขยายพลังข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”
จุดสตาร์ตสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สืบทอดพุทธศาสตร์

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๑๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



หลังการประกาศ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ 
เขมงกโร) ประธานกรรมการฝายสาธารณสงเคราะห 
มหาเถรสมาคม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง
ชาติ (พศ.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมกับคณะสงฆ หนวยงาน องคกร และเครือขายภาคี
ที่เกี่ยวของในทุกระดับ ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ใน ๓ ดาน ไดแก (๑) พระสงฆกับการสรางเสริมและดูแล
สุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย (๒) ชุมชนและสังคม
กบัการดแูลอปุฏฐากพระสงฆตามหลกัพระธรรมวนิยั และ (๓) 
บทบาทพระสงฆในการเปนผูนําดานสุขภาวะ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหความสนใจในประเด็น
ดังกลาว และนําเรื่องเขาท่ีประชุมเมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมออกขอสัง่การใหผลกัดนัการขบัเคลือ่นและ
ขยายผลธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ ไปสูการพัฒนา
และแกไขปญหาสุขภาพพระสงฆใหครอบคลุมทั่วประเทศ
อยางยั่งยืน โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานกรรมการ
สุขภาพแห งชาติ  ออกข อสั่ ง
การมอบหมายให สช.ประสาน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกําหนด
เปาหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆแหงชาติ 

ปจจุบันหลายกิจกรรม
มกีารขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม อาทิ กจิกรรมภายใตโครงการ 
“๑ วดั ๑ โรงพยาบาล ๑ รพ.สต.” ของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่เชื่อมโยงกับโครงการ “พลังบวร” (บาน วัด โรงเรียน) 
ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และศูนยศกึษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย เพื่อสรางสุขภาวะพระสงฆไทยควบคูไปกับชุมชน
คุณธรรม จนสามารถนําไปสู การจัดทําธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆในระดับพื้นที่

นอกจากมีวัดท่ีขับเคล่ือนงานตามธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆร วมกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) แลว ยังมีการจัดการระบบ
ฐานขอมูลวัด/พระสงฆ ที่มุงเนนการจัดทําทะเบียนพระสงฆ
และทะเบียนวัด เพือ่เอือ้อํานวยการดูแลและจัดบรกิารสขุภาพ
สาํหรับพระสงฆ และจดัใหมกีารอบรม “พระคลิานปุฏฐาก” 
หรอืพระผูดแูลพระสงฆอาพาธใหครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ

กิจกรรมภายใตโครงการท้ังหมด มีการเปดตัวใน
เวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติในระดับ
พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน จ.ขอนแกน เมื่อวัน
ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รองนายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานกรรมการสขุภาพแหงชาติ 
เพื่อใหสังคมไดรับทราบและสรางความตื่นตัวในการทํางาน

“ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆแ์หง่ชาติ เพ่ือสรา้งสุขภาวะ
ให้แก่พระสงฆ์ในประเทศไทย

”

๑๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



กลไก “เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน“
นวัตกรรมแห่งความร่วมใจ แก้ไขปัญหาสุขภาวะฐานราก

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๑๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ภายหลังจากการผลักดันให มี “ เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน” จนมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) โดยมีฝายเลขานุการรวม
ซึ่งประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดําเนินงาน
แลวนั้น ไดนําไปสูการขับเคล่ือนเพ่ือแกปญหาสุขภาพในพ้ืนที่
ไดอยางนอย ๕๘ ประเด็น อาทิ ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็น
ส่ิงแวดลอม ประเด็นโรคไมตดิตอ ประเด็นทองเท่ียวชุมชน ประเด็น
อบุตัเิหตุ ประเด็นระบบขอมลูสารสนเทศ และประเด็นการจัดการ
ขยะ

ดวยเจตนาของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน มุ งใหเกิด
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการ
บูรณาการเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรการใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพ
ในการทํางาน โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่เปน
ศูนยกลาง และเนนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม รวมกับการพัฒนาแนวคิดการจัดการปญหาสุขภาพ
โดยประชาชนในพื้นที่

เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน จงึเปนงานทีท่าทายและสาํคญั
มากในการพัฒนาสุขภาวะทั้งระบบของคนไทย

“ประเด็นสุขภาพที่ถูกกําหนดเป็นเป้าหมายร่วมได้รับการแก้ ไขด้วยกลไกเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชนแล้วอย่างน้อย ๑๙ ประเด็น

”

๑๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



พลิกฟื้ นวิถีชาติพันธุ์ 
ดว้ย “ธรรมนูญผมีอญ”

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๑๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต พระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กําหนดให สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
จัดทํา “ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่” ซึ่งเปนสาระรายหมวดหน่ึง
ในธรรมนูญฯ

แตที่ผานมา ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่มักเปนธรรมนูญ
สุขภาพระดับตําบล ที่ยึดโยงพื้นท่ีชุมชนเปนหลัก จึงไม
สอดรับกับกรณีของ “ชนชาติพันธุ มอญ” ที่กระจายตัว
อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนกินพื้นที่ ๓๘ จังหวัดทั่วประเทศ โดย
ชนชาติพันธุมอญนี้ถือเปนกลุมเปราะบางกลุมหนึ่งของสังคม 

ด  วยสภาพ สังคม ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม
ไทยและสากลเริ่มเขาแทรกซึม
แทนท่ีวัฒนธรรมชาติพันธุ  
รวมถึ งความก  าวหน  าทาง
เทคโนโลยีและการ ส่ือสาร 
ทําใหเยาวชนมอญในปจจุบัน
น อยคนท่ีจะพูดสื่อสารดวย
ภาษามอญ  ภาษาดั้ ง เ ดิ ม
ของชนชาติ รา มัญ  ขณะที่

ศิลปวัฒนธรรมแบบมอญ เช น การนับถือผีและเล้ียงผี
บรรพบุรุษก็ถูกทอนเลือนหาย ชาวมอญหลายคนไมกลาเปด
เผยตัวตน ทําใหชาวมอญสูงวัยกังวลวา “ความเปนมอญ” 
จะถดถอยและสูญหายไปตลอดกาล

เพื่ออนุรักษมรดกวัฒนธรรมมอญใหคงอยู  และ
สนใจอยากมีเครื่องมือใชสรางกติการวมกันในการจัดการ
สุขภาวะในชุมชน จึงก อเกิดเปนการรวมประชุมหารือ
ระหวาง สช. และ มูลนิธิรามัญรักษ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ

วิถีมอญในทุกมิติ รวมดวยตัวแทนชาวมอญจาก ๔ จังหวัด 
ไดแก จ.ราชบุรี จ.ลพบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.ปทุมธานี 
เพื่อหาทางเชื่อมร อยคนไทยเชื้อสายมอญทั่วประเทศ 
ใหชวยกันรักษารากเหงาดั้งเดิมใหคงอยูสืบไป โดยใชเวลา
กวา ๓ ป ในการรวบรวมขอมูล กลั่น และตกผลึกจนเปน 
“ธรรมนญู (สขุภาพ) ชนชาตมิอญ” หรอื “ธรรมนญูผีมอญ” 
ชุดอธิบายแนวคิดและหลักประพฤติปฏิบัติที่เปนขอตกลง
รวมกัน กอนประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือวันที ่๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นพ.พลเดช ป นประทีป เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

หลังการประกาศใชเพียงคร่ึงป ชาวรามัญหรือ
มอญในหลายพ้ืนที่ กลับมามีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ 
ของตัวเอง มีการจัดการละเลน และงานร่ืนเริงตามศิลปะแบบ
มอญ แตงกายแบบมอญ และใชการรองเพลงมอญในการสืบ
ตอวัฒนธรรม

ธรรมนูญผีมอญจึงเปนตัวอยางนวัตกรรมสุขภาวะ
ของประชากรกลุมเฉพาะ/กลุมเปราะบาง ที่ไมไดยึดโยงดวย
พืน้ท่ีตัง้ ทาํใหสามารถใชเคร่ืองมอืตาม พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการสรางภาพอนาคต ดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตดีงาม
ดั้งเดิมแบบกติการวม โดยคํานึงถึงอัตลักษณที่แตกตางกันไป
ตามจารีตแตละพ้ืนที่ของกลุมนั้นๆ ไดอีกดวย

“ ประกาศใช้ ธรรมนูญ  ( สุขภาพ ) 
ชนชาติมอญ หรือธรรมนูญผีมอญ 
เป็นครั้งแรกของโลก เพ่ือสืบอัตลักษณ์ 
สานวัฒนธรรมชนชาติมอญทุกพ้ืนที่
ทัว่ประเทศไทยใหค้งอยูสื่บไป

”

๑๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



“ระบบจดัการอาหารในโรงเรยีน-สรุนิทรโ์มเดล”
ความสําเรจ็สมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิจากชมุชนขยายผลสู่จงัหวดั

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๑๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



“ระบบการจดัการอาหารในโรงเรยีน” ใน จ.สรุนิทร 
นับเปนความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ของการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เนื่องจากมีการขยาย
ผลสมัฤทธ์ิจากพ้ืนทีช่มุชนสูการทําบนัทกึขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ระดับจังหวัด และยังไดกระจายองคความรูที่มีสูพื้นที่
ในจังหวัดอื่นๆ อีกดวย

จุดเร่ิมตนอยางแทจริง
ของการเปล่ียนชุมชนดวยระบบ
อาหารโรงเรียน เกิดขึ้นเมื่อคณะ
รัฐมนตรี (ครม .) มีข อส่ังการ
ในงานประชุม ครม.อยางเปน
ทางการนอกสถานที่ ณ จ.บุรีรัมย 
เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ให จ.สรุนิทร สนบัสนุนการดาํเนนิ
งานระบบการจัดการอาหารใน

โรงเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทั้งดานรางกายและจิตใจ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และทองถิน่ พรอมให สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 
(สช.) รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
พิจารณาดําเนินการขยายผลการจัดการอาหารในโรงเรียนไป
ยังจังหวัดอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมอบหมายใหกองทุนหมู บานและ
ชมุชนเมอืง นาํแนวทางการขบัเคลือ่นระบบการจดัการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนของ สช. ไปประยุกตตอยอดกับโครงการ
ประชารัฐของสมาชิก โดยเนนสงเสริมใหเกิดเกษตรอินทรีย
ของชุมชนเปนปจจัยสําคัญ

สช .ได ดําเนินงานวางแนวทางการขยายผลใน 
๓ ระดับ ซึ่งจากการประเมินรูปแบบที่ใชดําเนินการ เห็นวา
ควรขยายผลในระดบัจงัหวดักอน แลวจงึขยายไปสูจงัหวดัอืน่ๆ 
และขยายผลเปนนโยบายระดับชาติ เพื่อใหเกิดการสนับสนุน
การจัดการระบบอาหารอยางยั่งยืนตอไป

การขยายผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติดังกลาว เปนการพิสูจนใหเห็นความเปนไปได
ในการทํางานระหวางภาคีเครือขายหลายภาคสวน ทั้งใน
และนอกระบบสุขภาพ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือขาย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร

“เกิดการขยายผลระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ จ .สุรินทร์ 
โดยเชื่อมโยงเป้าหมายและการดําเนินงาน เข้ากับ
กลไกร่วมสหภาคีในระดับจังหวัด พร้อมบูรณาการ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด

”

๑๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สรา้งกระบวนการรว่มปฏิรปูประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๒๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สืบ เนื่ อ งจากรั ฐธรรมนูญแห  งราชอาณาจักร ไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐจัด “ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป” เพือ่เปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับ
มาตรา  ๒๕๗  และมาตรา  ๒๕๙  กําหนดให มีการจัดทํา 
“แผนปฏิรูปประเทศ” เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ไปสู สังคมที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับโอกาสทัดเทียมกัน และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุข ซึ่งกฎหมายดังกลาว
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง

สํ านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห  งชา ติ  (สช . ) 
ในฐานะองค กรหลัก  ที่มีประสบการณ  ในการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส วนร วม 
จึงได ดําเนินการจัดทํา “โครงการสรางการรับรู และการมี
สวนรวมของภาคประชาชนตอการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตริะยะ 
๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนไดรับรู และเขามามีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (Reform in Action) ผานเวทีนโยบาย
สาธารณะในระดับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการสื่อสารทางสังคม
เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับรู เขาใจ และเขารวมในการปฏิรูปอยาง
กวางขวาง

“สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ตอ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิและการปฏริปูประเทศ

”

๒๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ขยายพลังขอ้มลูขา่วสาร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลงานเด่น

อ่านเพ่ิมเติม

๒๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



“Content is King” เปนคํากลาวของ บิล เกตส 
ซึง่คอนเทนตในยคุนัน้เปนคอนเทนตจากส่ิงพิมพ โทรทัศน และอ่ืนๆ 
ที่ถือวาทรงอิทธิพล เนื่องจากในยุคดังกลาว คอนเทนตออนไลน
ยังไมแพรหลายเหมือนยุคสมัยนี้

แมผานมาแลวถึง ๒๓ ป ประโยค Content is King 
ยังถูกเอยใหไดยินอยูเสมอ แตไมใชทุกคอนเทนตจะทรงพลัง
และสําคัญอยางย่ิงได หากคอนเทนตนั้นไมมีลักษณะเฉพาะ
ใหคนจดจําหรือนําไปใชประโยชน และยังตองเลือกคอนเทนต
ใหเหมาะกับแพลตฟอรม เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงอีกดวย

สช.จึงไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้น เพื่อเปน “คลัง” 
จัดเก็บขอมูลขาวสารที่เนนดานนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ในรูปแบบออนไลน เพื่อใหคอนเทนตเข าถึงกลุ มเปาหมาย 
เกิดการนําไปใชประโยชนทั้งตอองคกร และภาคีเครือขาย 
อันนําไปสูความสนใจ และติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 
ผานชองทางของเว็บไซต https://infocenter.nationalhealth.
or.th นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System: GIS) ที่เชื่อมโยงกับระบบ 
GIS ของระบบ e-Office และระบบวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดําเนินงานดวย

ระบบ e-Office ทั้ง ๓๔ ระบบของ สช.พัฒนาจาก
แนวคิด Web-based Application และ Single Sign-On ทําใหมี
ความยดืหยุนสงูในดานเวลาและสถานทีป่ฏบิตังิาน และมชีดุขอมลู
ทีเ่ปนปจจบุนัทีส่ามารถสงตอการใชงานรวมกนัในระบบ โดยเฉพาะ
ดานบริหารทรัพยากร และการบริหารงานภายใน ที่ทําใหสืบคน
และติดตามขอมูลการปฏิบัติงานท่ีตองการไดสะดวกมากข้ึน

“สช.ไดจ้ดัตัง้ศูนย์ขอ้มลูขา่วสารข้ึน เพ่ือเป็นคลัง
จดัเก็บขอ้มูลขา่วสารด้านนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการนําไป
ใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และภาคีเครือข่ายอื่น

”

๒๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒



 » ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
 » ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)

 » แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ
 » แผนพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่
 » แผนงานวิชาการและนวัตกรรม
 » แผนงานส่ือสารทางสังคม
 » แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 » แผนงานบริหารจัดการ

อ่านเพ่ิมเติม



ผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)



คสช. มุ่งมั่นขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นับเปนผลิตผลสําคัญ จากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “พระสงฆกับการพัฒนา
พระสงฆ” โดยไดรับเมตตาจากมหาเถรสมาคมท่ีมีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินงานพระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะ โดยกําหนดใหดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
และธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและ
แนวทางการสงเสรมิสขุภาวะพระสงฆทัว่ประเทศ บนหลกัการ 
“ธรรมนําโลก”

คณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(ศสช). ไดมอบนโยบาย
ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหความสําคัญกับการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนธรรมนูญพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให
เ กิ ด ผลอย  า ง เป  น รู ป ธ ร รม  และ ให  ร า ย ง านความ
กาวหนาอยางตอเนื่อง การดําเนินงานตลอดป ๒๕๖๑ 
จึงเกิดความรวมมือจากหลายฝาย โดยการนําของฝาย
บรรพชิต ไดแก คณะกรรมการฝายสาธารณะสงเคราะห 

มห า เ ถ ร ส ม า ค ม  มห า วิ ท ย า ลั ย มห า จุ ฬ า ล ง ก รณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(มมร.) เครือขายพระสงฆนักพัฒนา และฝายคฤหัสถ ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) กระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมอนามัย กรมการแพทย กองตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการนําไป
ขับเคล่ือนขยายผลผานกลไกพ้ืนที่ ไดแก คณะเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน พื้นที่เขต ๑ และเขต ๙

เปาหมายการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ
แหงชาติ ป ๒๕๖๑ เปนนโยบายที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ มอบในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
โดยตอยอดและบูรณาการโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/
รพ.สต. ของกระทรวงสาธารณสุข กบัโครงการชุมชนคณุธรรม

จารกึ ไชยรกัษ์

๒๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ขับเคลื่อนดวยพลังบวรของกรมการศาสนา

เปาหมายดังกลาวไดถูกเสนอเขาสู การพิจารณา
ของที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆแหงชาต ิทีม่ ีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ิ เขมงฺกโร) 
เปนประธาน ซึ่งไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดเปนเปาหมายการ
ขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ ใน ๓ ระยะ
คือ ระยะสั้น ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน) จํานวน ๒๐ วัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๕ เดือน (สิงหาคม 
๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๕๐ วัด และป ๒๕๖๒ 
เปาหมาย ๕,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ

โดยมีรูปธรรมความสําเร็จท่ีจับต องได ผ าน ๕ 
กิจกรรม ไดแก (๑) การมีพระคิลานุปฏฐาก ที่ผานการ
อบรม (๒) มีการจัดทําฐานขอมูลวัดและพระสงฆในวัด 
พรอมทําบัตรประจําตัวประชาชนแกพระสงฆ (๓) เปนวัด
สงเสริมสุขภาพที่มีโครงสรางพื้นฐานดานการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ (๔) มีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆในวัดทุกรูป 

และ (๕) รวมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชน
คุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร (บาน-วัด-โรงเรียน) 
โดยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระพรหมวชิรญาณ 
และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ไดร วมเปนประธานฝาย
บรรพชิตและฝายคฤหัสถในเวที “เปดตัวการขับเคล่ือน
ธรรมนูญพระสงฆแหงชาติ สู พื้นที่” ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสขุภาพแหงชาตยิงัผลกัดนั
นโยบายสาธารณะอีกหลายเรื่อง ที่เปนประโยชนกับสุขภาวะ
คนไทย อาทิ (๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ คร้ังที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๔ มติ ประกอบดวย 
มติ ๑ การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น มติ ๒ การพัฒนาพ้ืนที่เล นสรางเสริมสุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มติ ๓ ชุมชนเปน
ศูนยกลางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ 
มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน 

๒๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



(๒) ใหนําขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องการวิจัยและการ
พัฒนาความสามารถดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ 
จากการประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ 
ป ๒๕๖๐ เสนอตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (กนศ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๓) ขอเสนอเชิงนโยบายจากคณะทํางานพัฒนา
แนวทางการดาํเนนิงานดานสขุภาพทีส่อดคลองกบัรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นการประเมิน
ผลกระทบด านสุขภาพ ได ถูกนําไปใช ประโยชน โดย
หนวยงานและกลไกที่เกี่ยวของ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๔) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ ๖ เรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีขอสั่งการจาก
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีใหขยายผลการดําเนิน
งานไปทั่วประเทศ (๕) ใหนํารายงานการสังเคราะหความรู

ของคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปจจัยสังคม
ที่กําหนดสุขภาพเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ (๖) 
ใหคําแนะนําตอการดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
หลังรับฟงรายงานผลการดําเนินงานใน เขตพ้ืนที่ ๑ เขต
พื้นที่ ๒ เขตพื้นที่ ๓ เขตพื้นที่ ๗ เขตพื้นที่ ๘ เขตพื้นที่ ๙ 
เขตพื้นที่ ๑๐ เขตพื้นที่ ๑๑ และเขตพื้นที่ ๑๒ โดยให
ทุกฝายที่เกี่ยวของรวบรวมวิเคราะหประเด็นที่เปนปญหารวม
ที่สําคัญของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพ่ือยกระดับนําเสนอ
เปนประเด็นระดับชาติตอไป

๒๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)



ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเปนปที่ ๒ ของ
การดําเนินงานตามแผนงานหลักสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) ไดอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สช. และมีตัวชี้วัดองคกร 
๕ ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) นโยบายสาธารณะท่ีสอดคลอง
กับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ จํานวน ๑๐๐ 
เรื่อง (๒) นโยบายถูกนําไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ รอยละ ๒๕ 
(๓) นโยบายสาธารณะไดรับการประเมินวาผานกระบวนการ
ที่มีคุณภาพ รอยละ ๗๕ (๔) ภาคีเครือขายไดรับการประเมิน
ขีดความสามารถ รอยละ ๗๕ และ (๕) เกิดองคความรู
หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวม จํานวน ๖ เรื่อง 

งานสําคัญตามพันธกิจของ สช. ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ (๑) การพัฒนานโยบายสาธารณะ

แบบมีสวนรวมระดับชาติผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (๒) การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมระดับพื้นที่และประเด็น โดยใชเครื่องมือ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ 
สมัชชาสุขภาพ  การประเมินผลกระทบด านสุขภาพ 
และสิทธิ ด  านสุ ขภาพ  รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ อ่ืนๆ  และ 
(๓) การสนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
เปนตน

การใชเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ตามพันธกิจ สช. เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 
๔.๐ การเตรียมความพรอมเขาสูองคการภาครัฐแบบดิจิทัล 
(e-Governance) และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ 
สช. คบ.จึงไดอนุมัติแผนงานการบริหารจัดการสารสนเทศ
ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดทําแผนแมบทดิจิทัล 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาองคกร
และบุคลากรขององค การมหาชนแบบก าวกระโดด 

คณะกรรมการบริหาร สช. ยุค ๔.๐
หนุน สช .ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ในการทํางาน 
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพสูง

๓๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



(Exponential Growth) เพื่อไปสู สช.๔.๐ (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่ตองบูรณาการโดยเนน ๓ ดานหลัก 
คือ (๑) บุคลากรเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากร สช. ตองได
รับการพัฒนาอยางเปนระบบใหเชี่ยวชาญดานกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพ้ืนฐานทางปญญา 
(4PW) พรอมทั้งมีสมรรถนะ ๔.๐ (๒) กระบวนการทํางาน
มุงเพิ่มผลผลิต ประกอบดวย การสรางนวัตกรรม 4PW 
และการพัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือขาย และ (๓) 
องคกรทันสมัย ประกอบดวย สช. เปนสมารตออฟฟศ 
และมีนวัตกรรมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

รูปธรรมความสําเร็จตามเป าหมายของการใช 
เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานน้ัน จะมุงให
บุคลากรสวนใหญของ สช.มีสมรรถนะอยูในระดับมาตรฐาน
และสูงกวามาตรฐาน บุคลากรมีทักษะท่ีจําเปนในการใช
เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางาน มีการผลักดันการใชและ
ปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบ e-Office อยางตอเนื่องจน
บุคลากรของ สช.สามารถใชระบบ e-Office ในการบริหาร
และติดตามงานงบประมาณ การเงินการบัญชีไดเองอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดความซํ้าซอนในการทํางาน รวมทั้ง
ระบบปฏิทินนัดหมายสวนกลาง และระบบ e-Meeting 
มีขอมูลที่สามารถใชประโยชนรวมกันได มีการพัฒนาองคกร
ตามมาตรฐานสํานักสีเขียว (Green Office Standard) และ
เว็บไซต สช. รองรับการใชงานแบบ Responsive ที่สามารถ
เขาถึงงายจากอุปกรณที่ใชงานเว็บไซตทุกรูปแบบ เปนตน

การมุงสู องคกรธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
โดย คบ. ไดอนมุตัแิผนการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผน
บรหิารความเสีย่งของสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการดําเนนิการ ดังนี้

(๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล นอกจากอนุมัติ
แผนประจาํปแลว คบ.ยงัมอบใหฝายเลขานกุารจดัทาํแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ป (ปงบประมาณ 
๒๕๖๒-๒๕๖๔) ใหสอดคลองกับแผนงานหลัก สช. รองรับ
การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฉบับท่ี ๓ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สช.ไดจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรูบุคลากร สช. 
โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากร สช.ทุกระดับ มีการต้ัง
กลุมแกนประสานงานพฒันาและรณรงคกจิกรรมตางๆ จนเกดิ
ผลลัพธสําคัญหลายดาน

(๒ )  การควบคุมภายใน  จากการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายในและผลการตรวจสอบ
ตามมาตรฐาน COSO พบวา ความเสี่ยง คือ ๑.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง ๒.ภารกิจงานที่ไมเปนไปตามกําหนดเวลา 
มีความลาชา เชน คืนเงินชา สงรายงานชา ๓.สมรรถนะ
ดานความรูของบุคลากร เพ่ือรองรับภารกิจที่รับผิดชอบ 
และขับเคล่ือนความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร  และ 
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๔.การติดตามกํากับผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สช.ไดดําเนินการตามแผน
ดังกลาว จนทําใหความเสี่ยงในภาพรวมลดลงไปมาก

(๓) การตรวจสอบภายในของ สช . ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา
จากภายนอก และไดมีการปรับปรุงรายงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการระบบการควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ เพื่อให  เห็นการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดนําขอตรวจพบ
แจงใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ รวมท้ัง ไดพยายามพัฒนา
รูปแบบ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ใหกับบุคลากร เพื่อความถูกตอง และรวดเร็ว

(๔) การบริหารความเสี่ยง สช.ไดจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และคูมือบริหารความเสี่ยงขององคกร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดําเนินการตามแผนดังกลาว
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
หนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ สช. ไดคะแนน ITA (ถวงน้ําหนัก) 
เทากับ ๘๕.๔๗ หรืออยูใน “ระดับสูงมาก”

โดยสรุป ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ สช. 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรลุผลตามตัวชี้วัดองคกรทั้ง 
๕ ตัวชี้วัด โดยผลงานสําคัญๆ เชน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๔ มติ (มติการสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรม
ทางกายเพิ่มขึ้น มติการพัฒนาพื้นที่เลนสรางเสริมสุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มติชุมชนเปนศูนยกลาง
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมติการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน) ยุทธศาสตร
ส งเสริมและปกปองคุ มครองเด็กและเยาวชนในการใช
สื่อออนไลน ยุทธศาสตรการบริโภคเกลือและโซเดียมใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ นโยบายจังหวัดพังงา
เรื่องเกษตรปลอดสาร ยุทธศาสตรจังหวัดนานประเด็น
อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย แผนจังหวัดปราจีนบุรี
เรือ่งแหลงผลติเกษตรปลอดภยัในโรงพยาบาล ธรรมนญูสขุภาพ
ตาํบลพนา จ.อาํนาจเจรญิ และธรรมนญูสุขภาพตาํบลธาตนุอย 
จ.อุบลราชธานี เปนตน

ทัง้นี ้ผลการประเมนิองคกรตามแนวทางการประเมนิ
องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของ สช. อยูในระดับที่ ๓ ระดับภาพรวม
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แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

อ่านเพ่ิมเติม



แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
ภายใตธมี “๑๐ ป พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ สูสงัคมสุขภาวะ” 
ที่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) โดย 
สํานักสงเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
แบบมีสวนรวม (สน.) และสํานักตางๆ ใน สช. และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
กลายเปนภาพที่ฉายชัดถึงความสําเร็จของการขับเคลื่อน
งานสมัชชาสุขภาพแห งชาติ  ที่หนุนนําซึ่ งกันและกัน
ตลอด ๑ ทศวรรษท่ีผานมา

ดวยจํานวนผูเขารวมประชุมจากหลายภาคสวน 
ที่สนใจประเด็นการพัฒนาสุขภาวะแบบมีสวนรวมมีมากข้ึน
ถึ ง  ๒ ,๖๐๐  คน  และยั ง ได  รับประทานพระเมตตา
เปน “คติธรรม” จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปนคร้ังแรก 
การประกาศ  ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ แห  งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย พระพรหมวชิิรญาณ ประธานคณะกรรมการ
ฝ ายสาธารณสงเคราะห  มหาเถรสมาคม พร อมทั้ง 
พิธีลงนามเ พ่ือประกาศเจตนารมณ ร วมกันในการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยภาคีเครือขายจากฝายสงฆและฆราวาส เชน กระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ และ สช. ตอกยํ้าถึงการเดินหนา
สูสังคมสุขภาวะแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมไทย
อยางแทจริง 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนการหนุนนํา
เชื่อมรอย พรอมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางภาคีเครือขาย
ดานสุขภาพ ที่มีเปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติใหเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีนาสนใจ เช น 
การเสวนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และ ลานสมัชชา
สุขภาพ เปนตน 

ขณะท่ี มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีฉันทมติ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
เดินหน้าสู่สังคมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม

“ จํ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก
หลายภาค ส่ วน  ที่ สน ใจปร ะ เ ด็ นการ
พัฒนาสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมมีมากขึ้น
ถึง ๒ ,๖๐๐ คน และยังได้รับประทาน
พระเมตตาเป็น “คติธรรม” จาก สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก เป็นครั้งแรก

”

๓๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ร วมกัน  ๔  มติ  ได แก   มติ
ที่ ๑ การสงเสริมใหคนไทย
ทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น มติที่ ๒ การพัฒนา
พื้นท่ีเลนสรางเสริมสุขภาวะ
ข อ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ล ะ วั ย
ประถมศึกษา มติที่ ๓ ชุมชน
เปนศูนยกลางในการปองกัน
และแก ไขป ญหายาเสพติด 
และ มติที่ ๔ การจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน พรอมกันนี้ 
มีการสงมอบตําแหนงประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติใหกับ นพ.กิจจา เรืองไทย ผูแทนจากภาคเอกชน

จากความสําเร็จของการขับเคลื่อนดวยมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ที่เกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนอยางตอเน่ือง 
สช.จึงเดินหนาสานตอจัดเตรียมการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (คจ.สช.) มีมติจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายใตธีม 
“รูเทาทันสุขภาพ รวมสรางสังคมสุขภาวะ” และมีประกาศ

รางระเบียบวาระการประชุม
ตอสาธารณะ ๔ ระเบียบวาระ
ดวยกันคือ (๑) ความรอบรู
ดานสุขภาพเพ่ือปองกันและ
แก  ไขป ญหาโรคไม ติดต อ 
(๒) การรวมสรางสรรคพื้นที่
สาธารณะในเขตเมืองเ พ่ือ
สขุภาวะสูการพัฒนาอยางยัง่ยนื 
(๓ )  ความรับผิดชอบร วม
ทางสังคมเกี่ยวกับอี-สปอรต

ตอสุขภาวะเด็ก และ (๔) การคุมครองผูบริโภคดานบริการ
ทันตกรรม

ทั้ ง นี้  สช .จะ เป  ด โ อกาส ให  ทุ กคน ในสั ง คม
ไดมีสวนรวมตอรางระเบียบวาระทั้ง ๔ ดวยกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทางอากาศผาน LINE 
Application และ Facebook Live ไปพรอมกับผูเขารวม
ประชุมในเวทีรับฟงผูมีสวนไดเสีย โดยกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นดังกลาว เปนชองทางการมีสวนรวมพัฒนา
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพแบบใหมลาสุดของ สช.
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“มตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที ่๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ มติที่ ๑ การส่งเสริม
ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพ่ิมขึ้น มติที่ ๒ การพัฒนาพ้ืนท่ีเล่น
สร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศึกษา มติที ่๓ ชมุชนเป็นศูนยก์ลาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และ มติที่ ๔ การจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

”

๓๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



งานสําคัญท่ี สํานักสงเสริมและพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม (สน.) รับผิดชอบ 
ไดแก โครงการสนับสนนุการกําหนดประเด็นทางยทุธศาสตร 
การดําเนินงานภายใตโครงการน้ี คือการพัฒนาขอเสนอ
นโยบายตามประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร โดยเดินหนา
จัดลําดับประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร ในการดําเนิน
งานพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมสู
ระบบสุขภาพอันพึงประสงค 
ที่สอดคล องตามธรรมนูญ
ว าด วยระบบสุขภาพแห ง
ชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จาก ๗ ประเด็นในปที่แลว 
โดยคัดสรรออกมา ๒ ประเด็น 
ได  แก   ความรอบ รู  ด  าน
สุขภาพ (Health literacy) 
ซึ่งเปนระเบียบวาระหนึ่งของ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
การจัดการขยะ ที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) เปนผูรับผิดชอบ
หลัก เ พ่ือหารือกับหน วยงานรัฐ นักวิชาการ NGOs 
นักกฎหมาย และแกนในพ้ืนที่ โดยเนนที่ขยะอันตราย ซึ่ง
เกิดจากการทําความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ น 

(JTEPA) และจะมีการนํากระบวนการประเมินดานผลกระทบ
ทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) มาใช
ดําเนินการเรื่องนี้ตอไป

ภายใตโครงการนี้ยังมีการศึกษา ทบทวน และ
สังเคราะหองคความรู ในเร่ืองการกําหนดประเด็นสําคัญ

ทางยุทธศาสตร ทั้ งในและ
ตางประเทศ โดยเนนไปที่
เครื่องมือและกระบวนการ
กํ า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ 
เพือ่นาํมาปรบัใชในการทาํงาน
อีกดวย

สําหรับ  โครงการ
พัฒนาข อ เสนอนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวม เกดิ
ผลสําเร็จสําคัญ คือ นโยบาย

และขอเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตรที่มุงสูระบบ
สุขภาพท่ีพึงประสงคที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ไดแก 

» นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขใหสถาบันพระบรม
ราชชนก (สบช.) ลดการผลิตนักวิชาการสาธารณสุข 

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

ปลายทาง “ระบบสุขภาพอันพึงประสงค์” 
สาํเรจ็ไดด้ว้ยมยีทุธศาสตรอ์ยา่งถกูทศิ
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“ มี ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพกลุ่ ม
เครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชา ติ เป็ นค ร้ังแรก  คือ  การสาน
พลังเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ 
และสร้างคล่ืนรุ่นใหม่ให้กับกระบวนการ
พัฒนาส า ธ า รณ ะ แบบ มี ส่ ว น ร่ ว ม

”

๓๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



» ธรรมนูญว  าด  วยสุขภาพพระสงฆ แห  งชา ติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยรวมกันพัฒนาธรรมนูญ
ระบบสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จนกระทั่งคณะกรรมการดานสาธารณะสงเคราะห
ของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบธรรมนูญวาดวย
สุขภาพพระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเปน
หน่ึงในแผนงานดานสาธารณะสงเคราะหของ
มหาเถรสมาคม พรอมลงนามประกาศเจตนารมณ
รวมขับเคลื่อนธรรมนญูพระสงฆแหงชาติ

» มติจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน ๔ มติ คือ มติการสงเสริมใหคนไทย
ทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มติการพัฒนา
พื้นที่เลนสรางเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศึกษา มติชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และมติการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ยังมีขอเสนอตอการจัดทําแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข การจัดทํา (ราง) แผนการ
ปฏริปูประเทศดานสาธารณสขุ และการจดัทําเอกสารรายงาน

ฉบบัสมบรูณ เรือ่ง “การรบัฟงความคดิเหน็การจดัทาํแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข” เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ที่เกิดจากการสนับสนุนกลไก
และกระบวนการสรางการมีสวนรวมการจัดทําแผนการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข มีขอสรุปและขอเสนอแนะ
จากการประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องสิทธิบัตรยา
เพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 และขอเสนอเร่ืองปจจัยสังคม
ที่กําหนดสุขภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและ
สรางเสริมศักยภาพกลุมเครือขายในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ โดยสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ ๑๐ และ ๑๑ สนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) และคณะ

“มีการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น
ครั้งแรก คือ การสานพลังเครือข่ายเยาวชน
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเปิด
ประสบการณ์ และสร้างคล่ืนรุ่นใหม่ให้กับ
กระบวนการพัฒนาสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม

”

๓๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



อนุกรรมการชุดตางๆ ภายใต คจ.สช. 

ที่สําคัญ มีการเสริมสรางศักยภาพกลุมเครือขาย
ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนคร้ังแรก คือ 
การสานพลังเครือขายเยาวชนสู สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ซึ่งมีเยาวชนจากหลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 
เชน สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สถาบันยุวทัศน
แหงประเทศไทย สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 
สหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย สหพันธ
นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย กลุมนิสิต
นักศึกษารัฐศาสตร กลุมนิสิตนักศึกษารัฐศาสตร โครงการ
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฯลฯ มารวม
เรียนรู พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและมุมมอง
ความคิดใหมๆ จากเยาวชนหลายสถาบัน หลายภูมิภาค 
ซึ่งเปนการเปดประสบการณ และสรางคลื่นรุ นใหมใหกับ
กระบวนการพัฒนาสาธารณะแบบมีสวนรวม

ภายใตโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส วนร วม ยังได มีส วนสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการกําลังคน

ด านสุขภาพแห งชาติ คณะกรรมการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ 
คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ คณะกรรมการภูมิปญญา
ทองถิ่นด านสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการสนับสนุน
และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอสขุภาพและนโยบายสขุภาพ คณะกรรมการการดาํเนนิงาน
เรือ่งปจจัยสงัคมทีก่าํหนดสขุภาพ เพือ่อํานวยใหจดัทาํขอเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อแกปญหาไดทันสถานการณ

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายฯ หรอืเครือ่งมอืและกลไกอืน่ตามความเหมาะสม เชน

» สนับสนุนกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย แนวทางการดําเนินงาน
โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยเร่ือง 
“การพัฒนานโยบายสุขภาวะเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย” รวมกับหนวยงาน องคกรภาคีเครือขาย
ที่เก่ียวของ และไดมีการพัฒนา (ราง) ขอเสนอ
โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรื่อง 

๓๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



“การพัฒนานโยบายสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูง
วยั” รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิงานโครงการสมชัชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยเรื่อง “การพัฒนา
นโยบายสุขภาวะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย” รวมกับ
หนวยงาน องคกรภาคเีครอืขายท่ีเกีย่วของ ในการจดั
เวทีประชาเสวนาหาทางออก (Citizen Dialogue) 
เพื่อหาประเด็นที่เวทีเห็นพองหรือมีฉันทมติรวมกัน
ที่จะเสนอเปนระบบรองรับสังคมสูงวัยที่พึงประสงค

» พัฒนากระบวนการลูกขุนพลเมือง ซึ่งทําใหได 
องคความรูมาปรับใชกับการพัฒนาขอเสนอนโยบาย
สาธารณะอีกดวย

» สนับสนุนการพัฒนาเอกสาร และขอเสนอนโยบาย
การแกปญหาปองกันและควบคุมมะเร็งลําไสใหญ
และทวารหนักอยางมีสวนรวม และนําไปสื่อสารสู
สังคม

» สนับสนุนการพัฒนาประเด็นเมนูอาหารทางเลือก
เพื่อสุขภาพ (Default Option Menu) โดยจากการ
หารือไดมีการแนะนําและเชื่อมตอภาคีเครือขายที่
เหมาะสม ในการนาํแนวคดิและขอเสนอทางวชิาการ
ไปสือ่สารกบัสงัคม และขบัเคลือ่นประเด็นเมนอูาหาร

ทางเลือกรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

» สนับสนุนการจัดทําขอเสนอนโยบายการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล   เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไข เกี่ยวกับฉลากของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) เพื่อเสนอตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเผยแพรสูสาธารณะดวย

» สรางการรับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

» สนับสนุนการพัฒนาข อเสนอเชิงนโยบายการ
ปฏิรูประบบสาธารณสุข “โรงพยาบาลรัฐของ
ประชาชน” โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเห็นจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพื่อพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม 

» สนับสนุนการจัดทําสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
“การเข าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากร
สู สุขภาวะชุมชน” เพื่อดําเนินงานพัฒนาสมัชชา

๔๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สขุภาพเฉพาะประเดน็ การเขาถงึความมัน่คงในทีด่นิ
และทรัพยากรสูสุขภาวะชุมชนตอไป

» สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ภาย
ใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและ
องคการอนามัยโลก ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร
สุขภาพโลกและการคาระหวางประเทศ

๔๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



นับต้ังแตมีการประกาศใช พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผลตอเนื่องเกิดเปน “โครงการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” ที่ สํานักขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม (สข.) เดินหนา
ปฏบิตังิานตามกรอบยทุธศาสตร โดยรวมมอืกบั เครือขายภาค
รฐั วชิาการ ประชาสังคม และ เครือขายการส่ือสารทางสังคม 
มผีลการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาํคญัหลาย
โครงการ ไดแก

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (คมส.) โดยมี สช.เปนฝายเลขาฯ ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตัวชี้วัด พบวา 
(๑) เกิดรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ รวม ๕๑ มติ 
คิดเปนรอยละ ๖๖ จากเปาหมายรอยละ ๖๐  (๒) เกิด
นโยบายสาธารณะระดับตางๆ จากการขับเคลื่อน ๘ นโยบาย 
จากเปาหมาย ๖ นโยบาย และ (๓) มีการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพฯ สูระดับพื้นที่ ๑๘ มติ จากเปาหมาย ๑๕ มติ 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้น มาจากการดําเนินงานท่ีเล็ง
เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมติฯ ของ
เครือขาย การรวมพัฒนาแนวทาง กลไก และหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม ที่สอดคลองกับ
มตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิการสนบัสนนุการจดักจิกรรมหนนุ
เสริมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ของภาคีเครือขาย 
การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะรวมระดับกลุ ม
จงัหวดั/เขตสขุภาพเพ่ือประชาชน/ภาค การถอดบทเรียนและ
องคความรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ

นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนการขับเคล่ือนมติ
ของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ การประสาน ผลักดันระดับ
นโยบาย เพื่อใหมติสมัชชาสุขภาพฯ เปนนโยบายของ
หนวยงาน องคกรตางๆ ที่รับผิดชอบประเด็น มีการพัฒนา
ชองทางการนําเสนอมติสมชัชาสุขภาพแหงชาติ ทีเ่กดิรปูธรรม
การขับเคล่ือนระดับพื้นท่ีเข าสู ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม
ตามเครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

“ความสําเรจ็ทีเ่กดิข้ึน มาจากการดําเนนิงาน
ที่เล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนมติฯ ของเครือข่ าย 
การร่วมพัฒนาแนวทาง กลไก และหนุนเสริม
การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม 
ทีส่อดคลอ้งกบัมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ

”

๔๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



รวมทั้งการนําเสนอผานการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี
ในพื้นที่ หรือที่เรียกอยางไมเปนทางการวา การประชุม ครม.
สัญจร ทําใหมีขอสั่งการของคณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อน
และขยายผลการดําเนินงาน เร่ืองระบบการจัดการอาหาร
ในโรงเรยีน และเรือ่งธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิเปนตน 

โครงการขับเคลื่อนสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
ที่สอดคลองกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค มีเปาหมาย
สําคัญใหบุคคลทุกคนในราชอาณาจักรไทยรับรู  และได
รับการคุมครองสิทธิดานสุขภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ไดแก การขับเคลื่อนสิทธิการสรางเสริมสุขภาวะใน
ระยะสุดทายของชีวิตและมาตรา ๑๒ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยองคความรู จากโครงการนี้ 
ไดกระจายสูกลุมเปาหมายไดแก บุคลากรดานสาธารณสุข 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พรอมสนับสนุน
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จดัทาํหลกัสูตรและ
แนวปฏิบัติเพื่อการตายดีตามแนวพุทธศาสนา เพ่ือขยายผล
การพัฒนาพระสงฆวทิยากรตนแบบ และการผลักดันในระดับ
นโยบายใหกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรงานดานสาธารณะ

สงเคราะหของมหาเถรสมาคมในระยะตอไป

พรอมท้ังยัง จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสิทธิดาน
สุขภาพของกลุมประชากรเปราะบาง โดยใชกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแบบมสีวนรวม ในการสงัเคราะห
และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อใหเกิดการผลักดันและ
การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในประเด็นท่ีเปนชองวาง
ของการขับเคลื่อนสิทธิดานสุขภาพของประชากรกลุมเปราะ
บาง และเรงขับเคล่ือนสิทธิขอมูลดานสุขภาพของบุคคล 
ตามมาตรา ๗ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่จําเปนตอการรับรู ของ
คนไทย มีแนวทางปฏิบัติหลักๆ คงไว ๒ เรื่อง คือ การใชสื่อ
สังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ซึ่ง สช.ไดออก
ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลน
ของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนที่เรียบรอย
แลว โดยมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมกันนี้ 
ยังเผยแพรประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติการใชสื่อสังคม
ออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ผานชองทางการ

๔๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สื่อสารออนไลนของ สช.อยาง Website และ Facebook 
Fanpage ของหนวยงาน โดยเชื่อมลิงก URL ของ สช.ทาง 
https://www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health 
ไปยังหนวยงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และหนวยงาน
ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  ไดแก สภาวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร
ในสังกัดมหาวิทยาลัย  ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ สถานพยาบาลอยางโรงพยาบาล
ศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไป

สวน แนวทางปฏบิัติมาตรา ๗ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติฯ แกผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและ
ผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข อยู
ระหวางการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระของรางแนวปฏิบัติฯ 
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการคุ มครองขอมูลสวน
บุคคลของประเทศ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาในข้ันตอน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

อีกหนึ่งโครงการสําคัญคือ โครงการขับเคล่ือน
กลไกกระบวนการประเมินผลกระทบด านสุขภาพ 
ที่ สช.เนนดําเนินงานเชิงรุกอยางสรางสรรครวมกับองคกร

ภาคียุทธศาสตร และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ หวังชวย
ลดความขัดแยง และสรางการเรียนรูรวมกันของสังคม ทั้ง
ระดับนโยบาย มิติเชิงวิชาการ และการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ ระดับนโยบายเกิดขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของ
กับการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
(Environment Health Impact Assessment : EHIA) 
ทีเ่ก่ียวของตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จนสามารถผลักดันใหขอเสนอเชิงนโยบายฯ 
นี้ กลายเปนแนวทางใหหนวยงานและกลไกที่เกี่ยวของ 
เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงคมนาคม 
นําไปพิจารณาประกอบการดําเนินงาน และส งผลถึง 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหง
ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระบุไวในมาตรา ๔๘ วรรค ๓ วาดวย
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ 
อยางรุนแรง ผูดําเนินการหรือผูขออนุญาต ตองประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ และ แผนปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ืองระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ว าด วย 
การปฏิรูประบบและโครงสรางการจัดทํารายงานประเมิน

๔๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ผลกระทบด านส่ิงแวดล อมและสุขภาพ  (E IA/EHIA) 
และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 

นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนเครือขายวิชาการ
ดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Consortium) 
โดยการแบงบทบาทและภารกิจจนเกิดเปนคณะทํางานชุด
ตางๆ การขับเคล่ือนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ในระดับภาค และการประยุกตใชกระบวนการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพในพืน้ท่ี/ชมุชน (CHIA) อยางสรางสรรค
ในหลายชุมชน

๔๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



การดําเนินงานภายใตแผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ระดับชาติ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สํานัก
นโยบายยุทธศาสตรและประเมินผล (สย.) มีสวนสําคัญ
ในการชวยสนับสนุนใหเกิดผลงานเชิงประจักษ

หนึ่งในน้ันคือ การเขียนประวัติศาสตรหนาใหม
ของวงการ สุขภาพ  ผ  านการสนับสนุนและผลัก ดัน
การดําเนินงานในฐานะเลขานุการของ คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ่งดูแลกํากับการดําเนินงาน
ของ สช.ใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ .ศ .  ๒๕๕๐ และ คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ  (คบ . )  ที่มีหน  าที่
กําหนดนโยบายและดูแลกํากับการดําเนินงานของ สช.
ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จนเกดิ “ธรรมนูญสขุภาพ
พระสงฆแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” ฉบับแรกของประเทศไทย
ขึ้น โดยการใช “ทางธรรมนําทางโลก” เพื่อดูแลสุขภาวะ
ของพระสงฆ  ในทุกมิติ  ซึ่ ง เป นผลมาจากการดํา เนิน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนงานของ คสช. 
และ คบ.

การดําเนินงานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สนับสนุนงานของ คสช. และ คบ. ยังกอใหเกิดผลสําเร็จ
ในอีกหลายประการ เชน การผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย
จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๔ มติ 
เสนอเขาสู ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาเปนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส วนร วม การเตรียมบทบาท คสช . 
ที่เปนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) 
ทั้ ง  ๑๓  เขต  ให มีบทบาทเป นผู นํ า เสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานของ กขป. ตอ คสช. พรอมการยกราง
โครงการและรางระเบยีบดานสุขภาพทีม่ผีลสบืเนือ่งระดบัชาติ 
เชน บทบาทของ สช.ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย 
(ราง) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสงเสริมเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน สร างตําบลนาอยู -ตําบลสุขภาวะท่ัวประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ราง) โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนภาคีเครือขายพลเมืองอาสาประชารัฐเสริมสราง
สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และ (ราง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยยุทธศาสตรชุมชนเข มแข็ง 
พ.ศ. ... รวมถงึ (ราง) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการ
สรางเสริมชุมชนเขมแข็ง พ.ศ. ... เปนตน

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

“กลไกหลัก” ผลักดันผลงาน “เชิงประจักษ์” 

๔๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ .ศ . ๒๕๕๐ 
กําหนดให สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนิน
งานดานสุขภาพของประเทศ โดยกําหนดใหทบทวนสาระ
อยางนอยทุก ๕ ป เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพ ซึ่งธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดหลักการสําคัญประกอบดวยแนวคิด
หลัก และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบสุขภาพในภาพ
รวม และสาระสําคัญของระบบสุขภาพไวทั้งสิ้น ๑๔ หมวด

ดงันัน้ เพือ่ใหการขบัเคลือ่นและการทบทวนธรรมนญู
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป จึงกําหนดให
มีการประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงคตามธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติฯ ดังกลาว โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สช.มอบหมายให  สํานักสนับสนุนยุทธศาสตร
สงัคมเขมแขง็ (สยส.) ดาํเนิน โครงการพัฒนากรอบแนวทาง
และตัวชี้วัดในการประเมินระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค 

เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงค 
ซึ่งจะกลายเป นเครื่องมือที่สําคัญในการติดตามขอมูล
สถานการณระบบสุขภาพ เพ่ือส่ือสารกับภาคีเครือขาย
ในการสรางสังคมสุขภาวะตามเปาหมายระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค และเพ่ือการสรางความเขาใจกับสังคมวงกวาง
อยางตอเนื่อง

พรอมกันนี้ ยังไดจัดทํารายงานสถานการณระบบ
สขุภาพ อาท ิรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๖๑ : พทุธศาสนากบัการ
สรางเสริมสุขภาวะ รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ เร่ือง ระบบสุขภาพของประเทศไทย และการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งรายงานเหลานี้จะถูกนําไป
ใชประโยชนในการอางอิงทางวิชาการในการวางแผนดาน
นโยบายดานสุขภาพและการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
รวมถึงงานวิชาการหรือการขับเคลื่อนดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ตอไป

แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

เดนิหนา้พัฒนาคณุภาพตวัชีว้ดั “ระบบสขุภาพทีพึ่งประสงค”์
สร้างมาตรฐานสุขภาวะให้สังคมไทย

๔๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่

อ่านเพ่ิมเติม



แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่

ทุกภาคทั่วไทยใส่ใจ “สุขภาวะ”

ภาคเหนือ

ศนูยพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสวนรวม ภาคเหนือ (ศน.) มกีารดําเนนิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ และโครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ (4PW) ครบท้ัง ๑๘ 
จังหวัด มีประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีเปนประเด็นคานงัดของจังหวัด จํานวน ๕๖ ประเด็น เปนประเด็นขาขึ้น จํานวน ๑๐ 
ประเด็น ประเด็นขาเคลื่อน จํานวน ๔๓ ประเด็น และประเด็นขาประเมิน จํานวน ๓ ประเด็น การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น (Issue-based Health Assembly : IHA) จํานวน ๓ ประเด็น (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และคนพิการ 
การเขาถงึสทิธดิานสขุภาพของชาตพินัธุและชนเผาพืน้เมอืง และการพฒันาภูมปิญญาทองถิน่ หมอเมอืงลานนา) การสนบัสนนุ
การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จํานวน ๕๖ พื้นที่

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
จําเป นต องทําในระดับพื้นท่ีและประเทศควบคู กันไป 
ศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม 
ภาคเหนือ (ศน.) ภาคอีสาน (ศอ.) ภาคกลาง (ศก.) 
ภาคใต (ศต.) และ กทม. (ศ.กทม.) จึงนํากระบวนการ 
“พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
บนพื้นฐานทางปญญา” หรือ “Participatory Public 
Policy Process base on Wisdom : 4PW” มาดําเนินการ
ในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีผลการดําเนินการ ดังนี้

“ การพัฒนาและขับ เคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะ จําเป็นต้องทําในระดับพ้ืนที่และ
ประเทศควบคู่กันไป สช. จึงนํากระบวนการ 
“พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา” 
หรือ “Participatory Public Policy 
Process base on Wisdom (4PW)” 
มาดํ า เนินการ ใน พ้ืนที่ ทั่ วทุกภาคของ
ประเทศไทย

”

๔๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



โดย โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขายสงัคมสุขภาวะ
ระดบัพืน้ทีภ่าคเหนอื มผีลการดําเนินงานเปนชดุความรูในพ้ืนที่
รปูธรรมตามประเดน็คานงดั จาํนวน ๑๘ เรือ่ง เชน เรือ่งคณุภาพ
ชวีติผูสงูอาย ุกบัการจดัตัง้โรงเรยีนผูสงูอายุจงัหวดัเชยีงราย และ
ความเขมแข็งที่ยั่งยืนอยูที่การกระจายอํานาจอยางมีสวนรวม 
กรณีศึกษา : การจัดทําแผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย จังหวัด
เชยีงใหม สวน โครงการสนบัสนนุกระบวนการพฒันานโยบาย
สาธารณะแบบมสีวนรวมระดบัพ้ืนทีภ่าคเหนอื มผีลการดําเนนิ
งาน ประกอบดวย (๑) สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น : ประเด็น
การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน หมอเมืองลานนา (รางธรรมนูญ
หมอเมืองลานนา) (๒) ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเกิดจากการจัด
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีวนรวม จาํนวน 66 เร่ือง 
(๓) นโยบายสาธารณะที่เกิดจากการจัดกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่นๆ จํานวน ๓๙ นโยบาย

ภาคกลาง

ศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม ภาคกลาง (ศก.) มีการดําเนิน โครงการแผนงาน
พัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ โดยไดสนับสนุนกระบวนการ 4PW ดวยการจัด Workshop เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการ
วเิคราะหสถานการณ และกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี และกระบวนการพฒันาและขบัเคลือ่นขอเสนอเชงินโยบาย รวมทัง้สนบัสนนุ
คณะทาํงานวชิาการภาคกลาง ในการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือคนหารปูธรรมความสาํเรจ็จากการดาํเนนิงาน ไปสูการพฒันา
ชุดความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มีผลการดําเนินงานสําคัญจาก การสนับสนุนกระบวนการ 4PW ประกอบดวย (๑) ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่เปนประเด็นคานงัดของจังหวัด จํานวน ๘๕ ประเด็น ไดแก ประเด็นขาขึ้น ๑๒ เร่ือง ขาเคลื่อน ๗๒ เรื่อง 
และขาประเมิน ๑ เร่ือง (๒) ไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงธรรมนูญ ในพ้ืนที่เขต ๔ (จ.สิงหบุรี จ.นครนายก 
จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อางทอง) เขต ๕ (จ.สุพรรณบุรี จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี 
จ.นครปฐม จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ และ จ.กาญจนบุรี) และเขต ๖ (จ.ชลบุรี จ.สระแกว จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ปราจีนบุรี จ.ตราด จ.จันทบุรี) โดยองคประกอบของพี่เลี้ยง ประกอบดวย ทองถิ่น รพ.สต. และเครือขายในพื้นท่ี ฯลฯ 
คิดเปนรอยละ ๙๑.๖ จากรอยละ ๘๐

๕๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศนูยพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสวนรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.) สนบัสนนุ กระบวนการ
พัฒนาศักยภาพกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ในระดับจังหวัด จํานวนทั้งส้ิน ๒๐ จังหวัด นอกจากน้ียังมี
การสนับสนุนโครงการถอดบทเรียนและสังเคราะหงาน รวมทั้งส้ิน ๑๖ กรณีศึกษา โดยมีการสังเคราะหใน ๔ ลักษณะ ไดแก 

มีผลการดําเนินงานจาก การสนับสนุนกลไกคณะ
ทํางานวิชาการจังหวัด/ภาคกลางในการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด โดยไดคัดเลือกพื้นที่เพ่ือถอด
บทเรยีน จาํนวน ๑๓ แหง ไดแก จ.ชลบรุ ีจ.นครปฐม จ.เพชรบรุี 
จ.ระยอง จ.สมุทรสงคราม จ.กาญจนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ลพบุรี 
จ.สระแกว จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระบุรี

ในสวนของ นโยบายสาธารณะทีเ่กดิจากกระบวนการ 
4PW ไปสูการปฏบิตั ิมผีลการดาํเนนิงาน ประกอบดวยขอเสนอ
นโยบาย จํานวน ๔๙ เรื่อง เปนประเด็นจากโครงการ 4PW 
จํานวน ๔๓ นโยบาย เปนประเด็นจากโครงการการพัฒนาและ
ขบัเคลือ่นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวน
รวมเชิงประเด็นในพื้นที่ จํานวน ๖ เรื่อง ไดแก (๑) ธรรมนูญ
ผีมอญ รวมถึง ขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นวิถีไทสรางสรรค 
จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก (๑) ความมั่นคงทางอาหาร (๒) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (๓) การจัดการ
ขยะ (๔) การเรียนรูบนฐานของชุมชน และ (๕) การสรางชุมชน
นาอยูอยางยั่งยืน

นโยบายสาธารณะทีเ่กดิจากกระบวนการ 4PW ขบัเคลือ่นไปสูการปฏบิตั ิจาํนวน ๓๕ เรือ่ง 
เปนของเขต ๔ จํานวน ๑ เรื่อง เขต ๕ จํานวน ๓ เรื่อง และ เขต ๖ จํานวน ๓๑ เรื่อง โดยเปน
เรื่องของนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด และนโยบายสาธารณะระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มพีืน้ทีป่ระกาศใชธรรมนญูสุขภาพ จาํนวน ๘ แหง ไดแก ธรรมนูญสขุภาพตําบลไผขวาง จ.สระบุรี 
ธรรมนูญสุขภาพวาดวยการแกไขปญหาอุบัติเหตุ ตําบลพุแค จ.สระบุรี ธรรมนูญสุขภาพวาดวยการ
จดัการขยะในชมุชนพคุาํจาน จ.สระบรุ ีธรรมนญูสขุภาพตาํบลบางเดือ่ จ.ปทมุธาน ีธรรมนญูสุขภาพ
ตําบลชางทูน จ.ตราด ธรรมนูญสุขภาพตําบลฟากหวย จ.สระแกว ธรรมนูญสุขภาพตําบลทาเสา 
จ.กาญจนบุรี และธรรมนูญสุขภาพตําบลกะเฉด จ.ระยอง

๕๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



(๑) การพัฒนาและขับเคลื่อนบนพื้นฐานทางปญญา (จ.อุดรธานี จ.สกลนคร) (๒) การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พื้นท่ี (จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.เลย จ.บึงกาฬ) (๓) ระบบอาหารปลอดภัย (จ.หนองบัวลําภู จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย 
จ.สุรินทร จ.รอยเอ็ด จ.ชัยภูมิ) (๔) สังคมสุขภาวะ (จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธุ)

ในสวนของ โครงการการสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนร วม
ระดับพื้นที่ มีการสนับสนุนพื้นที่ระดับจังหวัด ๒๐ จังหวัด 
ประกอบดวยประเด็น ขาข้ึน ๕ ประเด็น ขาเคล่ือน ๕๑ ประเด็น 
ขาประเมิน ๔ ประเด็น รวม ๖๐ ประเด็น และมีผลการดําเนิน
งาน โดย (๑) เกิดขอเสนอเชิงนโยบาย จํานวนท้ังสิ้น ๘๙ เรื่อง 
ซึง่มาจากขอเสนอเชงินโยบายจากสมัชชาสุขภาพจงัหวดั และมี
การยกราง/ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ (๒) เกิดนโยบาย
สาธารณะจํานวนทั้งสิ้น ๓๒ นโยบาย ประกอบดวย การ
ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ และมีการนํามติสมัชชาไป
บรรจุในแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 
รวมทั้งเปนยุทธศาสตรจังหวัดหรือวาระจังหวัด (๓) มีจํานวน
นโยบายสาธารณะที่มีการนําไปปฏิบัติ จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ เรื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพี่เลี้ยงธรรมนูญกวา ๓๐๐ 
คน และมีการประกาศธรรมนูญสุขภาพทั้งสิ้น ๒๐ แหง 
และอยูในขั้นยกรางธรรมนูญสุขภาพ จํานวน ๓๔ แหง

ภาคใต้

ศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม ภาคใต (ศต.) มีการดําเนิน โครงการการสนับสนุนกระบวนการ
พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมระดบัพ้ืนที ่โดยไดสนบัสนนุกระบวนการ 4PW ครบทัง้ ๑๔ จงัหวดั เปน
ประเด็นคานงัดของจังหวัด จํานวน ๔๗ ประเด็น โดยเปนประเด็นขาขึ้น จํานวน ๒ เรื่อง ประเด็นขาเคลื่อน จํานวน ๔๐ เรื่อง 
และประเด็นขาประเมิน จํานวน ๕ เรื่อง และมีการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยนโยบายสาธารณะเพ่ือสุข
ภาวะในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต และการสนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จํานวน ๒๑ แหง

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย (๑) มติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเปนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ไดแก มติ
การกัดเซาะชายฝง จ.พังงา มติเกษตรปลอดภัย จ.พัทลุง (๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จาก สมัชชาสันติภาพชายแดน
ใต จํานวน ๕ มติ ไดแก พื้นที่ปลอดภัย : ความปลอดภัยของสาธารณะและการเคารพความเปนมนุษย พื้นที่เรียนรู : หองเรียน

๕๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สันติภาพจากมหาวิทยาลัยถึงชุมชน พื้นที่สื่อสาร : เสริมพลัง
เรื่องราวจากคนใน พื้นที่ผลิต : อธิปไตยทางอาหารและความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสรรค : เด็กและ
เยาวชนของอนาคต และจาก กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ระดับภาคในงานสรางสุขภาคใต จํานวน ๘ มติ ไดแก ความ
มั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ กองทุนตําบล เขตสุขภาพ
ระดับอําเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน, เกษตรกรรม
เพื่อสุขภาพ : สวนยางพืชรวมยางขาวธนาคารตนไมตําบล
บรูณาการความมัน่คงทางอาหาร, การจดัการภัยพบิตั,ิ สขุภาวะ
เดก็ เยาวชน และครอบครวั, ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
การทองเที่ยว, ความมั่นคงของมนุษย การจัดการปจจัยเสี่ยง : 
เหลา บุหรี่ สารเสพติด, ชุมชนนาอยู และจริยธรรมสื่อเพื่อ
สุขภาวะทางสังคม (๓) รางธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ระดับตําบล 
จากความรวมมือระหวาง สช. สปสช. และเครือขาย 4PW 
จังหวัด ของทั้ง ๒ เขต จํานวน ๒๑ แหง 

ในสวนของนโยบายสาธารณะทีเ่กดิจากกระบวนการ 
4PW ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย (๑) นโยบายสาธารณะ
ระดับจังหวัด เชน ยุทธศาสตรจังหวัดพังงา ประเด็นสราง
เสริมระบบการผลิต การบริโภค การคา การบริหารจัดการ
ดานการเกษตรอยางเปนระบบย่ังยืน แผนจังหวัดเรื่องอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) นโยบายสาธารณะ

ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การขับเคลื่อนมติ
สมัชชา (ขาเคลื่อน) ประเด็นนํ้าเสียและขยะในแหลงทอง
เที่ยว (อาวนาง) จ.กระบี่ นโยบายการจัดการขยะแบบมีสวน
รวม ต.ละอุนใต จ.ระนอง (๓) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที ่มีพื้นที่
ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพ จํานวน ๔ แหง ไดแก ต.ชองไม
แกว จ.ชุมพร ต.นาไมไผ จ.นครศรีธรรมราช ต.บานทําเนียบ 
จ.สุราษฎรธานี และต.ทรายขาว จ.กระบี่

สวนผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ภาคใต ประกอบดวย 
การพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงานโครงการ 4PW การ
ทําความเขาใจกระบวนการ 4PW การพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย 4PW ในจังหวัด การบริหารจัดการโครงการ 4PW 
และการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ธรรมนูญสุขภาพ รวมท้ัง
การถอดบทเรียนและจัดการความรู 4PW จนสามารถเปน
แกนหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 
ในระดับพื้นที่ และเกิดกลไกคณะทํางานจัดการความรู  
นอกจากนี้ยังเกิดชุดความรู และหนังสือ “กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยความมั่นคงทางสุขภาวะ
คนใต” และชุดความรูจากการถอดบทเรียนประสบการณการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ 4PW

๕๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



กรุงเทพมหานคร

ศนูยพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม 
กรุงเทพมหานคร (ศ.กทม.) ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายสังคมสุขภาวะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผาน การประชุม
หารือภาคีเครือขายนักสื่อสาร 4PW และ การประชุมคณะทํางาน
กองบรรณาธิการสื่อสาร 4PW ๕ ภูมิภาค ท่ีมารวมสรางสรรค
ผลงานการส่ือสารรวมกัน โดยใหเว็บไซต www.samatcha.org/
areahpp และเพจ Facebook สมัชชาสุขภาพพื้นที่ เปนฐานขอมูล
กลางสําหรับรวบรวมขาวสารความเคล่ือนไหว เพื่อสรางความรวม
มือการดําเนินโครงการสื่อสารสาธารณะอยางเปนระบบในกลุมเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

นอกจากน้ี ไดสนับสนุนใหภาคีเครือขายเขารวม อบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการเรียนรูหลากหลายหลักสูตร เพื่อเสริมสราง
ทีมนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เชน ชุดการเรียนรู “การยก
ระดับแผนความดีรวมสูกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวม” และชุดการเรียนรู “เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ตามมาดวย โครงการการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสวนรวมเขตกรุงเทพมหานคร 
มีผลการดําเนินงาน ไดแก การรวมจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐ ของเวทีระดับกลุมเขตและเวที
สรุปความเห็นรวม ๖ กลุมเขต (One Voice) และการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเด็น 4PW ที่สําคัญ เชน การพัฒนาและขับเคล่ือน
ประเดน็การปองกนั และแกไขปญหายาเสพตดิอยางยัง่ยนืโดยชมุชน
เปนศนูยกลาง การพัฒนาระบบบริการสขุภาพและการเขาถึงรวมกบั
ภาคเีครอืขาย การสนบัสนนุโครงการพฒันาแนวทางการจดัการและ

๕๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



พฒันาทีอ่ยูอาศยัชมุชน ยานพระนคร ปอมปราบศตัรพูายและ
สัมพันธวงศอยางมีสวนรวม

โครงการสดุทายคอื โครงการพฒันากลไกเขตสขุภาพ
เพื่อประชาชน เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร เปนกลไกเพื่อ
สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคและประโยชนของการจัดต้ัง
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน และกอเกิดผลเปนการบูรณาการ
การทํางานรวมกันของภาคสวนตางๆ ในเขต ๑๓ มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญจากการประชุมของ กขป. เขต ๑๓ ไดแก 
การมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการดําเนินงานและประเด็น
ปญหาเรงดวนท่ีจะดําเนินการ เชน การพัฒนาขอมูลและ
สารสนเทศระบบสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเด็น
ปญหาเรงดวนท่ีสําคัญที่ตองเรงแกไข ไดแก การปองกันและ
การลดอุบัติภัยทางถนน (Road Traffic Injury : RTI) และ
การสรางเสริมสุขภาพและควบคุมกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(Non-Communicable Diseases : NCDs) รวมถึงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Center/
Cluster : PCC) 

กลาวไดวา ทั้ง ๔ ภาค และ กทม. ลวนดําเนินงาน
ภายใตแผนงานสังคมสุขภาวะระดับพืน้ที ่ทีมุ่งเนนกระบวนการ
พฒันาศักยภาพกลไกพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมสีวนรวมบนพืน้ฐานทางปญญา (4PW) เปนสาํคญั จนกอ
เกิดเปนพลังรวมสรางความมั่นคงในดานสุขภาวะ

๕๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานพัฒนาสงัคมสขุภาวะระดบัพ้ืนที่

ปลกูสขุภาวะในพ้ืนทีอ่ยา่งย่ังยนื
ดว้ย “เขตสขุภาพเพ่ือประชาชน”

สาํนกันโยบายยทุธศาสตรและประเมนิผล (สย.) รวมกบัหนวยงานที่
เกีย่วของ ดาํเนนิการพัฒนา “กรอบแนวทางและวธิกีารตดิตามประเมนิผลเขต
สขุภาพเพือ่ประชาชน” ทัง้การติดตามดําเนินงานภายใน และการประเมินโดย
ผูประเมินภายนอก ทําใหทราบวา ปจจุบันรอยละ ๘๓ ขององคกรท่ีเขามา
บูรณาการในการแกไขปญหาน้ัน มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และมีการดําเนิน
งานตามเปาหมายรวม และมีถึงรอยละ ๗๕ ที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว

มากไปกวานั้น คือทําใหทราบจุดแข็งของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
ทีน่อกจากจะเปนนโยบายทีด่แีลว ยงัสรางโอกาสในการทํางานรวมกนัและสราง
การอภิบาลแบบเครือขาย เปนประชาธิปไตย ชวยแกไขปญหาแบบองครวม 
นับเปนการบริการสังคมแบบบูรณาการ เกิดการผสมผสานระหวาง
ประสบการณเกาและใหม ที่สําคัญคือเปนการทํางานทั้งวิชาการ สังคม และ
ปญญา

อยางไรก็ตาม ความทาทายของการดําเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน จากการติดตามประเมินผลพบวา ขาดการประสานงานที่ดี ยังไมมี
การนํากฎหมายท่ีเก่ียวของมาใชดําเนินงานใหประสบผลเทาที่ควร รวมไปถึง
นวัตกรรมการสรางในพื้นที่และการตอยอด

“จุดแข็งของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ยังสร้าง
โอกาสในการทํางานร่วมกันและสร้างการอภิบาลแบบ
เครือข่าย เป็นประชาธิปไตย ช่วยแก้ไขปัญหาแบบ
องค์รวม นับเป็นการบริการสังคมแบบบูรณาการ 
เกิดการผสมผสานระหว่างประสบการณ์เก่าและใหม่ 
ที่ สํ า คัญคื อ เ ป็ นก า รทํ า ง านทั้ ง วิ ช า ก า ร  สั งคม 
และปญัญา

”

๕๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๕๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

อ่านเพ่ิมเติม



ตลอดระยะเวลากวาทศวรรษ นับตั้งแตมี พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดทําหนาที่อยางแข็งขันในการ
สานพลังภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะ จนทําใหเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมขึ้น
เปนจํานวนมาก

แนนอนวา ความสําเร็จเหลานั้นลวนแตมีฐานความรู
และปญญาเปนสิ่งตั้งต น ดังนั้น การสรางองคความรู 
และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม รวมถึง
การเผยแพร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางภาคี
เครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให
กาวไปสู “สังคมสุขภาวะ”

 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สช. โดย สํานัก
สนับสนุนยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง (สยส.) จึงไดดําเนิน
กิจกรรมภายใต “โครงการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม” รวมทั้งส้ิน 
๔ กิจกรรม ซึ่งทั้งหมดมีสวนสนับสนุนภารกิจทามกลางความ
เปนพลวัตของสังคม

กิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาองคความรู นวัตกรรม 
เพื่อนําไปตอยอดยกระดับการทํางานของพ้ืนที่ และนํา
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการทํางานระหวางกัน 
เปนการสังเคราะหองคความรู สําคัญจากทีมวิชาการภาค

ทั้งส่ีภาค ออกมาเปนงานความรูระดับภาคจํานวน ๗ เรื่อง 
ไดแก ๑.การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี : สานพลัง เขย้ือน ขยาย 
การสรางความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อการดูแลชีวิต
ผู สูงอายุ ๒.ขยะสรางวินัยคน...สรางพลังชุมชนเขมแข็ง 
๓.อาหารปลอดภัย “เมืองธรรมเกษตร” อํานาจเจริญ  
๔.อาหารปลอดภัย “อุบลราชธานีเมืองเกษตรอินทรีย” 
๕.พื้นที่ชีวิตสังคมสูงวัยไมไรคุณคา ๖.นวัตกรรมอาหาร
เปนยาสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาสู สังคมไมทอดท้ิงกัน 
และ ๗.พืชพันธุและอาหารท่ีมั่นคง เรื่องเลาจากกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะภาคเหนือ

กิจกรรมท่ี ๒ การจัดการและเผยแพรความรู 
และนวัตกรรม ซึ่งเปนการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนา
ทกัษะบคุลากร สช. และภาคเีครือขาย โดยทีผ่านมาไดพฒันา
งานวิชาการดานนโยบายสาธารณะนําเสนอใน “การประชุม
วชิาการและมหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุข
ไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ป” จํานวน ๓ เรื่อง 

ได  แก   ๑ .การขับ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส วนร วมบนพื้นฐานทางป ญญา กรณีศึกษาสุข
ภาวะคนตรังยั่งยืนดวยการดูแลนาขาว ๒.กระบวนการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม : 

แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

“พัฒนาองค์ความรู้-เสริมศกัยภาพเครือขา่ย”
ก้าวสู่ “สังคมเข้มแข็ง”

“การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึง
การเผยแพร่ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างภาคีเครือข่าย จึงเป็นสิ่งสําคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ 
“สังคมสุขภาวะ”

”

๕๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



กรณศีกึษามตสิมชัชาสขุภาพแหงชาตริะบบการจดัการอาหาร
ในโรงเรียน และ ๓.กระบวนการและปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายความรอบรูดานสุขภาพ

กิจกรรมท่ี ๓ การจัดประชุมวิชาการความรูและ
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะฯ ทั้งการเปดโอกาสใหองคกร
ภาคีเครือขายรวมเปนเจาภาพรวมจัดหองเสวนานโยบาย
สาธารณะ รวมถึงเวทีเสียงจากภาคี และกิจกรรมอื่นๆ ในงาน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๖๐ ซึง่ท้ังหมด
นีจ้ะใหภาคเีครอืขายเล็ก-ใหญ ทีม่ปีระเดน็ปญหาและขอเสนอ
เชงินโยบาย ใหสามารถมสีวนรวมในพืน้ทีร่ะดบัชาตไิดอยางสม
ศักดิ์ศรีและเทาเทียมกัน

กิจกรรมท่ี ๔ การบริการวิชาการเพ่ือนโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม โดย สช.ไดพฒันาหมวด
หมูประเดน็และขอบเขตฐานขอมลูชมุชนเขมแขง็ เพือ่นาํไปใช
สนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเรื่อง
ชมุชนเขมแขง็ และไดสนบัสนนุจดัเวทีรบัฟงความคิดเห็นตางๆ 

นอกจากน้ี สยส.ยังไดดําเนิน “โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขาย” ซึ่งชวยสนับสนุนบทบาทองคกร
ภาคประชาสังคม และเชื่อมโยงหลายภาคสวนใหมารวมใน
ขบวนการปฏิรปูประเทศจากภาคประชาชน และยังสอดคลอง

กับภารกิจของ สช. ผานการจัดเวที “สานใจฟอรั่ม” เพื่อสรุป
การทํางานวิชาการหาภาคีขับเคล่ือนเชิงประเด็นที่สรางเสริม
ชุมชนเขมแข็งจํานวน ๑๕ ประเด็น 

ไ ด  แ ก   ๑ .สั ง คมสู ง วั ย  ๒ .สั ม ม าชี พ ชุ ม ชน 
๓ .การจัดการทรัพยากรชุมชน  ๔ .คนไทยไม ทิ้ ง กัน 
๕.รวมตัว รวมคิด รวมทํา นําตําบลเขมแข็ง ๖.สวัสดิการ
ชุมชน ๗.ปลอดภัยยุติธรรมทั้งตําบล ๘.ออมทรัพยในดิน 
อยูกนิยัง่ยนื (ปาชุมชน) ๙.เกษตรอนิทรยี ๑๐.ทองเทีย่วชุมชน 
๑๑ .จิตอาสา  ๑๒ .วัฒนธรรมชุมชน  ๑๓ .ศาสนธรรม 
๑๔.การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม และ ๑๕.การศึกษา 
ภูมิปญญาชุมชน

นอกจากนี้ ยังได  “สนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพ” ภายใตชื่อ “โครงการ ๕ พลัง” หรือโครงการ
กระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสรางทีมนโยบายสาธารณะ
สูสังคมสุขภาวะ ดวยการจัดอบรมชุดความรูตางๆ โดยมี
ทีม 4PW เขารวมอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรรอยละ ๘๐ รวม 
๔๓๐ คน ผลลัพธที่ไดคือภาคีเครือขายหลายเขตสามารถเปน
แกนนําในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมในพื้นที่ไดอยางมั่นใจ พรอมทั้งมีทักษะและเครื่องมือ
ในการทํางาน สามารถเปนแกนสําคญัในการขับเคล่ือนงานของ
จังหวัด และรวมกันทํางานเปนทีมอยางมีพลัง

๖๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



นอกจากการหนุนนําการทํางานของ “ภาคีเครือขาย
สุขภาพ” ในลักษณะรวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันทํา 
และรวมกันประเมินผลแลว “การเผยแพรขอมูลขาวสาร
นโยบายสาธารณะ” แบบแตกแขนง ชวยใหชุมชนนําไป
ใชประโยชน กอเกิดเปนพื้นที่สุขภาวะท่ัวประเทศไทย

ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) ได
จัดทําขอมูลสารสนเทศดานนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งป ทั้งประเด็นปญหาที่สังคมใหความสนใจ 

และงานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบาย โดยรวบรวมเน้ือหา องคความรู งานวิจัย ที่ สช.
ดําเนินงานเอง และการทํารวมกับภาคีเครือขาย และขอมูล
ที่เกี่ยวของจากตางประเทศ ตลอดจนความสําเร็จของชุมชน 
ที่นําหลักคิดของนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมไปปฏิบัติ

โดยมีการนํามาเรียบเรียงใหมในรูปแบบที่นาสนใจ
และชวนติดตาม เชน บทความ สกูปวิดีโอ คลิปอินฟอรเมชัน
แบบกระชับ และการจัดทําโพล โดยท้ังหมดนําเผยแพรบน 
เวบ็ไซตศนูยขอมลูขาวสาร สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ https://infocenter.nationalhealth.or.th 
และสือ่โซเชยีลมเีดียของศนูย เชน แอปพลเิคชนั Facebook : 
Infocenterสช. และแอปพลิเคชันไลน Line@สช. : 

แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

สรา้งสรรค์งาน “Policy Watch” – พัฒนาสมรรถนะออนไลน์
หนุนขยายผล “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”

“ ศสข .  ได้ จั ดทํ าข้ อมู ลสารสนเทศ
ด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ที่ เกิดข้ึนตลอดท้ังปี ทั้งประเด็นปัญหา
ที่สังคมให้ความสนใจ และงานอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบาย โดยรวบรวมเนื้อหา องค์ความรู้ 
งานวิจัย ที่ สช.ดําเนินงานเอง และการทํา
ร่วมภาคีเครือข่าย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากต่างประเทศ ตลอดจนความสําเร็จของ
ชุมชน ที่นําหลักคิดของนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ โดยมีการนํามา
เ รี ย บ เ รี ย ง ใ หม่ ใ น รู ปแบบ ท่ี น่ า สน ใ จ
และชวนติดตาม

”

๖๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



@infocentersorchor ภายใต โครงการจัดทําชุดขอมูล
สารสนเทศดานนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เพ่ือ
เชิญชวนใหผูที่สนใจไดติดตาม และสามารถสืบคนหรือศึกษา
จากคลังขอมูลไดในภายหลัง

อยางไรก็ดี โครงการดังกลาว ไดกําหนดประเด็น
นโยบายสาธารณะที่นาสนใจไวใหติดตามทั้งหมด ๕ ประเด็น
ดวยกัน ไดแก สิ่งแวดลอม อาหารปลอดภัย การศึกษา 
สังคมสูงวัย และภัยคุกคามจากเทคโนโลยี โดยปงบประมาณ
นี้ดําเนินการแลวเสร็จใน ๓ ประเด็น ไดแก สิ่งแวดลอม 
การศึกษา และสังคมสูงวัย พรอมเผยแพรในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒

นอกจากน้ี ยังมีฐานขอมูลที่ภาคีเครือขาย หนวยงาน
ตางๆ และผูที่สนใจ สามารถนําไปพัฒนาตอยอดดานนโยบาย
สาธารณะอีก เชน รายงานผลการสํารวจความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชนเพ่ือการพัฒนางานนโยบายสาธารณะ
ในระดับพื้นที่ ไดแก กองทุนหมูบาน กองทุนสุขภาพตําบล 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมผูผลิตสินคา OTOP รวมทั้ง

ฐานขอมูลและเร่ืองราวของกรณีศึกษาชุมชนเขมแข็ง และ
ฐานขอมูลของวิทยากรกระบวนการ ผูนําชุมชน และองคกร
ชุมชน

ผลการศึกษาประเด็นท่ี เกี่ยวข องกับมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ได แก  การสํารวจคุณภาพนํ้าดื่มจาก
ตู  นํ้ า ด่ื มหยอดเห รียญอัต โนมั ติ ในก รุ ง เทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการศึกษาผลกระทบของอีสปอรตท่ีมีตอ
สุขภาวะเด็กและการสรางรูปแบบความรับผิดชอบรวมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

รวมถึงการมีสวนรวมในการจัดทําหนังสือธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ เชน ธรรมนูญสุขภาพความปลอดภัยในเด็ก
และเยาวชน ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
และหนังสือสรุปสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยความ
มั่นคงทางสุขภาวะคนใต

ศสข.ยังไดดําเนิน “โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคความรู  และนวัตกรรม

๖๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม” ที่เนนการพัฒนา
ดานขอมูลออนไลนบน เว็บไซต https://infocenter.
nationalhealth.or.th เพื่อการจัดเก็บขอมูลและใหความ
สะดวกตอการสืบคน โดยจัดแบงขอมูลท่ีมีอยูเปนหมวดหมู
ตามภารกิจขององคกร ที่เปนไปตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบางสวนยังจัดเปน E-book ที่สามารถ
ดาวนโหลดไปใช ประโยชนต อได  และยังปรับรูปแบบ
การนําเสนอใหเขากับหนาจอโทรศัพทมือถือ เพื่อการสื่อสาร
สมบูรณครบถวน สะดวกตอผูสนใจติดตามสูงสุด

ตามมาดวยฟงกชนั การนาํเสนอดวยระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร หรอื Geographic Information System : GIS 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห  งชาติ  ที่ แสดงข อมูลการ
กระจายตัวของเครื่องมือนโยบายสาธารณะและบุคลากร
ทีไ่ดรบัการพัฒนาศกัยภาพ รวมทัง้ขอมลูอืน่ๆ ทีเ่ปนประโยชน
ตอการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายทั่วประเทศ

๖๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานส่ือสารทางสังคม

อ่านเพ่ิมเติม



ปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ในโลกแหงการส่ือสารยุคดิจทิลั 
ที่ผูรับสารตางหันไปเสพขอมูลขาวสารจากโลกออนไลนมาก
ขึ้น สงผลใหสื่อกระแสหลัก อยาง โทรทัศน หนังสือพิมพ และ
วิทยุ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอผานชองทางสังคม
ออนไลนมากขึ้นเชนเดียวกัน 

ในวันที่ภูมิทัศนสื่อเปลี่ยนแปลงไป จึงกลายเปน
ความทาทายของ กลุ มงานส่ือสารสังคม (กส.) ที่ตอง
เรียนรูและปรับตัว เพื่อทํางาน “สื่อสารเชิงรุก” ในการสราง
ความรู ความเขาใจตอประเด็นตางๆ ภายใตเครื่องมือ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผานเนื้อหา
ทีเ่ขาใจงาย รปูแบบสือ่ท่ีนาสนใจ และนาํไปเผยแพรในชองทาง
ตางๆ ทีส่ามารถตอบโจทยพฤติกรรมการรบัสารของประชาชน
และภาคีเครือขายได ซึ่งการรับรู อยางถูกตองชัดเจนนี้ 
จะกลายเปนพลังนําไปสู ความรวมมือของทุกภาคสวน 
ต อการขับเคล่ือน “กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมบนฐานทางปญญา” สู การสรางสังคม
สุขภาวะที่ยั่งยืน

ด วยเหตุผลในข างต น  กส .จึงให ความสําคัญ
กับการสื่อสารขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสุขภาวะ ภายใต 
โครงการส่ือสารสังคมเพ่ือการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม ดวยการยกระดับ เว็บไซต
สํ า นักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห  งชา ติ  (สช . ) 
https://www.nationalhealth.or.th เพื่อผู ใชงาน
อินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือ และแท็บเล็ต 
สามารถเขาศึกษาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

นอกจาก น้ี  ยั ง เ อ า ใจคนชอบโซ เ ชี ยล มี เดี ย 
ดวยการสรางสรรคและเผยแพรขอมูลองคความรูที่กระชับ 
อานงาย กอนนําไปเผยแพรในชองทางท้ัง Facebook, Line, 
Instagram, Twitter และ Youtube 

แผนงานสื่อสารทางสังคม

“เล่า-ฟงั-อ่าน” แผนสื่อสารเพ่ือสังคมสุขภาวะ

“เป็นความท้าทายของ กลุ่มงานสื่อสาร
สังคม (กส .) ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว 
เพ่ือทํางาน “สื่อสารเชิงรุก” ผ่านเนื้อหาที่
เข้าใจง่าย รูปแบบสื่อที่น่าสนใจ ตอบโจทย์
พฤติกรรมการรับสารของประชาชนและภาคี
เครือขา่ยได้ ซึง่การรับรูอ้ยา่งถูกตอ้งชัดเจนน้ี 
จะกลายเป็นพลังนําไปสู่ความร่วมมือของ
ทกุภาคสว่น ตอ่การขบัเคลือ่น “กระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่มบนฐานทาง
ปัญญา” สูก่ารสร้างสังคมสุขภาวะท่ียัง่ยืน

”

๖๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ปจจุบัน สช .ยังเป ดรับความเห็นของคนท่ัวไป
ผาน “เวทีรับฟงความเห็นทางอากาศ” ภายใตโครงการ
พัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ ซึ่งนับเปน
การเปดโฉมพ้ืนทีส่ือ่สารสาธารณะอยางมีสวนรวมรูปแบบใหม 
ที่ตอบรับกระแสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุค ๔.๐ ดวยหวังวาจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยพัฒนา
ระบบสุขภาวะของสังคมไทยไดครบทุกมิติ

ที่ผ านมา มีการเปดรับฟงความคิดเห็นผานเวที
รับฟงความเห็นทางอากาศ ในประเด็นท่ีนาสนใจ เชน 
ความรอบรู ด านสุขภาพเพื่อป องกันและแก ไขป ญหา
โรคไมติดตอ การรวมสรางสรรคพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง
เพ่ือสุขภาวะสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งการรับฟงดังกลาว
ยงัถายทอดสดผานทาง เวบ็ไซต www.healthstation.or.th 
และ Facebook : Healthstation สช.ออนไลน

ขณะที่โครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร ซึ่ง
เปนงานของ สํานักอํานวยการ (สอ.) ถือเปนยุทธศาสตรหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนงานใหประสบผล

เนื่องจาก ไมวาจะพิจารณาจากดานใด จะพบวา
ชื่อเสียงขององคกรน้ันเปนตนทุนที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
กอใหเกิดความศรัทธา การรวมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจ 
ที่เหลาภาคีเครือขาย หรือแมแตประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงาน
นโยบายสุขภาพ จะใหความรวมมือสานพลังในการดําเนิน
งาน และนําองคความรูซึ่งเปนตนทุนนํ้าดีของ สช.ไปปรับใช 
พัฒนาตอยอด และรวมสรางสังคมสุขภาวะไปดวยกัน

ทั้ งนี้  Brand S i gnatu re  ของ  สช .  คื อ 
“การสานพลังเครือขาย” และธีมการดําเนินงานตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาดวย “หนุนนําภาคีเครือขาย” 
จึงสอดรับซ่ึงกันและกัน โดย สช.ไดแสดงจุดยืนดังกลาว 
ดวยการเปนสวนหน่ึงในการเข าร วมงานหรือกิจกรรม
ของหนวยงานภาค ีเชน กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) สาํนกังาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มูลนิธิหัวใจอาสา 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาคุณภาพ

๖๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สถานพยาบาล (องคการมหาชน) และสํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนตน ซึ่งยิ่งทําให Brand Signature ขององคกรเดนชัด 
ชวยหนุนความมั่นคงปลอดภัยใหกับ สช.

พรอมเสริมเร่ือง การจัดการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร การสื่อสารภาพลักษณ
ผูบรหิาร และพฒันาชองทางสือ่สารทีท่นัสมยั งายตอการเขา
ถงึ เพือ่ใหหนวยงานภาครีบัรูแบรนดของ สช. โดยผานชองทาง
เผยแพรภาพลักษณตางๆ และเน้ือหาความรูดานนโยบาย
สุขภาพขององคกร ไดเผยแพรผานสื่อครบทุกประเภท 
ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร อินเทอรเน็ต 
และวิทยุ ตามรูปแบบของกิจกรรมและกลุ มเป าหมาย
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ สงผลทําใหขาวสาร
ของ สช.เผยแพรอยางกวางขวางและเปนที่รูจักมากขึ้น

ทั้งหมดเพราะการส่ือสารเปนหัวใจสําคัญ ยิ่งเปน
เรื่องนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพดวยแลว ยิ่งจําเปน
ตองสื่อสารสูประชาชนและสังคมวงกวาง

“ชื่อเสียงขององค์กรน้ันเป็นต้นทุน
ที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะก่อให้เกิดความ
ศรทัธา การรว่มมอื ตลอดจนแรงบนัดาลใจ
ทีเ่หลา่ภาคเีครือขา่ย หรอืแมแ้ตป่ระชาชน
ทั่ ว ไ ป ท่ีสน ใจงานน โยบาย สุขภาพ 
จะให้ความร่วมมือสานพลังในการดําเนิน
งาน และนําองค์ความรู้ซึ่งเป็นต้นทุนน้ําดี
ของ สช .ไปปรับใช้ พัฒนาต่อยอด 
และร่วมสร้างสังคมสุขภาวะไปด้วยกัน

”

๖๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ่านเพ่ิมเติม



ณ ศตวรรษที่ ๒๑ เสนเขตแบงพรมแดนแตละ
ประเทศหดแคบลง จากการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากข้ึน 
คนหลากหลายอาชีพจึงเดินทางขามวัฒนธรรมและสังคม 
เพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้น

 เช นเดียวกับเรื่องของนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ ที่ตองการองคความรูใหมๆ ที่มาจากการแลกเปลี่ยน
แนวความคิด ทฤษฎี การปฏิบัติ และผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
จากทั่วโลก และสนับสนุนการสรางสุขภาวะใหประชาชน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว กลุมงานความรวม
มือระหวางประเทศ (กป.) จึงไดตั้งขึ้นเพ่ือภารกิจสําคัญ
ในการแสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข ายต างประเทศ 
ผานแนวคิด ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (Health in All 
Policies – HiAP) และ กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวม ไดดําเนินการภายใต ยุทธศาสตรเสริมพลัง
เครือขายการขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวมบนพื้นฐานทางปญญา (4PW) และ ยุทธศาสตร
สรางพลังขอมูล ความรู และปญญา 

กป.ไดดาํเนินงานเพ่ือใหเกดิการหนุนนาํภาคีเครือขาย
ผาน ๔ กิจกรรมสําคัญ คือ (๑) สราง เผยแพร และ
ถายทอดขอมูลและองคความรู (๒) พัฒนาความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายตางประเทศ (๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือขาย และ (๔) พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
จากความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยผลงานหลักที่ เ กิด
ขึ้นนั้น มีทั้งเผยแพรสื่อความรู 
ในรูปแบบหนังสือหรือบทความ 
เ ช  น  ห นั ง สื อ เ รื่ อ ง  T h e 
triangle that moves the 
mountain : nine years of 
Thailand’s National Health 
Assembly (๒๐๐๘-๒๐๑๖) 
แ ล ะ  P r o g r e s s i n g  t h e 

Sustainable Development Goals through Health 
in All Policies: Case studies from around the world

และได รับเชิญเป น วิทยากร  และนําต นแบบ
การพัฒนาของ สช.ไปนําเสนอในการประชุมนานาชาติ 
เช น  การประชุมคู ขนานระหว างสมัชชาอนามัยโลก 
สมยัท่ี ๗๑, การประชุม The 4th Global Forum on Human 
Resource for Health อีกทั้งยังมีภาคีเครือขายตางชาติ
มาเรียนรูดูงานที่ สช. ไดแก ผูแทนจากสหพันธสาธารณรัฐ
เอธโิอเปย และคณะผูแทนจาก UN Inter-Agency Task Force 
on NCDs และมีภาคีเครือขายตางชาติเขารวมงานสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐ ไดแก ผูแทนจากสํานักงานใหญ

แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ ฉบับ “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

๖๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข
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The triangle that 
moves the mountain: 
nine years of Thailand’s 
National Health Assembly
(2008-2016)

องคการอนามัยโลก สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน และสาธารณรัฐตูนิเซีย นอกจากน้ี สช. ไดเชิญ 
Prof. Ilona Kickbusch ผู ทรงอิทธิพลดานสุขภาพโลก
เปนองคปาฐกภายในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติดวย

กป . ได พัฒนาความร วมมือกับภาคี เครือข  าย
ตางประเทศ เชน การเปนเจาภาพจัดประชุม Global 
Network for Health in All Policies (GNHiAP) และรวมกบั
เครือขายจัดการประชุมคูขนานในสมัชชาองคการอนามัยโลก 
เรื่อง HiAP - A strategic function of public health and 
UHC

นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับสาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน จัดประชุมคูขนานในสมัชชาอนามัยโลกอีกเชนกัน 
ในหัวขอเรื่อง People’s Voice and Social Participation: 
Keyroles and Contribution to UHC 

ไมใชแคเพยีงระดบัโลกเทานัน้ แต กป.ยงัเดนิหนางาน
ความรวมมอืระดบัภมูภิาคดวย ไดแก ความรวมมอืกบัธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank/
ADB) เพือ่สรางความเขมแขง็ใหกบัเครือ่งมอื Health Impact 
Assessment/HIA ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาศักยภาพบุคลากร สช.
และภาคีเครือข าย ดวยการส งผู แทนเข าร วมประชุม

นานาชาติ เชน การประชุม International Conference 
on Public Health Among Greater Mekong Sub-
Regional Countries (PH-GMS) ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา และ Prince Mahidol Award Conference 
(PMAC) การอบรมหลักสูตรการเสนอผลงาน และการพูด
เพื่อการประชุมเปนภาษาอังกฤษของกระทรวงการตาง
ประเทศ การดูงานเร่ืองสิทธิดานสุขภาพและการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไตหวัน เปนตน

๗๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



แผนงานบริหารจัดการ

อ่านเพ่ิมเติม



การดําเนินการรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร 
ให ประสบผลสํา เร็จ  ป จจัยสํ าคัญประการหน่ึง  คือ
การบรหิารจดัการบคุลากรเชิงกลยุทธ ทัง้ การจดัการกาํลงัคน
ในการทํางานใหเหมาะสม (Put the Right Man On 
the Right Job) ตามโครงสรางบริหารองคกร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถ (Competency) 
ในการทํางานรองรับภารกิจเพ่ือใหมั่นใจวายุทธศาสตรของ 
สช. จะมกีาํลังคนทีม่คีวามพรอมทัง้เชงิปรมิาณ (Quantity) 
และ ความสามารถในการทํางาน (Capacity) ภายใต
บรรยากาศการทํางานในองคกรที่สนับสนุนการทํางาน 
รวมทัง้ระบบสวสัดกิารทีส่รางขวญัและกาํลงัใจใหกบัพนกังาน
ในทุกระดับ

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุมงานทรัพยากร
บุคคล (กบ.) ไดดําเนิน “โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการบุคลากรเชิงรกุ” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพและ
จดัการความรูบคุลากร สช.” โดยการมสีวนรวมจากบุคลากร
ภายใน สช.ทกุระดับ และ มกีารต้ังกลุมแกนประสานงานพัฒนา
และรณรงคกิจกรรมตางๆ จนเกิดผลลัพธสําคัญหลายดาน

ภายใต โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบคุลากร
เชิงรุก มีผลการดําเนินงานสําคัญ เชน มีระบบการวางแผน
พัฒนาบุคลากรรายสํานัก People Plan ที่เนนการประเมิน

ศักยภาพบุคลากรและเนนการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
ของบุคลากร  การทบทวนรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ทีเ่หมาะสม การจัดทาํ Job Description ของทุกตาํแหนงงานให
ทันสมัยเพื่อใชอางอิงในการมอบหมายงาน การศกึษาทบทวน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ สช. รวมไปถึงการศึกษา
พัฒนาสิทธิประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการของพนักงาน สช. 
โดย คบ.มีมติเห็นชอบและไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติแลว

นอกจากนี้  ยั งมี การรณรงค ค  านิ ยมองค กร 
SOCIAL เพื่อทํากิจกรรมขับเคล่ือนและส่ือสารคานิยม
องค กรอย างต อเนื่อง อีกทั้ งยังได จัดทํา “ธรรมนูญ
คนสุชน” เพ่ือใชเปนกรอบทิศทาง แนวทางการทํางาน 
และการอยู ร วมกันของคนสุชน โดยมุ งหวังให  เกิด

แผนงานบริหารจัดการ

“คน” ฟนัเฟอืงสําคัญของการพัฒนาองค์กร

๗๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



การพัฒนาองคกรในทุกมิติสอดคลองคานิยม SOCIAL 
ที่คนสุชนยึดมั่นรวมกัน

ในสวนของโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการ
ความรูบคุลากร สช. มผีลการดาํเนนิงานสาํคญั เชน การพฒันา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเรียนรูภารกิจและการบริหารจัดการ
องคกร การจัดกิจกรรมวันแหงการจัดการความรู KM DAY 
ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอผลงานการเรียนรูและพัฒนา
ปรับปรุงมุงสูนวัตกรรม การจัด กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
ภายในองคกรเปนประจําทุกเดือน โดยมีหัวขอที่หลากหลาย 
เชน

» การคดิเชงิยทุธศาสตรในทีป่ระชุมพนักงานเพือ่เรยีนรู
รวมกันในการคิดและบริหารงานเชิงยุทธศาสตร

» การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ือง 
Google Form และ QR code

» กระบวนทัศนใหมในการเสริมศกัยภาพภาคีเครอืขาย 
: กรณีศึกษาทฤษฎีการสงเสริมพลเมืองแหงทศวรรษ
ที่ ๒๑

» การพัฒนางานวิชาการ “การพัฒนาองคประกอบ 

บทบาท คมส.ที่มีผลตอการขับเคล่ือนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ”

» ทักษะการทํางานของกลุมนักบริหารจัดการอาวุโส 
และกิจกรรมสัมพันธเพื่อสรางมิติดานการทํางาน
รวมกันของกลุมนักบริหารจัดการทุกสํานัก ในการ
ประชุมนักบริหารจัดการของสํานักงาน

กิจกรรมอบรมภายในองคกร ไดแก

» การประเมินผลแผนงานโครงการในพ้ืนที่

» ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

» การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม

» การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเข ารับการ
อบรมภายนอก เชน หลักสูตรวิถีกระบวนกรวิถีแหงการ
ฝกตนเพื่อสรางการตื่นรู  และหลักสูตรเทคนิคการเจรจา
ตอรองดวยหลัก NLP เพื่อใหมีความเช่ียวชาญในสาขางานท่ี
รับผิดชอบ

๗๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



เมือ่ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
โดย นพ.พลเดช ปนประทปี เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ วาง “ธงนาํ” มุงสูการเปน “องคกรประสิทธภิาพสูง
และมีธรรมาภิบาล”

สํานักอํานวยการ (สอ.) ในฐานะหนวยงานหลัก
ที่ขับเคล่ือนเรื่องดังกลาว จึงหยิบธงนํานี้แปรเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาองคกร และจัดทําเปน โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ภายใต โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวม ซึ่งเปนไปตามกรอบยุทธศาสตร แผนงานหลัก
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๓ ป 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ดังนั้น การประสานความรวมมือ และการรวมแรง
ร วมใจอย างเข มแข็งภายในองค กร จึงเป นสิ่ งที่ สอ .
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งนอกเหนือจากการสราง
ความพึงพอใจใหกับภาคีเครือขายแลว การบรรลุตัวชี้วัด
ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน 
(กพม.) ก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองทําใหเกิดผลลัพธอยางเปน
ที่ประจักษเชนกัน 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอ.ไดขับเคลื่อน
งานอยางหลากหลาย จนปรากฏผลเปนรูปธรรมความสําเร็จ

ที่จับตองไดอยางนอย ๖ ภารกิจสําคัญ ไดแก การพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
จัดประชุมคณะทํางานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
จัด ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ สช. ประจําป ๒๕๖๑ 

ทั้งหมด นํามาสูการจัดทําคูมือบริหารความเส่ียง 
สช. ประจําป ๒๕๖๑ การจัดทําแผนการควบคุมภายใน สช. 
ประจําป ๒๕๖๑ การจัดทาํรายงานแบบประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) ระดับหนวยงานยอย

รวมทั้งมีการจัดทํารายงานแบบประเมินผลและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ระดับหนวยงาน
ยอย การจัดทํารายงานการประเมินองคประกอบของการ
ควบคมุภายใน (แบบ ปค.๔) การจดัทาํรายงานการประเมนิผล

แผนงานบริหารจัดการ

๖ ภารกิจสําคัญ 
“มุง่สูอ่งคก์รประสทิธิภาพสงู-มธีรรมาภบิาล”

“ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่ วยงานของรัฐ  ( Integr i ty and 
Transparency Assessment : ITA) 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะ ท่ี  ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สช. ได้คะแนน ITA (ถ่วงน้ําหนัก) เท่ากับ 
๘๕ .๔๗ หรืออยู่ใน “ระดับสูงมาก”

”

๗๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) และ การจัดทํารายงาน
วิเคราะหการบริหารความเสี่ยง

นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ สช. ไดคะแนน ITA (ถวงน้ําหนัก) 
เทากับ ๘๕.๔๗ หรืออยูใน “ระดับสูงมาก”

สาํหรับดชันทีีใ่ชในการประเมินมดีวยกัน ๕ ขอ ไดแก 
ดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีความปลอด
การทุจรติในการปฏิบตังิาน ดชันวีฒันธรรมคุณธรรมในองคกร 
และดัชนีคุณธรรมในการทํางานในหนวยงาน

ขณะที่ งานในสวนการปรับปรุงระบบ คูมือ แนวทาง
ดานการเงิน พัสดุ งบประมาณ และสารบรรณ ไดแตงต้ัง 
“คณะทํางานปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติและคู มือที่เกี่ยวของกับ
การบริหารกิจการของ สช .” จนเกิดผลรูปธรรมเปน 
รางกฎ - ระเบียบ - ประกาศสําคัญจํานวน ๔ ฉบับ

นอกจากน้ียังมี โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและการรับรูและความคิดเห็นตอบทบาท
ของ สช. ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สช. รวมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) ออกแบบสํารวจประเมิน
ความพึงพอใจฯ ของผูรับบริการ ภาคีเครือขาย สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป และสงใหกลุมเปาหมายกวา ๑,๕๐๐ 
ชุด รวมประเมิน โดยพบวาความพึงใจของผูรับบริการอยูที่ 
รอยละ ๘๐.๙ 

ในสวนของการบริหารจัดการ งานสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ คร้ังที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ 
จ .นนทบุรี  สอ . ให การสนับสนุนในส  วน ท่ี เ ก่ียวข อง
จนงานประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคไปไดดวยดี

สุดทายคือ การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โดย
ไดจัดจางผูตรวจสอบภายใน จัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับ
ใบอนุญาต เพ่ือตรวจสอบโครงการที่ สช.ใหการสนับสนุน
ในระดบัพืน้ท่ี และมกีารตรวจสอบจากภายนอกโดย สาํนกังาน
การตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) ซึง่ขอเสนอแนะอนัเปนประโยชน
ตางๆ ที่ไดรับมานั้น ทาง สอ.พรอมนําไปปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานในปถัดไป

จึงมั่นใจไดวาธงนํา “สช.มุงสูองคกรประสิทธิภาพ
สูงและมีธรรมาภิบาล” ไดเกิดขึ้นแลว และหวังใหเกิด
ความยั่งยืนสืบตอไป

๗๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนยสารสนเทศ
และขอมูลขาวสาร (ศสข.) สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดเริ่มจัดทํา แผนแมบทดานดิจิทัล
ฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) รวมถึง แผนปฏิบัติ
การเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานดิจิทัล
ขององคกร โดยใหความสําคัญในการสรางความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตรของ สช. รวมถึง
นโยบาย แผน ยุทธศาสตรระดับชาติ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะกรรมการข อมูลข าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่แตงต้ังขึ้น
เพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ และมาตรการ
แผนการดํ า เนินงานด  าน เทคโนโลยีดิ จิทั ลและอื่ นๆ 
ที่เก่ียวของ พรอมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
ที่วางไว

โดย ศสข. ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ ไดรายงาน
การศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) เรียบรอยแลว 
และจะได แผนแมบทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการฉบับ
สมบูรณที่สามารถนํามาใชประโยชนราวเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ในสวนของ การพัฒนาองคกรเปน Digital Office 
นั้น สช.ไดผลักดันการใชและปรับปรุงเสริมศักยภาพ
ระบบ e-Office อยางตอเนื่อง สงผลใหบุคลากรของ สช. 
สามารถใชระบบ e-Office ในการบริหารและติดตาม
งานงบประมาณ การเงินการบัญชีไดเองอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดความซ้ําซอนในการทํางาน รวมท้ัง 
ระบบปฏิทินนัดหมายสวนกลาง และระบบ e-Meeting 
ซึ่ ง เป นระบบที่ช  วยสนับสนุนการบริหารการประชุม 
และงานสารบรรณ การลา การจองหองประชุมของ สช. 
ไดเปลี่ยนมาใชงานดวยระบบดิจิทัล ๑๐๐% แลวเชนกัน

แผนงานบริหารจัดการ

ขบัเคลือ่นงานอยา่งกา้วทนัโลก
ด้วย “Digital Office”

๗๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ในสวนของ “แผนงานบริหารจัดการ” นั้น สํานัก
นโยบายยทุธศาสตรและประเมนิผล (สย.) ซึง่ดาํเนนิโครงการ 
๒ โครงการ ไดแก โครงการพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผล
การดําเนินงานของสํานักงาน ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เปาหมาย ทั้งการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน
ของสํานักงาน การประเมินกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ 
ตลอดจนการทําแผนพัฒนาองค กรและบุคลากรของ
องคกรมหาชนแบบกาวกระโดด เพื่อไปสู สช. ๔.๐ ภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๔

อีกหน่ึงโครงการคือ โครงการบริหารแผนงาน
งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
ที่สอดคลองกับแผนงานหลักฯ ซึ่งมีทั้งแผนการดําเนินงาน 
แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ คบ.พิจารณาอนุมัติประมาณสนับสนุน
การดาํเนนิงานโครงการทัง้สิน้ ๓๔๐.๘๖ ลานบาท และแผนงานฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสํานักงบประมาณ
ไดพิจารณาจัดสรรงบมาทั้งสิ้น ๒๐๒.๘๕ ลานบาท 

ภายใตโครงการเดียวกันนี้ ยังมีการศึกษาวิเคราะห
ตนทุนตอหนวย จนเกิดเปนรูปธรรมคือ (ราง) รายงาน

ฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิเคราะหตนทุนตอกิจกรรม
กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จากการสนับสนุน
ทุนแกมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ

แผนงานบริหารจัดการ

แผนงานและงบประมาณ
จดุเริม่ตน้ของความสําเร็จ

๗๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก



 » วิสัยทัศน์
 » พันธกิจ
 » ยุทธศาสตร์
 » เป้าหมายการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 » โครงสร้างการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » รายนามคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 » รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » รายนามคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 » บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 » รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 » รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 » รายการสื่อที่ผลิต

เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

รายงานสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายนามคณะกรรมการและบุคลากร



เกีย่วกบัสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผลการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงานหลักฉบับท่ี ๓ รองรับการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

อ่านเพ่ิมเติมอ่านเพ่ิมเติม



พันธกิจ

วิสัยทัศน์

๘๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



ยุทธศาสตร์

๘๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



เป้าหมายการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

“สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยสังคม”

นอกจากเปาหมายการสงเสริมและสนับสนุน “ระบบสุขภาพภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส วนร วม”  ตามแผนงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ (สช . )  ฉบับที่ ๓ 
พ .ศ .  ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  ที่อาศัยภารกิจคือการสานพลัง  เพื่อสร างสรรค   กระบวนนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมบนฐานทางปญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW) ใหเกิดข้ึน
ในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ทุกวงการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สช.ไดกําหนดเปา
หมายเพ่ิมเติม เพือ่ขบัเคล่ือนขบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีสวนรวม ๔ ประการ ไดแก

(๑) ผนึกพลัง “ศปจ. กขป. ศูนยภาค” และกลไก
พนัธมติรในพ้ืนที่ทุกภาคี เพื่อสรางความเปนเอกภาพ สราง
ผลงานรปูธรรม และพฒันาซอฟทพาวเวอรใหกบัภาคพลเมือง

(๒) บูรณาการ “พลัง 4ส. 1ก.” เพื่อขับเคล่ือน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
โดยใชสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คสช. และ กขป. เปนชองทาง
และเปนฐานสง 

(๓ )  ชูประเด็น “สังคมเข มแข็ง-ปฏิรูปยั่งยืน” 
เพ่ือเขารวมขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ดวยยุทธศาสตรสงัคม
เขมแข็งและกระบวนการท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางมีคณุภาพ

(๔) นาํพาองคกรไปใหถงึจดุหมาย “สช.อบอุน องคกร
ทนัสมยั” เพื่อสรางเสริมบรรยากาศงานไดผล-คนเปนสุข

นอกจากน้ี ยงักาํหนดเปาหมายพัฒนาองคกรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการดําเนินงาน ๖ ประการ 

(๑) สรางผลงานธงแดง

(๒) แสดงสมรรถนะองคกร

(๓) หนุนนําภาคีเครือขาย

(๔) ขยายพลังขอมูลขาวสาร

(๕) ยกระดบัสมชัชาสขุภาพใหเปนเครือ่งมอืแหงชาติ

(๖) ปฏิรูประบบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

อ่านเพ่ิมเติม

๘๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



โครงสร้างการบริหาร สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๘๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



รายนามคณะกรรมการและบุคลากร



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ประธานกรรมการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ประธานกรรมการ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ปจจุบัน

๓. ศ.คลนิกิเกยีรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(รองประธานกรรมการ)

๔. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ปจจุบัน

๖. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๗. นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ปจจุบัน

๘. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๙. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๑. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ 
ผูแทนแพทยสภา

๑๒. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ผูแทนทันตแพทยสภา

๑๓. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ผูแทนเภสัชกรรม

๑๔. รศ.ทัศนา บุญทอง
ผูแทนนายกสภาการพยาบาล 

๑๕. กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
ผูแทนสภากายภาพบําบัด 

๑๖. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย

๑๗. นพ.พิเชฐ บัญญัติ
ผูแทนสภาการแพทยแผนไทย

๑๘. รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
ผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน

๑๙. นางสุภาวดี นวลมณี
ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ

๒๐. ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร 
และนิติศาสตร

๒๑. ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมการบริหาร เศรษฐศาสตร 
และการตางประเทศ

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑

๘๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๒๒. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมธุรกิจ

๒๓. นายมานิจ สุขสมจิตร
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒๔. นางปรีดา คงแป้น
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมพัฒนาประชาชนกลุมเปา
หมายเฉพาะ

๒๕. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมการพัฒนาสังคมและชุมชน
ทองถิ่น

๒๖. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

๒๗. นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ 
ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด

๒๘. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ผูแทนเทศบาล

๒๙. นายประสพโชค นิ่มเรือง
ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล

๓๐. ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๑

๓๑. ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๒

๓๒. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๓

๓๓. ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๔

๓๔. นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๕

๓๕. นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๖

๓๖. นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๗

๓๗. จ.อ.วีระพล เจริญธรรม 
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๘

๓๘. นายสมคิด สิริวัฒนากุล
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๙

๓๙. นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๑๐

๔๐. นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๑๑

๔๑. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๑๒

๔๒. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผูแทนองคการภาคเอกชน เขต ๑๓

๔๓. นพ.พลเดช ป่ินประทีป
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗

๓๑

๒๘

๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕

๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒

๔๓

รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๘๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑

๔

๗

๒

๕

๘

๓

๖

๙

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

ประธานกรรมการบริหาร

๒. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

กรรมการบริหารที่มาจาก
กระทรวงสาธารณสุข

๓. นางสุวรรณี คํามั่น

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานนโยบายและยุทธศาสตร
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๔. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานนโยบายและยุทธศาสตร
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ปจจุบัน

๕. ศ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานบริหาร

๖. นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานสื่อสารมวลชน

๗. นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม

๘. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการบรหิารทีม่าจากผูทรงคณุวฒุิ
ดานสุขภาพ

๙. นพ.พลเดช ป่ินประทีป

กรรมการบริหารและเลขานุการ

๘๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑. นพ.พลเดช ป่ินประทีป
เลขาธิการ

๒. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ

๓. น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ

๔. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ

๕. นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ

๑. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
ที่ปรึกษา สช.

๒. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา สช.

ผู้บริหาร

ที่ปรึกษา

๑

๑ ๒

๒๔ ๓ ๕

๘๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สํานักพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี (สพ.)

๑. นายนิติธร ธนธัญญา
๒. น.ส.สิริกร เค้าภูไทย
๓. นายทรงพล ตุละทา
๔. น.ส.ศิริธร อรไชย
๕. นายบัณฑิต มั่นคง
๖. นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์
๗. น.ส.สุภาภรณ์ ดํารงพันธ์
๘. น.ส.ชญาดา เธียรวิบูล

๙. น.ส.สุนันทา ปินะทาโน
๑๐. น.ส.พฤกษา สินลือนาม
๑๑. น.ส.ปรานอม โอสาร
๑๒. น.ส.รัมภาพรรษ์ จังจริง
๑๓. น.ส.นภาพร แจ่มทับทิม
๑๔. น.ส.บุณยวรีย์ หงษ์ทอง
๑๕. นางนันทิยา ลิ่วลักษณ์
๑๖. น.ส.สายใจ ปัสตัน

๑๗. น.ส.ฐปพร เกษกําจร
๑๘. น.ส.อภิลภัสร์ เดชกมล
๑๙. น.ส.ปาริชาติ มากแก้ว
๒๐. น.ส.ณัชฎาภรณ์ สุริยะพรหม

๑. น.ส.ปนัดดา ขาวสะอาด 
๒. น.ส. ชลิดา มีสมวัฒน์ 
๓. น.ส.ผุสดี อํานวยชัย 
๔. นายชัชวาลย์ สําเภาเจริญ 
๕. นายเรวัตร การธนะศาษฐ์ 
๖. นางอําพร จันทจร 
๗. น.ส.อัญชลี เกตุกราย 
๘. น.ส.ปุณณภา กองวิสัยสุข 

๙. นายนพพร แย้มพร้อม 
๑๐. น.ส.วันวิสา มะลิเงิน 
๑๑. น.ส.จุฑาทิพ เดชผดุง 
๑๒. น.ส.สุวรรณา สมเจริญศิลป์ 
๑๓. น.ส.เพ็ญทิพย์ ธนวิจิตร์ 
๑๔. น.ส.สนทยา ทิมเรือง 
๑๕. น.ส.กรรณิกา ดีใจ 
๑๖. นางสุกัลยา พุ่มระย้า 

๑๗. น.ส.ภาวิณี คําเมืองลือ 
๑๘. น.ส.นวินดา จัดหงษา 
๑๙. น.ส.กรกนก ตันตระกูล 
๒๐. นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ 
๒๑. น.ส.ภาณุจรัส ชื่นจิตต์ 
๒๒. น.ส.พัฒน์จิศุวา จงธนสุขศรี 
๒๓. น.ส.นิสา เนียมสําราญ

สํานักอํานวยการ (สอ.)

๙๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)

สํานักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.)

๑. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๒. นางจุฑามาศ โมฬี
๓. นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
๔. น.ส.กนกวรรณ รับพรดี
๕. นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน
๖. น.ส.วันวิสา แสงทิม

๗. น.ส.แคทรียา การาม
๘. น.ส.รัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์
๙. นายจักรรินทร์ สีมา
๑๐. น.ส.ศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี
๑๑. น.ส.ธัญญาภรณ์ บุญแสน
๑๒. น.ส.ธินดารัตน์ เคลิ้มกระโทก

๑. น.ส.ทิพิชา โปษยานนท์
๒. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๓. น.ส.นงลักษณ์ ยอดมงคล
๔. น.ส.วิไลวรรณ สิริสุทธิ์
๕. น.ส.นภินทร ศิริไทย
๖. นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
๗. น.ส.ชลาลัย จันทวดี
๘. นางภัคคนันทน์ ทองเหลืองสุข

กลุ่มงานส่ือสารสังคม (กส.)

๑. น.ส.นันทพร เตชะประเสริฐสกุล
๒. นายสุรชัย กลั่นวารี
๓. น.ส.นันญณัฏฐ ถุงปัญญา
๔. น.ส.ธนวรรณ กรินทร์
๕. นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล
๖. นายพรมประสิทธ์ิ ธรรมกรณ์

๙๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สํานักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กทม. (ศ.กทม.)

๑. น.ส.ฐิติพร คหัฎฐา
๒. น.ส.รัตนา เอิบกิ่ง

๓. น.ส.ฐิติมา สุวัตถิ
๔. น.ส.สุนันทา ปินะทาโน

สํานักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)

๑. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๒. นายจารึก ไชยรักษ์
๓. น.ส.วริฎฐา แก้วเกตุ
๔. น.ส.กชพร นิลปักษ์

๕. น.ส.ช่อฉัตร สุนทรพะลิน
๖. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพ้ิง
๗. น.ส.เกศริน ยศภัทรไพศาล
๘. นายภัทรพงศ์ ไชยโชค

๙๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



สํานักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.)

๑. นางนาตยา พรหมทอง
๒. นายเตชิต ชาวบางพรหม
๓. น.ส.ณัฐกา สงวนวงษ์

๔. น.ส.พรทิพย์ เช้ืองาม
๕. น.ส.สุวิชา ทวีสุข
๖. นางวันเพ็ญ ทินนา

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กป.)

๑. น.ส.ณนุต มธุรพจน์
๒. น.ส.ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
๓. น.ส.อรนิต อรไชย

๙๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



 ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.)

๑. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒. น.ส.สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๓. น.ส.ศศิใส แสงสัตตรัตน์

๔. น.ส.จิราภรณ์ รัตนโสภา
๕. น.ส.อรทัย ศรีไชยอินทร์
๖. น.ส.ปิยะดา ปริกัมศีล

๙๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.)

๑. นายสัณหกิจ รัตนกุล
๒. น.ส.ปรางทิพย์ เนตรน้อย
๓. น.ส.รัตติกาล มหาชล

๙๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข







รายงานสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



 » รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 » รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 » รายการส่ือที่ผลิต



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน



๑๐๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๒ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๐๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑



๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ที่ปรึกษา
๑.๑   ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๑.๒   นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑.๓   นางทิพยรัตน นพลดารมย
๑.๔   นายศุภกิจ ศิริลักษณ
๑.๕   นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๑.๖   นายอําพล จินดาวัฒนะ

กรรมการ
๑.๗    นายกิจจา เรืองไทย       ประธานกรรมการ
๑.๘    รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท       รองประธานกรรมการ
๑.๙    นายชาญวิทย วสันตธนารัตน      รองประธานกรรมการ
๑.๑๐   นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร       รองประธานกรรมการ
๑.๑๑   นางภารนี สวัสดิรักษ       รองประธานกรรมการ
๑.๑๒   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
๑.๑๓   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรรมการ
๑.๑๔   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   กรรมการ
๑.๑๕   ปลัดกระทรวงมหาดไทย       กรรมการ
๑.๑๖   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ
๑.๑๗   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  กรรมการ
๑.๑๘   เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   กรรมการ
๑.๑๙   ประธานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน   กรรมการ
๑.๒๐   นายกสภากายภาพบําบัด      กรรมการ
๑.๒๑   นายกสภาการพยาบาล       กรรมการ
๑.๒๒   ประธานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย     กรรมการ
๑.๒๓   พระครูพิพิธสุตาทร (บุญชวย สิรินธโร)     กรรมการ
๑.๒๔   ศ. ร.อ.วณิชา ชื่นกองแกว      กรรมการ
๑.๒๕   ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ      กรรมการ
๑.๒๖   ผศ.ภูดิท เตชาติวัฒน       กรรมการ
๑.๒๘   นายชวินทร ศิรินาค       กรรมการ
๑.๒๙   นายพีธากร ศรีบุตรวงศ       กรรมการ
๑.๓๐   นายไพบูลย ชวงทอง       กรรมการ
๑.๓๑   นางวณี ปนประทีป       กรรมการ
๑.๓๒   นายสุธี ฮั่นตระกูล       กรรมการ
๑.๓๓   นายสุธีร รัตนะมงคลกุล       กรรมการ
๑.๓๔   น.ส.สุภาภรณ สงคประชา      กรรมการ
๑.๓๕   นางสุวณี สมาธิ        กรรมการ
๑.๓๖   นางสุวรรณี ยุธานุสรณ       กรรมการ
๑.๓๗   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ    กรรมการและเลขานุการ

๑๐๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑.๓๘   ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี       ผูชวยเลขานุการ
๑.๓๙   น.ส.ทิพิชา โปษยานนท       ผูชวยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสํานักงานคณะ 
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนคนเดิมที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามมาตรา ๓๗ (๓)

๒.๑   นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา      ประธานอนุกรรมการ
๒.๒   นายประสพโซค นิ่มเร่ือง        อนุกรรมการ
๒.๓   นายวรวิทย กิตติวงศสุนทร      อนุกรรมการ
๒.๔   นางปรีดา คงแปน        อนุกรรมการ
๒.๕   จ.อ.วีระพล เจริญธรรม       อนุกรรมการ
๒.๖   นายพลเดช ปนประทีป       เลขานุการ

๓. กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนกรรมการคนเดิมท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามมาตรา ๓๗ (๓)

๓.๑   ประธานกรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากกรรมการ
๓.๒   กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 
๓.๓   กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๕ คน
๓.๔   เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
๕.๑   นายวิชัย โชควิวัฒน       ประธานกรรมการ
๕.๒   นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ      รองประธานกรรมการ
๕.๓   นายซอย สุขพินิจ        รองประธานกรรมการ
๕.๔   อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา      กรรมการ
๕.๕   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    กรรมการ
๕.๖   อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    กรรมการ
๕.๗   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     กรรมการ
๕.๘   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา     กรรมการ
๕.๙   เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     กรรมการ
๕.๑๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยสกลนคร    กรรมการ
๕.๑๑ ผูอํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ   กรรมการ
        เกษตรกรรมย่ังยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕.๑๒ นายกสภาการแพทยแผนไทย      กรรมการ
๕.๑๓ นายกสมาคมผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย   กรรมการ
        คนตาบอดในประเทศไทย
๕.๑๔ คณบดีคณะแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก     กรรมการ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕.๑๕ หัวหนาสถานการแพทยแผนไทยประยุกต     กรรมการ
        คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๕.๑๖ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท       กรรมการ
๕.๑๗ รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท      กรรมการ

๑๑๐ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๕.๑๘   ผศ.สําลี ใจดี       กรรมการ
๕.๑๙   นายชัยพฤกษ คอมศิรินทร     กรรมการ
๕.๒๐   น.ส.ดลิชา ชั่งสิริพร       กรรมการ
๕.๒๑   น.ส.เบญจวรรณ บัวขวัญ     กรรมการ
๕.๒๒   นายประพจน เภตรากาศ     กรรมการ
๕.๒๓   นายเปรม ชินวันทนานนท     กรรมการ
๕.๒๔   น.ส.พยอม ดีนอย      กรรมการ
๕.๒๕   นางเย็นจิตร เตซะดํารงสิน      กรรมการ
๕.๒๖   นายสันติสุข โสภณศิริ      กรรมการ
๕.๒๗   นางอุษา กลิ่นหอม      กรรมการ
๕.๒๘   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ   กรรมการเลขานุการ
๕.๒๙   เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๕.๓๐   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ
         กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๑๑๑พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



รายการส่ือที่ผลิต



๑. ๑๐ ป HIA การพัฒนาและขับเคลื่อน
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

๒. The Triangle that moves the mountain 
nine years of Thailand National Health 
Assemble

๓. กระบวนการนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานทางปญญา
ภาคเหนือ 4PW-NORTH

๔. กาย จิต สุข ธรรมนูญผูสูงอายุ ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

๕. เจริญวัย แข็งแรง
๖. ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขในยุคปจจุบัน
๗. ธรรมนูญผีมอญ พุทธศักราช ๒๕๖๑
๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปาหุง อ.พาน จ.เชียงราย
๑๑. ธรรมนูญสุขภาพความปลอดภัยในเด็ก

และเยาวชน ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย
๑๒. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช 

๒๕๖๐

๑๓. บทเรียนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
๑๔. บานสุดทายของชีวิต มุมมองเชิงสังคมวิทยา

ตอการบริบาลฯ
๑๕. ปรากฏการณ ตูน บอดี้สแลม
๑๖. แผนท่ีชุมชน เสนทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

(แบบมีสวนรวม) ระดับพื้นที่
๑๗. ภารกิจและทิศทาง ๒๕๖๑ : สช.กับขบวนการชุมชน

ทองถิ่นและประชาสังคม
๑๘. มตสิมชัชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙. ยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง
๒๐. รายงานประจําป ๒๕๖๐
๒๑. รายงานสุขภาพคนไทย ป ๒๕๖๑
๒๒. สรุปสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยความม่ันคง

ทางสุขภาวะคนใต
๒๓. สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ ศาสนา

และความเปนมนุษย
๒๔. อยูหลี กิ๋นหวาน ธรรมนูญสุขภาพ 

ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

๑. บทความในหนังสือพิมพ อปท. นิวส (รายปกษ)
๒. แผนพับ มาตรา ๑๒ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. แผนพับ ทํางานใหญ ใหสนุก
๔. แผนพบั แนวทางกระบวนการหาฉันทมตใินการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. แผนพับ แนะนําสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ (ภาษาอังกฤษ)

๖. แผนพับ รูจักสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ

๗. สมุดบันทึก ป ๒๕๖๑
๘. สานพลัง ปฏิรูปสุขภาพ ฉบับเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐ 

และ ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๑

หนังสือ

ส่ือส่ิงพิมพ์

๑๑๓พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑. Infographic E-Sports
๒. Infographic โคดคําพูดบุคคลในงานตางๆ เชน การ

ประชุม คสช. 
๓. Infographic ทันตกรรม
๔. Infographic ธรรมนูญสุขภาพเอราวัณ

๕. Infographic พื้นที่สาธารณะ 
๖. Infographic มะเร็งลําไสใหญ
๗. Infographic มาตรา ๑๒
๘. Infographic รูเทาทันดานสุขภาพ

๑. ภาพยนตรสั้น “ความสุขครั้งสุดทาย”
๒. รายการโทรทัศน  “ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน” 

เฟส ๒ 
 » ตอนที่ ๑ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ
 » ตอนที่ ๒ สิทธิการตายตามธรรมชาติ
 » ตอนที่ ๓ ธรรมนูญสุขภาพเอราวัณ
 » ตอนที่ ๔ อยูไดแมภัย (พิบัติ) มา
 » ตอนที่ ๕ ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุวัดหัวฝาย
 » ตอนที่ ๖ อาหารปลอดภัยในยโสธร
 » ตอนที่ ๗ โรคที่ (ไม) มีคนเหลียวแล
 » ตอนที่ ๘ การจัดการภัยพิบัติลุมนํ้าหลังสวน
 » ตอนที่ ๙ อุบัติเหตุทางถนนเปนศูนยไดที่

รอยเอ็ด
 » ตอนที่ ๑๐ โรงเรียนชาวนา
 » ตอนที่ ๑๑ ธรรมนูญผีมอญ
 » ตอนที่ ๑๒ ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท

๓. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “๑๐ ป พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ”

๔. วีดิทัศนประมวลภาพการรับฟงความคิดเห็นทาง
อากาศ ตอการพัฒนาประเด็น “E-Sports: Social 
Responsibility for Child Health”

๕. วีดิทัศนแนะนําการเขารวมการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐

๖. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “๑๐ ป พ.ร.บ.สุขภาพแหง
ชาติ สูสังคมสุขภาวะ”

๗. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “Public Space We Can! : 
พื้นที่สาธารณะเราสรางได!”

๘. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “กระบวนการและการขับ
เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ”

๙. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “การสงเสริมใหคนไทย
ทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” ในองคกร สช.

๑๐. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “เกษตรกรกับสารทดแทน”
๑๑. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “ความสําคัญของธรรมนูญ

สุขภาพพระสงฆที่สงผลตอฆราวาส?”
๑๒. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ

แหงชาติ” 
๑๓. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “แนวทางการส่ือสารทําความ

เขาใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมูพระสงฆ”
๑๔. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “พระสงฆสวนใหญ เปนโรค

อะไร? และ สาเหตุเกิดจากอะไร?”
๑๕. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “รูจักและเขาใจ 4PW”

อินโฟกราฟกิ (Infographic)

วีดิทัศน์

๑๑๔ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑๖. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “รูจักสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ”

๑๗. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “รูเทาทันดานสุขภาพ 
(Health Literacy)”

๑๘. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “ไลฟสไตล รายจะตาย มะเร็ง
ลําไสใหญ ในมุมมองคนรุนใหม”

๑๙. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “สรางสุขท่ีปลายทาง”
๒๐. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “อาหารโรงเรียนเปล่ียนชุมชน

ได” 
๒๑. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “E-Sports เลนอยางไรไม

กระทบสุขภาวะ”
๒๒. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “พื้นที่สาธารณะ (Public 

Space)”
๒๓. วีดิทัศนประชาสัมพันธ “ไรออยอินทรีย ทําไดดี ทําได

จริง เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน”
๒๔. วีดิทัศนรับฟงความคิดเห็นทางอากาศ ตอการพัฒนา

ประเด็น “Health Literacy for NCDs”
๒๕. วีดิทัศนประมวลภาพการรับฟงความคิดเห็นทาง

อากาศ ตอการพัฒนาประเด็น “Public Space 
เขตเมือง”

๒๖. บันทึกภาพกิจกรรมและเสวนาตางๆ 
» ITH Conference ๒๐๑๗
» Public Space We Can! “พื้นที่สาธารณะเรา

สรางได”
» การแถลงขอเทจ็จรงิของสารพิษซึง่ควรจะตอง

แบนออกจากประเทศไทยโดยเร็วทัง้ พาราควอท 
ไกลโฟเสท คลอไพริฟอส  และประโยชนของ
เกษตรอินทรยีทีไ่รสารพษิซึง่สามารถทําไดอยาง
ประหยดัปลอดภยัรวดเรว็และสามารถไดผลผลติ
ไมตํา่กวาและยงัมากกวาการใชสารเคมพีษิ

» การแถลงขาวมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

» การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

» การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

» การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

» การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

» การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

» การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม 
คณะที่ ๑ พิจารณาระเบียบวาระ ชุมชนเปน
ศูนยกลางในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  

» การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ตอการพัฒนา
ประเด็นวาดวยความรอบรูดานสุขภาพเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(Health Literacy for NCDs)

» การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) ตอการพัฒนา
ประเด็นวาดวยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อ
สุขภาวะและพัฒนาอยางยั่งยืน : เขตเมือง

» การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) ตอการพัฒนา
ประเด็นวาดวยการพัฒนาระบบคุมครอง
ผูบริโภคทางทันตกรรม

๑๑๕พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



พัสดุ
๑. อารมโลโกแมเหล็ก สช.

» การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ตอการพัฒนา
ประเด็นวาดวยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อ
สุขภาวะและการพัฒนาอยางยั่งยืน : เขตเมือง

» การประชุมเพื่อรับฟงความเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ตอการพัฒนา
ประเด็นนโยบายสาธารณะฯ วาดวยความ
รับผิดชอบรวมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอรตตอ
สุขภาวะเด็ก (E-Sports : Social 
Responsibility for Child Health)

» การประชุมระดับชาติวาดวยการดื้อยาตาน
จุลชีพ ครั้งที่ ๑  Session IV : ทิศทางและ
บทบาทของสมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาสังคม เพื่อรวมแกปญหา AMR

» การประชุมวิชาการประจําป HA National 
Forum ครั้งที่ ๑๘ session : Hospice 
กับการรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาล

» การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐ 
(๒๐-๒๒ ธ.ค. ๖๐)

» การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) เรื่อง 
“มองไปขางหนา สุขภาพและสิ่งแวดลอมกับ 
ม.๕๘ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ มติ ๔.๓ การจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ มติ ๖.๒ เปาหมายในการปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารใน
โรงเรียน

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ หองประชุม ๓ มติ ๗.๓ การกําจัด
ปญหาพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอนํ้าดีใน
ประชาชน

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ มติ ๖.๗ การสรางความรวมมือของ
ทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว 
ของ คน สัตว สิ่งแวดลอม”

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ มติ ๗.๑ การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง

» การแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ หองประชุม ๔ มติ ๘.๒ ทบทวนมติฯ 
การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ

» การสัมมนาผูรูเห็นการปฏิรูประบบสุขภาพไทย 
“๒ ทศวรรษของพระราชบัญญัติสุขภาพแหง
ชาติ”

» การสัมมนาวิชาการ “การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง”

» การเสวนา “๑๐ ป สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
บทเรียน ความสําเร็จ และความทาทาย”

» การเสวนา “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
นวัตกรรมในการสรางสังคมสุขภาวะ”

๑๑๖ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



» การเสวนา กระบวนการศึกษาสาธารณะ 
(Population Consultation in the Policy 
Process)

» การเสวนา กระบวนเกมการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ (HIA)

» การเสวนา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
รองรับสังคมสูงวัย

» การเสวนา การผลักดัน พ.ร.บ.เขตคุมครองทาง
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ

» การเสวนา นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 
“สุขภาวะชาวสวนยาง”

» การเสวนา กาวยางที่ ๒ สูการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ

» การเสวนา คนรุนใหมกับการพัฒนาประเทศ
ภายใตแนวคิด เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา ผูใหญ
หนุน

» การเสวนา จาก 4P ไปสู Wisdom อยางไร?
» การเสวนา ทําเมืองใหสาธารณะ แลกเปลี่ยน

เรียนรูและรวมกําหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะ

» การเสวนา ทุกขเศราใตเงาเพศภาวะ : รากเหงา
ของภาวะซึมเศราในผูหญิงและการบําบัดท่ี
ยั่งยืน

» การเสวนา บริการถึงบานดวยใจ โดยทีม
พยาบาลชุมชน

» การเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ ...สูงวัย
อยางมีคุณภาพ 
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

» การเสวนา สงเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวย
เด็กหาเงิน

» การเสวนา “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ สูทศวรรษ
ที่ ๒ : มองใหไกล ไปใหถึง”

» การเสวนา เสียงจากภาคี
» การเสวนาวิชาการ “สิทธิการตายดีตาม 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ  และแนวปฏิบัติกรณี
การเสียชีวิตท่ีบาน”  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๐

» โครงการเวทีวิชาการใหขอมูลแกสื่อมวลชน 
“ขอเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมี
อันตราย  : พาราควอต (Paraquat) 
ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอรไพริฟอส 
(Chlorpyrifos)”

» งาน “จากอดีต สูอนาคตการสาธารณสุขไทย” 
ในวาระ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

» งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม
สุขภาวะ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

» แถลงขาวการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “๑๐ ป พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ”

» แนวปฏิบัติการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และ
แนวทางจัดทํา/เสนอรางกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ

» ประกาศเจตนารมณองคกรธรรมาภิบาล 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตแนวคิด 
“สช. ๔.๐ มุงสูองคกรทันสมัย มีธรรมาภิบาล”

» ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ

» ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ 
และบทเพลงภราดรภาพ

» ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Illona Kickbusch

๑๑๗พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



» ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุรินทร กิจนิตยชีว 
อดีตกรรมการสุขภาพแหงชาติ

» ปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.อําพล จินดาวัฒนะ 
กรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคม

» เปดตัวศูนยขอมูลขาวสาร สช.
» เปดตัวหนังสือ ๙ ป สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษา

โดยองคการอนามัยโลก
» เปดตัวหนังสือสุขภาพทางปญญา โดย 

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
» พิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 

โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถร
สมาคม

» พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัด
ทํานิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) 
ของคําที่เกี่ยวของกับเรื่องการดูแลแบบประคับ
ประคอง (Palliative Care) ของประเทศไทย

» พิธีลงนามประกาศเจตนารมณรวมขับเคล่ือน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ

» รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS) 
ลานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

» รําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน

» เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
“พาราควอต: ‘ฆาหญา’ VS ‘คราสุขภาพ’ คน
ไทย”

» เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
“E-Sport” เกม กีฬา ทาทาย “โรคดิจิทัล”

» เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
“กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลําไสใหญ”

» เวทีความรวมมือกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
นํ้าตาล ในการยุติการใชสารพาราควอต

» เวทีเครือขายภาคประชาชนและองคกร
ทองถิ่น สนับสนุนการยกเลิกพาราควอต คลอร
ไพริฟอส และจํากัดการใชไกลโฟเซต

» เวทีเปดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆแหงชาติสูพื้นที่

» เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบ
การสรางหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัย
ของไทย

» สัมมนาวิชาการ “ไมใสเครื่อง ถอดเครื่องชวย
หายใจ ทําไดเพียงใด ในระยะทายของชีวิต”

» สัมมนาวิชาการกฎหมายกับการวิจัยในคน
» สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ เรื่อง 

“ความทาทาย... การขับเคลื่อนสังคมสูสิทธิ
การตายตามธรรมชาติ มาตรา ๑๒ ตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐”

» สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) 
ลอมวงพูดคุย ‘อุกอั่ง-คับของใจ’ 
คลี่คลายไดดวยธรรมนูญสุขภาพ

» สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) 
ลอมวงพูดคุย “บริการฝาก-ถอนขยะ” สราง
ขุมทรัพยจากของเสีย

» เสวนา REST-IN-PEACE 3 “บานสุดทายของ
ชีวิต” สังคมเคลื่อนยายสูการตาย
ขามวัฒนธรรม ไทย-พมา-อินเดีย-ญี่ปุน

» เสวนาเรื่อง เติมใจ เติมสุข สนุกกับชีวิต : เพื่อ
การใชชีวิตท่ีดีขึ้นในยุค ๔.๐

๑๑๘ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข



๑. รายการขาวสุขภาวะ “สานใจ สานพลัง”

๑. อารมโลโกแมเหล็ก สช.

รายการวิทยุ

พัสดุ

๑๑๙พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข
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