
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
  

วันศุกรที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ หองประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทําเนียบรัฐบาล

๑



ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒



ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓



 ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔



๓.๑ ขอเสนอแนวทางการพิจารณาประกอบ

การสงเสริมการลงทุน ในระบบบริการสาธารณสุข 

เพื่อการใชทรัพยากรอยางคุมคาและลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นตอระบบสุขภาพของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๕



ความเปนมา

หมวดที ่๔.๑๐ การเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ
“การลงทนุดา้นสขุภาพตอ้งคํานงึถงึผลกระทบ
ต่อระบบสุขภาพในภาพรวม ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว รวมถงึความมั่นคงของระบบสขุภาพ
และประสทิธภิาพของการลงทนุ”  

“ ใหม้มีาตรการและหลักเกณฑใ์นการพจิารณา
การสนับสนุนการลงทุนดา้นสขุภาพในรูปแบบ
ต่างๆ โดยนําการประเมนิผลกระทบต่อระบบ
สขุภาพทีม่ขีอ้มูลทางวชิาการรองรับมาใชเ้ป็น
แนวทางในการพจิารณาประกอบ ”

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๖



ความเปนมา (ตอ)

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๗

แนวทา งก า ร พัฒนาข้อ เ สนอ ในการ
พจิารณาเพือ่ส่งเสรมิการลงทุนในระบบ
บรกิารสาธารณสุข ใหม้คีวามสอดคลอ้ง
ตามธรรมนูญว่ าด้วยร ะบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๒  พ .ศ .  ๒๕๕๙  ซึ่ง
คํานงึถงึผลกระทบตอ่สขุภาพในภาพรวม 
ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนภารกิจด้าน
พฒันาเศรษฐกิจของคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ
**ใหค้วามสําคญักบัการบรกิารระดับตตยิภมูิ

• คณะกรรมการเรง่รัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์ทีม่ี
รมว.อก.(นางอรรชกา สบีญุเรอืง) เป็นประธาน
• คณะอนุกรรมการเรง่รัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษ คลสัเตอรก์ารแพทยค์รบวงจร

การทํางาน
ทางวชิาการ

ระหวา่ง BOI ก.สธ. และ สช. 
โดยการนําหลกัการประเมนิผล
กระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 

มาพจิารณา

คณะทาํงานภายใต้
คณะอนกุรรมการเรง่รดันโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

คลสัเตอรก์ารแพทยค์รบวงจร ขึน้ 
(ม ีก.สธ. และ BOI เป็นองคป์ระกอบ) 
เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนการ
พัฒนา ขับเคลื่อน และแกไ้ขปัญหา
เรง่ดว่นในคลัสเตอรก์ารแพทยค์รบวงจร 
รวมถงึการจัดทํามาตรการหรอืแนวทาง
ที่ชัดเจนสําหรับนํามาใชก้ารพจิารณา
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบบริการ
สาธารณสขุ



ความเปนมา (ตอ)

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๘

หลกัการและใชข้อ้มลู
• Health Needs, การเจ็บป่วย 
การบรกิารสขุภาพ รายเขตสขุภาพ 

• พืน้ทีอ่ตัราการสง่ตอ่ผูป้่วยไปรักษา
นอกเขตพืน้ทีส่งู 

• พืน้ทีอ่ยูห่า่งไกล และพืน้ทีต่าม
นโยบายของรัฐบาล เชน่ 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

• แผนการลงทนุบรกิารสขุภาพของรัฐ

ประสบการณเ์ดมิ
จากการทํางานรว่มกนั
เมือ่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
ในชว่งธรรมนูญฯ ฉบบัที ่๑

การทาํงาน
ทางวชิาการโดยนําหลกัการ
ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ 

(HIA) มาพจิารณา : 
ศกึษาและประชุมหารอื 

๖ คร ัง้

ขอ้สรุปในเรือ่งแนวทางการพจิารณาประกอบการส่งเสรมิการลงทุนสนบัสนุน
ระบบบรกิารสาธารณสุขนําไปสู่การใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสมคุม้ค่า และ
การบรูณาการการใชท้รพัยากรรว่มกนัระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ในอนาคต 
เสนอต่อ ก.สธ. และ BOI เพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ และพจิารณานําเสนอต่อคณะทํางาน
กลุ่มบรกิารทางการแพทย ์ภายใตค้ณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พเิศษ คลสัเตอรก์ารแพทยค์รบวงจร



ตวัอยา่ง: การพจิารณาตามขอ้มลูการป่วยและตาย รายเขต (เกนิคา่เฉลีย่)
กลุม่โรค จาํนวนผูป้่วยนอก อตัราผูป้่วยใหม่ สาเหตกุารตาย

เบาหวาน/ความดนั ๑,๕,๔,๙,๓,๖ ๕,๒,๗ ๕

มะเร็ง ๙,๘,๑๐,๑,๕ N/A N/A

เลอืดออกในสมอง
และสมองตาย ๔,๙,๓,๖,๑๒,๕ ๒,๑๒,๑,๗,๙ N/A

โรคหลอดเลอืดสมอง ๒,๙,๓,๑,๕,๔,๖,๘

หวัใจและหลอดเลอืด ๕,๑๒,๙,๖ ๒,๑๒,๑,๗,๙ N/A

การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ ๙,๘,๑๒,๑๐,๖,๑ N/A N/A

ถงุลมโป่งพอง/ปอดอดุกัน้ ๑,๑๒,๑๑,๑๐ ๑,๑๐,๒,๑๑,๗,๘,๑๒ N/A

ปัญหาระหวา่งตัง้ครรภ์
และคลอด ๑๑,๑๒,๖,๑ N/A N/A

อบุตัเิหตุ N/A ๖,๙,๕,๑๒,๔

จํานวนเตยีง ๑๐,๙,๘,๗,๓,๑๒
ทีม่า: กระทรวงสาธารณสุข

๙



ตวัอยา่ง : จํานวนสถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิารขยายหลอดเลอืดหวัใจ 
              (Primary Percutaneous Cardiac Intervention-PPCI)

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

แผนพัฒนาฯ 2560-2564

พ.ศ. 2559

จํานวน

เขตสขุภาพ

คา่เฉลีย่ประเทศ 3.25

ทีม่า: เอกสารแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ Service plan ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นําเสนอทีป่ระชุมผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วนัที ่๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐

๑๐
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เขต 4

ทีม่า: เขตสขุภาพที่ ๕

ตวัอยา่ง : ขอ้มลูการสง่ตอ่ออกนอกเขต (กรณีเขต 5)

๑๑
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ตวัอยา่ง : ขอ้มลูการสง่ตอ่ออกนอกเขต (กรณีเขต ๕)

๑๒
ทีม่า: เขตสขุภาพที่ ๕



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ขอ้เสนอตอ่มาตรการสนับสนุนหรอืสง่เสรมิการบรกิารสาธารณสขุในระดบั
ตตยิภมูริะดบัสงูหรอืศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Excellence center) ใน
เขตบรกิารสาธารณสขุ คอื ใหก้ารสนบัสนนุ:
๑. ในเขตบรกิารสาธารณสขุทีไ่มม่แีผนพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service 

plan) ของ ก.สธ.การใหบ้รกิารในเรือ่งนัน้ๆ ของภาคเอกชนอยู่
๒. ในเขตบรกิารสาธารณสขุทีม่ ีService plan ของ ก.สธ. แตพ่บวา่
มขีอ้จํากดัทําใหก้ารใหบ้รกิารไมม่ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

๓. ในเขตบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารสง่ตอ่ออกนอกพืน้ทีใ่นเรือ่งของ
 การใหบ้รกิารนัน้ๆ

๔. ในเขตพืน้ทีเ่ฉพาะพเิศษ หรอืเขตเศรษฐกจิพเิศษ หรอืในเขตพืน้ที่
หา่งไกล

ความเปนมา (ตอ)

๑๓



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๔

      ทัง้นี้ ในการสนับสนุนในเขตบรกิารสาธารณสขุใดๆ เสนอใหพ้จิารณา
ถงึเงือ่นไขอืน่ๆ ประกอบ ไดแ้ก ่
๑. ความพรอ้มของบุคลากรสาธารณสุขที่จะไปปฏิบัติหนา้ที่ ณ ศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางนั้นๆ เนื่องจากขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนบคุลากรสาธารณสขุในสถานพยาบาลของรัฐบางพืน้ที ่เนื่องจาก
การกระจายตวัไมเ่หมาะสม 

๒. สถานบรกิารทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตอ้งใหบ้รกิารประชาชนในระบบประกนั
สขุภาพภาครัฐโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

     นอกจากนี ้ในกระบวนการพจิารณาโครงการสง่เสรมิการลงทนุของ BOI 
เสนอใหม้บีุคลากรจาก ก.สธ. และผูแ้ทนจากพืน้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบอยู่ใน
กลไกกลั่นกรองโครงการฯ ดว้ย หรือใหม้กีารทําหนังสอืหารือกับ ก.สธ. 
เพือ่ให ้ก.สธ. รว่มใหข้อ้มลูประกอบการพจิารณาและรว่มตดัสนิใจ

ความเปนมา (ตอ)



ความเปนมา (ตอ)

• วนัที ่๒๔ ม.ีค. ๖๐ สํานกังาน BOI ไดน้ําขอ้มลูจากทาํงานรว่มกนัไปพจิารณา
และเสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่มมีตเิห็นชอบใหเ้ปิด
สง่เสรมิกจิการบรกิารทางการแพทยเ์พือ่กระตุน้ใหเ้กดิการลงทนุใน ๔ กจิการ 
ไดแ้ก่
 ๑. กจิการบรกิารสาธารณสขุดา้นแพทยแ์ผนไทย 
 ๒. กจิการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางดา้นหวัใจ มะเร็ง และไต
 ๓. กจิการสถานพยาบาล ในพืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่กระจายการใหบ้รกิารไปอยา่งทั่วถงึ 

ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะใน ๒๐ จังหวัดที่มีรายไดต้่อหัวตํ่า หรือใน ๔ 
จังหวดัชายแดนภาคใต ้และในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณชายแดน 

 ๔. กจิการบรกิารขนสง่ผูป้่วย แพทย ์หรอือปุกรณ์การแพทย ์ทัง้ทางอากาศทาง
บก ทางเรอื

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

• วนัที ่๓ พ.ค. ๖๐ ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ เรือ่ง นโยบายสง่เสรมิการ
ลงทนุดา้นการบรกิารทางการแพทย ์ทีร่ะบเุงือ่นไขชดัเจนไวว้า่ “ในเรือ่งการสง่เสรมิ
กจิการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางน ัน้ ตอ้งมแีผนการจดัหาบคุลากรทางการ
แพทยท์ีเ่หมาะสมและตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุที่
เก ีย่วขอ้ง รวมถงึตอ้งพจิารณาถงึการกระจายการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ
ของประชาชน” ๑๕



ขอเสนอ

จงึเสนอมาเพือ่คณะกรรมการไดร้ับทราบ และ
ใหข้อ้เสนอแนะ  

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๖



๓.๒ รายงานความคืบหนาของการขบัเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิครั้งที่ ๓ มติ ๓ 

  การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหาร

สําหรับทารกและเด็กเล็ก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๗



ความเปนมา

ความสําคญัของนโยบายการควบคมุกลยทุธก์ารตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กมขีอ้มลูทางวชิาการทีย่นืยันชดัเจนวา่ 

“นมแมค่อือาหารทีด่ทีีส่ดุสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
โดย WHO UNICEF  ไดแ้นะนําใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมมารดาอยา่งเดยีว ๖ เดอืนหลงั

คลอดและหลงัจากนัน้ ควรเลีย้งลกูดว้ยนมมารดารว่มกบัอาหารอืน่ตามวยั
เป็นระยะเวลากวา่ ๒ ปี”

แตป่ัจจบุนัพบวา่ อตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นประเทศไทยยังตํา่อยูม่าก 

๑๘

มตสิมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 “การควบคมุกลยทุธก์ารตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก”

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

กรมอนามัยและภาคเีครอืขา่ย

ดงัเอกสารประกอบระเบยีบวาระที ่๓.๒ เอกสาร ๑



ความคืบหน ากา รดํา เนินง าน

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๙

๑) เลขาธกิาร คสช.ไดแ้จง้ “มตฯิ การควบคมุกลยทุธก์ารตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก”  ใหห้น่วยงาน และองคก์รที่
เกีย่วขอ้งและสมาชกิสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตไิดร้ับทราบและ
นําไปใชใ้นการดําเนนิงานแลว้ 

๒) ในการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่๙ 
     - สช. สนับสนุนใหม้กีารประชมุ “การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร

ขบัเคลือ่น  มตสิมชัชาสขุภาพฯ
     - จัดเวทใีหข้อ้มลูสาธารณะ “สทิธแิมล่กู VS นมผงหมืน่ลา้น 

 : ไดเ้วลาผา่นกฎหมายคมุการตลาดนมผง?” ตอ่สือ่มวลชน 
และเวท ีสช.เจาะประเด็น “หยดุ!! โฆษณาฆา่นํ้านมแม”่



ความคืบหน ากา รดํา เนินง าน (ตอ )

๒๐

๓) การประกาศใช ้ พระราชบญัญัตคิวบคมุการสง่เสรมิการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกจิจานุเบกษา และมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่๘ กนัยายน ๒๕๖๐ 
โดยตามมาตรา ๕๒ กําหนดใหด้ําเนนิการออกประกาศตาม พ.ร.บ.นี ้ให ้
แลว้เสร็จภายใน ๑๘๐ วนั นับแตว่นัทีใ่ชบ้งัคบั

๔)  ประเด็นทีต่อ้งดําเนนิการตอ่เนือ่ง
      -  ประเด็น “การขยายสทิธกิารลาคลอด เป็น ๑๘๐ วัน” ที่เป็น
ขอ้สังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาพระราชบัญญัต ิฯ และ
ขอ้คดิเห็นจากกระทรวงการคลงัตาม มตคิรม. เมือ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
      - การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ม่และคนในสังคมเกีย่วกับการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ การสรา้งสภาพแวดลอ้มในที่ทํางานที่เอือ้ต่อการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ทีต่อ้งสรา้งความร่วมมอืกับหน่วยงาน องคก์ร สถาน
ประกอบการ ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ดงัเอกสารประกอบระเบยีบวาระที ่๓.๒ เอกสาร ๒   



ขอเสนอ

จงึเสนอมาเพือ่คณะกรรมการไดร้ับทราบ และ
ใหข้อ้เสนอแนะ  

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๑



๓.๓ รายงานความคืบหนาของการขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิครั้งที่ ๘ มติ ๕ 

วิกฤติการณเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

  และการจัดการปญหาแบบบรูณาการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๒



ความ เปนมา

๑) ปัญหาสําคญั
คนไทยตดิเชือ้แบคทเีรยีทีด่ือ้ยา ปีละประมาณ ๘๘,๐๐๐ คน และเสยีชวีติ
ถงึ ๓๘,๐๐๐ คน
ผูป้่วยทีต่ดิเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยา มโีอกาสเสยีชวีติมากกวา่ผูป้่วยทีต่ดิเชือ้            
ไมด่ือ้ยา ๑๐-๒๐ เทา่ 
เกดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิจากปัญหาแบคทเีรยีดือ้ยา ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มสงูถงึ ๖,๐๐๐ และ ๔๐,๐๐๐ ลา้นบาท
มลูคา่การผลติและนําเขา้ยาตา้นแบคทเีรยี ปี ๒๕๕๒ สงูถงึ ๑.๑ หมืน่ลา้นบาท  
ที่ผ่านมา การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นแบบแยกส่วน มีคณะกรรมการ    

ทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ ๒๐ ชดุ มหีน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ ๑๐ หน่วยงาน แตไ่มม่ี
กลไกกลางประสานการทํางานร่วมกัน ทําใหไ้ม่สามารถตอบสนองการจัดการและ
ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ดือ้ยาชนดิใหมอ่ยา่งทันทว่งที

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ประเทศไทยไดร้ับรอง มตกิารประชมุสมัชชาอนามัยโลก “แผนระดบัโลกเพือ่
จัดการปัญหาเชือ้ดือ้ยา (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance)”         
และกระทรวงสาธารณสขุ ไดแ้ตง่ตัง้ “คณะกรรมการประสานและบรูณาการ

งานดา้นการดือ้ยาตา้นจลุชพี” เพือ่ทําหนา้ทีจ่ัดทําแผนยทุธศาสตร ์ ๒๓



๒๔

ความ เปนมา (ตอ )

๒) ศูนย์วชิาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และภาคี เสนอ
ระเบยีบวาระ   “วกิฤตกิารณ์เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและการจัดการปัญหา
แบบบรูณาการ”  เขา้สูก่ารพจิารณาของสมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้
ที ่๘ พ.ศ. ๒๕๕๘  และทีป่ระชมุไดม้ฉีันทมต ิ

                                                    ดงัเอกสารประกอบระเบยีบวาระที ่๓.๓ เอกสาร ๑

เป้าหมาย เพือ่จัดการปัญหาวกิฤตการณ์เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยา 
โดยบรูณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น 

ใชอ้งคค์วามรูท้ีห่ลากหลายและมทีศิทางทีถ่กูตอ้ง 
รวมทัง้ใชแ้นวคดิ “สขุภาพหนึง่เดยีว ของ คน-สตัว-์สิง่แวดลอ้ม” 

โดยการมกีลไกระดบัชาตขิึน้มาเป็นผูร้ับผดิชอบหลกั 

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



๒๔

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓ .  ความคืบหน าก า ร ดํา เนิ น ง าน

เลขาธกิาร คสช. ไดแ้จง้มตสิมชัชาสขุภาพฯ คร ัง้ที ่๘ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให ้   
หนว่ยงาน และองคก์รทีเ่ก ีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําไปใชใ้นการดาํเนนิงาน

สช. สนบัสนนุคณะกรรมการประสานฯ รว่มกบัภาค ีจดัเวทรีบัฟงัความเห็น                
“รา่ง แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีของประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”   และ
สนบัสนนุการจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารฯ 

ครม. เห็นชอบตอ่ “แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีฯ ”                  
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ ( ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙)                              

                                                       ดงัเอกสารประกอบระเบยีบวาระ ๓.๓  เอกสาร ๒ 

คาํส ัง่สาํนกันายกรฐัมนตร ีแตง่ต ัง้ “คณะกรรมการนโยบายการดือ้ยาดา้นจลุชพี
แหง่ชาต”ิ  ดงัเอกสารประกอบระเบยีบวาระ ๓.๓ เอกสาร ๓ 
และไดม้กีารประชุม คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ 

ปจัจบุนั อย. อยูร่ะหวา่งเตรยีมการจดังานเปิดตวัแผนปฏบิตังิานการจดัการการ            
ดือ้ยาตา้นจลุชพีประเทศไทย  และทาํบนัทกึ MOU ระหวา่งหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง           

เพือ่รว่มกนัขบัเคลือ่นแผนปฏบิตังิาน (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐)

๓.๑

๓.๓

๓.๒

๓.๔

๓.๕

๒๕



ขอเสนอ

จงึเสนอมาเพือ่คณะกรรมการไดร้ับทราบ และ
ใหข้อ้เสนอแนะ  

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๖



ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๐

๒๗



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑ ผลการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ตามมาตรา ๑๓ (๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แทนตําแหนงที่วางลง

 

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๘



ความเปนมา

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๙

สบืเนื่องจากการประชุม คสช. ครัง้ที ่๔/๒๕๖๐ (๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๐) มมีตริับทราบความคบืหนา้การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาตติามมาตรา ๑๓ (๖) ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แทน
ตําแหน่งทีว่่างลง คอื กรรมการทีม่าจากผูแ้ทนนายกเทศมนตร ี๑ คน 
ซึง่มกีําหนดแลว้เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน คอื วันที ่๔ กันยายน  ๒๕๖๐
แลว้นัน้

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้ําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯเรือ่ง วธิกีาร หลักเกณฑ ์และระยะเวลาการเลอืกผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามมาตรา ๑๕(๒) เป็นกรรมการสุขภาพ
แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ดงันี ้



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓๐

เปิดรับสมัคร
นายกเทศมนตรทีีม่ี
ความประสงคใ์น
การเขา้รับการเลอืก

กนัเองถงึ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
มนีายกเทศมนตรี

ทีส่นใจสมัคร รวมทัง้สิน้ 
๒๒ ราย 

๗ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 
พจิารณาตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง ครบถว้นของ
เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการสมัครและ
ตรวจสอบคณุสมบตัิ
ผา่นคณุสมบตั ิ๑๒  คน

๘ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
ออกประกาศบญัชี

รายชือ่นายกเทศมนตรี
ทีผ่า่นคณุสมบตัฯิ ให ้
สาธารณะรับทราบทาง
เว็บไซต ์สช. และ
ตดิประกาศไวท้ี ่สช.

 ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
จัดสง่เอกสารคูม่อื
การลงคะแนน บตัร
ลงคะแนน และบญัชี
รายชือ่ ประวตัฯิ ไปยัง
นายกเทศมนตรทีกุแหง่
พจิารณาใชส้ทิธกิาร
เลอืกกนัเองทาง
ไปรษณีย์

๑๘ -๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐   
สช. ไดร้ับซองบัตร

ลงคะแนนคนืกลับมา โดย
สง่ทางไปรษณียแ์ละสง่
ดว้ยตนเองทีส่ํานักงาน 

สช. 
บตัรทีไ่ดร้ับการพจิารณา

ใหน้ับคะแนน  
รวมทัง้สิน้ ๑,๐๐๙ บตัร 
(คดิเป็นรอ้ยละ ๔๑.๔)

๑ กนัยายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสรร
หาฯตรวจนับคะแนน
การเลอืกกนัเอง

ของนายกเทศมนตร ี
และประกาศผล



๓๑

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓๒

นายกติตศิกัด ิ ์คณาสวสัดิ์
นายกเทศมนตรเีมอืงมหาสารคาม
กรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิจากผูแ้ทนนายกเทศมนตร ี
ตามมาตรา ๑๓ (๖) และ มาตรา ๑๕ (๒) 
อาย ุ  ๕๕    ปี
การศกึษา แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ
ประวตักิารทาํงาน
 อดตีรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัมหาสารคาม
 ประธานกรรมาธกิารสาธารณสขุ และกรรมการบรหิารสมาคม
สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย

 สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาติ
 กรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน สปสช.
 รางวลับคุคลตวัอยา่งดา้นการสรา้งหลักประกนัสขุภาพจาก
สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๗

 รางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่ี
 รางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามโดดเดน่
ดา้นการสง่เสรมิเครอืขา่ยรัฐเอกชน และประชาสงัคม
จากสถาบนัพระปกเกลา้



ขอเสนอ

จงึเสนอมาเพือ่คณะกรรมการไดร้ับทราบ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓๓



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๒ รายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓๔



ความเปนมา

๓๕

๑. สบืเนื่องจากการประชุม คสช. ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๐ (๑๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๐) มมีตเิห็นชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
เขตพืน้ที ่๑ ถงึเขตพืน้ที ่๑๓ 

๒. มคีําสั่ง คสช. แต่งตัง้ “กรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตพืน้ที ่๑ ถงึเขตพืน้ที ่๑๒” และแต่งตัง้ “คณะกรรมการเขต
สขุภาพเพือ่ประชาชน เขตพืน้ที ่๑๓” เมือ่วันที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๐ เพือ่เป็น
กลไกบรูณาการในการพัฒนาระบบสขุภาพในระดับเขตพืน้ที ่ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการจัดตัง้เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. จัดการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร “Kick off เขตสุขภาพเพือ่ประชาชน”
เมือ่วันที ่๗ มถินุายน ๒๕๖๐ เพือ่ให ้กขป. ทัง้ ๑๓ เขต มคีวามเขา้ใจหลัก
คดิทีส่ําคญัและแนวทางในการดําเนนิงานของเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



ความคืบหนาการดํา เ นินงาน

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ในชว่งระยะเวลา ๓ เดอืน (มถินุายน – สงิหาคม ๒๕๖๐) สรปุได ้ดงันี ้

กจิกรรม สรปุความคบืหนา้
๑. การประชุม 
กขป.

๑.๑ เขตทีม่กีารประชุมฯ แลว้ ๓ คร ัง้ ๑ เขต ไดแ้ก ่
เขตที ่๒ 

๑.๒ เขตทีม่กีารประชุมฯ แลว้ ๒ คร ัง้ ๑๐ เขต ไดแ้ก ่
เขตที ่๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑

๑.๓ เขตทีม่กีารประชุมฯ แลว้ ๑ คร ัง้  ๒ เขต ไดแ้ก ่
เขตที ่๑๒ และ ๑๓

๒. การคดัเลอืก
กนัเองเพือ่เป็น
ประธาน กขป.

๒.๑ ประชุมคดัเลอืกประธาน กขป. เรยีบรอ้ยแลว้ ๑๑ เขต
๒.๒ เขตที ่๑๒ กาํหนดจะประชุมเพือ่เลอืกกนัเองเพือ่เป็น 
        ประธาน กขป. ในวนัที ่๒๕ ก.ย. ๖๐ 
๒.๓ เขตพืน้ที ่๑๓ กาํหนดประธานไวใ้นคาํส ัง่แลว้ คอื

 ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร หรอืรองผูว้า่ราชการ
กรงุเทพมหานครทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๓๖



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ศ.เกียรติคุณ พญ. สยมพร ศิรินาวิน
ประธาน กขป. เขต ๑

นพ. ศิริเกษม ศิริลักษณ์
ประธาน กขป. เขต ๒

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ประธาน กขป. เขต ๓

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ประธาน กขป. เขต ๔

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
ประธาน กขป. เขต ๕

นายเดชฤทธิ์  ปัญจะมูล 
ประธาน กขป. เขต ๖

ปร ะธ านคณะกร รมกา ร เขต สุขภาพ เพื่ อปร ะช าชน

๓๗



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

นายสุทธินันท์ บุญมี
ประธาน กขป. เขต ๗

นพ.นิทัศน ์รายยวา
ประธาน กขป. เขต ๘

นพ.สําเริง แหยงกระโทก
ประธาน กขป. เขต ๙

นพ.วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ 
ประธาน กขป. เขต ๑๑

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
รองผู้ว่า กทม.  

ประธาน กขป. เขต ๑๓
ประธาน กขป. เขต ๑๒
………………………………

๓๘

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ประธาน กขป. เขต ๑๐



ความคืบหนาการดํา เ นินงาน (ตอ)

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

กจิกรรม สรปุความคบืหนา้

๓. การกาํหนด
ประเด็น
ยทุธศาสตรใ์น
การพฒันา
ระบบสขุภาพ
ของเขต

๓.๑ มกีารกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร ์๖ เขต ไดแ้ก ่
เขตที ่๔, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ 

๓.๒ ประเด็นยทุธศาสตร ์
 สว่นใหญ ่ประเด็นดา้นการพฒันาสขุภาพของ
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ไดแ้ก ่ผูส้งูอาย,ุ ผูพ้กิาร, กลุม่
เปราะบาง, พฒันาการเด็ก และสขุภาพวยัทาํงาน  
(จาํนวน ๖ เขต) 

  รองลงมา คอื ประเด็นอาหารปลอดภยั 
   (จาํนวน ๕ เขต) 
 ประเด็นอืน่ๆ ไดแ้ก ่อบุตัเิหต ุสิง่แวดลอ้ม  
   (การจดัการขยะ)  เกษตรปลอดสาร/เกษตรอนิทรยี ์

๓๙

จงึเสนอมาเพือ่คณะกรรมการไดร้ับทราบ และใหข้อ้เสนอแนะ

ขอ เสนอ



ระเบียบวาระที ่๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔๐



  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ราง) แนวทางและวิธีการในการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔๑



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
พ.ศ.๒๕๕๙ ไดก้ําหนดใหจ้ัดตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน ๑๓ เขต
พืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยแตล่ะเขตฯ มคีณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่
ประชาชน (กขป.) เป็นกลไกหลกั

 ระเบยีบฯ ขอ้ ๑๙ กําหนดใหค้ณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิกําหนด
แนวทางและวธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลเขตสขุภาพเพือ่
ประชาชน 

 คสช. ไดม้คีําสัง่แตง่ตัง้กรรมการใน กขป. เขตพืน้ที ่๑ – ๑๒ และ 
กขป. เขตพืน้ที ่๑๓ และไดจ้ัดเวท ีKick off เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
เมือ่วนัที ่๗ ม.ิย. ๖๐ ซึง่แตล่ะเขตพืน้ทีม่คีวามคบืหนา้การดําเนนิงาน
มาเป็นลําดบั

 สช. รว่มกบักลไกหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่สปสช. สสส. กระทรวง
สาธารณสขุ และ กทม. ไดร้ว่มกนัพัฒนา (รา่ง) แนวทางและวธิกีาร
ในการตดิตามและประเมนิผลเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน

ความเปนมา

๔๒



  วัตถุประสงคและแนวทางการติดตามและประเมินผล

๒.  แนวทางการตดิตามและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
๑) การตดิตามการดาํเนนิงานภายใน  ซึง่กลไกตดิตามฯ ทกุระดบั

จะตดิตามผลการดาํเนนิงานรว่มกนัในรปูแบบ Self Assessment 
เพือ่ปรบัปรงุการดาํเนนิงาน ในรายไตรมาสและรายปี

๒) การประเมนิผลโดยผูป้ระเมนิภายนอก ภายในกรอบเวลา ๒ ปี

๑.  วตัถปุระสงค์
๑) เพือ่ใหก้ารดาํเนนิงานเป็นไปตามแผน รบัทราบปญัหาอปุสรรค

ระหวา่งการดาํเนนิงานและหาแนวทางแกไ้ข ปรบัปรงุ สนบัสนนุ
การดาํเนนิงาน

๒) เพือ่ประเมนิผลการนํานโยบายเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน ไปปฏบิตั ิ
และประเมนิความสาํเร็จของเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน

๔๓

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



 วิธีการติดตามการดําเนินงานภายใน

กลไกและวธิกีารในการตดิตามการดาํเนนิงานภายใน ๓ ระดบั
ระดบั กลไกและวธิกีารตดิตามการดาํเนนิงานภายใน

ระดบัเขต
พืน้ที่

(๑) เลขานกุารรว่มของเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน แตล่ะเขตพืน้ที ่จดัทาํ
รายงานผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดั  

(๒) สช. รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูความคบืหนา้การดาํเนนิงานและปญัหา
อปุสรรคการดาํเนนิงานของเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน เสนอ
คณะทาํงานประสานงานกลาง ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก  สธ. สปสช. 
สสส. สช. และ กทม.

ระดบัองคก์ร
สนบัสนนุ
หลกั

คณะทาํงานประสานงานกลางเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน พจิารณา
รายงานผลการดาํเนนิงานของเขตพืน้ที ่และปญัหาอปุสรรค เพือ่หาแนวทาง
สนบัสนนุการดาํเนนิงานของเขตฯ ตามบทบาททีเ่ก ีย่วขอ้ง

ระดบัชาติ กขป. ทุกเขตพืน้ที ่จดัทํารายงานผลการดําเนนิงานของเขตสุขภาพฯ 
เสนอตอ่ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิปีละ ๑ คร ัง้ 

๔๔

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



45

ตวัชีว้ดัในการตดิตามการดาํเนนิงานภายใน

ประเด็นการตดิตาม ตวัชีว้ดั
๑.  การวเิคราะห์
สถานการณใ์นพืน้ที่

(๑) มกีารสรา้งและใชป้ระโยชนร์ะบบขอ้มลูสถานการณร์ะบบสขุภาพ และ
ขอ้มลู ทนุทางสงัคมดา้นตา่งๆ ในการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
แบบมสีว่นรว่ม

๒. การจดัโครงสรา้งกลไก 
และกระบวนการทีเ่อ ือ้
ตอ่การมสีว่นรว่ม

(๒) คณะเลขานกุารรว่มมศีกัยภาพและมคีวามสมัพนัธท์ ีด่ใีนการทาํงาน
(๓)  กขป. และเลขานกุารรว่มสามารถประสานเชือ่มโยงภาคแีละเครอืขา่ย
(๔)  มกีระบวนการในการกาํหนดเป้าหมายรว่ม และแนวทางการบรูณาการ 

๓. กระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การสือ่สารสูก่าร
เปลีย่นแปลง

(๕)  มรีะบบ กลไกหรอืเครือ่งมอืในการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ
(๖)  มกีจิกรรมหรอืกระบวนการในการสรา้งการยอมรบั, ความไวว้างใจ 

เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้และการเรยีนรูร้ว่มกนั 

๔. การสนบัสนนุจาก
สว่นกลาง 

(๗) มคีวามเหมาะสม ความพอเพยีงและความตอ่เนือ่ง 

๕. ผลการดาํเนนิงานของ
เขตพืน้ที่

(๘) มกีารกาํหนดเป้าหมายรว่มและแนวทางบรูณาการการทาํงานของ
หนว่ยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง ในประเด็นยทุธศาสตรก์าร
พฒันาระบบสขุภาพ 

(๙) ไดร้บัความรว่มมอื การสนบัสนนุจากองคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
   ตามแผนและแนวทางบรูณาการหนว่ยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยที ่ 

        เกีย่วขอ้ง

รวม ๙ ตวัชีว้ดั
๔๕

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



• กรรมการ
สรรหา
• กขป.

กลไก
• สุขภาพ

• สังคม

ประเด็น
ปัญหา

ตัวชี้วัด
กุญแจ

ความสําเร็จ

กระบวน

การ

ตัวชี้วัด
ทาง

สุขภาพ

ผลลัพธ์

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลป้อนกลับ

พัฒนาปรับปรุง

วิธีการประเมินผลโดยผูประเมินภายนอก

๒. วธิกีารประเมนิผล 
ใชว้ธิกีารซึง่อาจผสมผสานท ัง้การประเมนิเชงิคณุภาพ และการศกึษา

เชงิปรมิาณ

๑. กรอบความคดิ

๔๖

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐



ภาพรวมแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน

กขป. 
และกลไกย่อย
ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการร่วม.

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สถาบัน/เครือข่าย
วชิาการและวชิาชีพ

เครือข่ายประชาสังคม
ภาคเอกชน

คสช.

สช.

สสส.

สปสช.

กท.สธ.

กําหนดประเด็นนโยบาย

และขับเคลื่อน เพื่อแก้ไข

ปัญหา/พัฒนาระบบ

สุขภาพตามเป้าหมาย

ร่วมของเขตฯ

ติดตามการดําเนินงาน ราย ๓ เดือน
- ระดับเขตพื้นที่ และระดับองค์กรหลัก

- กายใต้กรอบการติดตาม ๕ ประเด็นหลัก 

คือ

๑. การวิเคราะห์ข้อมูล,สถานการณ์

๒. การจัดการ/การจัดโครงสร้างกลไก

และกระบวนการที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม

๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้และ

การสื่อสาร

๔. การสนับสนุนจากส่วนกลาง

๕. การติดตามผลการดําเนินงาน

กทม.
(เขต๑๓)

ติดตามผลการดําเนินงาน ราย ๑ ปี

ประเมินผล ราย ๒ ปี
- ดําเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก

- ภายใต้กรอบการประเมิน ๔ ด้าน คือ 

๑. กลไกการทํางาน

๒. เนื้อหา

๓. กระบวนการ (ใช้ Key Success 

Factor)

๔. ผลลัพธ์

ภารกิจหลักของ กขป.
- กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงาน
- กําหนดยุทธศาสตร์,แนว
ทางการแก้ไขปัญหา
- กําหนดแนวทางบูรณา
การการดําเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 
แต่ละประเด็น
- ประสานการขับเคลื่อนฯ

การติดตามและประเมินผล กลไกขบัเคลื่อนเขตสขุภาพเพื่อประชาชน เป้าหมายการดําเนินงาน

๔๗



ขอเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่าง
แนวทางและวธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลเขตสขุภาพ
เพือ่ประชาชน ตามเสนอตอ่ไป

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔๘



ระเบียบวาระที ่๖

เรื่องอื่นๆ  

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔๙



การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๕๐

๖.๑ นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันศุกรที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



๖.๒  เรื่องอื่นๆ (ถามี)

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๕๑


