• ส่วนนำ�

สารบัญ

สารจากประธาน คสช.
รายนาม คสช.
สารจาก ประธาน คบ.
รายนาม คบ.
คำ�นำ�จากเลขาธิการ คสช.

๓
๔
๖
๘
๙
๑๐

แนวคิดหลักในการดำ�เนินงาน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงาน
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐

• ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับ สช.

• ส่วนที่ ๒ ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
• ส่วนที่ ๓ ผลการดำ�เนินงานของ สช.
    ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ คสช.
    ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ คบ.

  

๒๓
๒๔
๓๐
๓๓
๓๔
๔๓

    การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
    การพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
      การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
    การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
    การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์
    การส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
    การพัฒนาความเข้มแข็งภายในองค์กร
    ผลงานอื่นๆ ของ สช.

๖๔
๘๓
๙๐
๙๕
๑๐๔

    สรุปรายงานผลการดำ�เนินงานของ สช.
   สรุปรายงานทางการเงิน
    รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช.
      รายการสื่อเผยแพร่

๑๒๐
๑๒๑
๑๓๘
๑๔๒     
๑๔๖

• ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

ส่วนนำ�
สารจากประธาน คสช.
รายนาม คสช.
สารจากประธาน คบ.
รายนาม คบ.
คำ�นำ�จากเลขาธิการ คสช.
Sy n e rgy Re p o r t

สารจากประธาน คสช.

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการให้กบั คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในการสนับสนุน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและนโยบายด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามาทำ�งานด้านสุขภาพร่วมกัน
การทำ�งานในลักษณะนี้ เป็นการทำ�งานตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการ
เข้ามามีบทบาทของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วยกันทั้งสิ้น
การทำ�งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ อยู่ในช่วงเริ่มก่อรูปสร้างงาน โดยมีการทำ�งานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ทั้งภาคการเมือง ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิชาการ วิชาชีพ เอกชน
สื่อมวลชน และประชาสังคม ที่หลากหลายและกว้างขวาง ผ่านเครื่องมือทางสังคมหลายอย่างที่มุ่ง       
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพ แบบที่เรียกว่า “สร้างนำ�ซ่อม”
นั่นเอง
ในฐานะที่ ผ มมี ส่ ว นร่ ว มผลั ก ดั น ให้ มี ก ลไกการจั ด ทำ �  พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มาตั้ ง แต่ ปี        
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมากฎหมายนี้จัดทำ�สำ�เร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากนั้นก็เริ่มมีการทำ�งานเรื่อยมา        
จนเข้าสู่ปีที่ ๒ ผมรู้สึกชื่นชมและยินดีที่เห็นการทำ�งานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ แม้อาจจะยังไม่
เห็ น ผลอย่ า งโดดเด่ น เป็ น รู ป ธรรมมากนั ก ก็ ต าม แต่ ก็ มี ก ระบวนการทำ � งานได้ อ ย่ า งน่ า สนใจ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ มี รู ป แบบวิ ธี ก ารอย่ า งเป็ น ระบบ เปิดให้ทุก
ภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในทุกขั้นตอน มีการทำ�งาน
ทางวิชาการรองรับข้อเสนอต่างๆ มีการพิจารณาประเด็นร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และเมือ่ ได้ฉนั ทามติ
แล้ว ทุกฝ่ายก็ถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ มติหลายเรื่องกำ�ลังทยอยเกิดผลในทางปฏิบัติตามลำ�ดับ
ผมมีความเห็นว่า กระบวนการสมัชชาสุขภาพน่าจะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำ�คัญก็คือ การนำ�เครื่องมือที่เรียกว่า “เอชไอเอ” หรือ “การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” มาใช้เพื่อประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น จะได้หาทางป้องกันแก้ไข ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งการใช้เครื่องมือนี้ คสช. และ สช. เน้นในทิศทางที่เปิดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วม
ทำ�งานใกล้ชิดกันเพื่อคิดด้วยกัน เสนอแนะด้วยกัน ทำ�งานด้วยกัน และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่
เน้นแค่การใช้ประเมินเพื่อการอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมาก
เพราะทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคต ควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ วิ ถี ชี วิ ต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาวะทุกด้าน ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยเสมอ
ในฐานะประธาน คสช. ผมขอขอบคุ ณ กรรมการทุ ก ท่ า น ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ที ม งาน สช.          
และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการทำ�งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา และ
หวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันใช้เครื่องมือต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ เพื่อสานพลังสร้างสรรค์สุขภาวะ
ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญาร่วมกันสืบไป

(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๒

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๑.

นายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายวิทยา  แก้วภราดัย)
รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(นายอิสสระ  สมชัย)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๔.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายธีระ วงศ์สมุทร)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๕.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
    กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๖.

๘.
๙.

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ดร.โคทม  อารียา)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จามริก)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๐. ผู้แทนจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๑. ผู้แทนนายกเทศมนตรี

นายวิจัย  อัมราลิขิต
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๒. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายพเยาว์  เนียะแก้ว
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๓. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล

๗.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๔. ผู้แทนทันตแพทยสภา
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นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล  เทพสิทธา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๕. ผู้แทนแพทยสภา

ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๖. ผู้แทนสภากายภาพบำ�บัด
นางสุมนา  ตัณฑเศรษฐี
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๗. ผู้แทนสภาการพยาบาล

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๘. ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๙. ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม

ศ.(พิเศษ)ภาวิช  ทองโรจน์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๐. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาแพทย์แผนไทย
นพ.วิชัย  โชควิวัฒน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๑. ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ นโยบายสาธารณะ

บริหาร รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์
นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๒๒. ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๓. ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกิจ

นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๔. ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น
รศ.ดร.เสรี  พงศ์พิศ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๕. ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๖. ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ
นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๗. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๘. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒

๓๕. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙

๒๙. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓

๓๖. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐

๓๐. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔

๓๗. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑

๓๑. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕

๓๘. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒

๓๒. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖

๓๙. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓

๓๓. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗

๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางดวงพร  อิฐรัตน์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายธีรวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.ศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายสุชาติ  สูงเรือง
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายสุรพงษ์  พรมเท้า
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ศจ.สนั่น  วุฒิ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางมาริษา  เนตรใจบุญ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายคล่อง  ชื่นอารมณ์
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ประพจน์  เภตรากาศ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อำ�พล  จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ

๓๔. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
นายณรงค์  ตั้งศิริชัย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สารประธาน คบ.
ด้วยตระหนักว่า การขับเคลื่อนให้เกิดผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้ขึ้นอยู่กับการดำ�เนินงานของ ๓ กลไกหลักภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพฯ อันได้แก่
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คบ.) และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เท่านั้น องค์ประกอบที่เป็นหัวใจของความ
สำ�เร็จที่สำ�คัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ นับแต่การร่วมเสนอประเด็นนโยบาย การร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ความร่วมมือ
ในการพัฒนา และการร่วมขับเคลื่อนประเด็นสู่สังคมวงกว้าง แม้เพียงเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่
สังคม หรือจนกระทั่งบังเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากผลสำ�เร็จของการ
ดำ�เนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ อันเป็นปีของการสานต่องานสำ�คัญจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และเป็นการวางฐานรากของการดำ�เนินงานในปีต่อๆ ไปให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งต่อ คบ. ในฐานะผู้กำ�กับดูแลการบริหาร และ สช. ซึ่งเป็นหน่วยงาน        
ที่มุ่งสานพลังความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน ว่าจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อสนับสนุน
การดำ � เนิ น งานให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในนามของกรรมการบริหารทุกท่าน ขอเรียนว่า คบ. และ สช. จะร่วมกันยกระดับสมรรถนะ      
ของสำ � นั ก งานทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการดำ � เนิ น งานของสำ � นั ก งานให้ มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น          
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐       
ให้บรรลุเป้าหมาย “การไปสู่สังคมสุขภาวะ” อย่างมุ่งมั่นสืบไป

(นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน)
ประธานกรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม  ๒๕๕๒
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รายนามคณะกรรมการบริ
ห
าร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑. ผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

๒. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและ

๗. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน
ประธานกรรมการบริหาร
นพ.ไพจิตร์  วราชิต
กรรมการบริหาร

ยุทธศาสตร์
นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช
กรรมการบริหาร

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสำ�ลี
กรรมการบริหาร

นางสุภาวดี  หาญเมธี
กรรมการบริหาร
นายพิชัย  ศรีใส
กรรมการบริหาร

รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์
กรรมการบริหาร

๘. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อำ�พล  จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหาร

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

9

คำ�นำ�จากเลขาธิการ คสช.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ของการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ก ารทำ � งานคื บ หน้ า ไปหลายเรื่ อ ง   ๑) การจั ด ทำ � ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพ         
แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ และการพัฒนานโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของทุกภาคส่วน  ๒) การสนับสนุนและการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม  ๓) การพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ
(เอชไอเอ) เพื่อ ใช้ สำ� หรั บ การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่อ าจเกิ ด จากการดำ � เนิ น นโยบาย
สาธารณะต่างๆ ๔) การพัฒนานโยบายสาธารณะอื่น ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับกำ�ลังคนด้านสุขภาพ
นโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ   ๕) การขั บ เคลื่ อ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์   ๖) การส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพใหม่ๆ บางประการ
เช่น สิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต
ความสำ�เร็จและความคืบหน้าของงานเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายภาคี
ต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก โดย สช. ทำ�หน้าที่บริหารจัดการเพื่อ “สานพลังทุกภาคส่วน” ให้เข้ามา       
ร่วมกันใช้เครื่องมือและกลไกภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  
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ในนามของทีมงาน สช. ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะ
กรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ที่กำ�กับดูแล และให้การสนับสนุน
การดำ�เนินงานของ สช. อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ขอขอบคุณเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนที่เข้ามาทำ�งาน
ต่างๆ ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตร
ขอขอบคุ ณ รั ฐ บาลและรั ฐ สภา ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการทำ � งาน และขอขอบคุ ณ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อการ
พัฒนาสมัชชาสุขภาพ เป็นเวลาต่อเนื่อง ๕ ปี
หนังสือเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อบันทึกผลการดำ�เนินงานและข้อมูลสำ�คัญต่างๆ ของ คสช. คบ.
และ สช. เพื่อเป็นรายงานสาธารณะ และเพื่อใช้เป็นฐานการศึกษาสืบค้นสำ�หรับการเรียนรู้ในอนาคต
ต่อไป

(นายแพทย์อำ�พล  จินดาวัฒนะ)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๒
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ส่วเกีนที
่
๑
่ยวกับ สช.
แนวคิดหลักในการดำ�เนินงาน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงาน
โครงสร้างองค์กรและการทำ�งาน
Sy n e rgy Re p o r t

แนวคิดหลักในการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นนิติบุคคลใน
กำ�กับนายกรัฐมนตรี ทำ�หน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

หลักการทำ�งานของ สช.

สช. มีหลักการทำ�งานที่สำ�คัญ ๒ ลักษณะ คือ
• การขับเคลื่อนนโยบาย ได้แก่ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ
• การขั บ เคลื่ อ นสั ง คม ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ เ มื อ งไทยหั ว ใจมนุ ษ ย์ และการใช้ สิ ท ธิ            
ตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้การดำ�เนินงานของ คสช. และ สช. เป็นไปอย่างมีระบบ มีธรรมาภิบาล สามารถรองรับ
การดำ�เนินงาน และสมเจตนารมณ์ของการตรา พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์เฉพาะ

๑. เพื่อให้การดำ�เนินงานของกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้ได้กระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมที่ดำ�เนินการได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้เกิดการกำ�หนดแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพ ทั้ง
ภาครัฐและประชาชน เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างสำ�คัญ
ในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและ
การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อนำ�สู่สังคมสุขภาวะ
โดยมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นเครื่องมือ
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พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ สช. ได้วางแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. จัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศโดยให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก ๕ ปี
๒. จัดให้มีและส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๓. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมิน ผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ
และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
๔. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมหรือ
ความมีสุขภาวะของประชาชน
๕. เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ติดตามผลการดำ�เนินงานตามที่ได้เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษา และสื่อสารกับสาธารณะ
๖. พัฒนาระบบงาน โครงสร้าง ระบบสนับสนุนและกลวิธีการดำ�เนินงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 17

ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการความรู้ มุ่งที่การส่งเสริมสนับสนุน เอื้ออำ�นวย และ
เชื่อมประสานเครือข่ายวิชาการต่างๆ เข้ากับเครือข่ายอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างและจัดการความรู้    
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ให้ได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ เพือ่ ทำ�ให้เกิด ระบบ
สุขภาพที่วางอยู่บนฐานความรู้ (Knowledge-Based Health Systems) ซึ่งการสร้างและการจัดการ
ความรู้ในที่นี้ หมายรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบการทำ�งานอย่างเป็นเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล การพัฒนาตัวองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบการนำ � องค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ นการปฏิ รู ป การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย การบันทึกการวิเคราะห์สงั เคราะห์ การติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือทางสังคม แนวคิดหลักของ พ.ร.บ.สุขภาพฯ คือการ
สร้างให้เกิดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Health Systems) ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งต้องถักทอกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ดังนั้น การ
ดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ จึงต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือทางสังคมเป็นหัวใจอีกประการ
หนึ่ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับครอบครัว และปัจเจก  ทั้งที่อยู่ในโครงสร้างแนวตั้งและโครงสร้างแนวนอน ทั้งที่เป็น
ภาครั ฐ และมิ ใ ช่ ภ าครั ฐ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพมากบ้ า งน้ อ ยบ้ า ง ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการและกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม ที่ และได้ เ ข้ า มาร่ ว มทำ � หน้ า ที่ ร่ ว มใช้ สิ ท ธิ ต าม              
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พ.ร.บ.สุขภาพฯ ให้สมกับที่ พ.ร.บ.สุขภาพฯ เขียนขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคม เพื่อให้ได้
ใช้เป็นเครื่องมือและกลไกนำ�ไปสู่การมีสุขภาวะร่วมกัน
๓. ยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ การทำ�งานที่ต้องการสร้างความร่วมมือกับสังคม
ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งกว้ า งขวางจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ก ระบวนการสื่ อ สารสาธารณะ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนการมีส่วนร่วม รวมทั้งทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ในการดำ�เนินงานต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
สื่อมวลชนในท้องถิ่นทุกระดับ สื่อภาคประชาชน และสื่อกระแสหลัก รวมถึงองค์กรวิชาชีพด้าน
สื่อมวลชน เพื่อสร้างให้เกิดการสื่อสารแบบหลากหลายช่องทางที่เสริมพลังให้เกิดระบบสุขภาพที่ดี      
(Deliberative Communication for Health)
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึ่งหมายรวมถึงการกำ�หนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผน
ขัน้ ตอน วิธกี ารดำ�เนินงาน การประสานงาน การเชือ่ มโยงสานพลัง การดูแลกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ง านประสบผลสำ � เร็ จ ดั ง คำ � กล่ า วที่ ว่ า “การบริ ห ารจั ด การ คื อ การทำ � สิ่ ง ที่          
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้” การดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ จึงจำ�เป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์ ๓ ประการข้างต้น เพื่อให้การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จสูงสุด

สังคมสุขภาวะ
มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ดี
และมีการดำ�เนินการที่ดี
๑
ยุทธศาสตร์การสร้าง
และการจัดการความรู้
๒
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความร่วมมือทางสังคม

คสช./สช.
และภาคี

๓
ยุทธศาสตร์
การสื่อสารสาธารณะ

๔
ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
แผนภูมิที่ ๑ ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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โครงสร้างองค์กรและการทำ�งาน
โครงสร้างองค์กร
เลขาธิการ
ที่ปรึกษา สช.

รองเลขาธิการ

ตรวจสอบภายใน

สำ�นักพัฒนา
สุขภาวะ

สำ�นักธรรมนูญ สำ�นักพัฒนา
และการพัฒนา สมัชชาสุขภาพ
นโยบายฯ

สำ�นัก
อำ�นวยการ

• สิทธิ
• ธรรมนูญฯ
• สมัชชาสุขภาพ • คสช./คบ.
• ยุทธศาสตร์ • รายงานระบบ แห่งชาติ
• บุคคล
เมืองไทยหัวใจ สุขภาพ
• สมัชชาสุขภาพ • งบประมาณ
มนุษย์
• นโยบาย
เฉพาะพื้นที่/ • การเงิน
สาธารณะ
ประเด็น
• การบัญชี
รูปแบบอื่น
• พัฒนาศักยภาพ • ธุรการ
เครือข่าย

สำ�นัก
พัฒนาระบบ

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงาน
สื่อสาร
ทางสังคม

• สารสนเทศ • การพัฒนากลไก • การวาง
• สื่อสาร
ฐานข้อมูล
และกระบวนการ ระบบงาน
สาธารณะ
• ต่างประเทศ ประเมินผลกระทบ • แผนยุทธศาสตร์ • อัตลักษณ์
• การจัดการ
ด้านสุขภาพจาก • งบประมาณ
องค์กร
ความรู้
นโยบายสาธารณะ • ติดตาม
• งาน
• ห้องสมุด
• ประเมินผล
ประเมินผล
ประชาสัมพันธ์
• พิพิธภัณฑ์
กระทบด้าน
สุขภาพระดับ
ชุมชน

แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการทำ�งาน
เลขาธิการ
ที่ปรึกษา สช.

รองเลขาธิการ

ตรวจสอบภายใน
สำ�นัก
พัฒนาสุขภาวะ

สำ�นักธรรมนูญและการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ

สำ�นักพัฒนา
สมัชชาสุขภาพ

ศูนย์ประสาน
งาน HIA

สำ�นักอำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาระบบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
แผนและประเมินผล
กลุ่มงาน
สื่อสารทางสังคม
แผนภูมิที่ ๓ แสดงโครงสร้างการทำ�งานแบบเชื่อมโยง (Matrix)
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ส่ผลการดำวนที
่
๒
�เนินงานของ
คณะกรรมการ

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
Sy n e rgy Re p o r t

ผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
ความเป็นมา

ตามทีป่ ระธาน คสช. ได้มปี ระกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แต่งตัง้ กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการ
ดำ � เนิ น งานของ คสช. ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ทั้ ง สิ้ น ๕ ครั้ ง  
มีผลสรุป ดังนี้

๑. การออกระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง ภายใต้หน้าที่และอำ�นาจใน พ.ร.บ.
สุขภาพฯ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ จำ�แนกเป็น

๑.๑. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ จำ�นวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑) ประกาศเรือ่ ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) คำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา คสช.
๓) คำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทดแทนตำ�แหน่งที่
ว่างลง
		 ๑.๒. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน
๓ ฉบับ
๑) ประกาศเรือ่ ง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๓) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

24 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

๑.๓. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จำ�นวน ๒ ฉบับ
๑) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ทดแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างลง
๒) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
๑.๔. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๒ ฉบับ
๑) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๒) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จำ�นวน ๑ ฉบับ
๑) คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพ:กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง
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๒. การดำ�เนินงานภายใต้หน้าที่และอำ�นาจใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ ตามมาตรา ๒๕

๒.๑. การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕ (๑)
๑) เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อ
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำ�เนินการตามความในมาตรา ๔๖ แห่ง        
พ.ร.บ.สุขภาพฯ
๒.๒. มีมติให้เสนอแนะ ให้คำ�ปรึกษาต่อ ครม. เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ตามมาตรา ๒๕ (๒) โดยเสนอข้อเสนอทางนโยบายต่อ ครม. จำ�นวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
๒) วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย
๓) การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
๔) การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
๒.๓. การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๒๕ (๓)
๑) ให้ความเห็นต่อกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและรับทราบความก้าวหน้าใน
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
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๒) รับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ฝ่าย
เลขานุการแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้กบั หน่วยงานองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
และนำ�ไปปฏิบตั หิ รือนำ�ไปพิจารณาประกอบในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพต่อไป
		 ๓) เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อ ครม.          
			เพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วน     
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๔. จัดให้มีหรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์       
เพื่อสุขภาพเพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตามมาตรา ๒๕ (๔)
สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพ จำ�นวน ๓ เรื่อง
๑) การขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น การดำ � เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ท ศวรรษกำ � ลั ง คน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ
๒) การขับเคลื่อนนโยบายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
๓) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
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๒.๕. การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นชอบให้เสนอแก้ไขความใน
วรรคแรกของมาตรา ๒๖
๒.๖. การกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ คบ. และ สช. ตามมาตรา ๒๕ (๗)
๑) เห็นชอบข้อเสนอทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานของ คบ. และ สช. เพื่อให้ คบ.
และ สช. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดำ�เนินงานต่างๆ ต่อไป
๒) รั บ ทราบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทำ � แผนงานหลั ก แผนการเงิ น และ
งบประมาณสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจำ�ปีงบประมาณ๒๕๕๓
๓) รับทราบในกิจกรรมการดำ�เนินงานในเรื่องสำ�คัญๆ เช่น แผนปฏิบัติการ การลงนาม
ข้อตกลงการดำ�เนินโครงการต่างๆรับทราบผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญของสำ�นักงาน
ในการประชุมอย่างต่อเนื่อง
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๓. การดำ�เนินงานภายใต้หน้าที่และอำ�นาจใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ ในมาตราอื่นๆ

๓.๑. เห็ น ชอบให้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ � นวน ๕ คน ไปยั ง กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม         
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
๓.๒. เห็นชอบให้ สช. ทำ�หน้าที่ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ สำ�นักงานเลขาธิการ
อาเซียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการพัฒนากลไกการประเมิน ผลกระทบด้าน
สุขภาพ สำ�หรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป
๓.๓. เห็นชอบหลักการ ร่าง กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำ�เนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของ
ชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ....

๔. การดำ�เนินการอื่นๆ

๔.๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางปฏิรูประบบสุขภาพ” เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑  
๔.๒. มีผู้แทน คสช. เข้าร่วมกิจกรรมในการดำ�เนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพฯ           
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ผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร (คบ.)
ความเป็นมา

ตามที่ประธาน คสช. ได้มีคำ�สั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น ฝ่าย
เลขานุการได้สรุปผลการดำ�เนินงานของ คบ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุป ดังนี้

๑. การดำ�เนินงานภายใต้หน้าที่และอำ�นาจใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ

๑.๑. ด้านนโยบาย
๑) ให้คำ�ปรึกษาแนวทางการดำ�เนินงานของ สช.
๑.๒. ด้านแผนงานและงบประมาณ
๑) เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารสำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ปี ง บประมาณ
๒๕๕๒
๒) เห็ น ชอบการปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารสำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และการจัดสรรงบประมาณ (ครึ่งปี ๒๕๕๒)
๓) เห็นชอบแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำ�ปี ๒๕๕๓ 			
๔) อนุ มั ติ นำ � เงิ น งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากปี ง บประมาณ ๒๕๕๒ ไปสมทบเป็ น
งบประมาณปี ๒๕๕๓
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๑.๓. ด้านการติดตามและประเมินผล
๑) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำ�เนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก)
๒) เห็นชอบรายงานประจำ�ปี ๒๕๕๑ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓) เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
๑.๔. ด้านการบริหารจัดการ
๑) เห็นชอบการแต่งตั้ง นพ.ชาตรี  เจริญศิริ ดำ�รงตำ�แหน่งรองเลขาธิการ
๒) เห็นชอบลำ�ดับรองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
๓) เห็นชอบให้ขยายกรอบอัตราพนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ จากเดิม ๔๘
อัตราเป็น ๖๐ อัตรา และให้กรอบจำ�นวนพนักงานในระดับวิชาการและระดับ
ปฏิบตั กิ ารสามารถปรับเปลีย่ นกันได้เพือ่ เอือ้ อำ�นวยต่อการเลือ่ นตำ�แหน่งของ
พนักงาน โดยรายงานให้ คบ. ทราบด้วย
๔) อนุ มั ติ ว งเงิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ น กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของรอง
เลขาธิการและพนักงาน สช. ประจำ�ปี ๒๕๕๒

๒. การดำ�เนินการอื่น

รั บ ทราบระเบี ย บ ประกาศ คำ � สั่ ง ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ             
จำ�นวน ๒ ฉบับ
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การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
การพัฒนากลไกและการประเมินผลกระทบ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์
การส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ิด้านสุขภาพ
การพัฒนาความเข้มแข็งภายในองค์กร
ผลงานอื่นๆ ของ สช.

ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

จังหวะก้าวการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย
บรรลุเป้าหมายการจัดทำ�ร่างแรกที่สมบูรณ์พร้อมเสนอเข้าสู่กระบวนการตามที่กำ�หนดใน
พ.ร.บ.สุขภาพฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และในปีที่สองของการดำ�เนินงานก็สามารถบรรลุเป้าหมาย
การผลักดันให้เกิดธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีผลผูกพันในทาง
ปฏิบัติแล้ว โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
• ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้ผา่ นความเห็นชอบของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ เป็นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคแรกของ พ.ร.บ.สุขภาพฯ
คสช. ได้ให้ความเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... และเมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ครม. ได้มมี ติเห็นชอบร่างดังกล่าวทัง้ ฉบับ โดยไม่มกี ารแก้ไข
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลผู ก พั น ของสาระตามธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา ๔๘ ของ พ.ร.บ.
สุขภาพฯ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบธรรมนูญฯ
ฉบับนี้ เมือ่ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๒
• แนวคิดและกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้หนุนเสริมให้
เกิดธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ฉบับแรกของประเทศไทย คือ ธรรมนูญ
สุขภาพตำ�บลชะแล้ ซึง่ เกิดขึน้ ด้วยการทำ�งานของชาวชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
• คสช. ได้จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
แล้ว ๒ ชุดคือ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมิน ผลธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุน
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
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ความเป็นมา

นับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น พ.ร.บ.สุ ข ภาพฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางการกำ � หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ได้เริ่มดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
โดยให้ความสำ�คัญทั้งการสร้างสาระเนื้อหาจากฐานความรู้ และการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวาง
จากผู้คนทุกภาคส่วนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จาก ๑๐๐ เวทีทั่วประเทศ จนในที่สุด เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘
กันยายน ๒๕๕๑ ทีม่ หาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย อนุกรรมการยกร่างธรรมนูญฯ คณะที่ ๑
ที่มี ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช เป็นประธาน ได้ประชุมสรุปร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พร้อมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเดือนธันวาคม
และวางเป้าหมายผลักดันให้เกิดการประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒   

เป้าหมายสำ�คัญในปี ๒๕๕๒

๑. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เกิดกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

ผลการดำ�เนินงาน

การผลักดันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสู่การประกาศใช้

ก. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีฉนั ทมติเห็นชอบร่างธรรมนูญฯ

คณะกรรมการจัดทำ�ธรรมนูญฯ ที่มี นพ.บรรลุ   ศิริพานิช เป็นประธาน ได้มีมติให้เสนอร่าง
ธรรมนู ญ ฯ ผ่ า นคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คจ.สช.) เพื่ อ นำ � เข้ า สู่
การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งแรก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
การดำ�เนินงานนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ที่กำ�หนดให้ คสช. นำ�ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมัชชาสุขภาพมาประกอบการจัดทำ�ธรรมนูญฯ ด้วย โดยที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาระเบียบวาระ
ธรรมนูญฯ นี้เป็นเรื่องแรกในวันแรกของการประชุม ซึ่งมีสมาชิกจากหลากหลายเครือข่ายอภิปรายให้
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับแต่งร่างธรรมนูญฯ ให้สมบูรณ์ขึ้น

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 35

ในที่สุด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ได้มีมติเห็นชอบกับสาระในร่างธรรมนูญฯ ที่เสนอ
โดยมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เสนอต่ อ คณะกรรมการจั ด ทำ � ธรรมนู ญ ฯ เพื่ อ ประกอบการปรั บ ปรุ ง
ร่ า งธรรมนู ญ ฯ ก่ อ นนำ � เสนอ คสช. ดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมาย และยั ง มี ม ติ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ในอนาคต โดยให้เลขาธิการ คสช. เผยแพร่ ประสาน สนับสนุน และผลักดันให้
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศมีการดำ�เนินงานตามธรรมนูญฯ อย่างกว้างขวาง
และขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนำ�ธรรมนูญฯ ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และร่วมผลักดันให้
มีการนำ�ธรรมนูญฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

ข. ร่างธรรมนูญฯ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. เป็นประธานการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ พิจารณาร่างธรรมนูญฯ ตามที่คณะกรรมการจัดทำ�
ธรรมนูญฯ เสนอหลังจากได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ รอบสุดท้าย โดยนำ�ความเห็น
เพิ่ ม เติ ม จากสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบแบบข้ อ ต่ อ ข้ อ
ซึ่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้อภิปรายให้คุณค่าและความสำ�คัญแก่ธรรมนูญฯ ในฐานะภาพระบบ
สุ ข ภาพพึ ง ประสงค์ ที่ จ ะเป็ น ทิ ศ ทางร่ ว มของทุ ก หน่ ว ยงาน องค์ ก ร และได้ ม องข้ า มไปสู่ อ นาคต
ที่จะต้องขับเคลื่อน ผลักดันให้ธรรมนูญฯ มีผลในทางปฏิบัติ โดยหลังจาก คสช. ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างธรรมนูญฯ และให้นำ�เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คสช. ยังได้ตั้งกลไกการ
ทำ�งานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ให้เป็นจริงหลังการบังคับใช้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
มา ๒ ชุด  
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ชุดแรกคือ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มี นพ.บรรลุ   ศิริพานิช เป็น
ประธาน และมีเลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการ ทำ�หน้าที่จัดทำ�และ
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการติดตาม และ
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามธรรมนูญฯ โดยให้ความสำ�คัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ชุมชน ดำ�เนินการ
ผ่านเครื่องมือของ พ.ร.บ.สุขภาพฯ และกฎหมายและกลไกอื่นๆ เช่น
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน และสมัชชาสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการประเมินผลแบบเสริม
พลังให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ อย่างเข้มแข็ง และให้คำ�ปรึกษา
และข้อแนะนำ�ต่อ คสช. และกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อการทบทวนและ
ปรับปรุงธรรมนูญฯ ในรอบต่อไป ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้ต้องปรับปรุง
อย่างน้อยทุก ๕ ปี  
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือ คณะกรรมการพั ฒ นาการวิ จั ย
ระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
มี ศ.นพ.วิ จ ารณ์    พานิช เป็นประธาน และมี ผู้อำ� นวยการสถาบั น
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเลขานุการ ทำ�หน้าที่จัดทำ�และ
สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการวิ จั ย ระบบ
สุ ข ภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพไปสู่ ร ะบบที่ พึ ง
ประสงค์ ผ่ า นธรรมนู ญ ฯ โดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงและ
จัดการการวิจัยระบบสุขภาพ ทั้งในระบบย่อยและระบบใหญ่ รวมถึง
ให้คำ�ปรึกษาและข้อแนะนำ�ต่อ คสช. และกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ทบทวนและพัฒนาข้อเสนอภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญฯ ต่อไป
เป็นอันว่ากลไกขับเคลื่อนธรรมนูญฯ เตรียมพร้อมแล้ว ทั้งด้าน
การเคลื่อนไหวผลักดัน และเตรียมความรู้เป็นฐานที่จำ�เป็น สามารถ
เริ่มวางแผนดำ�เนินงานได้ทันที

นพ.บรรลุ ศิริพานิช

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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วั น ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๒ ครม. ภายใต้ ก ารนำ � ของนายกรั ฐ มนตรี อ ภิ สิท ธิ์ เวชชาชี ว ะ
ได้มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ คสช. เสนอ โดยไม่มีการ
แก้ไขข้อความใดๆ และมอบให้สำ�นักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีรายงานต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบ และดำ�เนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นับแต่วันนั้นธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ครม. เห็นชอบ จึงเริ่มมีผลผูกพันหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำ�เนินการต่อไปตามอำ�นาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ.
สุขภาพฯ
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ค. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แม้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจะมีระเบียบวาระ
มากมายแทบทุ ก ครั้ ง ของการประชุ ม แต่ ห ลั ง จากสำ � นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารับทราบ ตามที่ระบุ
ไว้ ใ นกฎหมาย วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๒ วุ ฒิ ส ภาก็ ไ ด้
ประชุ มรั บ ทราบธรรมนู ญ ฯ แต่ เ นื่อ งจากการจั ด ระเบี ย บ
วาระการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบเป็นช่วงเช้าและแต่ละเรื่อง
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีวุฒิสมาชิกท่านใดเสนอความ
คิดเห็นและข้อแนะนำ�เพิ่มเติม
ต่ อ มาในวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๒ สภาผู้แ ทน
ราษฎรได้ รั บ ทราบธรรมนู ญ ฯ แม้ จ ะเริ่ ม การพิ จ ารณา
ระเบี ย บวาระดั ง กล่ า วเมื่ อ เวลาเกื อ บสองทุ่ ม แล้ ว แต่ ก็ มี
ผู้แทนราษฎรทั้งจากพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และ
พรรคฝ่ายค้านร่วมอภิปราย โดยทุกคนต่างสนับสนุนและ
เห็นด้วยกับหลักการและสาระธรรมนูญฯ เพียงแต่ยังห่วง
กังวลถึงการผลักดันธรรมนูญฯ ให้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  
ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ในอนาคต สส.ซึ่งอภิปรายทั้ง ๖ คน ได้แก่
๑. สส.วิชาญ มีนชัยนันท์
๒. สส.บรรพต ตันธีรวงศ์
๓. สส.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
๔. สส.ผ่องศรี ธาราภูมิ
๕. สส.จุมพฏ บุญใหญ่
๖. สส.วัชระ เพชรทอง
นับว่า ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ขั้นตอนกระบวนการ
จั ด ทำ � ธรรมนู ญ ฯ ได้ เ กื อ บมาถึ ง ความสำ � เร็ จ ที่ ส มบู ร ณ์
รอเพียงขั้นตอนการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

สส.วิชาญ มีนชัยนันท์
“ระบบบริ ก ารที่ จั ด ไว้ เ ดิ ม คื อ การตรวจ
เมื่อป่วย แต่ธรรมนูญฯ จะเป็นแนวทางและ
ทิศทางจัดระบบที่เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพ”

สส.ผ่องศรี ธาราภูมิ
“ธรรมนูญฯ นี้เกิดจากการมีส่วนร่วม การ
ผลักดันสู่การปฏิบัติก็ต้องเน้นการมีส่วนร่วม
ด้วย เพื่อให้เป็นแผนแม่บทของการพัฒนา
สุขภาพกาย ใจ สังคมและปัญญา”
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“ภาพในธรรมนู ญ ฯ ทั้งหมดไม่ใช่ภ าพ
ความฝัน แต่เป็นภาพหลายๆส่วน เป็นภาพ
ที่ เ ดิ น ไปแล้ ว ในบางส่ ว น คื อ มี ตั ว อย่ า ง
ของจริงให้ดู เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำ�ต่อ
ไปคือการตั้งโจทย์วิจัยเชิงระบบ ซึ่งโชคดีที่
สช. และ สวรส. ได้เตรียมกลไกทำ�งานนีแ้ ล้ว”

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

“เราคาดหวั ง ว่ า ธรรมนู ญ สุ ข ภาพเป็ น
เครือ่ งมือ แล้วระบบสุขภาพใหม่ทเ่ี รากำ�ลังลง
ไปทำ�งานเพื่อเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม
ของประชาชนก็เป็นเรื่องสำ�คัญ ที่สำ�คัญมาก
คือวิธกี ารทีจ่ ะเชือ่ มโยงตัวหนังสือสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชดั เจน ซึง่ จะเสริมสร้าง
ความชอบธรรมในการไปบอกองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น ว่ า การสร้ า งสุ ข ภาวะเป็ น เรื่อ ง
ควรทำ� ซึ่งเมื่อเราลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่จะ
เป็นประโยชน์มาก”

อาจารย์รัตนา สมบูรณ์วิทย์

“ธรรมนู ญ ฯ เป็ นคล้ายแผนที่ที่บอกว่า
ควรจะปลูกต้นไม้อะไร อยู่อย่างไร แต่ต้นไม้
ดอกไม้งามทีจ่ ะเกิดต้องเกิดจากดิน ณ ทีน่ น้ั ๆ
ธรรมนู ญ ฯ ไม่ ส ามารถไปทำ � ให้ ต้ น ไม้
ดอกไม้เกิดขึ้นได้ แต่บอกได้ว่าพื้นที่ที่เห็น
ทั้งหมดนี้ ต้นไม้ไหนควรอยู่อย่างไร ซึ่งไม่ได้
เขียนบนกระดาษเปล่า พื้นที่มีต้นไม้อยู่แล้ว
การเขียนจึงเป็นการวางต้นไม้ต่อไปข้างหน้า
จะมี ค วามงดงาม เป็ น ที่ เ ป็ น ทางทั้ ง ต้ น ไม้
และสิ่งก่อสร้างที่ลงตัว”

นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
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ง. ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกจากการจัดทำ�ธรรมนูญฯ จะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ สำ � คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
กระบวนการจั ด ทำ � ธรรมนู ญ ฯ คื อ องค์ ค วามรู้ ซึ่ ง นอกจาก
เป็นความรู้เชิงสาระ เนื้อหา ที่เป็นฐานในการจัดทำ�ธรรมนูญฯ
ที่ อ นุ ก รรมการฯ และคณะทำ � งานแต่ ล ะหมวดจั ด ทำ � ในช่ ว ง
การยกร่างตลอดปี ๒๕๕๑ แล้ว ยังมีองค์ความรู้เชิงกระบวนการ
ที่อนุกรรมการยกร่าง ชุดที่ ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช เป็นประธานได้
สนับสนุนให้สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เข้ามาเป็น
หน่ ว ยงานหลั ก จั ด กระบวนการจั ด การความรู้ เ พื่ อ สรุ ป บทเรี ย น
ความสำ�เร็จของกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับแรกขึ้น โดยจัดกระบวนการต่อเนื่อง ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ เวที “Success Story Telling” เมื่ อ วั น ที่
๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๒ เวที “ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพใหม่ ผ่ า น
ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ” เมื่ อวั น ที่ ๑๕ - ๑๗
มกราคม ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๓ เวที “สานพลังองค์กรขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
ใหม่” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการประมวลสกัด
องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการจัดทำ �ธรรมนูญฯ
ฉบับต่อไป
นอกจากนี้ ยั ง ได้ นำ � กระบวนการจั ด การความรู้ ม า
สังเคราะห์ประสบการณ์ บทเรียน และความรู้จากกระบวนการรับ
ฟังความเห็นต่อธรรมนูญฯ ที่เรียกว่า “ประชาเสวนา” (Citizen
Dialogue) ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมของกระบวนการรั บ ฟั ง ความเห็ น
ที่เป็นการประยุกต์องค์ความรู้จากประเทศแคนาดา มาทดลองทำ�
อย่างเป็นทางการและเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทย
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จ. ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ฉบับแรกของประเทศ : ธรรมนูญสุขภาพชะแล้

ในขณะที่การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติใกล้เสร็จสิ้นลง ก็ได้เกิดธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ฉบับแรกของประเทศขึ้น ที่ตำ�บลชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ภายใต้การนำ�ของนายขุนทอง บุณยะประวิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลชะแล้ (อบต. ชะแล้)
ชื่อ “ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒” การเกิดขึ้นของธรรมนูญสุขภาพชะแล้นั้น
เป็นความริเริ่มที่งดงามของผู้นำ�ท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคีหน่วยราชการในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยเป็น ผลสืบเนื่องจากการที่ สช. สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยมีสถาบัน
วิจัยระบบสุขภาพภาคใต้เป็นองค์กรสนับสนุนหลัก และมีองค์กรจากภายนอกชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
หลายองค์กร ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘
สงขลา โดยงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงานของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
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กระบวนการและสาระของธรรมนู ญ สุ ข ภาพตำ � บลชะแล้ สามารถเป็ น ตั ว อย่ า งของการ
ใช้กรอบแนวทางและกระบวนการของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบนำ�  แต่ประยุกต์
ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมจั บ ต้ อ งได้ ด้ ว ยข้ อ มู ล ความต้ อ งการความจำ � เป็ น ในระบบสุ ข ภาพของคนชะแล้
อย่างแท้จริง ๓ แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังของการทำ�ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ คือ
๑. มองเรื่องสุขภาพอย่างกว้าง ครอบคลุมไปถึงเรื่องสุขภาวะของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม
ไม่ไช่แค่เรื่องมดหมอหยูกยาเท่านั้น  
๒. มองว่าการที่คนและสังคมจะมีสุขภาพหรือสุขภาวะได้จริง เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาค
ส่วน จะต้องช่วยกัน ไม่ใช่รอให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำ�ให้เท่านั้น
๓. การทำ�ให้เกิดสุขภาวะ ต้องมุ่งเน้นที่ “การสร้าง นำ�หน้า การซ่อม”
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ เขียนขึ้นอย่างมีหลักการโดยประยุกต์แนวการเขียนจากร่าง
ธรรมนู ญ ว่ าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ แต่ เขี ย นในเรื่ องใกล้ ตัวสามารถปฏิ บั ติไ ด้ จริ ง มี ชี วิตชี วา
มากกว่า และยังมีการตั้งสำ�นักธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ขึ้นมา เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลการปฏิบัติการ
ตามธรรมนูญฯ ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกำ�หนดให้ อบต. ตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามธรรมนูญฯ นี้ด้วย เพื่อให้มีการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
อาจกล่าวได้ว่า ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้ เป็น “ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ฉบับแรก
ที่เป็นฉบับกินได้” ของประเทศไทย เป็นความงามที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและพลังของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นอย่างน่ามหัศจรรย์ เป็นบทพิสูจน์คุณค่าและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดทำ�
ธรรมนูญระบบสุขภาพระดับพื้นที่ ที่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนและสามารถดำ�เนินการได้เป็น
รูปธรรม เป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

42 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การพัฒนากลไกและ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

๑. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
•
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบฉันทมติของที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑
ต่ อ ประเด็ น สาธารณะทั้ ง ๑๔ ประเด็ น และได้ ม อบให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาดำ � เนิ น การต่ อ ไป
ส่วนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น มีการดำ�เนินงานและพัฒนากระบวนการด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้น�ำ บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ มาใช้
ในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
๒. การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
•
ตามมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ.สุขภาพฯ สช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สช. ได้สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
ระดับจังหวัดซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ใน ๒๘ จังหวัด ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค
และสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๑ ประเด็น ซึ่งผลการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
มีความก้าวหน้าแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ
•
(๑)
การพัฒนาองค์ประกอบพืน้ ฐาน เป็นการพัฒนากลไกการทำ�งาน (จัดตัง้ คณะทำ�งาน) การพัฒนาประเด็น
ร่วมในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการจัดทำ�ฐานข้อมูลเครือข่าย
•
(๒)
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย เป็นการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกัน
•
(๓)
การขับเคลือ่ นข้อเสนอสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นการขับเคลือ่ นข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ กิดจากกระบวนการสมัชชา
สุขภาพให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติ อบต.ท่าศาลา เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
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ความเป็นมา

เมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมานั้น สช. ได้สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ไป
กว่า ๘๐ โครงการ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอีก ๖ โครงการ ในขณะทีเ่ วทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งแรกตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ก็ได้ถูกจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของ คสช. ผ่านกลไกคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ซึ่งดำ�เนินการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
อย่างเป็นระบบและเกิดการมีสว่ นร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพทัว่ ประเทศ มีกระบวนการทำ�งานทัง้ ปี
ตั้งแต่การกำ�หนดระเบียบวาระ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และมีการจัดประชุมใหญ่สมัชชา
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ พื่ อ หาฉั น ทมติ ร่ ว มกั น ต่ อ ร่ า งมติ / ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย โดยมี ม ติ ที่ ผ่ า นฉั น ทมติ
จากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน ๑๔ ประเด็น และมีการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ด้วย ผลงานและกระบวนการทำ�งานที่กล่าวโดยสังเขปนั้น ทำ�ให้ สช. มีบทเรียนที่ได้
จากการปฏิบัตจริงและนำ�มาต่อยอดขยายผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งในแง่ของการพัฒนางาน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สช. กับเครือข่าย
ไปพร้อมๆ กัน

สมัชชาสุขภาพ เครื่องมือสู่ความสำ�เร็จในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมของคนไทย

“สมัชชาสุขภาพ” เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการสร้าง “นโยบายที่มา
จากสาธารณะ” ที่สอดรับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น
การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพก็เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) หรือ
ประชาธิปไตยแบบถกแถลง (Deliberative Democracy) เป็นการปิดจุดอ่อนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะโดยรัฐแบบแนวดิ่งตามแนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)
ภาครัฐ

นโยบายของภาครัฐ

ภาคความรู้
ภาค
ประชาสังคม

สมัชชา
สุขภาพ

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
การเมือง

การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม

เจตนารมณ์ของประชาชน

แผนภูมิที่ ๔ แสดงแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชา
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เพียงทางเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการใช้สมัชชาสุขภาพปิดช่องว่างระหว่างการพัฒนา
นโยบายสาธารณะโดยรัฐกับความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม ๓ ประสาน
ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเป็นหัวใจสำ�คัญ คือใช้พลังความรู้ พลังภาครัฐ/การเมือง และ
พลังทางสังคม ในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกันจากความต้องการของประชาชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมจริงๆ

ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ

มาตรา ๒๕(๓) แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพฯ กำ�หนดให้ คสช. มีหน้าที่จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งในการ
จัดสมัชชาสุขภาพแต่ละรูปแบบมีระบบและกลไกการทำ�งานตามแผนภูมิที่ ๕

คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คจ.สช)

คสช.
ม.๒๕(๓)

หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ม. ๔๑,๔๒,๔๓,๔๔

• คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม
• คณะอนุกรรมการวิชาการ
• คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการประเมินผล
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

วิชาการ

สช.

กลไกพหุภาคี

รัฐ

สังคม
ทีมเลขานุการ

สมัชชา
สุขภาพ
แห่งชาติ

ผลักดันข้อเสนอ
สู่การปฏิบัติฯ
ผ่าน คสช.
หรือ สช.
หรือช่องทางอื่น

เชื่อมโยงถึงกัน

สมัชชา
สุขภาพ
เฉพาะ
พื้นที่
สมัชชา
สุขภาพ
เฉพาะ
ประเด็น

• คณะรัฐมนตรี
• รัฐสภา /
ภาคการเมือง
• หน่วยงานของรัฐ
• องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
• ชุมชนท้องถิน่

ผลักดันข้อเสนอ
สู่การปฏิบัติฯ

• องค์กรวิชาการ/
วิชาชีพ
• องค์กรเอกชน/
องค์กรธุรกิจ หรือ
องค์กรอื่นๆ

แผนภูมิที่ ๕ แสดงระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ
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ความเชื่อมโยงระหว่างสมัชชาสุขภาพแต่ละรูปแบบ  สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น มีความเชือ่ มโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรือ่ งของ (๑) ความเชือ่ มโยงเรื่อง
ทีม่ าของประเด็นเชิงนโยบาย (๒) ความเชือ่ มโยงในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย (๓) ความ
เชื่ อ มโยงในกระบวนการแสวงหาฉันทมติ ร่วมกั น (๔) ความเชื่ อมโยงในกระบวนการขั บ เคลื่ อน
ข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ผลการดำ�เนินงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑. การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คจ.สช.) มี นพ.สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ เป็น
ประธานได้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ แรกของประเทศไทย
ที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ มีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบและมีส่วนร่วมของสมาชิก
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เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เครือข่าย
สมาชิกสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๑๗๘ กลุ่มเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรระหว่าง
ประเทศ ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการและคณะทำ�งานต่างๆ
การมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยในกระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ คจ.สช.
ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ได้ เ ข้ า มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น ระบบ ในขั้ น ตอนต่ า งๆ ตั้ ง แต่
การร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ กำ�หนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ร่วมพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อนำ�เข้าสู่การประชุม ร่วมกันพิจารณาและให้ฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ ได้ พิ จ ารณาและ
มีฉันทมติร่วมกันต่อประเด็นสาธารณะรวม ๑๔ ประเด็น ซึ่งได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคม
ได้แก่ รัฐบาล คสช. สช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรภาคีต่างๆ และสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน ดำ�เนินการผลักดันมติและข้อเสนอต่างๆ ให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการติดตามผลการดำ�เนินการมาเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในคราวต่อๆ ไป รวมถึงให้มีการเสนอต่อสาธารณะด้วย ประเด็นสาธารณะทั้ง ๑๔ ประเด็น ได้แก่่
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(๑) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
(๒)   การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
(๓)   นโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำ�หนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี
(๕)   เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
(๖)   ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๗)   บทบาทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น กั บ การจั ด การสุ ข ภาพ และทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
(๘)   ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำ�เป็น
(๙)   ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(๑๐) สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พร้อม และเรือ่ งเพศกับโรคเอดส์/
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๑๑) ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย
(๑๒) นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
(๑๓) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
(๑๔) วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย
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การรายงานผลการดำ�เนินงาน

สช. ได้ ร ายงานผลการดำ � เนิ น งานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ เ ป็ น ฉั น ทมติ จ ากสมาชิ ก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๑๔ ประเด็น ต่อ คสช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำ�เสนอต่อ ครม. เพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการต่อไป
ครม. ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม เมื่ อวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รั บ ทราบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคแจ้งต่อ คสช. ด้วย
สช. ได้แจ้งมติ ครม. ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

๒. การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงสร้างกลไกภายใต้
คณะกรรมการ
คสช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (คจ.สช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยให้มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็น
ประธาน มีกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆ จำ�นวน ๓๘ คน มีเลขาธิการ คสช. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
คจ.สช. ได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
ดำ�เนินไปอย่างเป็นระบบ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
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วิชาการ คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม คณะอนุกรรมการประเมิน ผล และคณะอนุกรรมการ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๒. การจัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คจ.สช. ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ เป็นประธานคณะทำ�งาน เพื่อทำ�การสรุปบทเรียนการ
ดำ�เนินงานในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา และนำ�ข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบในการทบทวนและนำ�ร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอ คจ.สช. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุม คจ.สช. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จากนั้นจึงประกาศให้สาธารณะได้รับทราบ
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๒.๓. การสนับสนุนการทำ�งานของ คจ.สช. และพัฒนาชุดความรู้ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติอย่างต่อเนื่อง		
คจ.สช. มีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมไปยังหน่วยงานหรือ
จังหวัดต่างๆ ที่เป็นภูมิลำ�เนาหรือพื้นที่ทำ�งานของกรรมการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รองประธาน คจ.สช. และกรรมการ รวมจำ�นวน ๔ ท่าน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ คณะผู้ แ ทนไทย ในการประชุ ม สมั ช ชาอนามั ย โลก ครั้ ง ที่ ๖๒ (World Health
Assembly 2009) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสังเกตและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ
ในการจัดสมัชชาอนามัยโลกที่จะนำ�มาปรับใช้กับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในด้านต่างๆ
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๒.๔ การเปิดโอกาสให้ภาคี/เครือข่ายต่างๆ ร่วมเสนอระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ 		
คจ.สช. ได้จัดทำ�หนังสือแจ้งไปยังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำ�นวน ๕๐๗ เครือข่าย และ
ประกาศทางเว็บไซต์ www.samatcha.org เพื่อเปิดโอกาสภาคีต่างๆ ได้เสนอประเด็นนโยบาย
สาธารณะเข้าสู่กระบวนการกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมี
ผู้เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น จำ�นวน ๑๑๕ ประเด็น จาก ๕๗ ภาคี/เครือข่าย
การดำ�เนินการพิจารณาข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ได้พิจารณาจากความสำ�คัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ
ความรุนแรงของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบาย
หรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับข้อมูลสรุปสถานการณ์ระบบ
สุขภาพในปัจจุบัน และได้กำ�หนดร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำ�นวน ๑๑ ระเบียบวาระ ดังนี้
(๑) การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
(๒) โรคติดต่ออุบัติใหม่
(๓) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
(๔) การพั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ เ พื่ อ การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประชาชน
(๕) การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๖) การพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พื้ น บ้ า นและการแพทย์ ท างเลื อ กให้ เ ป็ น
ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
(๗) การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
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(๘) ยุ ติ ก ารส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ข าดจริ ย ธรรม : เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และ
สุขภาพของผู้ป่วย
(๙) การจัดการปัญหาภาวะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน
(๑๐) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
(๑๑) แผนพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนบนฐานการพึง่ ตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้
๒.๕ การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างมติ
หลังจากที่ คจ.สช. ได้กำ�หนดร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นแล้ว คณะอนุกรรมการ
วิ ช าการ ซึ่ ง มี พญ.ประนอม คำ � เที่ ย ง เป็ น ประธาน ได้ ดำ � เนิ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการจัดตั้งคณะทำ�งานวิชาการเฉพาะประเด็น ซึ่งมาจากกลุ่มเครือข่าย
ที่ร่วมเสนอประเด็นและภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ ทำ�หน้าที่จัดทำ�รายงานเชิงวิชาการ
และสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำ � ร่ า งข้ อ เสนอ/มติ ในประเด็ น นโยบายสาธารณะ
ทั้ง ๑๑ ประเด็นดังกล่าว เพื่อจัดส่งให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้จัดกระบวนการปรึกษาหารือและรับฟัง
ความเห็ น ต่ อ เอกสารหลั ก และร่ า งข้ อ เสนอมติ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และนำ � เข้ า สู่ ก ระบวนการ
พิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
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๒.๖. การติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำ�เนินการติดตามผลการดำ�เนินงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และวางรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่จะต้อง
รายงานผลในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจำ�นวน ๖ เรื่อง ดังนี้				
(๑) นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๒) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
(๓)  ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(๔)  สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พร้อม และเรือ่ งเพศกับโรคเอดส์/
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕)  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
(๖)  วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย

54 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

๒.๗. จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เตรียมพร้อมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒”
คจ.สช. ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพืน้ ที่
๗๖ จังหวัด ผู้แทนจากองค์กรภาคี/เครือข่ายภาคประชาสังคมและเอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และ
หน่วยงานราชการ/การเมือง/องค์กรภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย
และระหว่างกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจภาพรวมกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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ผลการดำ�เนินงานสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

(๑) ทบทวนประกาศสำ�นักงาน เรื่อง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ทิศทางการสนับสนุนของ สช. จึงได้มีการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ในหมวดที่ ๓ เรื่องระยะเวลาใน
การขอรับการสนับสนุนโครงการ โดยประกาศฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
(๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เวทีนี้จัดในรูปของ Road Show เป็นกลุม่ จังหวัดใน ๑๒
เขต ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ (แบ่งตามเขต คสช.) มีผ้เู ข้าร่วมเวทีจากทั้งสามภาคส่วน
(ประชาสังคม วิชาชีพ/วิชาการ และราชการ) จากทุกจังหวัดๆ ละประมาณ ๑๐ - ๑๒ คน การจัด
Road Show มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ (๒) เพือ่ แสวงหาแนวทางการพัฒนากลไก ประสานการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด (๓) เพื่อแสวงหาแนวทางการ
เชื่อมโยงและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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(๓) ลงนามความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และ
องค์กรพหุภาคีจังหวัด		
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  สช. ได้ลงนามความร่วมมือกับ
๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร
อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
ตรัง สกลนคร และ นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนากลไกพหุภาคี
ในจังหวัด
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(๔) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มุ่งเน้นการ
พัฒนาเชิงคุณภาพมากขึ้น ซึ่ง สช. สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒ - ๓ ปี จำ�นวน ๒๘ จังหวัด
ดังนี้
		
ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ เชียงราย
พะเยา และแม่ฮ่องสอน
		
ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครปฐม และจังหวัดตราด (ไม่ของบประมาณสนับสนุน)
		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ เลย สกลนคร
หนองบัวลำ�ภู อุดรธานี และอุบลราชธานี
		
ภาคใต้
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ปัตตานี
(๕) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำ�นวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเด็กและเยาวชน ว่าด้วย “การขับเคลื่อนเยาวชนจิตอาสา…สำ�นึกรัก
บ้านเกิด” ปีที่ ๒
(๖) ปรับกลไกระดับภาคในรูปแบบเดิม เป็นกลไกเสริมพลังความเข้มแข็งกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น ๔ ภาค เพื่อให้ดูแลทั้งการพัฒนาศักยภาพ พัฒนา
กระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้เป็นแบบองค์รวม โดยมีคณะกรรมการกลาง คือ คณะกรรมการ
สนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น เชื่อมโยงกลไกทั้ง ๔ ภาคเข้าด้วยกัน
มีเลขาธิการ คสช. เป็นประธาน
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ผลการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

การจั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ในปี ๒๕๕๒ มี การพั ฒ นาใน
๓ ระดับ ดังนี้

๑. การพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนากลไกการทำ�งาน การพัฒนาประเด็น
ร่วมในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการจัดทำ�ฐานข้อมูลเครือข่าย โดยดำ�เนินการในพื้นที่
จังหวัดระนอง ตรัง ปัตตานี เพชรบูรณ์ และฉะเชิงเทรา
๒. การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง การพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกัน โดยดำ�เนินการในพื้นที่ จังหวัด
น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา สุรินทร์ เลย หนองบัวลำ�ภู อุบลราชธานี ลพบุรี
สระบุรี ปราจีนบุรี และนครปฐม
๓. การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ได้ดำ�เนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา นครสวรรค์ พิจิตร แพร่ สกลนคร
อุดรธานี และสมุทรปราการ
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รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

๑. แบ่งตามรูปแบบการเคลื่อนไหวเชิงกระบวนการ ดังนี้

๑.๑. แบบค้น หาปัญหาและหาแนวทางแก้ ไ ข เป็นรูปแบบพื้นฐาน เน้นการค้นหาประเด็น
ปัญหาสาธารณะแล้วจึงร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกันในเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่
หลายจังหวัดจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพรูปแบบนี้
๑.๒. แบบสร้ า งภาพฝั น แล้ ว พั ฒ นาตาม เป็ น การสร้ า งภาพในอุ ด มคติ ห รื อ ฉากทั ศ น์
(scenario) ร่วมกัน แล้วกำ�หนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม แล้วจึงมีการวางแผนหรือค้นหาแนวทาง
การเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพพัฒนาธรรมนูญระบบ
สุขภาพจังหวัดเพชบูรณ์ และการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสร้างธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดน่าน เป็นต้น
๑.๓. แบบสร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี ข ยายสู่ น โยบาย เป็ น การเริ่ ม ต้ น การพั ฒ นาในมุ ม บวก
โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดพืน้ ทีต่ น้ แบบ หรือการถอดบทเรียนจากรูปธรรมความสำ�เร็จ แล้วจึงขยายผล
ต่อให้เกิดเป็นนโยบาย เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราที่เริ่มจากการพัฒนาสุขภาพระดับตำ�บล
จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ แล้วพยายามขยายผลสู่สาธารณะ เป็นต้น
๑.๔. แบบเฝ้าระวังเตือนภัยให้สงั คม เป็นกระบวนการทีส่ ร้างกลไกขึน้ มาเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม โดยสื่อสารกับสังคมให้รู้เท่าทันทั้งเชิงข้อมูลและความรู้ เช่น สมัชชา
สุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็นการจัดการลุ่มน้ำ�ที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเครือข่ายขึ้นมาเป็นกลไก
เฝ้าระวังเตือนภัยให้กับชาวแม่ฮ่องสอน เป็นต้น
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๑.๕. แบบการพั ฒ นาและติ ด ตามผลนโยบาย เป็ น การประสานงานกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เป็น ผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่วนต่างๆ และวางแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ ขั บ เคลื่ อ นจนเกิ ด ข้ อ บั ญ ญั ติ
อบต. ท่าศาลา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาที่ขับเคลื่อนคำ�ประกาศ
สมิหรา (ข้อเสนอเชิงนโยบาย) สู่การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับ อปท. และสมัชชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด สกลนครที่ ขั บ เคลื่ อ นข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายประเด็ น เกษตรเอื้ อ สุ ข ภาพและอาหาร
ปลอดภัยสู่การทำ�แผนพัฒนาระดับท้องถิ่นและจังหวัด เป็นต้น

๒. แบ่งตามลักษณะการพัฒนาเวทีหรือการสร้างพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

๒.๑. การประยุกต์กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ที่เป็นระบบหรือมีความเป็นทางการสูง ตั้งแต่การจัดองค์ประกอบคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
การได้มาซึ่งประเด็น การพัฒนาประเด็น และกระบวนการในการประชุมหาฉันทมติร่วมกันต่อ
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายโดยการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด มาจากกระบวนการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
โดยจังหวัดที่จัดกระบวนการรูปแบบดังกล่าว คือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ และสมัชชา
สุขภาพจังหวัดเชียงราย
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๒.๒. การขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการถกแถลง (Policy Proactive Deliberative)
กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแบบนี้เป็นแบบที่ไม่เป็นทางการ หรือเรียกว่า ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
อยู่มาก ซึ่งเป็นการให้ความสำ�คัญกับความแตกต่างหลากหลายในเชิงแนวคิด อุดมการณ์ โดยเปิด
โอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถกแถลงอย่างอิสระ และหาข้อสรุปร่วมกัน โดยพยายามแฝง
กระบวนการเหล่านี้ในการประชุมหรือในเวทีทุกระดับ ซึ่งกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ สช. สนับสนุน
มีรูปแบบดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่
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กรณีตัวอย่างของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช :
ข้อบัญญัติ อบต.ท่าศาลาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
คณะทำ � งานสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ พั ฒ นา
ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน เป็น ๑ ใน ๓ ประเด็น
สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ปี ๒๕๕๑ เริ่ ม จากการศึ ก ษา
สถานการณ์จัดการทรัพยากรชายฝั่ง และร่วมเรียนรู้บทเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และวิชาการ
จึงได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สำ�คัญสำ�หรับการส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นนี้
นำ � เข้ า แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพิ จ ารณาในสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง ในปี ๒๕๕๒ ได้ ดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จนเกิ ด เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลา ว่าด้วย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน :
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านอาหารปลอดภัย
จากปัญหาการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
ประเด็นนี้จึงถูกพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกันของคน
น่าน ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำ�คัญ คือ เสนอให้หน่วยงานภาครัฐ อปท.
องค์กรชุมชน ร่วมกันดำ�เนินมาตรการในการส่งเสริมพืชผลไม้ที่มีความ
ปลอดภั ย ส่ ง เสริ มระบบตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพพื ช ผลทางการ
เกษตรที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรับรองคุณภาพ การจัดการตลาดพืช
ผั ก ผลไม้ ป ลอดสารพิ ษ ครอบคลุ ม ทุ กอำ � เภอ และเสนอให้ รั ฐ บาลออก
กฎหมายควบคุ ม การนำ � เข้ า การจั ด จำ � หน่ า ย การโฆษณาและการใช้
สารเคมีอย่างเข้มงวด จากข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว ได้นำ�ไปสู่การ
พัฒนาตลาดสดบ้านพระเนตร เขตเทศบาลอำ�เภอเมือง จังหวัดน่าน เป็น
ตลาดอาหารปลอดภัยตามข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่านแล้ว

สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร :
การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
คณะทำ�งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรได้บรรจุประเด็นปัญหา
เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ที่มีแนวโน้มการแพร่
ระบาดในจังหวัดพิจิตรเป็น ๑ ใน ๕ ประเด็นหลักการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ในปี ๒๕๕๒ เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสำ�คัญ
เพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) เช่น
- ให้ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พิ จิ ต รและสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มและรั บ มื อ กั บ การระบาดของไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ตำ�บล (ศูนย์เดียวกันกับศูนย์ไข้หวัดนก) และให้สถาน
พยาบาลเอกชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจคั ด กรองผู้ ป่ ว ยและยึ ด
แนวทางการป้องกันและรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับภาครัฐ เป็นต้น

การประยุกต์รูปแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การจัดสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารจัดสมัชชาสุขภาพอย่างเป็น
ระบบโดยการประยุ ก ต์ ก ระบวนการมาจากสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๒ เป็นดังนี้
- กลไกการจัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการสมัชชา
สุขภาพจังหวัดที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม
- การจัดกลุม่ เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ มี
๔ ประเภท จำ�นวน ๕๘ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม (๑) เครือข่ายพื้นที่ ๖
กลุ่ม ใน ๖ อำ�เภอ (๒) กลุ่มองค์กรเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
๒๐ กลุ่ม และ (๓) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาการ ๖ กลุ่ม และ (๔) กลุ่ม ผู้แทน
หน่วยงานภาคการเมือง/ราชการ ๒๖ กลุ่ม
- ประเด็นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๒
ประกอบด้วย ๓ ประเด็น คือ (๑) เด็ก เยาวชนและครอบครัว (๒) การ
พัฒนาระบบการดูแลสำ�หรับผูส้ งู อายุ และ (๓) การจัดการภาวะน้�ำ หนักเกิน				
- การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด เพื่ อ หาฉั น ทมติ ต่ อ ข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายร่วมกัน
- การขับเคลือ่ นข้อเสนอเชิงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยคณะกรรมการ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา : สมัชชาสุขภาพกับการจัดการสุขภาพระดับท้องถิ่น
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา หยิบยกเอาการทำ�แผนสุขภาพตำ�บลขึ้นมาเป็นประเด็นนำ�  ด้วยเห็น
ศักยภาพและโอกาสของความร่วมมือของเหล่าภาคีสุขภาพในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ก็เห็นว่าสมัชชาสุขภาพจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ ต้นทุนที่มีอยู่จาก
ชุมชน นำ�มาสู่การเข้าถึงช่องทางเชิงนโยบายที่จะนำ�สิ่งดีๆ อันเป็นพลังของชุมชนมาเป็นฐานในการแก้ปัญหาทุกขภาวะและจะนำ�ไปสู่การสร้างสุขภาวะ
ในที่สุด
ปี ๒๕๕๑ เกิ ด เป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ ผ่ า นฉั น ทมติ จ ากสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย เรี ย กว่ า “คำ � ประกาศสมิ ห ลา” เสนอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดให้มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้องในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ อย่างน้อย ๔ ภาคส่วน ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการและภาคการเมืองท้องถิ่น บนพื้นฐานของ
ข้อมูล ความจริงในพื้นที่
ปี ๒๕๕๒ จากข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๐ แห่ง ซึ่งแต่ละ อปท. มีประเด็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่แตกต่างกันไป เช่น อบต. ปริก ผลักดันให้เกิด “คลินิกชุมชนอบอุ่น” อำ�เภอ
รำ�แดง ผลักดัน “ยุทธศาสตร์รำ�แดงน่าอยู่” และ เทศบาลบ้านพรุ มุ่งสู่เป้าหมาย “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นต้น

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การพัฒนากลไกและ
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

เพื่อให้เกิดมีนโยบายสาธารณะในอุดมคติ ที่ประกอบด้วย
กระบวนการที่ เ ป็ น กุ ศ ล ๓ ประการ คื อ เป็ น กระบวนการทางปั ญ ญา
กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางศีลธรรม จึงได้สนับสนุนให้  
เกิดกลไกกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญคือ
• • การสนับสนุนกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ
่ สุขภาพ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการด้านต่างๆ และในรูปแบบของเครือข่าย รวมถึงการ
ประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง
• • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ใน ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับผ่านการพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี และ (๒) ระดับนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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ความเป็นมา

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า นโยบายสาธารณะในอุ ด มคติ ควรประกอบด้ ว ยกุ ศ ล
๓ ประการ คือ
๑. กระบวนการทางปัญญา มีการใช้หลักฐานข้อเท็จจริงที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์มาอย่าง
ดี จนเป็ น “ความรู้ ” ที่ เ รี ย กว่ า เป็ น การสร้ า งนโยบายที่ อ ยู่ บ นฐานของความรู้ (KnowledgeBased Policy Formulation)
๒. กระบวนการทางสั ง คม นโยบายกระทบสั ง คมทั้ ง หมดอย่ า งรุ น แรง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
คือ สังคม ควรเข้ามามีบทบาทร่วมเรียนรู้ ร่วมกำ�หนดนโยบาย เป็นกระบวนการเปิดเผย โปร่งใสและ
เป็นไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำ�หนดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย
๓. กระบวนการทางศีลธรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีอุดมคติเพื่อความถูกต้อง
ดีงามและเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหมด ไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดมีนโยบายสาธารณะตามอุดมคติข้างต้น สช. จึงได้มีการสนับสนุนให้เกิดกลไก
และกระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น และติ ด ตามนโยบาย
สาธารณะนั้นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

เป้าหมายสำ�คัญในปี ๒๕๕๒

๑. สนับสนุนกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๖ กลไก
๒. มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม จำ�นวน ๖ เรือ่ ง

ผลการดำ�เนินงาน

๑. สนับสนุนกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

มีการดำ�เนินงานใน ๓ รูปแบบ คือ ดำ�เนินงานในรูปของคณะกรรมการฯ ดำ�เนินงานในลักษณะ
เครือข่ายนโยบาย และดำ�เนินงานโดยการประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ (ดูแผนภูมิที่ ๖)
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ในรูปของ
คณะกรรมการ

การสนับสนุน
กลไกพัฒนา
นโยบาย
สาธารณะ
เพื่อสุขภาพ

ในรูปของ
เครือข่าย

ในรูปของ
การประสาน
ความร่วมมือ

คณะกรรมการกำ�ลังคน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานฯ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพแห่งชาติ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานฯ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรองอธิบดีกรมการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานฯ
เลขาธิการ คสช. เลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพสนับสนุน
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานฯ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานฯ
เลขาธิการ คสช. เลขานุการ

คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของ
ประชากรไทย

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประธานฯ
ผศ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
และผู้แทนจากกองควบคุมยา อย. เลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์

นพ.สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ ประธานฯ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี เลขานุการ

เครือข่ายพัฒนานโยบาย
ด้านเกษตรและอาหาร

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
องค์กรประสานงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรเลขานุการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำ�นักอธิการบดี
องค์กรเลขานุการ

แผนภูมิที่ ๖ แผนภูมิแสดงกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้ง ๓ รูปแบบ
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๒. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

มีผลการดำ�เนินงานจำ�แนกได้ ใน ๒ ระดับ คือ ระดับผ่านการพิจารณาของ ครม. และระดับ
เสนอให้ ครม. รับทราบ ดังนี้

ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
๑. ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑.๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
ของประชากรไทย		
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
เห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติทต่ี ง้ั ขึน้ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกลไกหลักใน
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
ประสานและติดตามผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ ให้ สช.
เร่งรัดการดำ�เนินการเกีย่ วกับการร่วมมือกับกลุม่ ประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ
ต่างๆ เช่น มูลนิธิคลินตัน เป็นต้น เพื่อให้สามารถจัดหายาที่ประชากรไทย
จำ�เป็นต้องใช้ได้อย่างทั่วถึงทันการณ์ด้วย
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๑.๒. ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
เห็ น ชอบข้ อ เสนอทางนโยบายเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งผู้ ป่ ว ยและญาติ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ และให้ ก ระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงยุ ติ ธ รรม และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไป
พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
๑.๓. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง วิกฤติเศรษฐกิจและการปกป้อง
สุขภาวะคนไทย
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
เห็ น ชอบข้ อ เสนอทางนโยบาย เรื่ อ ง วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และ
การปกป้ อ งสุ ข ภาวะคนไทย และให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
แรงงาน (สำ�นักงานประกันสังคม) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาดำ�เนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงาน (สำ�นักงานประกัน
สังคม) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับสวัสดิการ
ทางสังคมของเกษตรกรไปพิจารณาด้วย
๑.๔. ร่ า งธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๑)
พ.ศ. ....
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
เห็นชอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. .... ที่ คสช. เสนอและให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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๑.๕. การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำ�เนินการในเรื่อง
๑. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลกระทบทางสุ ข ภาพจากอุ ต สาหกรรมโดย
เฉพาะในพื้นที่มาบตาพุดและอำ�เภอบ้านฉาง รวมถึงเผยแพร่วิธีป้องกัน
ผลกระทบและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะมลพิษให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึงโดยเร็วและต่อเนื่อง
๒. จัดทำ�แผนและกฎการปฏิบัติการสำ�หรับป้องกันและบรรเทา
อุ บั ติ ภั ย จากอุ ต สาหกรรม และการจั ด ทำ � แผนป้ อ งกั น และบรรเทา
อุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด โดยให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและองค์กรในพื้นที่  
๓. คสช. พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการ
ดำ � เนิ น งานและความเข้ ม แข็ ง ของภาคประชาชน ได้ แ ก่ การศึ ก ษา
แนวทางในการจั ด ตั้ ง กลไกผู้ ต รวจการสำ � หรั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ภาคประชาชน และสนับสนุนภาคประชาสังคมจังหวัดระยอง ติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางนโยบายโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่
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สำ � หรั บ ข้ อ เสนอที่ ใ ห้ รั ฐ บาลทบทวนและปรั บ แนวทางการพั ฒนาจั ง หวั ด ระยอง โดยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจากทุ ก ภาคส่ ว น วางและจั ด ทำ � ผั ง เมื อ งรวมบริ เ วณอุ ต สาหกรรมหลั ก และ
ชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ�ใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบ
และมาตรการทางการคลังและจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดให้มีระบบและ
กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน และจัดให้มีการบริการ
ทางสั ง คมซึ่ ง เป็ น ความจำ � เป็ น ขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งเพี ย งพอ โดยสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ในทุกขั้นตอน รวมทั้งขอให้รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ใหม่ในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางในระหว่างที่มีการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ระยอง โดยให้มีการกำ�หนดแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเห็น
ชอบการขยายโรงงานอุ ต สาหกรรมใหม่ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๖๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ที่ประชุมให้นำ�เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

๒.๑ ผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
รั บ ทราบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ทัง้ นี้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรจัดทำ�รายงานผลการ
ดำ�เนินการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค เพื่อแจ้งต่อ คสช. ด้วย
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (เอชไอเอ)
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

•
•

•

•

• ปรากฏการณ์แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์กรณีมาบตาพุด ทำ�ให้เอชไอเอเป็นที่กล่าวขานไป
ทัว่ สังคม ภาคส่วนต่างๆ จึงร่วมมือกับ สช. สานพลัง ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ เอชไอเอ  
เสนอต่อ คสช. และประกาศใช้ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
• การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน (ซีเอชไอเอ) จำ�นวน ๓ กรณี ได้
รับการคัดเลือกให้นำ�เสนอในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ
• การเชือ่ มร้อยเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน (ซีเอชไอเอ)
ในพื้นที่ภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนไปสู่การเสนอระเบียบวาระต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้
• ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนานาชาติ HIA2008 ได้รว่ มกันประกาศปฏิญญาเชียงใหม่ หรือ
Chiang Mai Declaration เพือ่ เป็นกรอบแนวทางและพันธสัญญาในการผลักดัน
ให้มีการใช้เอชไอเอ เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และ
เสนอให้มีกลไกประสานงานในอาเซียน
• สช. ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ตามมติ คสช. เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอกลไกประสานงานเอชไอเอในภูมิภาคอาเซียน เสนอต่อที่ประชุมผู้นำ�
อาเซียน หลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับสมาชิกอาเซียนทัง้ ๑๐ ประเทศ
ได้เป็น Recommendation Paper to ASCC Council เรือ่ ง Health Impact
Assessment (HIA) : A Foundation for the Well-being of the ASEAN
Community
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ความเป็นมา และเป้าหมายสำ�คัญปี ๒๕๕๒
หลังจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย ซึ่งเสมือนเป็นพิมพ์เขียวของการทำ�งาน เอชไอเอ ใน
ประเทศไทย ส่งผลให้งานเอชไอเอปีนี้ มุ่งสู่การจัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลกระทบด้าน
สุ ข ภาพจากนโยบายสาธารณะ ซึ่ ง เป็ น การดำ � เนิ น งานตาม มาตรา ๒๕(๕) อั น เป็ น งานใหญ่
ที่ สำ � คั ญ เพราะนี่ คื อ การลงมื อ สร้ า งรู ป ธรรมแนวปฏิ บั ติ ที่ จ ะต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ พิ ม พ์ เ ขี ย วที่
ออกแบบไว้ ขั้นตอนและกระบวนการดำ�เนินงานตลอดทั้งปีสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA ไปเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการ HIA

๑. สช. (คำ�สั่งที่ ๑๓/๒๕๕๑) ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานยกร่างระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ที่มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธาน
คณะทำ�งาน ซึ่งร่างระบบ กลไกและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสมัชชา
สุ ข ภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมติ ที่ ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบ
ด้านสุขภาพในสังคมไทย
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๒. คสช. ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทีม่ ี นพ.วิพธุ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
เป็นประธาน มีเลขาธิการ คสช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. สช. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(HIA Co-ordinating Unit : HIA Co-Unit) ซึ่งเป็นกลุ่มงานภายใต้ สช. ทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
๔. ศูนย์ประสานงานฯ ได้ทำ�การยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยมี ก ารทบทวนข้ อ มู ล ทางวิ ช าการและการศึ ก ษาบทเรี ย นจากต่ า งประเทศมาประกอบด้ ว ย
แล้ ว นำ � เข้ า ประชุ ม ปรึ ก ษากั บ หุ้ น ส่ ว นการทำ � งานที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ กรมอนามั ย กรมควบคุ ม โรค
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
๕. ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอแนะ และนำ�เข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ รวมถึงนักพัฒนาเอกชน ซึ่งได้
ดำ�เนินการทั้งหมด ๕ เวที ดังนี้

๑

๒

๓

๔

(๑)  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟังความเห็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
(๒)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคเหนือ ณ
โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
(๓)   วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ เวที รั บ ฟั ง ความเห็ น จากเครื อ ข่ า ยภาคอี ส าน
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(๔)  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคใต้ ณ สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕)  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคกลาง ณ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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๕

๖. ศูนย์ประสานงานฯ ได้นำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังฯ ทั้ง ๕
เวที รวมถึงข้อเสนอแนะที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับปรุงเป็นร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนำ�เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในครั้งสุดท้าย วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
มาร่ ว มให้ ค วามเห็ น โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๑๐ กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ กรรมาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา องค์กรอิสระ นักธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการ ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และสื่อมวลชน
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดสดการรั บ ฟั ง ความเห็ น ผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
www.healthstation.in.th อีกด้วย
๗. หลังจากนั้นได้ปรับปรุงเป็นร่างหลักเกณฑ์ฉบับสุดท้าย และนำ�เข้าสู่การพิจารณาของคสช.
ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง คสช. มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อมาวันที่ ๘ พฤศจิกายน
ปี เ ดี ย วกั น นี้ นายกรั ฐ มนตรี (นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ) ประธาน คสช. ได้ ล งนามในประกาศ
คสช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพในนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณานำ�ไปเป็นแนวปฏิบัติตามหน้าที่และอำ�นาจของตนเองต่อไป

สาระสำ�คัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๑. การประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
สั ง คมในการวิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ผ ลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง หากดำ�เนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ
ที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒. หลั ก การของการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย หลั ก
ประชาธิปไตย หลักความเป็นธรรม หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม หลักความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติ หลักความร่วมมือ หลักการสุขภาวะองค์รวม และหลักความยั่งยืน
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ คือ โครงการหรือ
กิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผล
กระทบอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ
ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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๔. นโยบายสาธารณะ โครงการ หรือกิจกรรมที่ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คือ
นโยบายสาธารณะ และการดำ�เนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคตดังต่อไปนี้คือ การจัดทำ�และปรับปรุงผังเมือง ที่อาจนำ�มาสู่โครงการ
หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต การจัดทำ�แผนภูมิภาค (เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การจัดทำ�แผนโครงข่ายการคมนาคม การจัดทำ�แผนพัฒนากำ�ลังการ
ผลิตไฟฟ้า การจัดทำ�แผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่/เหมืองแร่ การกำ�หนดนโยบายและ/หรือการ
วางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม การกำ�หนดนโยบายและ/หรือการ
วางแผนทำ�การเกษตรขนาดใหญ่ การกำ�หนดนโยบายและ/หรือการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
กากของเสียอันตราย และสารกัมมันตภาพรังสี การกำ�หนดนโยบายการค้าเสรีหรือการจัดทำ�ข้อตกลง
ระหว่างประเทศตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการวางแผนเพื่อ
ดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธาร พื้นที่ลุ่มน้ำ�
ชั้น ๑ พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น
๕. กระบวนการและขั้นตอนของการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ มี ๔ รูปแบบ คือ (๑)
กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (๒) กรณีการกำ�หนดนโยบายสาธารณะและการดำ�เนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา
(๓) กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ และ (๔) กรณีในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
๖. ให้ มี ขั้ น ตอนกำ � หนดขอบเขตและแนวทางการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพโดย
สาธารณะ การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะและ
การจัดทำ�แผนและรายงานการติดตามผลกระทบด้านสุขภาพต่อสาธารณะ
๗. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรครอบคลุมปัจจัยที่กำ�หนดสุขภาพหรือปัจจัยที่อาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย การกำ�เนิดและการปล่อยของเสียและสิง่ คุกคามสุขภาพ
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงานและสภาพการทำ�งานในท้องถิน่ การเปลีย่ นแปลง
และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน การเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสำ�คัญและ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง และทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข
๘. การพัฒนาระบบการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ ให้เป็นหน้าที่และอำ�นาจของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
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มาบตาพุ ด ซึ่ ง เป็ น กรณี แ รกของการขอใช้ สิ ท ธิ มาตรา ๑๑ ตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพฯ เมื่ อ
ประกอบกั บ สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ที่
สื่ อ มวลชนบางคนเรี ย กว่ า “แจ๊ ค ผู้ ฆ่ า ยั ก ษ์ ” ส่ ง ผลให้ ส ปอตไลท์ ข องสั ง คมฉายมาที่ ก ารยกร่ า ง

หลักเกณฑ์และวิธีการเอชไอเอซึ่งเป็นหน้าที่และอำ�นาจของ คสช. ตามมาตรา ๒๕(๕) ทำ�ให้ตลอด
๔ เดือนของกระบวนการร่างหลักเกณฑ์ฯ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ บริษัทที่
ปรึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทรวง
สาธารณสุข นักวิชาการ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายและโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่เพียงแต่จับตามอง หากแต่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาก ชนิดที่เราแทบจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ทั้งการติดต่อขอเข้าร่วม
เวที การส่ ง จดหมายที่ เ ป็ น ทางการจากหน่ ว ยงาน และส่ ง ผ่ า นทางจดหมายทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
นอกจากนี้เมื่อไปตรวจสอบการเข้าฟังการถ่ายทอดสดเวทีรับฟังความเห็นทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
สุขภาพแห่งชาติจะพบว่ามีสถิติการเข้าชมสูงเป็นพิเศษ

76 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

ประกาศของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำ � หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับ
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ขภาพ คื อ รูปธรรมของการบูรณาการเอชไอเอไว้ใ นระบบอีไอเอของ
ประเทศไทย
รู ป ธรรมความร่ ว มมื อ การทำ � งานตามพิ ม พ์ เ ขี ย วระบบ
และกลไกเอชไอเอคื อ การบู ร ณาการเอชไอเอไว้ ใ นระบบอี ไ อเอ
ของประเทศไทย
กล่ า วคื อ หลั ง จาก คสช. ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ มี ก ารประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ ต่อมาการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีมติว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ให้ทำ�ตามประกาศหลักเกณฑ์เอชไอเอของ คสช.
มติน้ีได้นำ�ไปสู่ การออกประกาศของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง
ในการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในการนี้สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�แนวทางการประเมิน
ผลกระทบทางสุ ข ภาพในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อประกอบการดำ�เนินงามตามประกาศดังกล่าว
นอกจากการจั ด ทำ � หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทำ � เอชไอเอ เพื่ อ ให้
หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้พิจารณายึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ตามอำ � นาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนแล้ ว สช.ยั ง ได้ มี ก าร
เตรียมความพร้อมอื่นๆ รองรับการทำ�งานตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
ด้วย ซึ่งหลายเรื่องได้ต่อเนื่องมาจากการทำ�งานใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
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การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน
(Community Health Impact Assessment : CHIA)

  
หลังจากเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๒ ครั้งนั้น (ศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังได้จากในรายงานประจำ�ปี ๒๕๕๑ ของ สช.) แต่ละพื้นที่ก็แยกย้ายกันไปทำ�งานตามที่
ตนเองได้ อ อกแบบไว้ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท างภาคใต้ ไ ด้ มี ก ารนั ด หมายประชุ ม กั น เองเป็ น ระยะๆ  
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำ�งาน รวมถึงคอยช่วยเหลือกันหากพื้นที่ใดมีปัญหาในระหว่าง
การทำ�งาน ทางชุมชนได้มีการขอคำ�ปรึกษาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อมาปรับใช้
ในการทำ�งานโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย เช่น ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นต้น
การเชื่อมร้อยของเครือข่าย CHIA ภาคใต้ได้นำ�ไปสู่การเสนอระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แผนพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วย
นอกจากนี้งานของชุมชนจำ�นวน ๓ กรณี ที่ได้พัฒนาไปสู่การนำ�เสนอในการประชุมระดับ
นานาชาติ 2008 Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference ซึง่ คสช.
เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน
๒๕๕๒
๓ กรณีนั้นได้แก่ (๑) Community HIA for Community Health : Case Study of Thung
Kham Gold Mine โดย คุณวัฒนาภรณ์   วัฒนขำ�  (๒) The Environment and Health Impact
Assessment on Area Strategy of Southern Development Plan Based on Sustainable
Development เสนอโดย คุ ณ ศยามล   ไกรยู ร วงศ์ และ (๓) Community Health Impact
Assessment by Local People in Response to a Mega Project โดย คุณประสิทธิชัย  หนูนวล
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ต่อมาคุณศยามล ไกรยูรวงศ์ ได้รับการสนับสนุนจาก TGLIP สสส. ไปเสนองานวิชาการ
เรื่อง The SEA on Southern Development Plan, Thailand ในการประชุมของสมาคมนานาชาติ
การประเมินผลกระทบ (International Association for Impact Assessment : IAIA) ระหว่างวัน
ที่ ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่กรุงอักรา ประเทศกานาด้วย อย่างไรก็ตามการประเมิน ผล
กระทบด้านสุขภาพระดับชุมชนในประเทศไทย ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นทดลองใช้แนวคิดและแสวงหา
แนวทางการดำ�เนินงาน ยังต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอีกมาก

จากปฏิญญาเชียงใหม่ สู่ การพัฒนากลไก เอชไอเอ ในอาเซียน
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คสช. ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในประเทศและองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
หลายหน่วยงาน จัดการประชุมนานาชาติการประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
(2008 Asia Pacific Conference on Health Impact Assessment) หรือ HIA 2008 ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้บรรลุ
ฉันทมติครั้งสำ�คัญ คือ ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญาเชียงใหม่” อันเป็นกรอบแนวทางและพันธสัญญาที่
จะผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการทำ � งานด้ า นการพั ฒนาของแต่ ล ะประเทศและองค์ ก ร
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ยึ ด ถื อ “สุ ข ภาวะของคน” เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา
โดยใช้เอชไอเอเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และยังเห็นว่าควรมีการพัฒนา
กลไกเอชไอเอในระดับภูมิภาค โดยมองถึงบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรื อ อาเซี ย นที่ เ หมาะสมจะเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก สนั บ สนุ น ให้ มี ศู น ย์ ป ระสานงานในระดั บ ภู มิ ภ าค
เพื่ อ การพั ฒนา เอชไอเอ ในประเทศสมาชิ กอย่ า งจริ ง จั ง (ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.hia2008chiangmai.com)
การประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕
ตึกบัญชาการ ๑ ทำ�เนียบรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้ สช. ทำ�หน้าที่ประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ สำ�นักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการพัฒนา
กลไกการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพสำ�หรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป
นัน่ ก็หมายความว่า สช. ต้องยกระดับไปร่วมทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ที่เป็นสากล เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป
ซึ่ ง ต่ อ มา การประชุ ม คณะกรรมการสำ � หรั บ คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ห ลั ง ใน ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล ที่ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้เรื่องการพัฒนากลไกการประเมิน ผลกระทบด้าน
สุ ข ภาพในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่งในประเด็ น ที่ ป ระเทศไทยจะผลั ก ดั น ในที่ ป ระชุ ม คณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Council : ASCC
Council) และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียน เอกสารที่จะนำ�เข้าสู่การประชุมผู้นำ�นั้น จะต้องผ่านความ
เห็ น ชอบจากการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาตามลำ � ดั บ ขั้ น ดั ง เช่ น กรณี ป ระเด็ น การประเมิ น ผล
กระทบด้ า นสุ ข ภาพ ที่ ถู ก ตี ค วามว่ า อยู่ ใ นขอบข่ า ยงานด้ า นสุ ข ภาพภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข เอกสารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวง
สาธารณสุ ข อาเซี ย นทั้ง ๑๐ ประเทศ จากนั้น เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ก ระทรวงสาธารณสุ ข
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อาเซียน ๑๐ ประเทศ และที่ ป ระชุ ม คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น แล้ ว จึ ง
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้นำ�ได้
ด้ ว ยข้ อจำ � กั ด ด้ า นเวลาที่ ใ กล้ ก ารประชุ ม ผู้ นำ � อาเซี ย นเต็ ม ที ประกอบกั บ ในช่ ว งนั้ น ไม่ มี
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีสาธารณสุขของอาเซียนเลย กรมอาเซียนจึงแนะนำ�ให้
ใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้เชิญผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
เข้าร่วมด้วย จากนั้นให้นำ�ผลจากการประชุมส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็น ก่อนที่
จะเสนอเข้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บรรยากาศการประชุม เรื่อง “Health Impact Assessment (HIA) : A Tool to Make Healthy ASEAN People
Healthier” ณ โรงแรมโรสการ์เดน สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ สช. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Health Impact
Assessment (HIA) : A Tool to Make Healthy ASEAN People Healthier” ณ โรงแรม โรสการ์เดน
สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย สช. ได้ ออกหนัง สื อเชิ ญครบทั้ ง ๑๐ ประเทศ และมีก าร
ตอบรับมา ๗ ประเทศ แต่ในวันประชุมจริง มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน ๔๐ คน จาก ๔ ประเทศ คือ มาเลเซีย
เวียดนาม ลาว และไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสำ�นักงานเลขาธิการอาเซียน ที่กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนสำ�นักงานองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุม
ได้ ร่ ว มกั น พัฒนาเป็น Recommendation Paper to ASCC Council เรื่ อง Health Impact
Assessment (HIA) : A Foundation for the Well-being of the ASEAN Community ซึ่งเอกสาร
ฉบับนี้จะเสนอโดยประเทศไทย
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ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมเอกสารเข้าสู่การประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น ถู ก จั ด ขึ้ น เมื่ อวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ ที่ ป ระเทศไทย
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนที่เป็นทางการจาก ๑๐ ประเทศ ได้มีการพิจารณาเอกสารที่ทาง สช. ได้
พั ฒ นาขึ้ น การประชุ ม นี้ มี ท่ า นอธิ บ ดี ก รมอาเซี ย นของประเทศไทย เป็ น ประธานการประชุ ม
(นายวิทวัส  ศรีวิหค) นพ.วิพุธ  พูลเจริญ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามจากที่ประชุม ในภาพรวมที่
ประชุมเห็นด้วยว่าเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเรื่องสำ�คัญที่อาเซียนควรให้ความสนใจ
อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะของเอกสารที่ยังไม่ผ่านการประชุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสและรัฐมนตรีสาธารณสุขของทั้ง ๑๐ ประเทศ ดังนั้น จึงขอให้มีการส่งไปสอบถามความเห็น
จากทั้ง ๑๐ ประเทศก่อน
ทางกรมอาเซียน เป็น ผู้รับผิดชอบในการส่งเอกสารเพื่อสอบถามความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งขณะ
นั้ น เหลื อ เวลาอี ก เพี ย ง ๑๗ วั น จะถึ ง วั น ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ ของคณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมฯ
(๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒) ที่กำ�หนดให้จัดก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ�เพียง ๑ วัน (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒)
ดังนั้นจึงไม่มีประเทศใดสามารถให้ความเห็นกลับมาได้ทัน ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจึงไม่สามารถ
บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของคณะมนตรีประชาสังคมฯ ให้ทันในครั้งนี้ได้  
อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียน ในเดือนธันวาคม
๒๕๕๒ นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เอกสารนี้จะถูกนำ�กลับไปเริ่มต้นที่การประชุมนั้น
ก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นไปใหม่ โดยยังมีความหวังว่าจะได้รับการพิจารณาได้ทันในปีหน้า ที่ประเทศ
เวียดนามเป็นเจ้าภาพอาเซียนต่อจากไทย
เรื่องนี้หากนำ�ไปเปรียบเทียบกับการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนที่ใช้เวลาบ่มเพาะมากว่า ๑๖ ปี
แล้ว เรื่อง เอชไอเอ ก็นับว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นขยับก้าวแรกหรืออาจจะยังไม่ถูกนับด้วยซ้ำ�
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมืองไทยหัวใจมนุษย์

สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

• ใช้หลักการของการ “สานพลัง” ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เมืองไทย
หัวใจมนุษย์ตอ่ จากการดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมาด้วยการค้นหาเรือ่ งราว
ดีดี เพือ่ ให้เกิดการยกย่อง ชืน่ ชม และนำ�ไปรวบรวมจัดทำ�เป็นฐานข้อมูล
สำ � หรั บ การแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ และสื่ อ สารทางสั ง คมให้ เ กิ ด การ
ขยายผลต่อ
• มี ก ารทำ � งานควบคู่ ไ ปกั บ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการพั ฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
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เป้าหมายสำ�คัญในปี ๒๕๕๒

ได้แผนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
และมีการดำ�เนินงานตามแผน

ผลการดำ�เนินงาน

๑. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์

สช. จั ด เวที ร ะดมสมองเพื่ อ การจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ เ มื อ งไทยหั ว ใจมนุ ษ ย์ ขึ้ น
ทั้งนี้เพื่อกำ�หนดและปรับทิศทางการขับเคลื่อนงานให้เหมาะสม และจากเวทีดังกล่าวได้
ข้อคิด มุมมองต่อการทำ�งานหลายประเด็น อาทิ การจัดเวทีเติมหัวใจในสถาบันการศึกษา
การสื่อสารเรื่องราวให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

การระดมความเห็นต่อกิจกรรมของโครงการ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

84 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

๒. การจัดเวทีเติมหัวใจให้สังคม

มีการจัดเวทีต่อเนื่องจากเดิม และมีองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดเพิ่มขึ้น ทั้งเวทีส่วนกลาง และเวที
ระดั บ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การขยายพื้ น ที่ ก ารค้ น หาเรื่ อ งราวดี ดี และการขยายเครื อ ข่ า ย
การเรียนรู้

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
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เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เวทีเติมหัวใจให้สังคมระดับจังหวัด

องค์กรภาคีร่วมจัดเวทีเติมหัวใจให้สังคม
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเชื่อมต่อไปในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต
ที่มี “หัวใจ” ควบคู่กับ “ปัญญา” ด้วย
มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กิจกรรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์” วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เวที “เติมหัวใจให้สังคม”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

www.cmudd.com
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๓. การจัดทำ�ธนาคารเรื่องราวดีดีแห่งชาติ (www.deedee.in.th)

ธนาคารเรื่องราวดีดีแห่งชาติหรือเว็บไซต์ “ดี ดี ” เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสืบค้น
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเผยแพร่เรื่องราวดีดี ภายใต้ปรัชญาแห่ง “การรู้รอบ” และเป็น “ประโยชน์ต่อ
สาธารณะ”
เว็ บ ไซต์ นี้ เ ป็ น แหล่ ง เผยแพร่ เ รื่ อ งราวที่ มี ส่ ว นสร้ า งเสริ ม กำ � ลั ง ใจ และเป็ น แรงบั น ดาลใจ
ให้กับผู้คนในสังคม เปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงเรื่องราวต่างๆ
ได้สะดวก อีกทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างผู้ใช้ที่หลากหลาย จะนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวคิดและการปฏิบัติ รวมถึงการขยายเครือข่ายที่มุ่งมั่นสร้าง “สังคมแห่งสุขภาวะ”
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รายการวิทยุ “เติมหัวใจให้สังคม”
ออกอากาศในวันเสาร์
ทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

การแถลงข่าวเปิดตัวรายการวิทยุ “เติมหัวใจให้สังคม”
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เสถียรธรรมสถาน
รายการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของ
กรมประชาสัมพันธ์ และ สช.

๔. การสื่อสารทางสังคมผ่านช่องทางต่างๆ

มีการสื่อสารเรื่องราวดีดีทางรายการวิทยุ “เติมหัวใจให้
สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   
     - ค้ น หาเรื่ อ งราวดี ดี ใ นสั ง คมไทยมาเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะ รวมทั้ ง นำ � เรื่ อ งราวดั ง กล่ า วมาจั ด เก็ บ ไว้ ใ น
“ธนาคารเรื่องราวดีดีแห่งชาติ”
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง รวมทั้งเป็นกำ�ลังใจ
สำ�หรับผู้ฟังที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นใน
สังคม
- เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น ร่ ว มมื อ กั น ในการ
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ดี ง าม และขยายผลให้ เ รื่ อ งราวดั ง กล่ า ว
มุ่งไปสู่การปฏิบัติที่กว้างขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น
จดหมายข่าวสานพลัง และวารสารครอบครัวพอเพียง
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การส่งเสริมการใช้สิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•
•

•

• มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาเพือ่ ส่งเสริมการใช้สทิ ธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพเพือ่ เป็นกลไกการทำ�งานด้านสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
• มีความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ จัดทำ�เอกสารทางวิชาการและ
เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพแก่บคุ ลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
• มีการพัฒนางานรองรับการดำ�เนินงานตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพฯ
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เป้าหมายสำ�คัญในปี ๒๕๕๒

ได้กลไกและการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ผลการดำ�เนินงาน

๑. มีกลไกการดำ�เนินงานด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สช. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาเพือ่ ส่งเสริมการใช้สทิ ธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ โดยมี
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน และมีเลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้ค�ำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะในการกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และทิศทางการดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ

๒. พัฒนางานรองรับการดำ�เนินงานตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘

- มี ก ารจั ด เวที วิ ช าการเพื่ อ ประมวลความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทำ � ร่ า ง
รายงานการวิจัย
- พัฒนาร่างรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารต่างๆ
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๓. การพัฒนางานรองรับการดำ�เนินงานตามมาตรา ๑๒
-

จั ด เวที รั บ ฟั ง ความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหน่ ว ยงาน องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อจั ด ทำ �
ร่างกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดำ�เนินงานการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ
หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ....

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ สภาการพยาบาล

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยแพทยสภา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จัดโดยกรมการแพทย์

92 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

-

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ และแนวทางปฏิบัติใน ๔ ภูมิภาค
ในจังหวัดสงขลา ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่

สงขลา
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ขอนแก่น
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เชียงใหม่
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

-

จัดส่งร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อขอทราบความเห็นไปยังโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชนสภาวิชาชีพสถาบันการศึกษารวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง
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-

ผลิตและเผยแพร่หนังสือ บทความ เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ
มาตรา ๑๒ รวมทัง้ ตัวอย่างของหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืดการ
ตายในวาระสุดท้ายของชีวติ คนหรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจาก
การเจ็บป่วยได้ (Living Will) ผ่านสือ่ รูปแบบต่างๆ

www.thailivingwill.in.th

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

-

คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ คสช. มี ม ติ เ ห็ น ชอบต่ อ ร่ า งกฎกระทรวงฯ แล้ ว และ
ร่างดังกล่าวกำ�ลังอยู่ในระหว่างการเสนอต่อ ครม.
เผยแพร่ ค วามรู้เ รื่อ งสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ด้า นสุ ข ภาพ ในเวที ก ารประชุ ม วิ ช าการ การอบรม
สัมมนาแก่บคุ ลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู สือ่ มวลชน และนักกฎหมาย
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

การพัฒนาความเข้มแข็ง
ภายในองค์กร
สรุปประเด็นสำ�คัญ
•

เพือ่ เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งภายในองค์กร สช. จึงได้วางรากฐาน
ของการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
• • เริม
่ ต้นการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพือ่ ใช้ในการวางแผน ควบคุม
และตรวจสอบการทำ�งาน ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ และได้พฒ
ั นาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร
เพือ่ ให้เชือ่ มโยงองค์ประกอบของการบริหารจัดการให้สามารถพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
• • ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นยุทธศาสตร์
ของการดำ�เนินงาน โดยจะผสมผสานอยูใ่ นการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
หลักขององค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของคนใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
• • นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology, ICT) มาสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
ทัง้ เรือ่ งการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการทำ�งาน
ในองค์กร การพัฒนาช่องทางสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ รวม
ไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ICT
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การพัฒนาองค์กรของ สช.

ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร สช. ได้เร่งรัดการวางรากฐานระบบบริหารจัดการเพื่อนำ�องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ โดยได้พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และระบบประเมินผลขึ้นในปี ๒๕๕๒
สช. ได้วิเคราะห์ระบบงานหลักแล้วจัดทำ�เอกสารขั้นตอนการดำ�เนินงานที่เหมาะสม เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน เรี ย กว่ า เอกสารระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ สำ � คั ญ
๔ ส่วน คือ

๑)
๒)
๓)
๔)

คู่มือคุณภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ศู น ย์ ค วบคุ ม เอกสาร และการเตรี ย มการตรวจติ ด ตามการดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ กำ � หนดไว้ ใ นเอกสาร เอกสารระบบบริหารคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์
ในการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำ�งานของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ ใ นการสร้ า งความเข้ า ใจและถ่ า ยทอดวิ ธี ก าร
ทำ�งานภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการองค์ความรู้
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เพื่อให้องค์กรมีการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามประเมิน ผล และนำ�ผลมาปรับปรุงการดำ�เนิน
การอย่างต่อเนื่อง สช. จึงได้ทำ�การพัฒนาระบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานขององค์กร ครอบคลุม
กรอบแนวคิดหลัก ๕ ด้าน คือ
๑) กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
๒) กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์
๓) ความสามารถขององค์กร ทั้งในด้านการนำ�องค์กร การจัดการความรู้ขององค์กร การบริหาร
ทรัพยากร การควบคุมภายใน และการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และ
๕) ผลงานของ สช. ซึ่งเป็นการประเมินผลทั้งในแง่ของกระบวนการดำ�เนินงานและผลลัพธ์อย่าง
ครบถ้วน วิธีการประเมิน ผลในส่วนที่เป็นกระบวนการจะพิจารณาจากการมีแนวทางการ
ดำ�เนินงานที่เหมาะสม การถ่ายทอดเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ และใน
ส่วนที่เป็น ผลลัพธ์จะพิจารณาจากระดับผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลลัพธ์
และการเชื่อมโยงของผลลัพธ์กับเป้าหมายหลักขององค์กร
สช. ได้ดำ�เนินการพัฒนาเอกสารระบบบริหารคุณภาพและระบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรแล้วเสร็จ และทำ�การทดลองใช้งานอย่างไม่เป็นทางการในปี ๒๕๕๒ และจะเริ่มใช้งานอย่าง
จริงจัง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งระบบบริหารจัดการองค์กรทั้งสองจะเป็นส่วนสำ�คัญในการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและความโปร่ ง ใส และ
จะทำ�ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำ�เนินงานของ สช. อย่างเต็มที่  
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งานจัดการความรู้

งานจัดการความรู้ถือเป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์สำ�คัญในการดำ�เนินงานของ สช. ในฐานะเป็น
เครื่ องมื อ ที่ ช่ว ยให้มีการนำ�ความรู้ไปใช้ป ระกอบการปฏิ บั ติง านต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ช่ วยให้ มี
การพั ฒ นางาน บุ ค ลากรและองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยแนวทางการจัดการความรู้ของ สช. ส่วนใหญ่จะใช้วิธีผสมผสานอยู่ในการดำ�เนินงานตาม
พันธกิจหลักขององค์กร ซึ่งรูปแบบของการจัดการความรู้จะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ของงานและสถานการณ์ขณะนั้น แต่ส่วนใหญ่มักจะเน้นที่การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ดึงความรู้แท้จากประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคล ทั้งของพนักงาน สช. เอง และจากเครือข่ายภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ต่อยอด และยกระดับความรู้ในเรื่องเฉพาะต่างๆ มากขึ้น
เป็นลำ�ดับ
สรุปผลการดำ�เนินการสำ�คัญๆ ในภาพรวมขององค์กร โดยจำ�แนกตามรูปแบบที่ใช้ ดังนี้
๑. การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นรูปแบบที่ใช้มากที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับ
ลักษณะงานของ สช. ที่มักเป็นงานที่ริเริ่มใหม่ มีเนื้อหาทั้งเชิงกว้างและลึก ใช้วิธีการดำ�เนินงาน
ที่ ห ลากหลาย ปรั บ เปลี่ ย นตามบริ บ ทและสถานการณ์ จึ ง ต้ อ งอาศั ย การทำ � ไปเรี ย นรู้ ไ ป และ
สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงขององค์กรและเครือข่ายที่ร่วมงานเป็นหลัก ต้องมีการสร้างความ
รู้ใหม่ๆ อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ  

98 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

-

-

ตัวอย่างของการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี ๒๕๕๒

จัดกระบวนการถอดบทเรียนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฯ เมื่อวันที่
๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สองแควรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยเน้นการสกัดความรู้
ฝังลึกจากประสบการณ์จริงของผูม้ สี ว่ นสำ�คัญในกระบวนการยกร่างฯโดยมีสถาบันจัดการ
ความรูเ้ พือ่ สังคม (สคส.) ดูแลการจัดกระบวนการถอดบทเรียน ซึง่ เกิดผลจากการทำ�งาน
คือ ได้องค์ความรูท้ สี่ �ำ คัญทัง้ ในเชิงกระบวนการและเชิงคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะทีด่ ี ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากสำ�หรับการนำ�ไปปรับใช้ในการปรับปรุง
ธรรมนูญฯ ในโอกาสต่อๆ ไป พร้อมกันนี้ ยังได้ผลในเชิงความรูส้ กึ และความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่าง สช. และเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ ข้ามาช่วยงานอย่างแข็งขัน เอือ้ ให้เกิดความร่วมมือทีด่ ี
ต่อกันมากขึ้นในงานอื่นๆ อีกด้วย
จัดกระบวนการถอดบทเรียนการจัดกระบวนการประชาเสวนา (Citizen Dialogue) เพื่อรับ
ฟังความเห็นของประชาชนทัว่ ประเทศทีม่ ตี อ่ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฯ   
ซึง่ ถือว่าเป็นครัง้ แรกของประเทศไทยทีม่ กี ารนำ�กระบวนการประชาเสวนามาใช้ในการรับฟัง
ความเห็นประชาชนทัง้ ประเทศอย่างเป็นระบบ และถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็นทีพ่ อใจ
ของทุกฝ่าย การจัดกระบวนการถอดบทเรียนครัง้ นีด้ �ำ เนินการโดยทีม สช. มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสกัดความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาสดๆ ทั้งความรู้ในเชิงคุณค่าของ
กระบวนการประชาเสวนา ความรูใ้ นเชิงเทคนิค วิธกี าร และเงือ่ นไขปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
รวมถึงจุดทีย่ งั เป็นปัญหาอุปสรรคเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดประชาเสวนาในงานด้านอืน่ ๆ
ต่อไป กระบวนการนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ คุม้ หม่อมไฉไล
รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ซึง่ ผลจากการถอดบทเรียน ทำ�ให้ได้เอกสารวิชาการจำ�นวน ๑ เล่ม
เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียน ๑ เล่ม สือ่ วีดทิ ศั น์จ�ำ นวน ๑ ชุด ส่งผลให้ทมี ผูจ้ ดั ประชา
เสวนาเกิดความรูส้ กึ มัน่ ใจต่อการใช้เครือ่ งมือนีใ้ นโอกาสต่อไปได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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- จัดกระบวนการ “เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ : ธรรมนูญสุขภาพ” โดยประสาน
กับพื้นที่ตำ�บลชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่มีการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล
ฉบับแรก โดยการจัดครั้งนี้มีเจตนาเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเมื่อวันที่
๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีทีม สช. เป็นผู้ดำ�เนินการเอง การออกแบบกระบวนการมีความแปลกใหม่
กว่าทุกครั้ง ด้วยการจัดฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ตามเนื้อหาและกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
ของตำ � บลชะแล้ และมี ที ม พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการจั ด ทำ � ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตำ � บลชะแล้
เป็ นวิ ท ยากรประจำ � แต่ ล ะฐาน ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น รู ป แบบที่ มี ค วามเป็ น กั น เอง สนุ ก สนานและได้
แลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น หลังจากนั้นจึงเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณค่าและมีการทำ�
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สช. กับ อบต.ชะแล้ อีกด้วย ผลการจัดกระบวนการครั้งนี้ นอกจาก
บุคลากร สช. จะได้เรียนรู้และสัม ผัสของจริงในพื้นที่แล้ว ทีมพื้นที่เองก็ได้รับการชื่มชม ยกย่อง
ถือเป็นการเสริมพลังใจในการขับเคลื่อนงานต่อไป รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เครือข่ายจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่สนใจเข้าไปร่วมเรียนรู้อีกด้วย
- การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สู่ ส ากล ในงานสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศร่วมเสวนา เพื่อสะท้อนมุมมองของต่างชาติในการ
จัดงานและความคาดหวังต่องานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น “มืออาชีพ” โดย สช. ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากร และองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น  
- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมเตรียมการก่อนการจัดเวที
(BAR) การประเมินระหว่างการจัดกระบวนการ (DAR) และการประเมินหลังการจัดเวที (AAR)  
การเขียนเรื่องเล่าหรือรายงานผลหลังจากไปปฏิบัติงานในพื้นที่ การบันทึกประสบการณ์และบทเรียน
การทำ�งานที่ผ่านมา (Documentation) เป็นต้น
- การพั ฒ นาระบบงานด้ ว ยการทำ � เอกสารระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ คู่ มื อ /ผั ง ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน (Work Flow)
- กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) หรือการประชุมภายในองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ
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๓. การสร้างความรู้ใหม่ในรูปแบบงานวิจัยหรืองานวิชาการ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ สช. มักจะคำ�นึง
เสมอเมื่อมีการทำ�งานที่ต้องอาศัยความรู้และเนื้อหาเชิงวิชาการมาสนับสนุน ซึ่งมักจะใช้วิธีสนับสนุน
องค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการให้ เช่น
- การศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำ�รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ
“งานศึกษาข้อเสนอต่อการพัฒนารายงานระบบสุขภาพแห่งชาติ”
- การศึกษาทบทวนงานวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการประชาเสวนา
-   การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ : หลักคิดเพือ่ การประยุกต์ใช้
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการวางระบบและประเมินองค์กรฯ
๔. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา ทั้งในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ตำ�รา การผลิตสื่อ ช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น
- การพัฒนาระบบห้องสมุด สช.
- การพัฒนาคลังความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบ ICT (คลังความรู้ใน CW)
-   พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลเครือข่ายและข้อมูลเชิงเนื้อหา เช่น “ธนาคารข้อมูล
เรื่องราวดีดีแห่งชาติ”
- การรวบรวมและสังเคราะห์กรณีศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จ เป็นตัวอย่างที่ดี ผลิตออกเป็น
หนังสือและสื่อวีดิทัศน์สำ�หรับการเผยแพร่เพื่อขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่สังคมวงกว้าง
- สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ ายใต้ โ ครงการเครื อ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ นำ � การสร้ า ง
สุขภาวะแนวใหม่ (คสน.)
- สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสุขภาพชุมชนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
- สนับสนุนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ในรูปแบบการบรรยาย การสนับสนุน
เอกสารวิชาการ หนังสือ สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น
- สนั บ สนุ น การเผยแพร่ เ นื้ อ หาสาระด้ า นสุ ข ภาพผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ เช่ น วารสาร
นิตยสาร จดหมายข่าว ฯลฯ
- การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่และแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นเว็บไซต์
- สนับสนุนการผลิตหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 101

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

การทำ�งานของ สช. นั้น จะเห็นได้ว่า หลายต่อหลายครั้งเมื่อกล่าวถึง สช. จะมีรายชื่อของ
เครือข่ายหลายเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมลงมือทำ�งาน หรือมีส่วนร่วมผลักดันงานต่างๆ จนเกิดเป็น
มรรคผลสู่สาธารณะด้วยเสมอ ดังนั้น สช. จึงได้ให้ความสำ�คัญกับข้อมูลของภาคีเครือข่ายเป็นอย่าง
มาก เพราะถือว่าภาคีเครือข่ายคือกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับงาน
ของ สช. ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเครือข่ายจึงถูกสื่อสารแลกเปลี่ยนถึงกันอยู่เสมอด้วยวิธีอัน
หลากหลาย และวิธีการหนึ่ง ซึ่ง สช. ได้ให้ความสำ�คัญพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT)
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ICT มาพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายและข้อมูลสนับสนุนการทำ�งาน
อื่นๆ ให้เป็นระบบและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือจะเป็นการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ไปสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ของ สช. หรือจะเป็นการนำ�ระบบ ICT
จากผู้ให้บริการเอกชนที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำ�งานให้
คล่องตัวและทันท่วงทีขึ้น โดยไม่เสียเวลาการพัฒนาระบบขึ้นเอง นอกจากการพัฒนาระบบ ICT แล้ว
สช. ยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ICT ควบคู่กันไปด้วย
ผลการดำ�เนินงานโดยสังเขปดังนี้

๑. พัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของบุคลากร ได้แก่

- ปรับปรุงการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยได้ทำ�การจัดทำ�ห้อง
serverขนาดเล็กทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ กว่าเดิมทัง้ ในด้านกายภาพและประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อการนำ�เข้า
และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดชัว่ คราวของ สช. ทีบ่ ริเวณชัน้ ๓ อาคารวิทยาลัยพยาบาล

102 รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๒

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

-

-

บรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรวิี ทยาเขตบำ�ราศนราดูรการติดตัง้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัตนิ ี้
จัดทำ�ขึน้ โดยเน้นจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าสูร่ ะบบดิจติ ลั เพือ่ การสืบค้นของ
บุคลากรและเตรียมพร้อมในการย้ายบริการไปอยูท่ อี่ าคารสำ�นักงานแห่งใหม่มากกว่าการ
ให้บริการต่อสาธารณะ
ปรับปรุงฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ระบบ Tele-networking
ออกแบบและจัดทำ�เว็บท่า (web portal) สำ�หรับบุคลากร สช. ในชื่อ www.suchon.org
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกบุคลากรในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศของ สช.
พัฒนาช่องทางการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของบุคลากร โดยการจัดหาและ
ติดตัง้ ระบบการสืบค้นข้อมูลข่าว (NEWS Centre) และข่าวตัด (NEWS Clipping)  
สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบอิ น ทราเน็ ท ผ่ า นระบบ Group Manager (GM) และระบบ
Collaborative Workspace (CW) และจัดการอบรมการใช้งานระบบ GM และ CW
แก่บุคลากร
สนับสนุนการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบย่อยแผนงาน
งบประมาณในระบบ CW
สนับสนุนระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประชุม คสช. คบ. และ
การประชุมอื่นๆ

๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่าง สช. ภาคีเครือข่ายและสาธารณะผ่านเว็บไซต์

สช.ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอด ได้แก่ www.nationalhealth.or.th เน้นการ
นำ�เสนอข้อมูลภารกิจและอัตลักษณ์ของ สช. ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ www.samatcha.org เน้นการ
รองรับงานสมัชชาสุขภาพ สนับสนุนการจัดทำ�เว็บไซต์ย่อยของ สช. ได้แก่ www.deedee.in.th, www
.healthstation.in.th, www.thailivingwill.in.th และ www.thia.in.th รวมไปถึงการจัดหาบริการระบบ
สื่ อ สารด้ วยข้อ ความสั้น (SMS) ในการดำ � เนิ น การพั ฒนา ปรั บ ปรุ ง และอำ � นวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการนั้นทำ�โดยเว็บมาสเตอร์ที่มีความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ

๓. การริเริ่มจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๕๖ ของ สช.

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ ICT ของ สช.
ในระยะกลาง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ด้าน ICT
อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาระบบ ICT ของ สช. ในปี ๒๕๕๒ เป็นก้าวแรกของการเตรียมการเข้า
สู่การทำ�งานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ (less paper) และเสริม
ความพร้อมในการทำ�งานแบบทุกกาละทุกเทศะ (Anytime Anywhere) มากขึ้น
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ผลการดำ�เนินงานของ สช.

ผลงานอื่นๆ ของ สช.

•
•
•
•
•

• งานพัฒนาเครือข่ายภาคีสุขภาพระหว่างประเทศ
• งานสื่อสารทางสังคม
งานสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง หอจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
วัฒนธรรมองค์กร

•
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งานพัฒนาเครือข่ายภาคีสุขภาพระหว่างประเทศ

สช. มีแนวคิดหลักในการดำ�เนินงานหรือคำ�ขวัญองค์กรว่า “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ทำ�ให้งาน
สช. เน้นการประสานและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะที่ทำ�ให้เกิดสังคมสุขภาวะ ซึ่งการทำ�งานของ สช. มิได้จำ�กัดเฉพาะองค์กรภาคี
เครือข่ายในประเทศเท่านั้น เพราะโลกเราทุกวันนี้ก้าวสู่โลกไร้พรมแดน การพัฒนาของประเทศหนึ่ง
ส่งผลกระทบสู่ประเทศอื่นๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
งานพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยภาคี สุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ จึ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายนานาชาติให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน ตลอดจนหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพกันและกัน
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์ โดยคาดหวังว่ากลไกและกระบวนการดังกล่าว
จะถูกนำ�ไปพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งกำ�หนดนโยบายสาธารณะที่ดีต่อสุขภาพทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
ผลการดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๒ มีสาระสังเขปดังนี้
สช. เชิญผู้แทนเครือข่ายภาคีสุขภาพระหว่างประเทศ จำ�นวน
๒๕ คน เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยเครือข่ายได้รว่ มกิจกรรมต่างๆ ในงาน
เช่น กล่าวปาฐกถา โดย Dr. Nimal Siripala De Silva รัฐมนตรี
สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกาและประธานคณะกรรมการบริหาร
ขององค์การอนามัยโลกเข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเรียนรู้สู่สากล และ
ศึกษาดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์ ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ สช. จัดทำ�เว็บไซต์ภาษาอังกฤษให้เครือข่ายระหว่างประเทศ
ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้ที่ เว็บไซต์ www.
samatcha.org ซึ่งรวบรวมระเบียบวาระ เอกสารหลักและมติต่างๆ
จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้ และจัดทำ�วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง It all happened
at the NHA เผยแพร่เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
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สช. ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการจั ด การประชุ ม นานาชาติ ร างวั ล เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล
(PMAC) ประจำ�ปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อเรื่อง Mainstreaming Health into Public Policies และ
นพ.อำ�พล  จินดาวัฒนะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวที Enhancing Healthy Public Policies : What
Experiences can be learned from Countries? โดยนำ�เสนอเรื่องการประเมิน ผลกระทบทาง
สุขภาพ : ในฐานะเป็นเครือ่ งมือจาก พ.ร.บ.สุขภาพฯ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

การประชุ ม นานาชาติ เรื่ อ งการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในภาคพื้ น เอเชี ย แปซิ ฟิ ก
(HIA2008) ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน
๒๕๕๒ นั้น มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ๓๐๐ คน จากทั้งหมด ๒๐ ประเทศ การประชุมครั้งนี้ทำ�ให้เกิด
“ปฏิญญาเชียงใหม่” เป็นพันธสัญญาในการทำ�งานร่วมกันของเครือข่าย เอชไอเอ ระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพในประชาคม
อาเซียน สช.ได้จัดทำ�หนังสือออกเผยแพร่ในการประชุมดังกล่าว ๒ เล่ม คือ หนังสือ HIA for HPP
towards Healthy Nation: Thailand’s Recent Experience (2nd Edition) และ Getting to
Know Health Impact Assessment ฉบับการ์ตูน
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สช. มีสว่ นเข้าร่วมในขบวนการเรือ่ งปัจจัยสังคมทีก่ �ำ หนดสุขภาพ หรือ Social Determinants of
Health (SDH) Movement ซึ่งเป็นขบวนการระดับสากล โดยได้รับเชิญจาก Department of
Health ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเทียบเท่ากับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เข้าร่วมการ
ประชุมเรื่อง Closing the Gap in a Generation : Health Equity through Action on the Social
Determinants of Health ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นพ.อำ�พล  จินดาวัฒนะ
ได้ รั บ เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากรพู ด ในเรื่ อ ง Redistributive Coverage หลั ง จากนั้ น ได้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว ม
Regional Consultation on Social Determinants of Health : Addressing the Health
Inequities ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งจัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
ศรี ลั ง กา ร่ ว มกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก SEARO เพื่ อ หาฉั น ทมติ จ ากประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ในการขับเคลื่อนมติเรื่อง SDH ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๒
สช. ในฐานะคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๒ ได้รับการแต่งตั้งจาก
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรแกนประสานในเรื่อง SDH ซึ่งเป็นมติสำ�คัญในการประชุมสมัชชา
อนามั ย โลกครั้ ง นี้ และเมื่ อ กลั บ ถึ ง ประเทศไทย สช. ได้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ส นใจมาร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนเรื่อง SDH โดยเน้นเรื่องความเป็นธรรมทางสุขภาพและได้รับลิขสิทธิ์จากองค์การอนามัย
โลกให้ทำ�การแปลบทสรุปผู้บริหารของรายงาน เรื่อง Closing the gap in a generation : Health
equity through action on the social determinants of Health ซึ่งจัดทำ�โดยคณะกรรมาธิการ
ปัจจัยสังคมที่กำ�หนดสุขภาพ
ด้านการพัฒนาบุคลากร สช. ได้รับทุนสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation ให้ส่งบุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Global Health Diplomacy ทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพือ่ นำ�ความรู้
ที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรที่ดูแล
งานเอชไอเอ ยังได้เข้าร่วมการประชุม International Association of Impact Assessment ประจำ�
ปี ๒๕๕๒ ที่ประเทศกานา โดยนำ�เสนองานวิชาการเรื่องการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพใน
ประเทศไทย นอกจากนั้น สช. ได้ประสานกับ School of Oriental and Africa Studies ประเทศ
อังกฤษ รับอาสาสมัครมาทำ�งานกับ สช. เป็นเวลา ๓ เดือนอีกด้วย
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งานสื่อสารทางสังคม

งานสื่อสารทางสังคมเป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์สำ�คัญในการดำ�เนินงานของ สช. ซึ่งมีบทบาท
สนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ และงานอืน่ ๆ ของ สช. ให้เผยแพร่สสู่ าธารณะ  
ปีนม้ี กี ลไกการทำ�งานทีม่ ตี วั แทนจากทุกสำ�นักช่วยกันระดมสมอง เพือ่ นำ�เสนอประเด็นการสือ่ สารภาย
ใต้ พ.ร.บ.สุ ข ภาพฯ ที่ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในสั ง คม มี ผ ลการดำ � เนิ น งานสำ � คั ญ ๆ
ในปี ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. การสื่อสารงานธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติิ

หลังจากกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้ว ปีนี้ไม่ได้เน้น
การสื่อสารสาระจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสู่สาธารณะมากนัก แต่ให้น้ำ�หนักกับ
การเผยแพร่การจัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ อบต.ชะแล้ เพื่อเป็นกรณี
ศึกษาให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ในท้องถิ่น และส่วนกลาง

๒. การสื่อสารงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

      มี ก ารเผยแพร่ น โยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สถานการณ์ สั ง คม เช่ น การ
ผลิตสารคดีสั้นทางวิทยุ “สานพลังสู้ภัยไข้หวัด ๒๐๐๙” โดยได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่จาก
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งที่ มี ก ารระบาดไข้ ห วั ด ใหญ่ ๒๐๐๙ นอกจากนี้
ยังมีการเผยแพร่เนื้อหาการดำ�เนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงการประชุมหรือการจัด
กิจกรรมสำ�คัญ อาทิ คณะกรรมการกำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ศาลายาเสวนา เป็นต้น

๓. การสื่อสารงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์

มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรม “เติมหัวใจให้สังคม” ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
การจัดงาน โดยเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมและเผยแพร่กรณีศึกษาที่มาร่วมเวที
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๔. การสือ่ สารงานส่งเสริมการใช้สทิ ธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ

ปีน้ีมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพฯ
โดยจัดเวทีท้งั ๔ ภาค แต่ละครั้งได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังทุกครั้ง นอกจากนี้ยังนำ�สาระ
จากเวทีมาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น รายการ “เวทีชาวบ้าน” ทางช่อง ๑๑ รายการ
“เวทีความคิด” ทางวิทยุคลื่น FM ๙๖.๕ MHz รายการ “พลังชีวิต” ทางวิทยุคลื่น FM ๑๐๐.๕ MHz
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสทูเดย์ ไทยโพสต์ เป็นต้น มีการจัดทำ�หนังสือ “ก่อนวันผลัดใบ”
และจัดส่งให้สอ่ื มวลชนเผยแพร่ ทำ�ให้มผี เู้ ข้ามาขอรับหนังสือเล่มนีเ้ ป็นจำ�นวนมาก

๕. การสื่อสารการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๕.๑. การประชุมนานาชาติ “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.
๒๕๕๑” ที่จังหวัดเชียงใหม่่
- การสื่อสารช่วงก่อนการจัดงาน ได้จัดเสวนา “HIA จุดเปลี่ยนบนเส้นทางความขัดแย้ง
จากการพัฒนา”เพือ่ สร้างกระแสก่อนการจัดการประชุมนานาชาติ มีการจัดทำ�หนังสือและ
เผยแพร่ขา่ วการจัดประชุมนานาชาติผา่ นสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ และสิง่ พิมพ์ ทัง้ ในพืน้ ที่
ภาคเหนือและส่วนกลางมีการจัดทำ�สารคดีสนั้ “ทำ�ความเข้าใจ HIA” จำ�นวน ๑๐ ตอน
เผยแพร่ผา่ นวิทยุชมุ ชนในเครือข่ายของมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคมจัดกิจกรรมสือ่ สัญจร
ดูงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ อำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
- ระหว่างการจัดประชุม  มีสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมตลอดทั้ง ๓ วัน  
และมีสอ่ื มวลชนท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเกาะติดการประชุมประมาณ๒๐สำ�นักข่าว      
- หลังการประชุม เผยแพร่บทความสาระที่ได้จากการประชุม ๓ บทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์
๕.๒. มีการเผยแพร่ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ในสื่อรูปแบบต่างๆ
เช่ น การจั ด เสวนา “สุ ข ภาวะกั บ การประกาศเขตควบคุ ม กรณี ม าบตาพุ ด ” การสั ม มนา
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“แผนพัฒนาภาคใต้ทำ�อย่างไรไม่ซ้ำ�รอยมาบตาพุด” เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วม “สมัชชาสุขภาพมาบตา
พุด” การแถลงข่าว “ม.๖๗ ขจัดขัดแย้งแก้ปมมาบตาพุด” เป็นต้น

๖. การสื่อสารงานสมัชชาสุขภาพ

๖.๑. สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ / เฉพาะประเด็ น หลายจังหวัดมีประเด็นการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในเรื่องที่สังคมสนใจกลุ่มงานสื่อสาร
ทางสั ง คมจะนำ � ประเด็ น เหล่ า นั้ น มาขยายผลเพิ่ ม เติ ม ในหลายรู ป แบบ อาทิ บทความในสื่ อ
สิ่งพิมพ์ รายการในวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือ เชิญสื่อมวลชนไปร่วมเวทีที่น่าสนใจ

๖.๒. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการสื่อสารช่วงก่อนจัดงาน เน้นการนำ�
ประเด็นที่พิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอต่อสาธารณะ ๑๔ ประเด็น ให้เห็นถึงความสำ�คัญ
และจำ�เป็นในการผลักดันสู่การเป็นนโยบายสาธารณะ และประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพือ่ สร้างการรับรู้ ผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ ๔๐ จุดในกรุงเทพฯ และนนทบุรี มีการส่ง SMS ในรายการ
โทรทัศน์และตัง้ กระทูใ้ นเว็บไซต์ทางสังคมต่างๆ
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   มีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยการย่อย
สาระจากประเด็นที่จะพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้ส้นั เข้าใจง่ายเพื่อแจกเป็น “ส.ค.ส. ข่าวดี
รับปีใหม่” ในย่านที่มีประชาชนหนาแน่น ๓๔ จุด เช่น สถานีรถไฟฟ้า สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ
อาคารสำ�นักงานของเอกชน และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
การสื่อสารระหว่างงาน เน้นงานด้านการข่า วเพื่ อสื่อสารการพิจารณาประเด็ นของสมาชิก
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ผ่ า นสื่ อ สาธารณะทั้ ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
ทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ มีสำ�นักข่าวจำ�นวน ๔๕ แห่งเข้าร่วม โดยหมุนเวียนกันมาตลอด
๓ วัน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุ SME
เข้ามาร่วมจัดรายการ โดยเชิญสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย
ที่มาร่วมงาน และถ่ายทอดเสียงบางช่วงไปเผยแพร่ยัง ๙๙ สถานี ๓๘ จังหวัด ๖ เว็บไซต์ รวมทั้งเปิด

เสียงผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมที่ผ่านไปมาบริเวณนอกห้องประชุมได้รับฟังด้วย นับเป็นสีสัน
ภายในงานที่สร้างความสนใจให้กับสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่มาร่วมงานได้อย่างดียิ่ง ส่วนการสื่อสาร
กับผู้เข้าร่วมภายในงานได้ผลิตจดหมายข่าวเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑๐ ฉบับ
เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาระเบียบวาระประชุมและกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายใน
บริเวณงานด้วย
ภายหลังการจัดงาน ได้เผยแพร่ผลการประชุมลงบทความในหนังสือพิมพ์ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
: เครื่องมือใหม่สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ” จำ�นวน ๕ ตอนตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และได้
จัดแถลงข่าวการผลักดัน ๓ ประเด็นเร่งด่วนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผ่ี า่ นความเห็นชอบจาก คสช.
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๗. การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์เครือข่าย

๗.๑. ปีน้ี สช. ได้พจิ ารณายุตกิ ารผลิตจดหมายข่าว “เวทีปฏิรปู ระบบสุขภาพ” ทีด่ �ำ เนินการผลิต
และเผยแพร่ ม าตั้ง แต่ ปี ๒๕๔๓ ซึ่ง จั ด ทำ � มาถึ ง ฉบั บ ที่ ๖๖ แต่ ก ระนั้น สช. ได้ ผ ลิ ต จดหมายข่ า ว
ฉบับใหม่ข้นึ ที่ช่วยเปิดพื้นที่สำ�หรับการดำ�เนินต่างๆ ของเครือข่ายและ สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพฯ
มากขึ้น ภายใต้ช่ือจดหมายข่าว “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” ฉบับแรกออกเผยแพร่เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีก�ำ หนดออกเดือนละ ๑ ฉบับ
๗.๒. การเผยแพร่งานของ สช. ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เช่น งานมหกรรมสุขภาพชุมชน

๘. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่

แนวคิ ด การสร้ า งพื้ น ที่ สื่ อ สาธารณะให้ กั บ ชุ ม ชนผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ สช. ได้ ห นุ น เสริ ม ให้ ภ าคี
เครื อข่ า ยร่ วมปฏิบัติการสื่อ สารตั้งแต่ร่ว มคิ ด ร่ วมทำ �  ร่ วมพั ฒนา และร่ วมเป็ น เจ้ า ของ จนเป็ น
“รายการทีวีชาวบ้าน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยจำ�นวน ๓๐ ตอน ภายหลังได้พัฒนา
เป็น “สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ” หรือ สช.ออนไลน์ ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต  
www.healthstation.in.th โดยมีปณิธานสถานีว่า “สถานีวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ด้านสุขภาพแห่ง
แรก ซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะที่เครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของ”

๙. การเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์กร

ปีนี้มีการสื่อสารเพื่อตอกย้ำ�อัตลักษณ์องค์กร สช. ให้เด่นชัดขึ้น มีการเข้าพบสื่อมวลชน เพื่อ
แสดงความยินดีในวาระสำ�คัญต่างๆ  นอกจากทำ�ให้จดจำ�  สช. แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการผลิตของที่ระลึก ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ สช. สมุดบันทึก หมวก
และชุดพนักงาน เป็นต้น
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งานสนับสนุนการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒

แนวคิดสำ�คัญและความเป็นมา

การจั ด ตั้ ง หอจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไทย เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
เรื่ อ งราวและเหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของระบบสุ ข ภาพไทยในอดี ต ซึ่ ง นั บ เป็ น
ประวัติศาสตร์ด้านสุขภาพที่ทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเรื่องราว
เหล่านี้ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้มากนัก ส่งผลให้เอกสารสำ�คัญได้สูญหายหรือ
ถูกทำ�ลายไปโดยไม่รู้คุณค่า รวมถึงข้อมูลความรู้ที่สำ�คัญต่างๆ ที่เป็นความทรงจำ�ของบุคคลสำ�คัญ
หลายท่านก็สูญหายไปด้วย  
สช. จึงได้ริเริ่มสนับสนุนให้มีโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยขึ้นในปี
๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ทำ�นุบำ�รุง รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
ข้อมูลทางวิชาการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพไทย  พัฒนาการด้านสังคม การเมือง
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ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์และปลูกฝังสำ�นึกและความภาคภูมิใจต่อประวัติศาสตร์ เป็นการ
ศึกษาอดีตเพื่อใช้เป็นฐานของการพัฒนาระบบสุขภาพไทยในอนาคต
โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว (๕ ปี) ที่มีเป้าหมายการทำ�งาน ๓ ปีแรก (๒๕๕๑-๒๕๕๓)
เป็นการเตรียมระบบงาน สถานที่ และเนื้อหาสำ�คัญ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๕๔
ทั้ ง นี้ มี สำ � นั ก วิ จั ย สั ง คมและสุ ข ภาพ (สวสส.) ภายใต้ สำ � นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นองค์กรรับผิดชอบดำ�เนินการ ซึ่งต่อมา สช. ได้มีการทำ�ข้อตกลงความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมกันจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
การดำ�เนินโครงการในปีที่สองนี้ มีความก้าวหน้าของผลการดำ�เนินการสำ�คัญ คือ
๑. การดำ�เนินการด้านวิชาการ ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำ�ปี ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ว่าด้วย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุขภาพทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เชื่ อ มโยงกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารทำ � งาน
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมให้ความเห็นอย่าง
หลากหลาย และได้จัดสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ (Witness Seminar) ๒ ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้พา
ทีมงานไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในสถานที่ส�ำ คัญ ๓ แห่ง คือ หอจดหมายเหตุพพิ ธิ ภัณฑ์
หอสมุดแห่งชาติมาเลเซีย และ Musalim Museum, Science Museum ทำ�ให้ได้องค์ความรู้สำ�คัญที่
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานต่อไป
๒. การแสวงหา รวบรวม จัดเก็บเอกสาร วัสดุ วัตถุสง่ิ ของทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์สขุ ภาพ
ไทย ทั้งเอกสารหน่วยงาน เอกสารส่วนบุคคล และเอกสารอ้างอิง โดยในปีนี้ได้เน้นที่เอกสารของ สช.
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพฯ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้รับเอกสารส่วนบุคคล
จำ�นวน ๑๐ ท่าน เช่น ศ.นพ.เสม  พริ้งพวงแก้ว นพ.บรรลุ   ศิริพานิช นพ.ไพโรจน์   นิงสานนท์ ซึ่งมี
คุณูปการอย่างสำ�คัญต่อการบุกเบิกพัฒนาระบบสุขภาพไทยในอดีต รวมถึงยังได้รับเอกสารสำ�คัญ
ส่วนบุคคลจากเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อนามัย หมออนามัย ปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน และได้รับ
เอกสารสำ�คัญจากหน่วยงานต่างๆ จำ�นวน ๙๕ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้ ในระดับกรม กอง โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และจากภาคประชาสังคม เช่น กลุ่ม
เพื่อนมหิดล เป็นต้น
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๓. การพัฒนาระบบงานและเตรียมสถานที่ ให้พร้อมใช้งานในปี ๒๕๕๓ ได้มีการเตรียมการ
สำ�คัญ คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานหอจดหมายเหตุ การพัฒนาเว็บไซต์ www.nham.or.th
เพื่อการบริการงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสถานที่และตระเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี �ำ เป็น ตลอดจนการเตรียมรวบรวมศึกษาเนือ้ หาสำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคาร
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๔
ผลลัพธ์สำ�คัญของการดำ�เนินการในปี ๒๕๕๒ นี้ นอกจากจะมีความก้าวหน้าของการเตรียมการ
ต่างๆ อย่างน่าพอใจแล้ว ยังเกิดผลในเชิงความเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเกิดจากความตื่นตัวของ
หน่วยงานรัฐ เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนที่รับรู้แล้วเห็นคุณค่า ความสำ�คัญ
ของงานหอจดหมายเหตุ ฯ มากขึ้ น เริ่ ม มี ก ารขยายแนวคิ ด และความร่ ว มมื อ ต่ อ ๆ กั น ไป
ซึ่งกระบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายทุกภาคส่วนเหล่านี้ จะกลายเป็นฐานสำ�คัญอย่างยิ่งของการ
ขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุขภาพในอดีตเพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีกว่าเดิม
เมื่อเริ่มเปิดให้บริการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยในปี ๒๕๕๔
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วัฒนธรรมองค์กร
“เราจะร่วม ทำ�งาน อย่างเป็นสุข
พร้อมสนุก เป็นทีม อย่างสร้างสรรค์
ระบบงาน ยืดหยุ่น สัมพันธ์กัน
พร้อมมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี
สานพลัง สร้างสุข ภาวะ
ด้วยนัยยะ “มืออาชีพ” สมศักดิ์ศรี
เพื่อสังคม ศานติสุข พูนทวี
พร้อมเต็มที่ เติมหัวใจ ให้สังคม”
วั ฒ นธรรมองค์ ก รของ สช. เกิ ด จากการ
ทำ�งานร่วมกันของพวกเราที่สั่งสมมานาน และนำ�
มาร้อยเรียงเป็นบทกลอนเพือ่ ให้จดจำ�ได้งา่ ย ในปี
ที่ ผ่ า นมาชาว สช. มี ภ าระงานมากจนล้ น มื อ
เนื่องจากมีคนทำ�งานจำ�นวนจำ�กัด เวลามีการ
จัดการประชุม หรือกิจกรรมสำ�คัญ สำ�นักอื่นๆ
จะเข้ า มาช่ ว ยกั น ทำ � งานอย่ า งเต็ ม ที่ นอกจาก
“สานพลัง” กับภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ
แล้ว  ชาว สช. ยัง “สานพลัง” การทำ�งานภายใน
องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นทีม นอกจากนี้ยังมี
ความสนุกระหว่างการทำ�งานอีกด้วย
การทำ � งานของ สช. มี ก ารวางระบบกั น
หลายเรื่ อ งหลั ง จากมี ก ารประกาศใช้ พ.ร.บ.
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สุ ข ภาพฯ แล้ ว โดยพนั ก งาน สช. ส่ ว นใหญ่
มี ส่ ว นร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น เพราะพนั ก งาน
ทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ ช่ ว ยกั น จั ด
ทำ�ขึ้น อย่างไรก็ตามนโยบายทางการบริหารได้
เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ เพื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การทำ � งานที่ เ ปลี่ ย นไป โดย
คำ�นึงถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นสำ�คัญ
พนักงาน สช. ยังพร้อมมุ่งมั่นทำ�ให้องค์กร
ของเราเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองจากการทำ�งาน แบ่งปัน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กนั และกัน บางครัง้ ได้เชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญมาบรรยาย เพื่อเติม
เต็มความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ พ นั ก งาน สช. ได้ ร่ ว มกั น
จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการพนักงาน สช.” โดย
ใช้ แ นวคิ ด จากกองทุ น สั จ จะสะสมทรั พ ย์
ให้ พ นั ก งานช่ ว ยเหลื อ กั น เอง และมี ก ารตั้ ง
“กองทุนสุชนช่วยสังคม” โดยการรับบริจาคเงิน
จากทั้งพนักงาน สช. และเครือข่ายด้านสุขภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม  และ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน สช. ได้ มี โ อกาส
ทำ�งานอาสาสมัคร และเป็น ผู้มีจิตสาธารณะ   
เพื่อช่วยกัน “เติมหัวใจ ให้สังคม”

รายงานสานพลั
ง
Synergy Report

ติดตามความเคลื่อนไหวและสืบค้นข้อมูล
www.nationalhealth.or.th

รูจ้ กั และเข้าใจ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในบทบาท “สานพลัง สร้างสุขภาวะ”

www.thia.in.th

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพหรือ เอชไอเอ (Health Impact Assessment : HIA) เครื่องมือช่วยให้สุขภาพมีความหมาย
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

www.thailivingwill.in.th

“อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีศักดิ์ศรี”
เน้นความหมายของการดูแลอย่างเคารพในเจตจำ�นง
และคุณค่าของผู้ป่วยรวมถึงการคำ�นึงถึงสิทธิปฏิเสธการ
รักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อการมีศักดิ์ศรี
ของมนุษย์และเพื่อความสุขของลมหายใจสุดท้าย

www.healthstation.in.th

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ด้านสุขภาพแห่งแรก
ซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะที่เครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของ
ได้ “สช. ออนไลน์สานใจ สานพลัง”

www.samatcha.org

“สมัชชาสุขภาพ” กระบวนการสานพลังทางสังคม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สามเหลื่ยม เขยื้อนภูเขา”
สู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

www.deedee.in.th

แหล่งของฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสืบค้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ข่าวสารเรื่องราวดีดี
เพื่อหนุนเสริมยุทธศาสตร์ “เมืองไทยหัวใจมนุษย์
(Humanized Thailand) ภายใต้ปรัชญาของการ
“รู้รอบ” และเป็น “ประโยชน์ต่อสาธารณะ”
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

นพ.อำ�พล  จินดาวัฒนะ  l นพ.อุกฤษฏ์  มิลินทางกูร  l กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร  l นพ.ชาตรี เจริญศิริ  
ปิติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา  l อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา  l อนุศักดิ์ สุภาพร  l วิสุทธิ บุญญะโสภิต  
ฐิติพร คหัฏฐา  l ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน.l กชพร นิลปักษ์  l กรกนก  ตันตระกูล  l ขนิษฐา แซ่เอี้ยว  
เขมวดี ขนาบแก้ว  l จรินพร คงศรีจันทร์  l จารึก ไชยรักษ์  l จิรศักดิ์  วิชัยกุล  l จุไรรัตน์ โตคำ�งาม  
ชญาดา ฟักน่วม  l ชนิญญา อ่อนท้วม  l ชลาลัย จันทวดี  l ชัชวาลย์ สำ�เภาเจริญ  l ฐนิตา สุวรรณกิตติ  
ฐานิต มีสมวัฒน์ l ณนุต มธุรพจน์  l ณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร  l ถิราพร พ่วงโพธิ์  l ดร.ทิพิชา โปษยานนท์  
ธนิษฐ์ สุคนธนิกร  l นวินดา จัดหงษา  l นาตยา แท่นนิล  l นิติธร ธนธัญญา  l นิรชา  อัศวธีรากุล  
ปรางทิพย์ เนตรน้อย  l ผุสดี อำ�นวยชัย  l พลินี  เสริมสินสิริ  l เพ็ญทิพย์  ธนวิจิตร์  l ภรนภา  เหมปาละ  
ภัคคพงศ์  วงศ์คำ�  l ภาคย์ สมาหาร  l เยาวลักษณ์  จงดี  l เรวัตร การธนะศาษฐ์  l วนิดา วิระกุล  
วรรณนิภา วงค์อามาตย์ l วรรณวิมล ขวัญยาใจ  l วิลัยรัตน์  จั่นเพิ้ง  l   ศิริธร อรไชย  l ศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี  
สมพร  เพ็งค่ำ�  l สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์  l สุนันทา ปินะทาโน  l สุนีย์ สุขสว่าง  l สุรชัย  กลั่นวารี  
สุวรรณา สมเจริญศิลป์  l อภิราชย์ ขันธ์เสน  l อรนิต อรไชย  l อำ�พร วงค์อ้าย

ส่ภาคผนวก
วนที่ ๔
สรุปรายงานผลการดำ�เนินงานของ สช.
สรุปรายงานทางการเงิน
รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้ง
โดย คสช.
รายการสื่อเผยแพร่
Sy n e rgy Re p o r t
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๑.๑ โครงการขับเคลื่อน ๑) ได้แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การสร้าง
เมืองไทยหัวใจมนุษย์ที่
สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจ
เน้นการมีส่วนร่วม
ของความเป็นมนุษย์
๒) ได้กลไกบริหาร
ยุทธศาสตร์เมืองไทย
หัวใจมนุษย์ที่เน้นการ
มีส่วนร่วม
๓) ได้การทำงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

๑. แผนงานพัฒนาสุขภาวะ

แผนงาน/โครงการ
๑. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษ ย์ โดยมี
นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน
๒. ได้ดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์เสร็จแล้ว จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ต่อไป
๓. พัฒนา “ธนาคารข้อมูลเรื่องราวดีดีแห่งชาติ” โดยจัดทำเว็บไซต์ www.deedee.in.th. บันทึกข้อมูลเพื่อการ
ค้นหาและพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนสังคมขยายวงออกไป
๔. จัดเวทีเติมหัวใจให้สังคม
		 • ในส่วนกลาง จำนวน ๙ ครั้ง มีการนำเรื่องราวดีดีมานำเสนอ ๔๖ เรื่อง
• ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๙ เวที ใน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน พะเยา ราชบุรี ชัยนาท ตราด
ชุมพร สงขลา หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และนครราชสีมา
๕. ถอดบทเรียนบันทึกเรื่องราวดีดี จำนวน ๕๑ เรื่อง และจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ในวงกว้าง
๖. เผยแพร่เรื่องราวดีดีกว่า ๒๐๐ เรื่องราว ทางรายการวิทยุ “เติมหัวใจให้สังคม” ทาง FM. ๙๒.๕ ทุกวันเสาร์
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
๗. ยกร่างโครงการ “เติมหัวใจให้สังคม (โครงการรถเคลื่อนที่สื่อเรื่องราวดีดีทั่วไทย)” เพื่อระดมทุนและวางระบบ
การจัดการขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านการค้นหา นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สื่อสารทางสังคมนำประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๔ ซึ่งการ
ดำเนินงานนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคปฏิบัติที่มีภาคส่วนต่างๆ
ในสังคมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างโครงการฯ แก่ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการฯ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๙๐ เนื่องจาก
มีการแต่งตั้ง
กลไกการดำเนินงาน
มีร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
และสนับสนุนให้มีการ
ดำเนินการตามแผน เช่น
จัดเวทีเติมหัวใจให้สังคม
๓๘ ครั้ง
จากเป้าหมาย ๕๐ ครั้ง
และเผยแพร่เรื่องราวดีดี
มากกว่า ๒๐๐ เรื่อง

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๑) ได้กลไกสนับสนุนการ
ใช้สิทธิและหน้าที่ด้าน
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๒) ได้กฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๒
๓) ได้ชุดความรู้ที่สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้
๔) ได้เครือข่ายในการ
ทำงานขับเคลื่อนสังคม
และผลักดันระดับ
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ

๑.๒ โครงการส่งเสริม
การใช้สิทธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพ
๑. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อให้เกิดการนำสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน
เป็นประธาน
๓. ประสานการดำเนินงานมาตรา ๑๒ กับภาคีเครือข่ายต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ได้แก่
		 (๑) เครือข่ายการทำงานด้านสื่อ
		 (๒) เครือข่ายสถาบันทางการเรียนการสอนแพทย์และพยาบาล
		 (๓) เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๔. จัดทำหนังสือก่อนวันผลัดใบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวมทั้งข่าว บทความ เพื่อเผยแพร่ทางรายการวิทยุและ
เว็บไซต์ www.livingwill.in.th และบันทึกรายการเพื่อออกรายการทีวีชาวบ้าน
๕. ยกร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดทำคำอธิบายประกอบ
ร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับฟังความเห็น พร้อมทั้งจัดทำตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่พัฒนาจากตัวอย่าง living will ของต่างประเทศ
๖. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ใน ๔ ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐๐ คน
๗. ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อสังเกตที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๘. คสช. ได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบหลักการร่างกฎ
กระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การดำเนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ การ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย
พ.ศ. .... และให้ เลขาธิการนำข้อสังเกตของ คสช. ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่อไป แล้วให้เสนอร่าง
กฎกระทรวงฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๙. ได้ ร่ า งชุ ด ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ สำหรั บ มาตรา ๙ อยู่ ร ะหว่ า งประสานงาน
เริ่มโครงการ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๘๐ เนื่องจากมี
กลไกและภาคีเครือข่ายเข้า
ร่วมในการขับเคลื่อน
ส่งเสริมการใช้สิทธิฯ
ทั้งได้ร่างกฎกระทรวงฯ
ตามมาตรา ๑๒ ที่ คสช.
เห็นชอบแล้ว และองค์
ความรู้เกี่ยวกับมาตรา ๗
และมาตรา ๘
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๒.๑ โครงการสนับสนุน ๑) ธรรมนูญฯ ประกาศ
การจัดทำและขับเคลื่อน
ในราชกิจจานุเบกษา
ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒) ได้คณะกรรมการ
แห่งชาติ
ติดตาม ประเมินผล
สนับสนุน ผลักดัน
ธรรมนูญฯ
๓) จำนวนหน่วยงาน/
องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเผยแพร่ที่
จัดขึ้น
๔) ได้ชุดความรู้
กระบวนการจัดทำ
ธรรมนูญฯ
๕) ได้ผลการศึกษารูปแบบ
ระบบและกลไกตาม
ธรรมนูญฯ

ผลการดำเนินงาน
๑. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณารายงานระเบียบวาระ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ....” และมีมติเห็นชอบกับสาระในร่างธรรมนูญฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม และให้เลขาธิการ คสช.
นำความเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญฯ เพือ่ พิจารณาปรับปรุงเป็น(ร่าง)ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... เพือ่ เสนอ คสช. ต่อไป
๒. มีการประชุม คกก. จัดทำธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๓ และได้ดำเนินการปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ โดยพิจารณาความ
เห็นเพิ่มเติม จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ได้ ร่างธรรมนูญฯ พร้อมเสนอให้ คสช. พิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
๓. คสช. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ วั น ที่ ๒๓ มี นาคม ๒๕๕๒ เห็ น ชอบให้ น ำร่ า งธรรมนู ญ ฯ
เสนอต่อ ครม.
๔. ครม. มีมติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบร่างธรรมนูญฯ ตามที่ คสช. เสนอ
และให้รายงานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๕. วุฒิสภาได้มีมติรับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒
๖. สภาผู้แทนราษฎรไม่มีมติรับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๒ ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการเพือ่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๗. สช. ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จัดกระบวน
การจัดการความรู้ เพื่อสรุปบทเรียนความสำเร็จของกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับแรก โดยจัดกระบวนการต่อเนื่อง ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เวที Success Story Telling เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ เวที “ร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพใหม่ผ่านธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๓ เวที “สานพลังองค์กร ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพใหม่” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๘. อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกเจตนารมณ์ประกอบธรรมนูญฯ รายหมวด
๙. คสช. มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการวิ จั ย ระบบสุ ข ภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น ธรรมนู ญ ฯ โดยมี
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน
๑๐. คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงานตามธรรมนูญฯ โดยมี นพ.บรรลุ
ศิริพานิช เป็นประธาน

๒. แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๙๕ เนื่องจากมี
กลไกการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ๒ ชุดคือคณะ
กรรมการพัฒนาการวิจัย
ระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุน
ธรรมนูญฯ และคณะ
กรรมการสนับสนุน
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามธรรมนูญฯ
อีกทั้ง ครม. ได้มีมติเห็น
ชอบธรรมนูญฯ สภาผู้แทน
ราษฎร และวุฒิสภาได้มีมติ
รับทราบธรรมนูญฯ แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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ผลการดำเนินงาน

๑๑.คณะกรรมการสนั บ สนุ น ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานฯ ได้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการผลักดันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สู่การปฏิบัติ
โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๒. มีการเผยแพร่ประเด็นธรรมนูญฯ ผ่านสื่อต่างๆ
๒.๒ โครงการพัฒนา
๑) จำนวนกลไกพัฒนา ๑. สนับสนุนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ผ่านกลไกต่างๆ
กลไกและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
๑.๑ คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
พัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพได้รับการ 			 • พิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางการจัดทำแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการลงทุน
เพื่อสุขภาพ
สนับสนุน ไม่น้อยกว่า 				 ภาครัฐ ด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหากำลังด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัด
๖ กลไก
				 ทำธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านสุขภาพ
๒) จำนวนข้อเสนอ
			 • สำนักงานเลขาธิการ ครม. ได้จัดส่งข้อเสนอของคณะกรรมการกำลังคนฯ ต่อร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง		
เชิงนโยบายและ
				 ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกอบ		
ยุทธศาสตร์ด้าน
				 การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม 			 • สช. กำลังอยู่ในการจัดกระบวนการทางวิชาการเพื่อรับฟังความเห็นจากสังคม ต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
๖ เรื่อง
				 ความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งมีความเห็นจากหลายส่วน ที่ไม่เห็นด้วยกับ	
				 เนือ้ หาของร่างกฎหมายบางประเด็น (ร่างกฎหมายฉบับนีอ้ ยูร่ ะหว่างทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				 กำลังพิจารณารอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อ ครม. ในเร็ววันนี้)
			 • แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ เพือ่ เป็น
				 กลไกในการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ		
				 บุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการระยะ ๓ ปี
			 • คสช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้นำมติสมัชชาสุขภาพ
				 แห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ			
				 บุคลากรทางการแพทย์เสนอต่อ ครม.
			 • ครม. ได้มมี ติในการประชุมเมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๒๒ เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การส่งเสริม
				 ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ และมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
				 รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
			 • สช. ได้ประสานงานกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
				 วิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) เพื่อเป็นแกนในการติดตามความก้าวหน้าการนำมติไปสู่	
				 การปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานร้อยละ
๑๐๐ เนื่องจาก ครม. มีมติ
รับทราบและเห็นชอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ คสช.
เสนอจำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทย์
๒.ข้อเสนอทางนโยบาย
เรื่องผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุดและ
จังหวัดระยอง
๓.ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
การจัดการสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชเพื่อลด
ผลกระทบทางสุขภาพ
๔.มติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ จำนวน ๑๔
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
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		 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากร			
 ๕.ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
			 ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
			 เป็นประธานอนุกรรมการ
ของประชากรไทย
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
๖. ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
		 • พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น วิกฤตเศรษฐกิจและการ
			 กรอบการทำงานในปี ๒๕๕๒ แล้ว
ปกป้องสุขภาวะ
		 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ซึ่งได้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาล ที่จังหวัด				
 คนไทย
			 สกลนคร
อนึ่ง ในการขับเคลื่อนการ
๑.๓ คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพ	
 ดำเนินงานมีการจัดตั้งกลไก
		 แห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรม ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ดำเนินงานเฉพาะเรื่องที่
		 และจังหวัดระยอง
ประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน
		 • นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรม	
 อีกทั้งมีการลงนามความ
			 ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองต่อ คสช. ชุดปัจจุบนั เพือ่ ทราบในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ ร่วมมือกับสถาบันวิชาการ
			 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
		 • สช. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Co-		
 ดำเนินงานตามพันธกิจ
			 Unit) ตามมติ คสช. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่มอบให้ สช. เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแก้ปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด และปัญหาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
			 อื่นๆ ด้วย
		 • ครม. มีมติในการประชุมเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับข้อเสนอ
			 ทางนโยบายเรื่อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ตามมติ คสช.			
			 ที่เสนอใน ๓ ข้อ สำหรับข้อเสนออีก ๒ ข้อ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง			
			 ทะเลตะวันออก ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธาน รับไปพิจารณาทบทวน
			 ความเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่และความสอดคล้องของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว			
			 นำเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง
		 • เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน	
			 ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของ คสช. ใน ๒ ข้อหลัก ตามที่ ครม. มอบหมาย โดยที่ประชุมมีมติ		
			 ให้ สช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ซึ่งยังไม่มี
			 หน่วยงานรับผิดชอบ ไปเร่งดำเนินการ โดยออกเป็นระเบียบหรือกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว	
			 เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์
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		 • ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมเรื่อง กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามมาตรา	
 	
			 ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง		
			 ทะเลภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
		 • ร่วมกับกองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรมอนามัย สำนักโรคจากการ	
			 ประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
			 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และ		
			 วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามมาตรา ๒๕(๕) ซึ่ง สช. ได้ปรับร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อ
			 เสนอแนะของที่ประชุมเสร็จเรียบร้อย และอยู่ ในระหว่างการประสานงานเพื่อจัดกระบวนการรับ
			 ความเห็นในวงกว้างต่อไป
		 • ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อเสนอแนะ และนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากหน่วยงาน
			 ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ	
			 จากโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ รวมถึงนักพัฒนาเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จ			
			 สิ้นแล้วทั้งหมด ๕ เวที ดังนี้
			 • วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟังความเห็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและ	
				 ผู้ประกอบการ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
			 • วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคเหนือ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค		
				 จังหวัดเชียงใหม่
			 • วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคอีสาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
				 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 • วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคใต้ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
			
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
			 • วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคกลาง ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
			
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
			 • จัดประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายเฉพาะประเด็นที่ยังมีข้อห่วงกังวล ประกอบกับนำข้อคิดเห็น
				 และข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังฯ ทั้ง ๕ เวที รวมถึงข้อเสนอแนะที่ส่งมาทางจดหมาย		
			
อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับปรุงเป็นร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
			 • คสช. มีมติรับทราบความคืบหน้าการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๑	
				 สิงหาคม ๒๕๕๒
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		 • คณะกรรมการศึกษาฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบ
			 ให้มกี ารจัดจ้างนักวิชาการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กลไกผูต้ รวจการสำหรับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ		
		 ทางสุขภาพรวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
		 ของภาคประชาชน และการจัดทำรายงานประจำปีเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน
		 • คณะกรรมการศึกษาฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญฯ	
			 ใน ๓ รูปแบบเสนอต่อ คสช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑.๔ เครือข่ายนโยบายเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
			 ๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ
					 ยืนยันการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ ครม. เห็นชอบเป็นครั้งที่ ๓
					 ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
			 ๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง เกษตรและอาหารในยุควิกฤติ
					 พั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ นำเข้ า สู่ ก ารประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ 			
						 พ.ศ. ๒๕๕๑
					 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย
						 และเสนอ คสช. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
					 ครม. มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม	
						 ๒๕๕๒ ซึ่งรวมถึงมติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
					 สช. ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
						 ในการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในโครงการปฏิบัติการประเด็นเกษตรและ
						 อาหารเพื่อสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี เครือข่าย	
						 เกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และมูลนิธิชีววิถี(ไบโอไท)
						 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ประเด็นเกษตรและ
						 อาหารในยุควิกฤต สู่การปฏิบัติผ่านการทำงานของเครือข่ายนโยบายเกษตรและอาหาร
						 เพื่อสุขภาพ และให้มีข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
					 ประสานงานกับ HIA Co-Unit เพื่อเป็นแกนในการจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน
						 ผลกระทบจากสารเคมีในภาคการเกษตร
๑.๕ ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 ๑) มีการรวบรวมความรู้ในประเด็นที่มีผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อภูมิภาคอีสาน ๕ ประเด็น ได้แก่
				 (๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ชุมชนแห่งสุขภาวะ
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				 (๒) ขอนแก่น : เมืองแห่งสุขภาวะ
				 (๓) อีสานกับความมั่นคงด้านอาหาร
				 (๔) อีสานกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม
				 (๕) การจัดการน้ำภาคอีสาน
			 ๒) พัฒนาข้อเสนอนโยบายในประเด็นที่ (๑) และ (๒)
๑.๖ ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล
				 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ
			 เพื่อสุขภาพสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดินกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๒
			 ๑) สนับสนุนการจัดศาลายาเสวนา จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่
				 ครั้งที่ ๑ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
				 ครั้งที่ ๒ ยาไทยแพงทะลุฟ้า คนไทยเข้าไม่ถึงยาจำเป็น
				 ครั้งที่ ๓ เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคต CL
				 ครั้งที่ ๔ อนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตโลก : ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี
				 ทั้งนี้ ผลจากการจัดเวทีมหิดลได้รายงานสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจมาก และได้		
			 พัฒนาข้อเสนอเรือ่ งโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ (สืบเนือ่ งจากเวทีครัง้ ที่ ๑) เข้าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๒
			 ๒) สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานเฉพาะประเด็นโรคอุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างมติ
				 เสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ
๒.๑. คสช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้นำมติสมัชชา		
			 สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เสนอ ครม. เพื่อทราบเและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนิน
			 การต่อไป
๒.๒. คสช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้นำมติจากสมัชชา	
			 สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน ๓ มติ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การเข้าถึงยาถ้วนหน้า		
			 ของประชากรไทย ข้อเสนอทางนโยบายเพือ่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติกบั บุคลากร
			 ทางการแพทย์ และข้อเสนอเชิงนโยบายเรือ่ งวิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย เสนอ ครม.				
			 เพื่อพิจารณา
๓. ร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ
		 ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งได้นำเสนอข้อเสนอดังกล่าวเสนอในเวทีสมัชชาผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงาน
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๑) ผลการศึกษารูปแบบ ๑. จัดพิมพ์และส่งเอกสาร Policy brief เสร็จสิ้นใน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาความ
การจัดทำรายงาน
สัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ และ (๒) CL ยา
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ๒. ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๒
๒) ร่างรายงานระบบ
๓. จัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์สุขภาพนำเข้าเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาประเด็นระเบียบวาระในสมัชชา
สุขภาพปี ๒๕๕๒
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ได้ผลการศึกษารูปแบบการจัดทำรายงานระบบสุขภาพแล้ว ๑ ฉบับ
๕. พัฒนาร่วมในการจัดทำ National health indicator ของ HISO ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการ

ตัวชี้วัด

๓.๑ โครงการจัดสมัชชา ๑) ได้ข้อเสนอนโยบาย
๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คจ.สช.) ได้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสร็จเรียบร้อย และได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นฉันทามติจาก
พ.ศ. ๒๕๕๑
ผ่านการรับรองจาก
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจำนวน ๑๔ ประเด็นต่อ คสช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพ
มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อ ครม. เพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑
เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป
อย่างน้อย ๖ ประเด็น ๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒) ได้องค์ความรู้การจัด
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคแจ้งต่อคณะกรรมการ
อย่างเป็นระบบ
สุขภาพแห่งชาติด้วย
๓. สช. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๒ โครงการเตรียมการ ๑) ได้ความพร้อมในการจัด ๑. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
จัดสมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ธันวาคม ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ได้กลไกการติดตามการ ๒. คจ.สช. ได้มคี ำสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการในชุดต่างๆ เพือ่ ให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ ดำเนิน
ดำเนินงานตามข้อเสนอ ไปได้ด้วยดี ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการติดตามมติ
นโยบายสาธารณะเพื่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม
สุขภาพจากสมัชชา
๓. คจ.สช. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพิจารณารับหลักเกณฑ์
สุขภาพแห่งชาติ
พร้อมทั้งได้ประกาศให้สาธารณะทราบได้แล้ว
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔. คจ.สช. จัดทำผังกำหนดการดำเนินงานของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ ใช้ในการ
ควบคุมกำกับการดำเนินงาน

๓. แผนงานพัฒนาสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

๒.๓ โครงการสนับสนุน
การจัดทำรายงานระบบ
สุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนการ
เตรียมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒
(สิ้นสุดโครงการในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๒ ก่อนวัน
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒)

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ ๑๐๐ มีข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพที่ผ่านการ
รับรองจากสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑๔ ประเด็น

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๖๐ เนื่องจากผล
การดำเนินงานยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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๕. คจ.สช. จัดทำหนังสือแจ้งไปยังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวน ๕๐๗ เครือข่าย เพื่อให้เสนอข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอข้อเสนอทั้งสิ้น ๕๗ เครือข่าย
จำนวน ๑๑๕ ประเด็น
๖. คณะอนุกรรมการวิชาการได้พจิ ารณาข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายเพือ่ บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว โดยมีขอ้ เสนอผ่านการพิจารณาจำนวน ๑๑ ระเบียบวาระ
๗. คณะอนุกรรมการวิชาการได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๑๑ ระเบียบวาระ
๘. คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้วางแผนการติดตามผลการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ และอยูใ่ นระหว่างการวางรูปแบบการรายงานผลในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. จัดประชุมเตรียมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๐.จัดทำประกาศ คจ.สช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑. ได้รูปแบบการสนับสนุนและการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยปรับปรุง
แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ แ ละสมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะประเด็น
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๕. ให้ การสนั บ สนุ น โครงการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ๓๐ โครงการ สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ๑
โครงการและโครงการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจำนวน ๒ โครงการ
๖. ลงนามความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรพหุภาคีจังหวัด จำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลำภู อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
ตรัง สกลนคร และนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนากลไกพหุภาคีในจังหวัดเป้าหมาย
๗. ประสานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป
๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ปี ๒๕๕๒ รายภาคแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด

๓) ได้ผลการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
จากสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๓ โครงการสนับสนุน ๑) ได้รูปแบบการสนับสนุน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
การพัฒนาสมัชชา
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่
เฉพาะประเด็น
และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
๒) ได้รูปแบบการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น
๓) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น
๔) ได้ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะได้นำไปสู่
การปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๖๐ โดยได้รูปแบบ
การสนับสนุนและการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น แต่การสนับสนุน
โครงการสมัชชายังต่ำกว่า
เป้าหมาย เนือ่ งจากโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การสนับสนุน
โครงการของ สช. ทำให้
เครือข่ายที่ขอรับการ
สนับสนุนต้องทำการทบทวน
โครงการใหม่ มีผลทำให้
ยังไม่ได้ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๓.๕ โครงการจัดการและ ๑) ได้กลไกประสานงาน
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด
๒) ได้ฐานข้อมูลเครือข่าย
สุขภาพในระดับจังหวัด

๓.๔ โครงการสนับสนุน ๑) ได้ระบบและกลไกการ
การประเมินผลกระทบ
ดำเนินงานประเมินผล
ด้านสุขภาพจากนโยบาย กระทบทางสุขภาพ
สาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐
๒) ได้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ตามพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) ได้ชุดความรู้ที่สังเคราะห์
จากการพัฒนา
กระบวนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ
และการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ
ระดับชุมชนอย่าง
เป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ
๑. คณะทำงานยกร่างระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้เสนอกรอบการพัฒนากลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๑ ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสมาชิกสมัชชามีฉันทามติเห็นชอบ และให้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้เป็นกลไกในการดำเนินงาน และได้มีการดำเนินงานจนกระทั่ง
ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเบื้องต้น เสนอต่อ คสช. เพื่อรับทราบในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒. คสช. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(2008 Asia Pacific Conference on Health Impact Assessment) หรือ HIA2008 แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมมีฉันทามติร่วมกันในการ
ผลักดันการดำเนินงานในรูปของ “ปฏิญญาเชียงใหม่”
๓. คสช. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๒ เห็ น ชอบให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โดย
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประสานงานกับกระทรวง
การต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาเชียงใหม่
๔. คณะกรรมการสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เรือ่ ง “การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในภูมภิ าคอาเซียน”
เป็นหนึ่งในประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันในที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็น Deliverables ของไทยในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๕. มีภาคประชาสังคมยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๗ กรณี
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓ กรณี ได้แก่ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด โรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดอุบลราชธานี และผลกระทบกรณีแม่น้ำโขง
๖. ให้การสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะในพื้นที่ (CHIA) จำนวน ๑๓ พื้นที่
๑. จัดกระบวนการประชุมทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือเพื่อจัดกลไกประสานงานการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ๑๒ เขต
๒. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาวะทางสังคม จำนวน ๔ เวทีรายภาค

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๖๐ มีกลไก
ประสานงานการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพระดับจังหวัด

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๘๐ โดยได้มี
คณะทำงานยกร่างระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และได้นำเสนอ
ให้ คสช. ได้ทราบร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพในเบื้องต้นแล้ว
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๔.๒ โครงการทบทวน
แผนงานและแผน
ปฏิบัติการ

๔.๑ โครงการสนับสนุน
การดำเนินงานของ
คสช. และ คบ.

๔. แผนงานอำนวยการ

แผนงาน/โครงการ

๑) หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
นำมติการประชุมของ
คสช. ไปปฏิบตั ริ อ้ ยละ ๘๐
๒) คสช. และ คบ. สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายและภารกิจได้
ร้อยละ ๘๐
๓) คสช. คบ. คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการและ
คณะทำงานมีความ
พึงพอใจในระบบการ
บริหารจัดการประชุม
ร้อยละ ๘๐
๑) ร่างแผน ๔ ปี ที่ปรับ
ปรุงแล้ว
๒) ร่างคำของบประมาณ
ปี ๒๕๕๓
๓) แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๒
ที่ปรับปรุงแล้ว
๔) แผนปฏิบัติการประจำปี
๒๕๕๓

๓) มีการบริหารจัดการและใช้
ข้อมูลเครือข่ายสุขภาพ
๔) ได้องค์ความรู้ในการ
จัดการและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย

ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการจัดการ
ฐานข้อมูลเครือข่ายสุขภาพ
ในระดับจังหวัด และบริหาร
จัดการและใช้ข้อมูล
เครือข่ายสุขภาพ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

๑. จัดทำแผนงานหลัก แผนการดำเนินงานและแผนการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เสนอขออนุมตั ิ คบ. เมือ่ เดือน
กันยายน ๒๕๕๑ และขอเสนอปรับแผนกลางปี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒
๒. จัดทำคำของบประมาณหมวดอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ครม. ได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
๓. จัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ส่งกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๘๐ โดยได้จัดทำ
แผนงานหลัก ปีงบประมาณ
๒๕๕๒

๑. ดำเนินการจัดประชุม คสช. ๕ ครั้ง
ผลการดำเนินงานประมาณ
๒. ดำเนินการจัดประชุม คบ. ๕ ครั้ง
ร้อยละ ๑๐๐
๓. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. คบ. และภาคีเครือข่าย “ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางระบบปฏิรูป
ระบบสุขภาพแห่งชาติ” ๑ ครั้ง
๕. ดำเนินการสรรหา คสช. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากผู้แทนผู้ว่ากทม. และนายกเมืองพัทยา ตามมาตรา
๑๕ (๑) แล้ว
๖. เตรียมการสรรหา คสช. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๑๕ (๔)
๗. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปีแรก เสร็จแล้ว

ผลการดำเนินงาน
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ผลการดำเนินงาน

๔.๕ โครงการบริหาร
จัดการค่าตอบแทนการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ และ
การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

๔.๔ โครงการบริหาร
จัดการทั่วไป

คสช. คบ. กรรมการ
๑. สำนักงานได้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและได้รายงานให้ คบ. ทราบแล้ว
อนุกรรมการ ผู้ทำงานใน
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒
คณะทำงาน พนักงาน สช. ๒. สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
และภาคีเครือข่าย มีความ สำนักงาน พร้อมให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่ง สช. ได้นำเสนอต่อ คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
พึงพอใจในระบบการ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อ สช. เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
บริหารจัดการภายในของ
จัดการองค์กรต่อไป
สำนักงาน ร้อยละ ๘๐
๓. อยู่ระหว่างการทดลองใช้และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในสำนักงาน
๔. พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน โดยจ้างสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติมาจัดกระบวนการ
ให้บุคลากรของ สช. ร่วมกันจัดทำระบบงาน (Work Flows) เพื่อเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงานภายในของ สช.
๑) บุคลากรมีความพึงพอใจ ๑. จัดทำระเบียบเกี่ยวกับบุคลากรและสวัสดิการ เช่น การลา การรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง คบ. ได้รับทราบ
ต่อค่าตอบแทน
และเห็นชอบระเบียบดังกล่าว
สวัสดิการและสิทธิ
๒. อยู่ในระหว่างการจัดทำระเบียบสำนักงานว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กร วินัยและการดำเนินการทางวินัย
ประโยชน์ที่สำนักงาน ๓. อยู่ในระหว่างการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ๒๕๕๒
จัดให้ ร้อยละ ๙๐

๔. จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ คบ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และ คสช. มีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๒
๕. ประสานสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
๖. จัดทำแผนงานหลัก แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอ คบ. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๓ โครงการประเมินผล ผลการดำเนินงานตามแผน ๑. ได้ร่างกรอบแนวทางการประเมินผลภายในแล้ว
ภายในและภายนอก
ปฏิบัติการของ สช. ผ่าน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลภายใน สช.
สำนักงานคณะกรรม
เกณฑ์การประเมิน
๓. ประสาน กับ สสส. ในการประเมินผลการดำเนินงานภายนอกร่วมกัน
การสุขภาพแห่งชาติ
ร้อยละ ๘๐

แผนงาน/โครงการ
จัดทำคำของบประมาณปี
๒๕๕๓ และจัดทำแผนงาน
หลักฯ ปีงบประมาณ
๒๕๕๓ เสร็จสิ้นแล้ว
แต่การปรับปรุงแผน ๔ ปี
ได้ขอเลื่อนไปดำเนินการ
ในปี ๒๕๕๓
ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๖๐ โดยได้เครื่องมือ
ประเมินภายใน และจะเริ่ม
ดำเนินการประเมินผล
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๗๐
โดยมีการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน
แต่การเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด และ
ระบบการบริหารจัดการ
ในสำนักงานยังไม่เสร็จ
เรียบร้อย
ผลการดำเนินงาน
ประมาณร้อยละ ๖๐
เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๕.๑ โครงการพัฒนา
๑) ได้โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบข้อมูลข่าวสารและ
ของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
๒) ได้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
๓) บุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และเครือข่าย
ภาคีมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ร้อยละ ๗๐
๕.๒ โครงการสื่อสารทาง ๑) เครือข่ายยุทธศาสตร์
สังคมเพื่อสนับสนุนการ
เครือข่ายร่วมทำงาน
ดำเนินงานตามพระราช
รับรู้และมีส่วนร่วมใน
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
การขับเคลื่อนนโยบาย
พ.ศ. ๒๕๕๐
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
๒) เครือข่ายสื่อมวลชน
รับรู้ และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการขับเคลื่อน
สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๗๐
มีระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล และอยู่ใน
ระหว่างการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ICT

ผลการดำเนินงานร้อยละ
๑๐๐ ด้วยมีผลการดำเนิน
งานเป็นไปตามแผน และมี
แผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ทางสังคม มีการทำงาน
ร่วมกับเครือข่าย

๑. มีการจัดการประชุมที่ปรึกษากำกับทิศทางการสื่อสารทางสังคม และมีการประชุมภายในต่อเนื่องเพื่อหา
ประเด็นการสื่อสารขององค์กรให้ตกผลึก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาวะ” และวางแผนการสื่อสารสาธารณะ
ให้ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ
๒. มีการจัดทำฐานข้อมูลสื่อมวลชนโดยแยกตามสายข่าว เพื่อให้สอดคล้องกับงานของ สช. แต่ละแผนงาน
๓. สนับสนุนการผลิตรายการเมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. สนับสนุนการผลิตรายการชีพจรชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และมีการปรับเปลี่ยนเป็น
รายการ เติมหัวใจให้สังคม
๕. มีการเผยแพร่สาระ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และพันธกิจของ สช. ในสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์
วิทยุ และโทรทัศน์ รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อมวลชนสัญจร แถลงข่าว
เสวนาสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีช่องทางเผยแพร่ประจำของ สช. เช่น รายการเติมหัวใจให้สังคม
เว็บไซต์ นิตยสารหมอชาวบ้าน หมออนามัย วารสารทนายความคิด ครอบครัวพอเพียง เป็นต้น

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ดำเนินไปแล้วประมาณ ๓๖,๐๐๐ รายการ
๒. ได้ระบบสารสนเทศ (ระบบ CW) ประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคี ระบบคลัง
เอกสาร ระบบข่าวสาร/กิจกรรม ระบบแผนงาน/โครงการ ระบบการจัดการความรู้ ระบบฐานข้อมูลธนาคาร
เรื่องราวดีดีแห่งชาติ ระบบลงทะเบียน
๓. ได้เว็บไซต์ ๓ เว็บไซต์ ได้แก่ สช.ภาษาไทย สมัชชาสุขภาพ สช.ออนไลน์ ได้ช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศ ๕ ช่องทาง ได้แก่ Blog, Forum, SMS, Newscenter และ Clipping News
๔. อบรมการใช้งานระบบย่อยทุกระบบในระบบ CW อบรมการใช้งานระบบ GM แนะนำการใช้งานระบบ SMS
แก่พนักงานเป็นระยะๆ
๕. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ของ สช.

๒) พนักงาน สช. มี
๔. อยู่ระหว่างพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งระบบข้อมูลบุคลากรและการประเมินศักยภาพ
สมรรถนะในการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนา
งานสูงขึ้นร้อยละ ๘๐ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสุขภาพพนักงาน สช.

๕. แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุน

แผนงาน/โครงการ
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๖. มีการจัดทำสือ่ หนังสือพิมพ์ “สานพลังปฏิรปู ระบบสุขภาพ” เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องภาคี
๗. เปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ทาง www.healthstation.in.th ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ออนไลน์
สุขภาพแห่งแรกที่มีพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของ ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๕.๓ โครงการสนับสนุน ๑) เครือข่ายร่วมทำงานทุก ๑. Re-brand องค์กรใหม่ มีการออกแบบ Logo การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรทั้งหมด และจัดทำคู่มือการสร้าง
การสร้างเสริมอัตลักษณ์
ภาคส่วนและประชาชน
อัตลักษณ์องค์กร และมีการทำแผนแม่บทการสื่อสารองค์กร
ขององค์กร
ทั่วไปรู้จักและจดจำ
๒. มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนภายในสำนักงานระหว่างการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ขององค์กรใหม่
สช. ตรงกับอัตลักษณ์ ๓. ผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน หนังสือ ของที่ระลึกที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อสนับสนุน
๒) บุคลากรและเนื้องาน
ให้เกิดความเข้มแข็งใน Brand มากยิ่งขึ้น
สช. สามารถสะท้อน
อัตลักษณ์ขององค์กร
ต่อสาธารณะ
๕.๔ โครงการพัฒนา
๑) จัดการประชุมนานาชาติ ๑. การพัฒนาเว็บไซต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติภาคภาษาอังกฤษ www.samatcha.org เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ
เครือข่ายภาคีสุขภาพ
เรื่อง Health Impact
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระหว่างประเทศ
Assessment
๒. งาน Health Impact Assessment International Conference ๒๐๐๘ ได้จัดทำ preliminary programmer
International
และแปลบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษให้บุคลากร สช. และ เครือข่ายในระดับพื้นที่ ใช้นำเสนองาน
Conference 2008
วิชาการในการประชุมดังกล่าว
เป็นผลสำเร็จ
๓. การสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากรของ สช. จำนวน ๔ คน เข้าร่วมการประชุม Closing the Gap in
๒) ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับ
a Generation : Health Equity through Action on the Social Determinants of Health ระหว่างวันที่ ๖-๗
ระบบสุขภาพนานาชาติ
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๓) ได้ฐานข้อมูลเครือข่าย ๔. การประชุม Health Impact Assessment International Conference ๒๐๐๘
สุขภาพระหว่างประเทศ ๕. การจัดทำสื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และใช้นำเสนอในการประชุม Health
๔) ได้เครือข่าย/องค์กร
Impact Assessment International Conference ๒๐๐๘ และ Prince Mahidol Award Conference
ระหว่างประเทศ รู้จัก
๒๐๐๙ นั้น ได้มีการประสานจัดทำนิทรรศการภาพเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
และเข้าใจพันธกิจ และ
และทำวิดีทัศน์เรื่องดังกล่าวเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
ยุทธศาสตร์การทำงาน ๖. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกเครือข่ายภาคีสุขภาพระหว่างประเทศในสมัชชาสุขภาพ
ของ สช.
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ แล้ว
๗. ประสานเชิญเครือข่ายต่างประเทศบางส่วนเพื่อให้มาเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ประมาณร้อยละ ๙๐
มีการจัด HIAIC แล้ว
มีการศึกษาความรู้
เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
นานาชาติ

ผลการดำเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๗๐
โดยยังไม่ได้ทำการ
ประเมินผลอัตลักษณ์
องค์กร

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๕.๖ โครงการพัฒนา
ระบบห้องสมุด สช.

๕.๕ โครงการสนับสนุน
การจัดการความรู้เพื่อ
การปฏิรูประบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๑) มีระบบห้องสมุด สช. ๑. โปรแกรมระบบห้องสมุดเสร็จสมบูรณ์แล้ว กำลังดำเนินการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ สช. เพื่อสืบค้นได้
ที่สามารถให้บริการทั้ง ๒. ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ๑,๐๐๐ รายการ กำลังดำเนินการอีก ๑,๐๐๐ รายการ ได้ข้อสรุปร่วมกับ
ในทางกายภาพและ
๓ หน่วยงาน (สวรส., สรพ. และ สช.) ว่าจะใช้หอ้ งสมุดร่วมกัน ดังนัน้ ระบบห้องสมุด สช. ทีก่ ำลังดำเนินการ
ระบบห้องสมุด
ขณะนี้ จะปรับให้เป็นระบบฐานข้อมูลหนังสือ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เน้นที่ สช. ผลิตเอง
อิเล็กทรอนิกส์

๘. ได้รับทุนสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation เพื่อส่งบุคลากร ๑ คนเข้าร่วมประชุมอบรมในหลักสูตร
Global Health Diplomacy ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเป็นหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้าใจเรื่องความสำคัญ
ของความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบสุขภาพและนโยบายด้านต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๙. ประสานติดต่ออาสาสมัครชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมาเรียนรู้กระบวนการทำงานของ
สช. และช่วยพัฒนางานด้านสื่อสารภาษาอังกฤษของ สช.
๑๐. ประสานกับเครือข่ายในประเทศไทยในเบื้องต้นเรื่องการขับเคลื่อนประเด็น SDH ร่วมกันในประเทศไทย
ตามมติของสมัชชาอนามัยโลก
๑๑. ทำข้อตกลงกับองค์การอนามัยโลกเรื่องการแปลเอกสาร Final report ของ Commission on Social
Determinants of Health เรือ่ ง Closing the gap in a generation : Health equity through action on the SDH
๑) บุคลากร สช.มีความรู้ ๑. สนับสนุนการจัด KM (การถอดบทเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในองค์กร การถอดบทเรียนธรรมนูญชะแล้)
ทักษะ และพฤติกรรม ๒. ผลิตหนังสือและสือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ ได้แก่ สาระจากการบรรยาย HPP ตาม พ.ร.บ.ฯ สาระจากเวทีเสวนาทีส่ ามพราน
การจัดการความรู้
๓. งานสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของ สสวช. - หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมพื้นที่แล้ว คาดว่า
๒) ได้องค์ความรู้ที่ได้
จะเปิ ด ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รสุ ข ภาพชุ ม ชนได้ ป ระมาณ ๕๐ ศู น ย์ ใ นปี ๒๕๕๒ อยู่ ร ะหว่ า งประสาน
จากการสังเคราะห์การ
เพื่ อ ไปพบองค์ กรภาคี ต่ า งๆ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ ทำ MOU ระหว่ า ง สวสส. กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทำงานของแผนงาน
เช่น กระทรวงสาธารณสุข สสส. สปสช. สวรส. สวสส. และ สช.
องค์กร และเครือข่าย ๔. สนับสนุนโครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คสน.)
๓) ได้ชุดความรู้ วิธีการ
พัฒนาคนรูปแบบใหม่
เพื่อการสร้างสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน
ประมาณร้อยละ ๕๐
ด้วยอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการจัดวางระบบ

ผลการดำเนินงาน
ประมาณร้อยละ ๗๐
พนักงาน สช. มีความรู้
ทักษะ การจัดการความรู้
และมีความรู้เกี่ยวกับการ
การถอดบทเรียน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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ผลการดำเนินงาน

๒) ระบบห้องสมุด สช.
มีมาตรฐานตาม
ห้องสมุดสากล และ
สามารถเชื่อมต่อระบบ
เข้ากับระบบห้องสมุด
ขององค์กรภาคีได้
๕.๗ โครงการจัดตั้ง
๑) ได้โครงสร้างและระบบ ๑. ได้แนวทางการจัดหมวดหมู่เอกสารสำคัญแล้ว
หอจดหมายเหตุและ
งานที่พร้อมสำหรับ
๒. อยู่ระหว่างการจัดระบบ ระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่อาคารของสถาบันบำราศนราดูร
พิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพ
การดำเนินงาน
๓. ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดส่งเอกสารสำคัญฯ
ไทย (โครงการ ๕ ปี
หอจดหมายเหตุทันที
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ที่อาคาร สช. ก่อสร้าง
๒๕๕๔)
แล้วเสร็จ
๒) ได้เอกสารสำคัญ
วัตถุหลักฐานสำคัญ
ที่ถูกรวบรวมและจัด
หมวดหมู่เป็นระบบ
เพียงพอสำหรับจัดตั้ง
เป็นหอจดหมายเหตุ
๓) ได้รูปแบบ วิธีการ
และเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร์สุขภาพ
ที่มาจากบุคคล
(ผ่านการสัมมนาผูร้ เู้ ห็น)

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ประมาณร้อยละ ๕๐
โดยอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการจัดวางระบบ
และนำเข้าข้อมูล
สำหรับการติดตั้งระบบ
เต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๓
(อาคารสำนักงานใหม่)

และนำเข้าข้อมูล
สำหรับการติดตั้งระบบ
เต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๓
(อาคารสำนักงานใหม่)

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช.
คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
: กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
ที่ปรึกษา

นายวสันต์ พานิช, นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา, นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ,
นายวิพุธ พูลเจริญ
ประธานกรรมการ
ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย
รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ จิราพร ลิ้มปานานนท์
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน,
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน, นางสาวฉันทนา ผดุงทศ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, นายโชฎก วิริยะพงษ์,
นางถวิลวดี บุรีกุล, นายทวีสุข พันธุ์เพ็ง, นายวีระวัธน์ ธีระประสาสน์,
นายรังษี จุ้ยมณี, นายสุทธิ อัชฌาสัย, นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์,
รองศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว, นายสุรชัย ตรงงาม
เลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ที่ปรึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา, นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์,
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
รองประธานกรรมการ นายวิพุธ พูลเจริญ, นายพิชัย ศรีใส
กรรมการ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์,
นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นางดวงพร อิฐรัตน์, นายธีรยุทธ สุคนธวิท,
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์, นายบัญชา พงษ์พานิช, นายพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข,
นายพลเดช ปิ่นประทีป, นายภูวนนท์ เอี่ยมจันทร์, นางสาววรัญญา เตียวกุล,
นายวุฒิไกร มุ่งหมาย, นายสมพันธ์ เตชะอธิก, นายสิน สื่อสวน
เลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

142

รายงานสานพลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร),
นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ปรึกษา

Ms. Maureen E. Birmingham, นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์, พันเอกหญิง พวงจันทร์ วงศ์วิเศษ,
นายพิชัย ศรีใส, นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ, นายวิเชียร คุตตวัส,
ผู้แทนพรรครัฐบาล, ผู้แทนพรรคฝ่ายค้าน, อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
รองประธานกรรมการ นางประนอม คำเที่ยง, รองศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,
นายศิริชัย สาครรัตนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ จิราพร ลิ้มปานานนท์, นายชัยพร จันทร์หอม,
รองศาสตราจารย์ ดรุณี รุจกรกานต์, นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์,
นายเดชรัต สุขกำเนิด, นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์, นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์,
นางทิพาภรณ์ สังขพันธ์, รองศาสตราจารย์ นันทวรรณ วิจิตรวาทการ,
นายประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์, นางเปรมฤดี ชามพูนท,
นายไพศาล เจียนศิริจินดา, นายภูษิต ประคองสาย, นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์,
นางวณี ปิ่นประทีป, นายวัฒนสาร ปานเพชร, นายวันชัย บุญประชา,
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง, นายวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ,
นายศราวุธ สันตินันตรักษ์, นายศานิต กล้าแท้, นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา,
นางศิริวรรณ เจนการ, นายศุภกิจ ศิริลักษณ์, นายสมพันธ์ เตชะอธิก,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปรีดา อดุลยานนท์, นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์,
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, นายสุรพงษ์ พรมเท้า, นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช,
รองศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว, เลขาธิการแพทยสภา หรือผู้แทน,
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน,
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน
เลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
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คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช,
รองประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์,
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน, ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือผู้แทน, นางสาวกาญจนา ทองทั่ว,
นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์, รองศาสตราจารย์ จิราพร ลิ้มปานานนท์,
นายประทีป ธนกิจเจริญ, นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์,
นายสุปรีดา อดุลยานนท์, นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ,
ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี,
นายอำพล จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, นายจเร วิชาไทย

คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ์,
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช, นายพิชัย ศรีใส, นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
ประธานกรรมการ
นายบรรลุ ศิริพานิช
รองประธานกรรมการ นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้จัดการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, นายชูชัย ศุภวงศ์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นายไพศาล เจียนศิริจินดา,
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์, นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร,
นายนิพล ธนธัญญา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
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คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

นายมงคล ณ สงขลา
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ผู้แทนกระทรวงกลาโหม,
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย,
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
นายกทันตแพทยสภา, นายกแพทยสภา, นายกสภากายภาพบำบัด,
นายกสภาการพยาบาล, นายกสภาเทคนิคการแพทย์,
นายกสภาเภสัชกรรม, ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นายภัทระ คำพิทักษ์,
นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์, นางประภา วงษ์แพทย์,
นายประพจน์ เภตรากาศ, นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรรมการและเลขานุการร่วม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ,
ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ และธรรมนูญสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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รายการสื่อเผยแพร่

งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์
งานส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
หนังสือ
๑. สังคมดีด้วยใจงาม เรียงร้อย ถักสาน เพื่อส่งผ่านความสุขสู่ชุมชน (รหัส B ๐๔๐/๕๑)
๒. สังคมแห่งไมตรีจิต ความสุขในชีวิตเบ่งบาน (รหัส B ๐๔๒/๕๑)
๓. หนึ่งมิตรชิดใกล้ สร้างกำลังใจ เสริมคุณค่าชีวิต (รหัส B ๐๔๓/๕๑)
๔. ลุงขาว ไขอาชีพ หนึ่งคนคิด หลายชีวิตเติบโต (รหัส B ๐๔๔/๕๑)
๕. เรื่องราวดีดี : หมอม้ง นักสู้สองวัฒนธรรม (รหัส B ๐๕๕/๕๒)
๖. เรื่องราวดีดี : เอิ้นให้ลุก ปลุกให้ตื่น (รหัส B ๐๕๖/๕๒)
๗. เรื่องราวดีดี : เลิกดื่มเถิดที่รัก (รหัส B ๐๕๗/๕๒)
๘. เรื่องราวดีดี : ฟาร์มสัตว์ ฟาร์ม (ความ) สุข (รหัส B ๐๕๘/๕๒)
๙. เรื่องราวดีดี : สถาปนิกผู้ออกแบบ ความภาคภูมิใจ ให้สังคม (รหัส B ๐๕๙/๕๒)
๑๐. เรื่องราวดีดี : ปลูกข้าวในนา ปลูกคุณค่าในชีวิต (รหัส B ๐๖๐/๕๒)
๑๑. เรื่องราวดีดี : ปฏิบัติการพลเมือง ปฏิรูปชีวิต พลแมว (รหัส B ๐๖๑/๕๒)
๑๒. เรื่องราวดีดี : สวนของคนขี้เกียจ (รหัส B ๐๖๒/๕๒)
๑๓. เรื่องราวดีดี : วังแดง งานที่นำไปสู่อิสรภาพ (รหัส B ๐๖๓/๕๒)
๑๔. เรื่องราวดีดี : ปันแปลงแห่งชีวิต (รหัส B ๐๖๔/๕๒)
๑๕. เรื่องราวดีดี : โรงเรียนความสุข (รหัส B ๐๖๕/๕๒)
๑๖. เรื่องราวดีดี : คุณยาย & เดอะแก๊ง (รหัส B ๐๖๖/๕๒)
๑๗. เรื่องราวดีดี : อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต (รหัส B ๐๖๗/๕๒)
๑๘. เรื่องราวดีดี : ไม่ใช่แค่กาแฟแต่คือการอยู่ร่วม (รหัส B ๐๖๘/๕๒)
๑๙. เรื่องราวดีดี : ผ้าทอ ถักชีวิตทอชุมชน (รหัส B ๐๖๙/๕๒)
๒๐. เรื่องราวดีดี : เรื่องเล่า เมื่อเราลุก (รหัส B ๐๗๐/๕๒)
๒๑. เรื่องราวดีดี : ในน้ำไม่มียา ในนามีอิสระ (รหัส B ๐๗๑/๕๒)
๒๒. เรื่องราวดีดี : คบเด็กสร้างชายฝั่ง (รหัส B ๐๗๒/๕๒)
๒๓. เรื่องราวดีดี : ทุ่งยาวมาร์เก็ต (รหัส B ๐๗๓/๕๒)
๒๔. เรื่องราวดีดี : เครือข่ายบ้านเรือน (รหัส B ๐๗๔/๕๒)
๒๕. เรื่องราวดีดี : ดูละครย้อนดูชุมชน (รหัส B ๐๗๕/๕๒)
๒๖. เรื่องราวดีดี : ดนตรียิ้มละไม (รหัส B ๐๗๖/๕๒)
๒๗.เรื่องราวดีดี : จิตอาสา บำบัดทุกข์ บำรุงจิต ที่อโรคยาศาล (รหัส B ๐๗๗/๕๒)
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๒๘. เรื่องราวดีดี : ครูซอสอนชีวิต (รหัส B ๐๗๘/๕๒)
๒๙. เรื่องราวดีดี : พุทธิกา อาสาข้างเตียง (รหัส B ๐๗๙/๕๒)
๓๐. เรื่องราวดีดี : การพัฒนาชีวิต : พลังเปลือยชีวิตนอกระบบ (รหัส B ๐๘๐/๕๒)
๓๑. เรื่องราวดีดี : สานแสงอรุณ (รหัส B ๐๘๐/๕๒)
๓๒. เรื่องราวดีดี : ตามรอยสมุนไพร สร้างหัวใจเป็นไทย (รหัส B ๐๘๑/๕๒)
๓๓. เรื่องราวดีดี : นามะเฟืองเมืองนิรมิต (รหัส B ๐๘๒/๕๒)
๓๔. เรื่องราวดีดี : อยากปลูกรักให้นานๆ หน่อย (รหัส B ๐๘๓/๕๒)
๓๕. ชีวิตนอกสายพาน : ๗๒ ปี ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม (รหัส B ๐๘๔/๕๒)
๓๖. เมล็ดพันธุ์ความดีเนื้อแท้ความเป็นมนุษย์ (รหัส B ๐๙๖/๕๒)
๓๗. บันทึกแห่งรัก (เติมใจ ครั้งที่ ๘) (รหัส B ๐๘๗/๕๒)
๓๘. เก็บใจรายทาง (เติมใจ ครั้งที่ ๙) (รหัส B ๐๘๘/๕๒)
๓๙. คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ (รหัส B ๐๕๒/๕๑)
๔๐. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหา : ความสัมพันธ์ผู้ป่วย (รหัส B ๐๘๖/๕๒)
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วีดิทัศน์
๑. ประกอบการนำเสนอ “โครงการเมืองไทยหัวใจมนุษย์”
• เหลียวหลังแลหน้ายุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์ (รหัส Vp_VCD ๐๒๕/๕๑)
• เส้นทางสู่เมืองไทยหัวใจมนุษย์ (รหัส Vp_VCD ๐๒๗/๕๑)
๒. ประกอบการนำเสนอในเวที “เติมหัวใจให้สังคม” ครั้งที่ ๖
• ชุดที่ ๑ ผลการดำเนินการจัดเวที “เติมหัวใจให้สงั คม” ตอน “สานข่าย ขยายผล คนหัวใจมนุษย์”
(รหัส Vp_VCD ๐๕๐/๕๑)
• ชุดที่ ๒ เรื่องชีวิตต้องสู้, โรงเรียนวิถีพอเพียง, อาสาเพื่อสังคม, สุขจากงานที่หนองสาหร่าย,
ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง, ครูตำรวจข้างถนน (รหัส Vp_VCD ๐๒๓/๕๑)
๓. ประกอบการนำเสนอในเวที “เติมหัวใจให้สังคม” ครั้งที่ ๗
• เรือ่ งญาลันนันบารู : ทางสายใหม่ ห่างไกลยาเสพติดสำหรับเยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(รหัส Vp_VCD ๐๕๑/๕๑)
• สานพลังจิตอาสาช่วยเพื่อน ๔ ขา : เรื่องราวของเครือข่ายจิตอาสาดูแลสัตว์ (รหัส Vp_VCD
๐๓๑/๕๒)
• ลุงขาวไขอาชีพ (รหัส Vp_VCD ๐๒๔/๕๑)
๔. ประกอบการนำเสนอในเวที “เติมหัวใจให้สังคม” ครั้งที่ ๘ เรื่อง “เส้นทางสร้างคนด้วยเสียงดนตรี”
(รหัส Vp_VCD ๐๓๖/๕๒)
๕. ประกอบการนำเสนอในเวที “เติ ม หั ว ใจให้ สั ง คม” ครั้ ง ที่ ๙ เรื่ อ ง “ชาวนาผู้ มี หั ว ใจยิ่ ง ใหญ่ ”
(รหัส Vp_VCD ๐๔๙/๕๒)
๖. เติมหัวใจให้สังคม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (รหัส Vp_VCD ๐๔๖/๕๒)
๗. ก่อนวันผลัดใบ (รหัส Vp_VCD ๐๓๐/๕๒)
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งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ)
หนังสือ
รู้จักและเข้าใจ HIA ฉบับการ์ตูน (รหัส B ๐๓๘/๕๑)
HIA เสียงสะท้อนสุขภาพประสบการณ์จริง ๕ พื้นที่ ๕ มุม (รหัส B ๐๓๙/๕๑)
Health Innovation Stories from Communities (รหัส B ๐๔๑/๕๑)
HIA for HPP TOWARDS HEALTH NATION : THAILAND’S RECENT EXPERIENCES
(รหัส B ๐๕๐/๕๑)
๕. Getting To Know Health Impact Assessment (รหัส B ๐๕๑/๕๑)
๖. อนาคตระยอง เส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ (รหัส B ๐๕๔/๕๑)
๗. แผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้เงาอุตสาหกรรม (รหัส B ๐๘๙/๕๒)
๘. สู่การพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษเพื่อรักษาชีวิตคนมาบตาพุด
(รหัส B ๐๙๐/๕๒)
๙. Thailand HIA development Report ๒๐๐๗-๒๐๐๘ (รหัส B ๑๐๐/๕๒)
๑๐. ปฏิญญาเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิคสู่สังคมสุขภาวะ (รหัส B ๑๐๒/๕๒)
๑๑. เอกสารความรู้ - ประเด็นน่ารู้ : หนังสือแสดงเจตนา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒ (รหัส FS ๐๐๗/๕๒)
๑.
๒.
๓.
๔.

วีดิทัศน์
๑. สรุปการจัดงานประชุมนานาชาติ HIA ๒๐๐๘ (รหัส Vp_VCD ๐๔๗/๕๒)
๒. สรุปการจัดงานประชุมนานาชาติ HIA ๒๐๐๘ (ภาษาอังกฤษ) (รหัส Vp_VCD ๐๔๘/๕๒)
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งานธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
หนังสือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... (รหัส B ๐๔๕/๕๑)
ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ (รหัส B ๐๙๒/๕๒)
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รหัส B ๐๙๔/๕๒)
สาระจากเวที ขั บ เคลื่ อ นและร่ ว มเรี ย นรู้ ก ารจั ด ทำธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(รหัส B ๑๐๑/๕๒)

วีดิทัศน์
๑. เส้นทางเวทีประชาเสวนา สร้างธรรมนูญสุขภาพคนไทย (รหัส Vp_VCD ๐๒๘/๕๑)
๒. ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ (รหัส Vp_VCD ๐๒๙/๕๒)

งานสมัชชาสุขภาพ
หนังสือ
๑. รวมมติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (รหัส B ๐๙๐/๕๒)
๒. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รหัส B ๐๙๕/๕๒)

วีดิทัศน์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (รหัส Vp_VCD ๐๒๖/๕๑)
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ (รหัส Vp_VCD ๐๓๒/๕๒)
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดแพร่ (รหัส Vp_VCD ๐๓๓/๕๒)
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดพิจิตร (รหัส Vp_VCD ๐๓๔/๕๒)
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ (รหัส Vp_VCD ๐๓๕/๕๒)
เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ) (รหัส Vp_VCD ๐๓๘/๕๒)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(รหัส Vp_VCD ๐๓๙/๕๒)
๘. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดสกลนคร (รหัส Vp_VCD ๐๔๐/๕๒)
๙. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ (รหัส Vp_VCD ๐๔๑/๕๒)
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รายงานสานพลัง

๑๐. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส Vp_VCD ๐๔๒/๕๒)
๑๑. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รหัส Vp_VCD ๐๔๓/๕๒)
๑๒. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดสงขลา
(รหัส Vp_VCD ๐๔๔/๕๒)
๑๓. สมัชชาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น (รหัส Vp_VCD ๐๔๕/๕๒)

งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หนังสือ
๑. ซีแอล : สิทธิโดยรัฐเพื่อสิทธิชีวิตคน (รหัส B ๐๘๕/๕๒)
๒. กระบวนการนโยบายสาธารณะ (รหัส B ๐๙๗/๕๒)
๓. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ
(รหัส B ๐๙๘/๕๒)
๔. เส้นทางสู่ความสมานฉันท์ในการดูแลระบบสุขภาพ (รหัส B ๐๙๙/๕๒)

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสุขภาพ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เรื่องราวดีๆ ที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้ทุกคน สุขภาวะ สร้างได้ (รหัส B ๐๔๖/๕๑)
Birth of Health Assembly (รหัส B ๐๔๗/๕๑)
Wellbeing For All…with Sufficiency Economy (รหัส B ๐๔๘/๕๑)
The Movement of Thailand’s Health System Reforn A Paradigm Shift (รหัส B ๐๔๙/๕๑)
Deliberative Action Civil Society and Health Systems Reform in Thailand
(รหัส B ๐๕๓/๕๑)
๖. เอกสารความรู้ - ความเหลื่อมล้ำระบบหลักประกันสุขภาพของไทย (รหัส FS ๐๐๘/๕๒)
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จดหมายข่าวสานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ
ฉบับที่ ๑ เดือน พ.ค. ๕๒ (รหัส NL ๐๑๐/๕๒)
ฉบับที่ ๒ เดือน มิ.ย. ๕๒ (รหัส NL ๐๑๑/๕๒)
ฉบับที่ ๓ เดือน ก.ค. ๕๒ (รหัส NL ๐๑๒/๕๒)
ฉบับที่ ๔ เดือน ส.ค. ๕๒ (รหัส NL ๐๑๓/๕๒)
ฉบับที่ ๕ เดือน ก.ย. ๕๒ (รหัส NL ๐๑๔/๕๒)
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