สารจากประธาน คสช.
การดำเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยางเขาสูปที่ ๓ แลว โดยไดมีความ
กาวหนามาตามลำดับ ไมวาจะเปนการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
การกำหนดนโยบายดานสุขภาพของประเทศ การสนับสนุนใหมีการใชสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการพัฒนา
นโยบายเพื่อสุขภาพโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมไปถึงการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและ
งานอื่นๆ อีกหลายประการ
ในฐานะที่ผมมีสวนริเริ่มใหมีการจัดทำพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ และเขามา
มีสวนรวมดูแลการทำงานของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ในปจจุบัน ผมมีความยินดีที่เห็นการดำเนิน
งานดานตางๆ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกระบวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่เปดโอกาสให
ประชาชนจากภาคสวนตางๆ เขารวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพรวมกับภาควิชาการและภาครัฐ
และมีการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ผมขอแสดงความชื่นชมผลงาน
ตางๆ ที่มาจากความรวมมือของทุกฝาย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) และภาคีภาคประชาชนตางๆ นับเปนการดำเนินงานที่สะทอนใหเห็นพัฒนาการของการมีสวน
รวมที่เปนรูปธรรมในระบอบประชาธิปไตย
ในโอกาสในการจัดทำเอกสารรายงานประจำป ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ในปนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ประชาชนโดยทั่วไปจะไดรับรูการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ อยางกวางขวาง
และทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ จะไดมุงมั่นและรวมมือในการยกระดับระบบสุขภาพแหงชาติตอไป
และขออำนวยพรใหทุกทานประสบกับความสุขความเจริญทุกประการ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ตุลาคม ๒๕๕๓

รายงานประจำป ๒๕๕๓



รายนามคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (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
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายชินวรณ บุณยเกียรติ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๘

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รองประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

นายโอกาส เตพละกุล

๓ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคม

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

และความมั่นคงของมนุษย

นายอิสสระ สมชัย

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๔ รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายธีระ วงศสมุทร

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นายสุวิทย คุณกิตติ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายชวรัตน ชาญวีรกูล

กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๙ ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร
ผูแทนจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๐ นายวิจัย อัมราลิขิต
ผูแทนนายกเทศมนตรี
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๑ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ
ผูแ ทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๒ นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๓ ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
ผูแทนจากทันตแพทยสภา
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๔ ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา
ผูแทนจากแพทยสภา
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๕ นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผูแทนสภากายภาพบำบัด
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๖ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ผูแทนสภาการพยาบาล
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๗ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๘ ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธวัฒนะ
ผูแทนจากสภาเภสัชกรรม
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๙ นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๒๐ นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ ๒๖ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ๓๓ นายณรงค ตั้งศิริชัย
ผูทรงคุณวุฒิกลุมนโยบายสาธารณะ
บริหาร รัฐศาสตร นิติศาสตร
เศรษฐศาสตร

ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๗ นางดวงพร อิฐรัตน

๒๑ นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร

ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

ผูทรงคุณวุฒิกลุมสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๘ นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ

๒๒ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผูทรงคุณวุฒิกลุมธุรกิจ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๓ รศ.เสรี พงศพิศ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมพัฒนาสังคม
และชุมชนทองถิ่น
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๔ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผูทรงคุณวุฒิกลุมพัฒนาประชาชน
กลุมเปาหมายเฉพาะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๕ นายสุรินทร กิจนิตยชีว
ผูทรงคุณวุฒิกลุมผูเคยดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบสุขภาพแหงชาติ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒๙ นายธีรวัฒน ศรีปฐมสวัสดิ์
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๐ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๑ รศ.ดร.ศิริชัยย ชัยชนะวงศ
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๒ นายสุชาติ สูงเรือง
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๔ นายสุรพงษ พรมเทา
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๙
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๕ ศาสนาจารยสนั่น วุฒิ
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑๐
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๖ นางมาริษา เนตรใจบุญ
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑๑
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๗ นายคลอง ชื่นอารมณ
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑๒
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๘ นพ.ประพจน เภตรากาศ
ผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑๓
กรรมการสุขภาพแหงชาติ

๓๙ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการ

สารจากประธาน คบ.
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกรหลักในการสานพลังเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในปนเี้ ปนปที่ ๓ นับจากการกอตัง้ สำนักงานฯ มา ผลการดำเนินงานสวนใหญเกิดจากการรวมแรง
รวมใจของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ภายใตการบริหารองคกรดวยวิธีผสมผสานที่มีระบบการอภิบาลองคกรอยาง
เปนธรรม ยืดหยุนและมีการทำงานรวมกันดวยหัวใจความเปนมนุษย สงผลใหดำเนินงานที่ผานมาเปนไปตาม
เปาหมาย
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) ในฐานะผูกำกับการดำเนินงานของ
สช. มีหนาทีอ่ นั สำคัญในการดูแลระบบบริหารจัดการองคกรใหเกิดประโยชนสงู สุด และมีสว นสำคัญในการผลักดัน
ใหผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนด อันจะสงผลถึงระบบสุขภาวะในอนาคต
ในชวงปตอไป คณะกรรมการบริหารฯ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จะรวมกันพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการสาน
พลังพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม เพื่อนำไปสูการแกไขปญหาของสังคมตอไป

(นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๓
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รายนามคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)

๑ นพ.วิชัย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

โชควิวัฒน

ผูแทนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประธานกรรมการบริหารฯ

๒ นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการบริหารฯ

๓ นายกิติศักดิ์

สินธุวนิช

ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายและยุทธศาสตร
กรรมการบริหารฯ

๔ รศ.ดร.อนุชาติ

พวงสำลี

ผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร
กรรมการบริหารฯ

๕ นางสุภาวดี

หาญเมธี

ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน
กรรมการบริหารฯ

๖ นายพิชัย

ศรีใส

ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม
กรรมการบริหารฯ

๗ รศ.วิลาวัณย

เสนารัตน

ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
กรรมการบริหารฯ

๘ นพ.อำพล

จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
กรรมการบริหารและเลขานุการ

รายงานประจำปำปปป ๒๕๕๓
๒๒๕๕๕๓๓



คำนำ
วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่เปนแกนในการ
สานพลังเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปน
ปที่ ๓ แลว
ผลงานตางๆ ที่บันทึกอยูในหนังสือเลมนี้ เปนผลจากการมีสวนรวมอยางแข็งขันของผูคน องคกร ภาคี
หนวยงานหลายภาคสวนทั้งภาคประชาชน ธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ และภาครัฐ
งานหลายอยางเกิดขึ้นในระดับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เนนการมีสวนรวม
บางอยางเกิดผลในระดับที่ไดนโยบายสาธารณะและบางอยางเกิดผลในระดับปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม แตกตางกัน
ออกไปตามประเด็น สถานการณและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
งานทุกเรื่องยังไมจบ ยังตองมีการดำเนินงานกันไปอยางตอเนื่องเหมือนกับการพากันเดินขึ้นเขาสูงที่มี
ระยะทางไกล โดยเปาหมายสูงสุดอยูที่การมีสุขภาวะของคนและสังคม เปาหมายระหวางทางคือ การไดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม และมีเปาหมายตลอดทางเดินคือ การมีความสุขกับความสำเร็จของงาน
ทุกเรื่อง ไมวาจะมากหรือนอยเพียงใด เพื่อทุกฝายที่เกี่ยวของจะไดมีกำลังใจและมีพลังสำหรับการทำงานที่ยากขึ้น
เรื่อยๆ ในกาวตอๆ ไป
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ขอขอบคุณคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) หนวยงาน องคกร ภาคีและเครือขายตางๆ
ที่มีสวนรวมอยางสำคัญทำใหเกิดงานที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปเลมนี้ หากมีคำแนะนำใดตอการทำงาน
ตางๆ ใหดียิ่งขึ้น สช. ยินดีนอมรับดวยความยินดียิ่ง

(นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๓

รายงานประจำป
รายงานประ
ระจำป
ะจำจำปป ๒๕๕๓
๒๒๕๕๕๕๕๓
๕๓
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รายงานประจำป ๒๕๕๓



๐๑
แนวคิดหลักในการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ เปนนิติบุคคล
ในกำกับนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนองคกรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.)

หลักการทำงานของ สช.
สช. มีหลักการทำงานสำคัญใน ๒ สวน ดังนี้
• การขับเคลื่อนนโยบาย ไดแก นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ
• การขับเคลื่อนสังคม ไดแก ยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษย และการใชสิทธิตามมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

วัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหการดำเนินงานของ คสช. และ สช. เปนไปอยางมีระบบ มีธรรมาภิบาล สามารถ
รองรับการดำเนินงาน และสมเจตนารมณของการตรา พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได
เปนอยางดี
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วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อใหการดำเนินงานของกลไกตางๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๒. เพื่อใหไดกระบวนการนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพอยางมีสวนรวม
ที่ดำเนินการไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๓. เพื่อใหเกิดการกำหนดแนวทางการบูรณาการองคความรูและความรวมมือดาน
สุขภาพ ทั้งภาครัฐและประชาชน เพื่อนำไปสูการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล
ชุมชนและสังคมอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน

วิสัยทัศน
ทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางสำคัญในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรดาน
สุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อนำสูสังคมสุขภาวะ โดยมี พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนเครื่องมือ

รายงานประจำป ๒๕๕๓



พันธกิจ
๑. จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเปนกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศโดยใหมีการทบทวนอยางนอย
ทุก ๕ ป
๒. จัดใหมีและสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
๓. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติ
และผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
๔. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวม
หรือความมีสุขภาวะของประชาชน
๕. เสนอแนะและใหคำปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ไดเสนอแนะและใหคำปรึกษา และสื่อสารกับสาธารณะ
๖. พัฒนาระบบงาน โครงสราง ระบบสนับสนุนและกลวิธีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
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ยุทธศาสตรการดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตรการสรางและการจัดการความรู

มุงการสงเสริมสนับสนุน เอื้ออำนวย และเชื่อมประสานเครือขายวิชาการตาง ๆ
เขากับเครือขายอื่น ๆ เพื่อรวมกันสรางและจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการทำงานตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหไดอยางมีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อทำใหเกิด
ระบบสุขภาพที่วางอยูบนฐานความรู (Knowledge-Based Health Systems) ซึ่งการ
สรางและการจัดการความรูในที่นี้หมายรวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนา
ระบบการทำงานอยางเปนเครือขาย การพัฒนาศักยภาพองคกรและบุคคล การพัฒนา
ตัวองคความรู วิทยาการและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการนำองคความรูไปใชในการ
ปฏิรูป การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย การบันทึก การวิเคราะหสังเคราะห การติดตามประเมินผล
เปนตน

๒. ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือทางสังคม
แนวคิดหลักของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การสรางใหเกิด
ระบบสุขภาพแบบมีสว นรวม (Participatory Health Systems) ทีส่ อดคลองกับแนวคิด
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมซึ่งตองถักทอกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ดังนั้นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงตองอาศัยการสราง
ความรวมมือทางสังคมเปนหัวใจอีกประการหนึ่ง เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคม ที่มีความ
แตกตางหลากหลาย ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับชุมชนทองถิ่น ระดับครอบครัว
และปจเจก ทั้งที่อยูในโครงสรางแนวตั้งและโครงสรางแนวนอน ทั้งที่เปนภาครัฐและมิใช
ภาครัฐ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งสุขภาพมากบางนอยบาง ไดเขามามีสว นรวมในกระบวนการ
และกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่และไดเขามารวมทำหนาที่และรวมใชสิทธิตาม พ.ร.บ.
สุขภาพฯ ใหสมกับที่ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เขียนขึ้นดวยความรวมมือของ
ทุกฝายในสังคม เพื่อใหทุกฝายในสังคมไดใชเปนเครื่องมือและกลไกนำไปสูการมีสุขภาพ
รวมกัน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๓. ยุทธศาสตรการสื่อสารสาธารณะ
การทำงานที่ตองการสรางความรวมมือกับสังคมทุกภาคสวนอยางกวางขวางจำเปน
ตองใชกระบวนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก จนถึงการมี
สวนรวม รวมทั้งทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรคในการดำเนินงานตาง ๆ
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใชยุทธศาสตรการสรางเครือขายสื่อมวลชนใน
ทองถิ่นทุกระดับ สื่อภาคประชาชน และสื่อกระแสหลัก รวมถึงองคกรวิชาชีพดานสื่อมวลชน
เพื่ อ สร า งให เ กิ ด การสื่ อ สารแบบหลากหลายช อ งทางที่ เ สริ ม พลั ง ให เ กิ ด ระบบสุ ข ภาพที่ ดี
(Deliberative Communication for Health)

๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ หมายรวมถึง การกำหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธี แผน ขั้นตอน วิธีการ
ดำเนินงาน การประสานงาน การเชื่อมโยงสานพลัง การดูแลกำกับ ติดตามประเมินผลและอื่น ๆ
เพื่อใหงานประสบผลสำเร็จ ดังคำกลาวที่วา “การบริหารจัดการ คือ การทำสิ่งที่เปนไปไมไดให
เปนไปได” การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจำเปนตองใชยทุ ธศาสตร
การบริหารจัดการผนวกเขากับยุทธศาสตร ๓ ประการขางตน เพื่อใหการดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จสูงสุด
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แผนภูมิที่ ๑
ยุทธศาสตร
การดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
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โครงสรางองคกรและการทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจดั โครงสรางองคกรและการทำงาน เพือ่ รองรับ
การดำเนินงานใหเกิดการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามหนาที่และอำนาจที่
บัญญัติไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
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• สิทธิ
• ยุทธศาสตร
เมืองไทย
หัวใจมนุษย

• ธรรมนูญฯ
• สมัชชาสุขภาพ
• รายงานระบบ
แหงชาติ
สุขภาพ
• สมัชชาสุขภาพ
• นโยบาย
เฉพาะพื้นที่/
สาธารณะ
เฉพาะประเด็น
รูปแบบอื่น
• พัฒนา
ศักยภาพ
เครือขาย
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• สารสนเทศ • การพัฒนา • การวางระบบ • สื่อสาร
สาธารณะ
ฐานขอมูล
กลไกและ
งาน
• อัตลักษณ
• ตางประเทศ
กระบวนการ • แผน
องคกร
ยุทธศาสตร
• การจัดการ
ประเมินผล
ความรู
กระทบดาน • งบประมาณ • งาน
ประชาสัมพันธ
• หองสมุด
สุขภาพจาก • ติดตาม
ประเมินผล
• พิพิธภัณฑ
นโยบาย
สาธารณะ
• ประเมินผล
กระทบดาน
สุขภาพระดับ
ชุมชน

คสช./คบ.
บุคคล
งบประมาณ
การเงิน
การบัญชี
ธุรการ

แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสรางองคกร

รายงานประจำป ๒๕๕๓
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงโครงสรางการทำงานแบบเชื่อมโยงกัน
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ทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน
ปของคณะกรรมการบริ
๒๕๕๒-๒๕๕๔
หารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

ในการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ (คสช.) ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อ
วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ไดมมี ติเห็นชอบขอเสนอทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ คบ.
และ สช. เพื่อให คบ. และ สช. ใชเปนกรอบแนวทางในการวางแผนและการดำเนินงานตาง ๆ
ตอไป ดังนี้
การดำเนิ น งานตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ควรมุ ง ทิ ศ ทาง
“สรางนำซอม” โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
๑. สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่พยายามเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมโดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือสำคัญ และใชกระบวนการอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อใหไดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีและมีการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมที่หลากหลายทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศและเชื่อมโยงกับนานาชาติ
ดวย โดยใหความสำคัญกับการสนับสนุนติดตามและผลักดันการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒. สนับสนุนภาคสวนตาง ๆ เขารวมดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพตามกรอบแนวทาง
ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาวะรวมกันอยางตอเนื่อง
๓. สนับสนุนภาคสวนตาง ๆ ใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ) เปน
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ใ นทิ ศ ทางที่ เ น น การเสริ ม สร า ง
ความเขมแข็งของสังคมและการสรางใหเกิดการเรียนรูรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
๔. สนับสนุนใหมีการสรางองคความรูใหมและมีการจัดการความรูที่เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของสังคม
ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา
๕. สนับสนุนใหมีการดำเนินงานสื่อสารทางสังคมที่หลากหลายเพื่อใหภาคสวนตาง ๆ
เขารวมใชเครื่องมือตาง ๆ ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
๖. พัฒนาการบริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีธรรมาภิบาล และมีความยืดหยุน
สอดคลองกับการทำงานของภาคสวนตาง ๆ ที่มีความแตกตางหลากหลาย

รายงานประจำป ๒๕๕๓



แนวทางการดำเนิ
น
งาน
ฃองสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓

จากการวิเคราะหผลการดำเนินงานในป ๒๕๕๒ ของ สช. พบวา การดำเนินงานในป
งบประมาณ ๒๕๕๓ ควรใหความสำคัญตอการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน ๖ ลักษณะ ดังนี้
๑. ฟูมฟกสมัชชา : ดวยการสนับสนุนใหมีการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพแบบมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในสังคม
อันเปนพันธกิจที่สำคัญตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ สช. ไดใหการสนับสนุน
ภาคีเครือขายทั้งในระดับพื้นที่/ทองถิ่น และระดับชาติ ดำเนินการมาตั้งแต ป ๒๕๕๑ พบวา
ยั ง ต อ งมี ก ารสนั บ สนุ น กลไกการดำเนิ น งานและการพั ฒ นากระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ
ทุกระดับใหมีความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมใหเกิดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพแบบมีสวนรวม
ที่สนองตอบตอความตองการของสังคมในวงกวาง
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๑.๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
• มุงเนนการพัฒนาศักยภาพกลไกการดำเนินงานและขยายจำนวนภาคีเครือขาย
เชิงยุทธศาสตรใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น
• คนหา สนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่มี
การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพเป น ไปตามเจตนารมณ ข อง พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนแบบอยางในการสรางความรูความเขาใจ
๑.๒ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
• เปดโอกาสและชองทางใหทุกภาคสวนในสังคมสามารถเสนอขอเสนอเชิงนโยบายฯ
ทีเ่ ปนปญหาของสังคมในภาพรวมเพือ่ บรรจุเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
• ติดตาม สังเคราะห เผยแพร องคความรู กระบวนการไดมาซึ่งฉันทามติและ
ผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหภาคสวนอื่นที่ยังไมได
เขารวมในกระบวนการไดเขาใจและมารวมใชเปนเครื่องมือในการคลี่คลายปญหา
๒. พาลงพื้นที่ : การผลักดันเพื่อใหขอเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ไดจากการดำเนินงานของกลไก
ในรูปแบบตาง ๆ มีการขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง การสรางความรู ความเขาใจ
ในกระบวนการไดมาซึ่งขอเสนอเชิงนโยบายฯ อีกทั้งหนาที่และอำนาจที่เกี่ยวของของผูที่มี
สวนสำคัญที่สามารถชวยผลักดันการขับเคลื่อนดังกลาว จึงเปนยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ที่สำคัญ
• จัดให คสช. คบ. และภาคีเครือขายเชิงยุทธศาสตรที่มีสวนสำคัญในการผลักดัน
ขอเสนอเชิงนโยบายใหเกิดเปนรูปธรรมไดลงไปศึกษากระบวนการดำเนินงานและ
ผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม เพื่อรับรูสภาวะการณ และบทบาทของตนใน
การสนับสนุนการผลักดัน
๓. คลี่ธรรมนูญใหเปนรูปธรรม : ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และวุฒิสภา สภาผูแทน
ราษฎรได มี ม ติ รั บ ทราบธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่ อ
วันที่ ๗ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ตามลำดับ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ดวยธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนกรอบและแนวทางในการ
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ เพื่อใหธรรมนูญฯ
ถูกนำมาใชประโยชนไดจริง
• ตองผลักดันใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถูกใชเปนฐาน
อางอิงในการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ แผนปฏิบัติงานของสวนราชการและ
องคกรภาคีทุกภาคสวน แผนพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
๔. ชวนทำนโยบาย : จากการประชุมในหลายครั้ง ผูทรงคุณวุฒิไดมีขอเสนอแนะตอ สช. ใน
การใหความสำคัญตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเด็นที่เปนปญหาสังคม
ในภาพรวม ซึ่งยังไมมีผูที่มีหนาที่และอำนาจที่เกี่ยวของโดยตรงหรือชัดเจน
• สนับสนุน คสช. ในการคนหาประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพและ
ผลักดัน เข าสู ก ระบวนการสมัช ชาสุข ภาพโดยการวางยุ ทธศาสตรในการค นหา
ประเด็นใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน
๕. ขยายเรื่องดีดี : จากการที่ไดสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ทัว่ ประเทศ ทัง้ สมัชชาสุขภาพ การจัดเวทีเติมหัวใจใหสงั คม พบวา
ในหลายพื้ น ที่ มี เรื่ อ งราวดี ดี เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถนำมาเผยแพร เ พื่ อ เป น แบบอย า งและ
สรางแรงจูงใจใหพื้นที่อื่น ๆ ดำเนินการ
• ตองวางยุทธศาสตรการจัดการขยายเรื่องราวดีดีเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาวะของประเทศ
๖. มุงที่ เอชไอเอ : ตามมาตรา ๒๕ บัญญัติให คสช. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว
จะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหการดำเนินตามมาตรา ๑๑ วรรคแรกแหง พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมิน
และมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ และ
มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหการ
ดำเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทาง
ดานคุณภาพสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำไมได เวนแตจะไดศกึ ษา



NHCO ANNUAL REPORT 2010

และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ
ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
• กำหนดรูปแบบ กระบวนการในการใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใตหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
• ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในระดับชุมชน
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๐๒
ผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓ คสช. ไดมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง มีผลการดำเนินงาน พอสรุปไดดังนี้ คือ

๑. การออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ภายใตหนาที่และอำนาจ
ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ไดแก
๑.๑ ประกาศ คสช. เรื่อง กรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนนายกองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ ประกาศ คสช. เรื่อง กรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๓ ประกาศ คสช. เรื่ อ ง กรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ จ ากผู แ ทนสภาเภสั ช กรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๔ คำสั่ ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๓ เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบคณะกรรมการบริ ห าร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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๒. การดำเนินงานภายใตหนาที่และอำนาจใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕ ดังนี้
๒.๑ มี ม ติ ใ ห เ สนอแนะคำปรึ ก ษาต อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร
ดานสุขภาพ ตามมาตรา ๒๕(๒) โดยเสนอขอเสนอทางนโยบายตอคณะรัฐมนตรี
จำนวน ๑๐ เรื่อง ไดแก
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ เปนไปตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ ขอ ๑๑๑
๒) ขอเสนอเชิงนโยบายแผนพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนฐานการพึง่ ตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดลอม กรณีภาคใต จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ยุทธศาสตรยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูปวย จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕) ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๖) ขอเสนอในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๗) ขอเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง โรคติดตออุบัติใหม จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๘) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
จากมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๙) สถานการณและขอเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลที่
มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง
๑๐) การจัดทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ) ในเรื่องที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ำชั้น ๑ เอ ๑ เออาร และ ๑ บี
เพื่อทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทุงสง)
จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๒ การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ แ ละสนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ แ ละ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๒๕(๓)
๑) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๑) รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
เห็นชอบใหฝายเลขานุการแจงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใหกับหนวยงาน
องคกรที่เกี่ยวของรับทราบและนำไปปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาประกอบในการ
กำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตอไป
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๑.๒) เห็ น ชอบให เ สนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๑.๓) เห็นชอบตอกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
และรับทราบความกาวหนาในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๒.๑) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่เปาหมาย จำนวน ๓๓
โครงการ
๒.๒) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอยางเปนระบบ จำนวนทั้งสิ้น
๕ ประเด็น
๒.๓ จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย ตามมาตรา
๒๕(๔)
๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานภายใต ธ รรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑) ผลั ก ดั น ให ห น ว ยงานที่ ส ำคั ญ นำธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใชเปนกรอบนโยบายระดับชาติ เชน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แหงชาติ เปนตน
๑.๒) ผลักดันใหมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาระบบการ
เงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหมวด ๑๒ การเงินการคลัง
ดานสุขภาพ ขอ ๑๑๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง ด า นสุ ข ภาพ
แหงชาติ
๑.๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ๒ แหง ไดแก
- ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร
๒) สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ ริ เริ่ ม จั ด ทำโครงการ
แผนแมบทกำลังคนดานสุขภาพภาคอีสาน
๓) สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลให เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๔) สนับสนุนสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานวิชาการและการ
ทำงานกั บ สั ง คมเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางสั ง คม ตามแนวคิ ด เรื่ อ ง Social
Determinants of Health
๕) จัดทำ “แนวทาง (guideline) การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น” ขึ้นเปนฉบับแรก
๖) เสนอประเด็นของระบบสุขภาพเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๗) ขอเสนอตอการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สารเคมีตามกรอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๗
๒๒.๔ กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการติดตามและประเมินผลเกีย่ วกับระบบสุขภาพแหงชาติ
และผลกระทบด า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบายสาธารณะทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบัติการ ตามมาตรา ๒๕(๕)
๑) ประกาศ คสช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ....
ซึ่งตอมาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดนำสาระสำคัญไปกำหนดในหลักเกณฑ
การทำ เอชไอเอ ใน อีไอเอ ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานและชุ ม ชนนำ เอชไอเอ ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
ผลกระทบดานสุขภาพในระดับชุมชน
๓) ผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนนำ เอชไอเอ ไปใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา
ดานสังคม
๒.๕ การแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕(๖)
๑) การแกไขมาตรา ๒๖ วรรคแรกของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ การกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ คบ. และ สช. ตามมาตรา ๒๕(๗)
๑) เห็นชอบขอเสนอทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ คบ. และ สช. เพื่อให คบ.
และ สช. ใชเปนกรอบแนวทางในการวางแผนและการดำเนินงานตางๆ ตอไป
๒) รับทราบกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๓) รั บ ทราบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทำแผนงานหลั ก แผนการเงิ น และ
งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
๔) รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สช. ในการประชุมอยางตอเนื่อง
๕) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข า ยสมั ช ชาสุ ข ภาพด ว ยการสนั บ สนุ น ให
เครื อ ข า ย ๔ ภาค จั ด ประชุ ม ๑๐ ป วิ ช ชาการสมั ช ชาสุ ข ภาพ เพื่ อ เป น เวที
ถอดบทเรียนและจัดการความรู
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๒.๗ แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ คสช.
มอบหมายตามมาตรา ๒๕(๘)
๑) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
๒) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๓) คำสั่ ง แตง ตั้ง คณะกรรมการศึกษา สนับสนุ น และติ ดตามผลการดำเนิ นงานตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติวาดวย การแกไขปญหาผลกระทบตอ
สุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
ทดแทนตำแหนงที่วางลง
๔) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๕) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๖) คำสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชา
สุขภาพแหงชาติ
๒.๘ การดำเนินงานภายใตหนาที่และอำนาจใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา
อื่น ๆ ตามมาตรา ๒๕(๑๐)
๑) เห็นชอบรางกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๓. การดำเนินการอื่นๆ
๓.๑ ดำเนินการเพื่อใหมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูป ป ๒๕๕๓
๓.๒ เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปน
ประธาน และแตงตั้งคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปน
ประธาน
๓.๓ เห็ น ชอบในการลงนามความร ว มมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๓.๔ เห็นชอบในการลงนามความรวมมือกับกรมประชาสัมพันธ พรอมรวมกันจัดประชุม
ประชาสัมพันธเขตและประชาสัมพันธจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
และสรางความเขาใจตอพันธกิจของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาเครือขายถมชองวางทางสังคม (Social Inequity Reduction
Network) รว มกับสำนัก งานกองทุนสนับสนุ นการสรางเสริม สุขภาพ เพื่ อสราง
แนวรวมการทำงานทางวิชาการและการเคลื่อนไหวสังคมในการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ำในสังคม
๓.๖ รวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองคนหาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของใน
ระบบสุขภาพที่ควรพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย
๓.๗ รวมเปนที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ ผูปฏิบตั ิงานในการ
ดำเนินงานตางๆ
• แตงตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
- ประธานและกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการ
เจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
- ที่ ป รึ ก ษา รองประธานและกรรมการในคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
- ที่ปรึกษา ประธาน รองประธานและกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
• แตงตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
- กรรมการในคณะกรรมการพั ฒ นาโครงการจั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
- ประธานและกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและ
หนาที่ดานสุขภาพ
- ประธานในคณะทำงานจัดลานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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ผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓ คบ. ไดมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง มีผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้

๑. การดำเนินงานภายใตหนาที่และอำนาจใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๑ ดานนโยบาย
๑) ใหคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานของ สช.
๑.๒ ดานแผนงานและงบประมาณ
๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ
๒๕๕๓
๒) เห็ น ชอบการปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารสำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ และการจัดสรรงบประมาณ (กลางป ๒๕๕๓)
๓) เห็นชอบแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณประจำป ๒๕๕๔ สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๔) อนุมัตินำเงินงบประมาณเหลือจายจากปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไปสมทบเปน
งบประมาณป ๒๕๕๔
๕) เห็นชอบแผนงานหลักของสำนักงานปฏิรูป ประจำป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๖) เห็นชอบใหสำนักงานปฏิรูป เสนอคณะรัฐมนตรีขอใชเงินงบกลางในการสนับสนุน
งานตามแผนหลัก ในป ๒๕๕๔ สวนปตอไปใหขอตั้งงบประมาณหมวดอุดหนุน
ทั่วไปภายใต สช.
๗) รับทราบความกาวหนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๑.๓ ดานการติดตามและประเมินผล
๑) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก)
๒) เห็นชอบรายงานประจำป ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓) เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประจำป ๒๕๕๓
๔) รับทราบความกาวหนาในการดำเนินการประเมินภายใน ของ สช.
๑.๔ ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการ
จัดตั้งสำนักงานปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓
๑) เห็นชอบให “การจัดกิจการรานคาสวัสดิการพนักงาน สช.” เปนกิจกรรมเพิ่มเติม
ในหมวด ๔ สวัสดิการ และประโยชนตอบแทน ขอ ๒๔ วรรคสอง โดยใหแกไข
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) เห็นชอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการจัดกิจการ
รานคาสวัสดิการพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓) เห็นชอบใหเลขาธิการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วา
ดวยการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓
๔) เห็นชอบใหเลขาธิการดำเนินการจัดหาผูรับจางในการวิเคราะห ออกแบบและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ของ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในวงเงินเกินกวา ๑๐ ลานบาทได
๕) เห็นชอบใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับการปฏิบัติงานแกพนักงานและ
รองเลขาธิการ ประจำป ๒๕๕๓

๒. การดำเนินการอื่น ๆ
๒.๑ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑) ระเบียบ คบ. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) ระเบียบ คบ. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓) คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประจำป
๒๕๕๓
๔) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานปฏิรูป
๒.๒ การเขารวมเปนที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ ผูปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงานตาง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑) แตงตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
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๑.๑) ที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
กลไก
กกล
ลลไไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๑.๒) ที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินนงาน
งงาน
าน
าน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๓) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดดาานน
สุขภาพ
๑.๔) กรรมการในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๒) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประจำป ๒๕๕๓
๓) แตงตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑) ที่ปรึกษาเลขาธิการ
๓.๒) ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๓) ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่
ดานสุขภาพ
๓.๔) ประธานกรรมการในคณะกรรมการพั ฒ นาโครงการการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ภาคใต
๓.๕) กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วาดวยการ
จัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
๓.๖) กรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการกับปญหาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๐๓
การสนับสนุนการใชธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

: เชื่อมโยง “ธรรมนูญสุขภาพ” สูชีวิตคนไทย
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นพ.แสงชัย พงศพิชญพิทักษ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสูงเมน จ.แพร
กลาวในการประชุมสมัชชาสุขภาพลานนา
ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
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ณ เดือนสุดทายกอนสิ้นป ๒๕๕๒ หลักประกันสุขภาวะสำหรับคนไทยไดรับการเสริม
รากฐานใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น เมื่อ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นตาม มาตรา ๔๖ ถึง ๔๘ ใน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนเสมือน “แผนแมบท” แหงชาติ ที่สะทอนเจตนารมณ
รวมของสังคมไทยที่มีตอภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่จะเกิดขึ้นภายในป ๒๕๖๓ หรือ ใน
หนึ่งทศวรรษ โดยใชเวลาถึง ๒ ปเต็ม ในการจัดกระบวนการมีสวนรวมเพื่อประมวลขอมูลและ
ความเห็นจากทุกภาคสวนในสังคมไทย
ภารกิจของ สช. นับจากวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา จึงไดแก การ
สนับสนุนใหธรรมนูญสุขภาพไดรับการเชื่อมโยงสูแผนการพัฒนาสังคมทุกระดัดับ
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหเทาทันสถานการณ ทุก ๕ ป โดย
ดย
คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ ชุด ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการร
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบบ
สุขภาพแหงชาติ มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธาน (๒) คณะกรรมการร
พัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อสนับสนุนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ มี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธาน ตัง้ แตปลายป ๒๕๕๒ เพื่อกำกับ
ดูแลภารกิจทั้ง ๒ สวน ใหเกิดความกาวหนา ณ ชวงปแรกเริม่ แหงการประกาศ
“ธงชัย” ของการปฏิรปู ระบบสุขภาพไทยผาน “ธรรมนูญ วาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ” ใหเดินหนาสูการสรางสุขภาวะแกประชาชนอยางถวนหนา ตั้งแต
ระดับชาติ จนถึงระดับทองถิ่น ชุมชน

รายงานประจำป ๒๕๕๓



ผลการดำเนินงาน
ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้
๑. การเชื่อมประสานเนื้อหาในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติสูการจัดทำแผนพัฒนา
ทุกระดับ ตั้งแตแผนระดับชาติ ระดับองคกร จนถึงระดับทองถิ่น ชุมชน
๒. การขับเคลื่อนประเด็นในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติสูสังคม

๑. การเชื่อมประสานเนื้อหาในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
สูการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับ
หัวใจสำคัญของการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ อยูที่การเชื่อมโยงนำ
เนื้อหาสาระไปสูนโยบาย และปฏิบัติการ ที่จะสงผลตอชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ
ในป ๒๕๕๓ สช. ไดประสานความรวมมือกับพันธมิตรทุกภาคสวนเพื่อใหกาวไปสู
เปาหมายดังกลาว ทั้งการจัดทำนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ระดับองคกร และระดับ
ทองถิ่น ชุมชน ดังปรากฏความกาวหนาดังนี้
ตาราง ๓.๑ การเชื่อมโยงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติสูแผนพัฒนาระดับตาง ๆ

¾¢¯°±³

¦± h±¦ªh±

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดเห็นชอบตอขอเสนอ
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ....
ประเด็นของระบบสุขภาพ ที่ สช. จัดทำ และเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.)
เพือ่ พิจารณาบรรจุในแผนฯ ๑๑ ซึง่ จะจัดทำแลวเสร็จในป ๒๕๕๔
แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ ๑๑
พ.ศ. ....

ประสานงานกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข ในการนำสาระสำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ เชื่อมโยงสูแผนสุขภาพ ซึ่งจะจัดทำแลวเสร็จ
ในป ๒๕๕๔

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารแหงชาติ
พ.ศ. ....

จัดทำขึ้นตามเนื้อหาในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
หมวดที่ ๑๐ จนเกิด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา จัดทำขึ้นตามเนื้อหาในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
อนามัยเจริญพันธุแหงชาติ
หมวดที่ ๔ ขอ ๓๑ โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปน
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
องคกรหลักในการขับเคลื่อน สาระสำคัญขอหนึ่งคือ เสนอใหตั้ง
คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุแ หงชาติ เพือ่ ดำเนินการในเรือ่ งนี้
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แผนปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง มีการประสานงานกับผูเกี่ยวของในการกำหนดนโยบาย เพื่อนำ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เปนหลักการอางอิงใน
การกำหนดทิศทางหลักของกระทรวงตาง ๆ โดยบางกระทรวงมี
การแตงตั้งคณะทำงานรวมระหวางผูแทนของกระทรวง
และ สช. ในการดำเนินการเรื่องนี้ เชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ฯลฯ

¾¢¯°¬k¢

¦± h±¦ªh±

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.)

เชื่อมโยงสาระสำคัญจากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
หมวดที่ ๓ หมวดที่ ๖ และ หมวดที่ ๑๒ ไปกำหนดในวิสัยทัศน
และแผนยุทธศาสตร เชน วิสัยทัศน “ทุกคนที่อาศัยอยูบน
แผนดินไทยไดรบั ความคุม ครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา”
และในยุทธศาสตรสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ เปนตน

แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ป ๒๕๕๔๒๕๕๘)

เชื่อมโยงสาระสำคัญจากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
หมวดที่ ๑ สูแผนยุทธศาสตรฯ ของ สวรส. โดยกำหนดทิศทาง
หลักในการดำเนินงานในระยะ ๕ ป ในเรื่อง “จัดการความรู
สูระบบสุขภาพที่เปนธรรมและยั่งยืน”

๑.๑ การจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่
“ตนแบบธรรมนูญสุขภาพชุมชน” บทเรียนความสำเร็จจากการประกาศ ธรรมนูญ
สุขภาพตำบลชะแล จ.สงขลา และ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จ.แพร ในป ๒๕๕๒ นั้น
ล้ ำ ค า อย า งยิ่ ง เพราะไม เ พี ย งเป น ก า วบุ ก เบิ ก แห ง “ธรรมนู ญ สุ ข ภาพระดั บ ชุ ม ชน” ที่ เ ป น
ดั่งหลักประกันสุขภาวะใหแกสมาชิกในชุมชน แตยังเปนแรงบันดาลใจใหแกผูนำทองถิ่นจาก
ทั่วประเทศใหกาวเดินตาม
ในป ๒๕๕๓ สช. ไดดำเนิน โครงการ “เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติ :
ธรรมนูญสุขภาพ” เพื่อสนับสนุนใหผูนำทองถิ่นไดเรียนรูกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
ชุ ม ชนจากกรณี ตั ว อย า งทั้ ง สอง โดยมี ศู น ย ฝ ก อบรมและพั ฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ (จ.นครสวรรค) ทำหนาที่ “พี่เลี้ยง” กระบวนการนี้สงผลใหมีการจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพขึ้นใน ๕ ชุมชน โดยทั้งหมดไดจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพของชุมชนเสร็จสิ้นแลว
และกำลังอยูในระหวางการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเกี่ยวของ โดยชุมชน
ดังกลาว ไดกำหนดทิศทางหลักของธรรมนูญสุขภาพ แตละพื้นที่ไวดังนี้

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๑. เทศบาลตำบลริมปง จ.ลำพูน “อายุมั่น ขวัญยืน”
๒. องคการบริหารสวนตำบลเหมืองหมอ จ.แพร “ประชาชนในตำบลเหมืองหมอ
มีสุขภาวะที่ดี”
๓. องคการบริหารสวนตำบลแมถอด จ.ลำปาง “ตำบลแมถอดอยูดี มีสุข ธรรมรักษา”
๔. เทศบาลตำบลวัดโบสถ จ.พิษณุโลก “ธรรมนูญสุขภาพของฉัน ระเบียบใหมของ
ชุมชน เพื่อการสรางสังคมสุขภาวะรวมกัน”

“แมถอด”
ลั่นฆองชัย...ใชธรรมนูญสุขภาพตำบล
“ตำบลแมถอด อยูดี มีสุข ธรรมรักษา”
ถอยคำดานบนคือ คำพูดของพอหนานอินถา ปญญาเทือก มรรคทายก
วัดบานแมเตินและวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค ประมวลออกมาจาก “ธงความสุข ๘ ประการ” ของ
ชาวแมถอด และจุดประกายใหเกิดทิศทางการยกราง ธรรมนูญ สุขภาพตำบลแม ถอด ที่
ชาวแมถอดใชหัวใจเขียนธรรมนูญสุขภาพขึ้นมา และทำใหวิถีชีวิตของคนตำบลแมถอด อ.เถิน
จ.ลำปาง เปลี่ยนไป จุดเดนของธรรมนูญสุขภาพที่แมถอดคือ การมอบความไววางใจใหกับ
คณะสงฆตำบลแมถอดเปนแกนนำสำคัญขับเคลื่อนและจัดทำธรรมนูญสุขภาพตั้งแตตน โดย
นิมนต พระอธิการวิลัน คุณังกโร เจาอาวาสวัดนาบานไรและเลขานุการเจาคณะตำบลแมถอด
ทำหนาที่ประธานสำนักธรรมนูญแมถอด
ประธานสำนักธรรมนูญฯ เลาวา ธรรมนูญสุขภาพตำบลแมถอด ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาจากความรวมมือของทุกภาคสวนที่เรียกวา เครือขายคนดีศรีแมถอด ที่มีทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาควิชาการ ทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจของเครือขายตางๆ ที่เคยชวยกัน
ทำงานในพื้นที่ เชน เครือขายสุขภาวะตำบลแมถอด ที่ทำงานผลักดันนโยบายสาธารณะวาดวย
เรื่องสรางสุขภาวะของชุมชน หรือ เครือขายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) ที่มีผลงานโดดเดน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
นี่คือ หนึ่งใน “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่” จาก ๕ ฉบับที่จัดทำขึ้นในป
ที่ผานมา
* ขอมูลจาก ธรรมนูญสุขภาพตำบลแมถอด เรียบเรียงโดย วาที่รอยตรีอุดม สุวรรณพิมพ
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๑.๒ การขยายผลสูชุมชนทั่วประเทศ
งานอีกดานหนึง่ คือ การสงผานความรูใ นรูปคูม อื สู “ผูน ำการเปลีย่ นแปลงทัว่ ประเทศ”
เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไปใชเปนหลักการ
อางอิงเพื่อพัฒนานโยบายและปฏิบัติการสรางสุขภาวะ รวมทั้งเปนการจุดประกายความคิดและ
นำเสนอแนวทางใหทองถิ่นทั่วไทยริเริ่มจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ดังนี้
• ชุมชน ๘,๐๐๐ แหง ประสานความรวมมือกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในการจัดสงชุดความรูและคูมือการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับทองถิ่น ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ๘,๐๐๐ แหง
• แกนนำ อสม. ๕,๐๐๐ ราย ประสานความรวมมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ในการจัดสงชุดความรูและคูมือการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน ใหแกแกนนำ อสม. ๕,๐๐๐ ราย

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๒. การขับเคลื่อนประเด็นในธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติสูสังคม
ในปที่ผานมา ภาคีเครือขายและ สช. มีการขับเคลื่อน
ในประเด็นที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ตามภารกิจและสถานการณ

แผนภูมิที่ ๓.๑ ความกาวหนา
ในการขับเคลื่อนธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ในป ๒๕๕๓

จากธรรมนูญสุขภาพฯ
สู “โรงพยาบาลแพทยแผนไทย”
แหงแรกของไทย
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ คือ วาระแหงการวางศิลาฤกษ
จัดสรางโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยตนแบบ
แหงแรกของประเทศไทย ภายใตความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในจังหวัดสกลนคร ไดจุดประกายการสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ
แพทยพื้นบานที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
ดวยที่ดินที่ไดรับบริจาค ๒๕ ไร บริเวณ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร และ
งบประมาณสนับสนุนจาก หลวงปูแ ฟบ สุภทั โท เจาอาวาสวัดปาดงหวาย และจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยสกลนคร จะเปนทั้งสถานบริการแพทยแผนไทยที่เปนระบบ เปนแหลงแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางหมอพื้นบาน นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งนำไปสูการวิจัยตอยอดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาโรคใหเปนที่ยอมรับแกสังคม
คณะกรรมการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติ ที่ คณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ (คสช.) แต ง ตั้ ง ได ร ว มให ก ารสนั บ สนุ น และร ว มขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งนี้ อ ย า งเต็ ม ที่ เพราะ
สอดคลองกับทิศทางของระบบสุขภาพที่ระบุไวใน ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖๐ ที่
ระบุใหมีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยตนแบบที่มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และ
การฝกอบรมบุคลากร อยางนอยภาคละ ๑ แหง นอกจากนี้ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดระบุใหมีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดตั้ง
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยตนแบบอยางนอยภาคละ ๑ แหง
ที่นี่จะเปนที่พึ่งดานสุขภาพ และพลังที่หลั่งรดรากเหงาแหงภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยซึ่งเคยถูกละเลย ใหเติบโตยืนหยัดดั่งตนไมใหญ เพื่อสรางคุณูปการใหแกสังคม
สืบตอไป
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การพัฒนากลไกและกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ

: ลงหลักปกฐานเสริมสรางกระบวนการใหแข็งแกรง

© °±©·±¿r¿¢¶Ç¬ ¶¬´Ç²Âªh¿³±¢À¤¿¤´Ç¡¿¢´¡¢¸h
µÇ°À¤¯° ²Ã©¸g±¢ª±±¬¬¬qª±
¬¡g±¿r¢¸¢¢ µÇ¿³µÈ¢³À¤h¦Â¶È´Ç
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g¬Ã À¦³´ÇÃh±±¢²© °±©·±
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นางสาววิไลวรรณ จันทรพวง
เครือขายประชาสังคมเมืองอุทัยธานี
บทสัมภาษณจดหมายขาว “สานพลัง”
ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓

รายงานประจำป ๒๕๕๓



สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการที่ใชในการผลักดันใหสังคมมีสุขภาวะ โดยเปดกวาง
ใหคน กลุมคน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของในสังคมมาทำงาน และเรียนรูซึ่งกันและกัน
ตั้งแตการกำหนดจุดหมาย ทิศทาง ตัดสินใจ กำหนดทางเลือกและวิธีการทำงาน นำไปสู
การปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุไวใน มาตรา ๒๕(๓) ให “คสช. จัดใหมี
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสุขภาพ
เฉพาะประเด็น” อันเปนชองทางสำคัญในการทำใหสังคม “ไว” ตอการรับรูและสามารถ
จัดการตอความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาวะไดอยางมีประสิทธิภาพและเทาทันการณ
นั่นเปนเพราะกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ใหความสำคัญตอการเปดรับประเด็น
เชิงนโยบายจากสังคมวงกวาง มีการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษเพื่อทำความเขาใจตอสภาพ
ปญหาใหถองแทรอบดาน และนำเขาสูการหารือแลกเปลี่ยนรวมกันระหวางผูแทนจากทุก
ภาคสวนในสังคม เพื่อนำไปสูขอเสนอตอการแกไขปญหาที่กลั่นกรองจากกระบวนการมีสวน
รวมอยางแทจริง
มติจากสมัชชาสุขภาพทั้ง ๓ ลักษณะ ไดถูกนำไปสูการปฏิบัติในหลากหลายชองทาง
ทั้งการเสนอแก คสช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยตำแหนง โดยบางเรื่องจะผานตอไป
ยังคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีการนำไปปฏิบัติผานกลไกอื่น อาทิ องคกร หนวยงาน ภาคี
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ชุมชนและสังคม เพื่อพิจารณากำหนดเปน
นโยบายและมาตรการที่เกิดผลตอประโยชนของสาธารณะอยางตอเนื่อง
ในปที่ผานมา สช.ตั้งเปาหมายไววาจะพัฒนาคุณภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ทุกประเภทใหกาวหนายิ่งขึ้น เพื่อใหสมัชชาสุขภาพทำหนาที่เปนกระบวนการเชื่อมโยงความ
ทุกขตรงหนาของประชาชนไปสูหนทางคลี่คลายดวยการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบสนอง
ตอชีวิตจริง นับตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ สมดังเจตนารมณ
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ผลการดำเนินงาน
๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒. สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๓. การจัดการความรูเพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
นับตั้งแตประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สช. ทำหนาที่เปนหนวย
ประสานงานหลักในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางตอเนื่อง ปละ ๑ ครั้ง ตามขอกำหนดใน
กฎหมายดังกลาว โดยจัดขึ้นในชวงประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป
อยางไรก็ตาม กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาตินนั้ ครอบคลุมชวงเวลาตลอดทัง้ ป
ดวยภารกิจที่ประกอบดวย ๒ สวน คือ “สมัชชาฯ ขาขึ้น” หมายถึง กระบวนการตั้งแตการเปด
รับขอเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย การรับฟงความคิดเห็นและการหา
ฉันทามติในวันประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ “สมัชชาฯ ขาเคลื่อน” หมายถึง การนำ
มติที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไปขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ภาพที่ ๓.๒ ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ
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๑.๑ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไดรับการแตงตั้งจาก คสช. โดยมี นพ.สุวิทย วิบุลผล-ประเสริฐ เปน
ประธาน ไดจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ ที่ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมมากกวา ๑,๕๐๐ คน และ
มีฉันทามติรวมกัน ๑๑ เรื่อง
หลังจากกระบวนการประชุม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนขั้นตอนของ “สมัชชาขาขึ้น” สช.
และภาคีพันธมิตร ไดกาวสูขั้นตอนของ “สมัชชาขาเคลื่อน” โดยรวมกันขับเคลื่อนมติที่ผาน
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้ง ๑๑ มติ ไปสูการปฏิบัติในหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะ
การนำเสนอตอที่ประชุม คสช. และนำเสนอตอ ครม. เพื่อประกาศเปนนโยบายของรัฐบาล
รวม ๖ เรื่อง
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ภาพที่ ๓.๓ มติที่ผานที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ และ มติที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตอมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่มีขอเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนการเฉพาะ
ในมติที่ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
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๑.๒ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
ในป ๒๕๕๓ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีม่ ี รศ.ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา
เปนประธาน ที่ไดรับการแตงตั้งจาก คสช. ไดจัดกระบวนการเพื่อเตรียมจัดการประชุม สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
๑) การจัดทำหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีเ่ ปดกวางใหทกุ ภาคสวน
เขามามีสวนรวมและเปนเจาของในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย และทำใหกระบวนการดำเนินไปไดอยางราบรืน่ คลองตัว

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๒) ทบทวนการจั ด กลุ ม เครื อ ข า ยสมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ได ผ ลสรุ ป
รวมทัง้ สิน้ ๑๘๒ กลุมเครือขาย
๓) จัดกระบวนการกลั่นกรองขอเสนอเชิงประเด็นเพื่อกำหนดเขาเปนระเบียบวาระ
การประชุม ที่เปดกวางใหทุกฝายสามารถเสนอประเด็นเชิงนโยบายไดโดยอิสระ
จำนวน ๕๖ ประเด็น และนำมากำหนดเปนระเบียบวาระการประชุม ๘ เรื่อง ดังนี้
• รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ
• การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
• ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
• การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม
• มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน
• มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ
• นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
• นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
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๔) พั ฒ นาข อ เสนอเชิ ง นโยบายรายประเด็ น โดยคำนึงถึงความพรอมของขอมูล
วิชาการผานกระบวนการทำงานแบบมีสว นรวมจากหนวยงานและองคกรทีเ่ กีย่ วของ
๕) จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย ที่ครอบคลุม
ทุกกลุม เครือขาย โดยดำเนินการสือ่ สารสาระสำคัญจากขอมูลวิชาการในประเด็นที่
จะเขาสูก ารประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๓ ตอสังคม โดยทำงานรวมกับ
สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงอย า งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ประเด็ น สำคั ญ และข อ ควร
พิจารณาในเรื่องนั้น ๆ อันเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคม
เขามามีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๓ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
หลักการสำคัญในการทำงาน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ เปนเรื่องของความสามารถ
ที่ จ ะผลั ก ดั น ให ก ารทำงานของกลไกที่ ส ำคั ญ ทั้ ง มวลสามารถบรรลุ ผ ลตามนโยบายที่ ไ ด
ตั้งเปาหมายเอาไว จำเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการทำงานควบคูไปกับการสรางการมี
สวนรวมกับทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติซึ่งได
กำหนดหลักการสำคัญในการทำงานเอาไว ๔ ประการ คือ
๑) มุงผลักดันสูก ารปฏิบตั ิ (Action) อยางมียทุ ธศาสตร เนือ่ งจากแตละมติมเี นือ้ หาและ
ผูเกี่ยวของที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองทำงานอยางมียุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
เนือ้ หาและองคกร หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในแตละมติ
๒) คำนึงถึง “การมีสวนรวมอยางสมานฉันท” และการเชื่อมประสานที่ดี โดยยึด
หลั ก การตามยุ ท ธศาสตร ส ามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เขา ที่ ค ำนึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว ม
ทั้งภาควิชาการ และวิชาชีพ ภาครัฐและภาคการเมือง และภาคประชาสังคมและ
ประชาชน
๓) มีการบริหารจัดการอยางมีศลิ ปะ (SMART Management)
๔) มีกระบวนการสนับสนุน และติดตามผลที่เหมาะสม
กลไกการขับคลื่อน
คสช. ไดเห็นความสำคัญตอการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม จึงไดแตงตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คสม.) เปนกลไกหลักในการดำเนิน
งาน มีนายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ เปนประธาน และเลขาธิการ คสช. เปนเลขานุการ มีหนาที่
และอำนาจ ดังนี้
๑) วางกลยุทธการขับเคลือ่ นและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ไปสูการปฏิบัติแบบมีสวนรวม
รายงานประจำป ๒๕๕๓



๒) แสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓) ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และรายงานตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ และ คสช. เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
๔) ให ข อ เสนอแนะและคำปรึ ก ษาต อ คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเปนระเบียบวาระในสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
๕) ใหขอเสนอแนะตอ คสช. และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตามที่เห็นสมควร
๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตาม
ความจำเปน
๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่ คสช. มอบหมาย
ชองทางการขับเคลื่อน
ในการดำเนินงานที่ผานมา ไดดำเนินการผาน ๕ ชองทาง ดังนี้
๑) เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการ
๒) ทำงานรวมกับองคกรภาคีที่เกี่ยวของเฉพาะ จำแนกเปน
๒.๑) หนวยงาน องคกรหรือภาคีเครือขายที่เปนผูพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
เขาสูการพิจารณาของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๒) หนวยงาน องคกรที่มีพันธกิจตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติโดยตรง
๓) ทำงานดวยกระบวนการพิเศษ โดยเฉพาะมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ยังไมมี
องคกรหรือหนวยงานใดเปนเจาภาพที่ชัดเจน หรือมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ที่มีความเกี่ยวของกับงานของหนวยงาน องคกรหรือภาคีเครือขายที่หลากหลาย
กิจกรรมที่ดำเนินการ เชน การจัดเวทีภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติในแตละเรื่องเพื่อรวมกันกำหนดแนวทางการทำงานรวมกันและ
มอบหมายงานรับผิดชอบรวมกัน
๔) เชื่อมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยการประสานงานกับ
แกนประสานงานสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ และหนวยงานระดับจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบทั่วประเทศ
๕) การทำงานผานชองทางสาธารณะ เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจของสาธารณะ
โดยหวังใหเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ
ทำหนาที่ติดตามการทำงานขององคกรหรือหนวยงานที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับ
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินั้นดวย
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ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
๑) ปญหาจากตัวมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้งในเรื่องการกำหนดกลไกรับผิดชอบ
ที่พบวา บางมติไมมีการกำหนดใหมีหนวยงาน องคกรใดรับผิดชอบ บางมติมีการ
กำหนดที่ไมชัดเจน ในขณะที่บางมติกำหนดไวไมครอบคลุม และบางมติกำหนด
ความรับผิดชอบใหกับกลไกที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบ เปนตน
๒) ปญหาดานเนื้อหาของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ที่มีเนื้อหาที่ไมเฉพาะเจาะจง
คลุมเครือ เปนไปไมไดในทางปฏิบัติ และบางมติอาจเกินขอบเขตของเรื่องของ
“สุขภาวะ”
๓) ปญหาดานการขับเคลื่อน ที่พบวา การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสู
การปฏิบตั หิ นาทีข่ อง สช. และองคกรทีถ่ กู ระบุใหเปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการ
ดำเนินงานไมมีการนำมติสมัชชาสุขภาพไปปฏิบัติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การไมมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตั้งแตตน ผูแทนขององคกร
เขามารวมในขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและขั้นตอนการหาฉันทามติ
ไมไดเปนผูที่มีบทบาทหนาที่ในเรื่องนั้นอยางแทจริง และสาเหตุอื่น ๆ เชน การไม
ใหความสำคัญกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การไมไดรับทราบวามีมติ
สมัชชาสุขภาพ เปนตน
๔) ป ญ หาด า นการติ ด ตามและรายงานผลการดำเนิ น งาน ที่ ไ ม ส ามารถจำแนก
ผลการดำเนินงานที่เปนผลสืบเนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติกับผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานตามแผนงานปกติขององคกร หนวยงานตาง ๆ ปญหาการเขา
ไม ถึ ง ข อ มู ล การดำเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากหน ว ยงาน องค ก รที่ มี ก ระจายอยู ทั่ ว
ประเทศ และการไมไดรับความรวมมือจากองคกร และหนวยงานตาง ๆ เปนตน

??
??
??
??

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

“การเขาถึงยาของคนไทย”
นโยบายสาธารณะจากสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ อยางเปน
ทางการครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ป ๒๕๕๑ มีองคกรตางๆ เสนอ
ประเด็นสุขภาพใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ พิจารณารวม ๑๑๕ ประเด็น
คณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย รวม ๑๔ เรื่อง
หนึ่งในขอเสนอดังกลาว ก็คือ “นโยบายการเขาถึงยาถวนหนาของคนไทย” ที่เสนอโดย
สำนักงานแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
หลังจากมีกระบวนการทำงานทางวิชาการรองรับเพื่อพัฒนาขอเสนอใหมีความชัดเจน
แลว ก็มีการเปดรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากองคกรภาคีเครือขายทั่วประเทศ แลวจึงนำเขาสู
การพิจารณาของที่ประชุมใหญสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ที่มีสมาชิกรวมประชุมกวา ๑,๐๐๐ คน
ที่ประชุมสมัชชาฯ มีฉันทามติรับรองยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของคนไทย และเสนอให
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) พิจารณาเสนอตอรัฐบาลเพื่อประกาศเปนนโยบาย
กรณีเชนนี้ ชี้ใหวา “สมัชชาสุขภาพ”ไดกลายเปนชองทางใหมชองทางหนึ่งของ
สังคมสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นจากความริ่เริ่มของภาคีเครือขายตาง ๆ
ที่ไมจำเปนวาจะตองเริ่มโดยภาครัฐดานเดียวอีกตอไป
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตรดังกลาว
และมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำยุทธศาสตรดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิดผล พรอม ๆ กันนั้น
สช. ก็ไดมกี ารแตงตัง้ คณะทำงานขึน้ มาชุดหนึง่ ทำหนาทีย่ กรางแผนปฏิบตั กิ ารรองรับยุทธศาสตร
ดังกลาวคูขนานกันไปดวย ซึ่งตอมาไดประสานกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของนำเสนอรางแผน
ปฏิบัติการดังกลาวใหกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เพื่อใหการรับรองและนำแผน
ปฏิบตั ิการดังกลาวไปบูรณาการเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรยาแหงชาติ
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๔ คุณคา
จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในการขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ทั้ ง ที่ เ กิ ด ในครั้ ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้ ง ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดพบคุณคาของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวม ๔ ประการ
ประการแรก คุณคาที่นำไปสูการขับเคลื่อน ตัวอยางเชน ในมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑ สมาชิกที่เขารวมประชุมไดใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของ
ประชากรไทย และเรียกรองให คสช. นำเสนอยุทธศาสตรตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใหความ
เห็นชอบ ซึ่ง ครม. ไดเห็นชอบยุทธศาสตรและมอบหมายใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามที่
เสนอ เปนตน
ประการที่สอง คุณคาที่เกิดจากองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ นำมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติไปใชอางอิงในการทำงานตามพันธกิจขององคกรตน อาทิ องคการบริหารสวนตำบล
(อบต.) นำไปอางอิงเพื่อการทำแผนงานโครงการพัฒนางานในพื้นที่ เปนตน
ประการที่สาม คุณคาเชิงเปรียบเทียบ หมายความวา หากมีองคกรหนึ่งองคกรใด
กำหนดแนวทางหรือวิธีการทำงานตามพันธกิจขององคกรตน อาจมีผูหนึ่งผูใดนำมาเปรียบเทียบ
กับขอความที่ปรากฏอยูในตัวมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ออกมากอนหนา และหากมีความ
ไม ส อดคล อ งต อ งกั น ก็ จ ะถู ก นำไปสู ก ารร อ งขอให อ งค ก รนั้ น ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางวิ ธี ก ารให
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
ประการที่สี่ คุณคาในฐานะหลักอางอิง ที่องคกรหรือหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับ
วาระหรือมติตางๆ ไดมาศึกษาเนื้อหา และกำหนดแนวทางการทำงานใหสอดคลองกับมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติเคยกำหนดไว

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๒. สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ในป ๒๕๕๓ คสช. ไดแตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยมี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน
เพื่อใหขอแนะนำตอทิศทางการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น สูความเปนระบบ โดยคงหัวใจสำคัญตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่ตองการใหกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เปนชองทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวมอยางแทจริง
ผลผลิตที่สำคัญอันจะสงผลสนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะ
ประเด็นในระยะยาว ไดแก การปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทีใ่ หมคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ และไดจดั ทำแนวทาง (guideline)
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ขึ้นเปนฉบับแรก และ
นอกจากนั้น เนื่องจาก สช. ไดมีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพมาแลว ๑ ทศวรรษ เพื่อให
เกิดการถอดบทเรียนจากประสบการณที่ผานมา คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไก สมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จึงไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัด
ประชุมวิชชาการ ๑ ทศวรรษ สมัชชาสุขภาพขึ้น โดยมี รศ.วิลาวัณย เสนารัตน เปนประธาน

๒.๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ในป ๒๕๕๓ สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เปาหมายรวม ๓๓ โครงการ
ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค ดังนี้
• ภาคเหนือ จำนวน ๑๐ จังหวัด
• ภาคกลาง จำนวน ๘ จังหวัด
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙ จังหวัด
• ภาคใต จำนวน ๖ จังหวัด
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
วาดวยองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับการจัดการ
ขยะอันตรายจากชุมชน
อยางมีสวนรวมทุกภาคสวน
ขยะอันตรายจากชุมชน เชน ซากหลอดไฟ ซากแบตเตอรี่ ซากผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส สารเคมีที่ใชในการปองกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว และขยะอันตรายอื่นๆ กลาย
เปนปญหาสำคัญระดับประเทศและระดับทองถิ่น ทั้งในแงผลกระทบตอสุขภาพของประชากรและ
สิ่งแวดลอม
การจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ซึง่ อยูใ นความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ยังไมมีประสิทธิผล แมจะมีกฎหมายหรือแผนยุทธศาสตรในการจัดการแลวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก
ขาดความพรอมในหลายดาน เชน ความเขาใจอันดีจากประชาชน อันจะนำมาซึ่งความรวมมือใน
การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางเปนผลสำเร็จ ซึ่งการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ไม
ถูกตองกอใหเกิดผลกระทบทัง้ ทางดานสุขภาพและสิง่ แวดลอม เพิม่ โอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรครายแรง
ที่สงผลใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลทั้งดานทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
การสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบ
บูรณาการทั้งการรณรงคสรางความรู ความตระหนัก การคัดแยก การนำกลับมาใชประโยชนใหม
รวมทั้งการมีกฎหมายที่อำนวยใหเกิดกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดการขยะอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดปริมาณขยะทั้งในสวนผูผลิตและผูบริโภค และเกิดการจัดการขยะที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเปนหัวใจสำคัญในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายจึงหยิบยกประเด็น “องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการ
จัดการสุขภาวะ วาดวย เรื่อง การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน” เปน
๑ ใน ๗ ประเด็นในสมัชชาสุขภาพจังหวัด ป ๒๕๕๓ และเปนการนำมติจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาขับเคลื่อนตอในจังหวัดดวย โดยมติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด
เชียงราย ที่สำคัญ เชน ๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับตองเสนอขอกำหนดหรือมาตรการ
เชิงนโยบายเรื่องการจัดการขยะอันตรายชุมชนแกผูวาราชการจังหวัด เพื่อผลักดันใหเปนนโยบาย
ระดับจังหวัด ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับตองออกขอกำหนด ขอบังคับ ขอบัญญัติ
เทศบัญญัติ หรือขอกฎหมาย ในการจัดการขยะอันตรายชุมชน และการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
สินคาที่ทำใหเกิดขยะอันตราย และ ๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับตองสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อรวบรวมขยะอันตราย และการกำจัดอยางถูกวิธี เปนตน
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จากสมัชชาสุขภาพสู
“ยุทธศาสตรสงขลาพอเพียง”
กลั่นเสียงประชาชน
กำหนดทิศทางการพัฒนา
จังหวัดสงขลาไดนำ “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผน
การพัฒนาสุขภาพของจังหวัด ผานการจัดทำแผนสุขภาพ ตั้งแตป ๒๕๔๙ จนถึงป ๒๕๕๔ ได
ยกระดับขึ้นมาเปน “ยุทธศาสตรสงขลาพอเพียง”
จุดเริ่มตนเกิดจากคนกลุมหนึ่งไดปรึกษาหารือรวมกันถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัด
และเห็นสอดคลองกันวาจะตองพยายามเชื่อมรอยประสานเครือขายภาคพลเมืองหลัก ๆ ใน
จังหวัดใหเขามารวมกันขับเคลื่อนสงขลาใหเกิดสุขภาวะ มีการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการเชื่ อ มผู ค นทุ ก ภาคส ว นเข า มาคิ ด และทำงานร ว มกั น จนได เ ป น
“แผนสุขภาพจังหวัด” และขยายแนวคิดเปนการจัดทำ “แผนสุขภาพตำบล” ใน ๒๒ ตำบล
มีการรวมกันจัดทำ “คำประกาศสมิหลา” เพื่อแสดงทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบล
และมีการบูรณาการขอเสนอเชิงนโยบายและดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่
หลากหลายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
ในป ๒๕๕๓ เครื อ ข า ยสร า งสุ ข ภาพจั ง หวั ด สงขลา ได ใช ส มั ช ชาสุ ข ภาพเป น
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง มีผลทำใหภาคี
เครือขายทุกภาคสวนไดรวมกันประกาศ “วาระสงขลาพอเพียง” เพื่อดำเนินงานสรางสุขภาวะ
ของคนสงขลา ภายใตปรัชญานำทาง คือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใชแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใตบริบทที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมี
สาระสำคัญ ๕ ประการ คือ การสรางคานิยมรวม การสรางชุมชนเขมแข็ง พัฒนาคนและ
สร า งความรู การสร า งกลไกขั บ เคลื่ อ นการสร า งกระบวนการนโยบายสาธารณะ และการ
สนับสนุนและการจัดการ มีขอเสนอเชิงนโยบายรวม ๑๕ ประเด็น
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สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสกลนคร
วาดวยการแกไขปญหาสุขภาวะ
ทางเพศของเด็กและเยาวชน
จากคำพูดของเด็กหญิงคนหนึ่งในการเขาคายทักษะชีวิตเยาวชน บอกวา “ทำไมผูใหญ
อยากใหแตพวกหนูเปนอนาคตของชาติ หนูขอเปนปจจุบันของชาติดวย” นัยยะ ปญหาของเด็ก
ควรจะใหเด็กมีสวนรวม สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนครจึงกำหนดเปนยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๓ ในประเด็น “สุขภาวะทางเพศของเด็กและเยาวชน”
ภายใตหัวขอ “ทำไมหนูทองเร็วนัก” และมีการปรับกลไกการทำงานโดยเชิญผูที่มีประสบการณ
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนมาเปนคณะทำงานเพิ่มเติม เชน สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำรวจ องคกรเอกชน
สื่อมวลชนทองถิ่น และผูแทนจากสภาเด็กจังหวัด เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสกลนครรวมกัน รวมทัง้ การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสมัชชาสุขภาพ เพือ่ เสริมสรางศักยภาพ
ใหกับเยาวชนในการจัดกระบวนการมีสวนรวมและการทำงานรวมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ผลจากการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีขอเสนอหรือมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สกลนครที่สำคัญ เชน ๑) ใหองคกรภาคีเครือขายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ชวยเหลือเยียวยาใน
กรณีตั้งครรภไมพึงประสงค มีการสงเสริมสุขภาพ ใหไดรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนและการจัดการสุขภาพ เพื่อเปนการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง
๓) ให ห น ว ยงานด า นการศึ ก ษารวมทั้ ง สถานศึ ก ษา ร ว มจั ด ทำหลั ก สู ต รเพื่ อ ใช ใ นการเรี ย น
การสอน เนื้อหาวิชาวาดวยมิติหญิงชาย ทักษะชีวิต การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การวางแผน
ครอบครัวใหเหมาะสมกับวัย ตั้งแตชั้นประถมศึกษาหรือชวงชั้นที่ ๒ เปนตนไป และ ๔) ให
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูประกอบการหอพัก ควบคุมกำกับตรวจสอบการดำเนินการของ
หอพัก ใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัดและตอเนื่อง เปนตน

รายงานประจำป ๒๕๕๓



สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครสวรรค
วาดวย “ขาวกับสุขภาวะ
เกษตรกร”
จากสถานการณปญหาที่พบ คือ ชาวนาทำเกษตรเคมี พันธุขาวมีปญหา สุขภาพย่ำแย
สวนนโยบายประกันรายไดเกษตรกร พบวา ชาวนาไมทราบถึงสิทธิ-การใชสิทธิ ไมรูราคาอางอิง
ที่ประกาศทุกวันจันทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรคจึงไดจัดกระบวนการขับเคลื่อนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็น “ขาวกับสุขภาวะเกษตรกร” ตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๑ และใน
ป ๒๕๕๓ เป น การผลั ก ดั น มติ จ ากสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อำเภอ
บรรพตพิสัย นำรอง ๓ ตำบล ซึ่งเวทีสมัชชาสุขภาพระดับตำบลสามารถเชื่อมเครือขายโรงเรียน
ชาวนากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได สวนเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหวังเพื่อผลักดันใหเกิด
นโยบายการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดตอไป
ทั้งนี้ ๓ ป ที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ “ขาวกับสุขภาวะเกษตรกร” รวมทั้งการขับ
เคลื่อนเครือขายโรงเรียนชาวนา สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายโรงเรียน
ชาวนา รวมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจนปรากฏเปนรูปธรรม ไดแก ๑) การสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเครือขายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค จาก อบต.เกยไชย อำเภอ
ชุมแสง และ อบต.บรรพตพิสัยที่สนับสนุนสรางศูนยฯ อบต. ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒) การสราง
และสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค จาก อบต.เกยไชย
อำเภอชุมแสง อบต.หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย อบต.ลาดยาว อำเภอลาดยาว อบต.มาบแก
อำเภอลาดยาว อบต.ทุงทอง อำเภอหนองบัว และ อบต.หวยถั่วใต อำเภอหนองบัว ซึ่งทั้งหมด
เปนพื้นที่ที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ “ขาวกับสุขภาวะเกษตรกร” ในระดับตำบล
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๒.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ในป ๒๕๕๓ สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอยางเปนระบบ
จำนวน ๕ ประเด็น ซึ่งนำไปสูการพัฒนาระบบ นโยบาย และมาตรการเพื่อสุขภาวะหลากหลาย
ดาน ดังนี้
๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพแหงชาติ
สำนั ก พั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพ (HISO) ร ว มกั บ สช. และองค ก รภาคี
เครือขาย จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ที่มาจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน
ทั้งภาคราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคประชาสังคมและเอกชน โดยสมาชิก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดมีฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบาย และใหการรับรองแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
ตอมา คสช. ไดเห็นชอบการแตงตั้ง “คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ”
ที่มี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เปนประธาน และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ “แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ” แลวเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒) สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ว า ด ว ย ร า ง พ.ร.บ.คุ ม ครองอนามั ย การ
เจริญพันธุ พ.ศ. ....
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สช. และมูลนิธิ
สรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่มีตัวแทนทั้งภาคราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/
วิชาการ และภาคประชาสังคมและเอกชน ไดใหความเห็นตอราง พ.ร.บ.คุมครองอนามัย
การเจริญพันธุ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ที่มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เป น ประธาน ได รั บ มติ จ ากสมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ไป
พิจารณาปรับแกพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาให
ความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการจัดการลุมน้ำภาคเหนือตอนบน
สช. สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยสมั ช ชาสุ ข ภาพล า นนา (๘ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน)
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายและ
รั บ รองนโยบายสาธารณะการจั ด การพื้ น ที่ ลุ ม น้ ำ ภาคเหนื อ ตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดมีฉันทามติรวมกันแลว
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๔) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำ
สช. ไดสนับสนุนกลุมเครือขายลุมน้ำทั้งประเทศ ไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวาง
เครือขายเพื่อเตรียมจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓
เปนการเตรียมการเพื่อ ๑) พัฒนากลไกการทำงาน ๒) วิเคราะหกลุมเครือขายผูมีสวนไดเสีย
และ ๓) ออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อวางแผนการทำงานตอเนื่อง
(Road Map) ในปงบประมาณ ๒๕๕๔
๕) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทำงานของคนทำงาน
สช. ได ส นั บ สนุ น เครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ๓ ภาคส ว น ทั้ ง ภาคราชการ/การเมื อ ง
ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคประชาสังคมและเอกชน ไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อเตรียม
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนการเตรียมการ
เพื่อ ๑) พัฒนากลไกการทำงาน ๒) วิเคราะหกลุมเครือขายผูมีสวนไดเสีย ๓) การพัฒนา
ประเด็นนโยบาย และ ๔) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อวางแผน
การทำงานตอเนื่องในปงบประมาณ ๒๕๕๔

๓. การจัดการความรูเพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ประสบการณการจัดสมัชชาสุขภาพในประเทศไทยนั้นเริ่มตนขึ้นดวยการจัดอยางไม
เปนทางการ ตั้งแตป ๒๕๔๔ ดวยฉันทามติของภาคประชาสังคม รวมกับ สำนักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ (สปรส. ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐที่เปลี่ยนสถานะเปน สช. หลังเกิด พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)
ในวาระที่มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพขึ้นในประเทศไทยครบ ๑ ทศวรรษ สช.
จึ ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด การความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเพื่ อ พั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยเชิญชวนเครือขายดานการปฏิรูประบบ
สุขภาพเพื่อสรางสุขภาวะในทุกภูมิภาครวมกันถอดบทเรียนจากประสบการณที่ผานมา ใน
โครงการ “การประชุมวิชชาการ ๑ ทศวรรษ สมัชชาสุขภาพ” โดยเริ่มเตรียมการในป ๒๕๕๓
และจะดำเนินการตอเนื่องในป ๒๕๕๔ คาดหวังวาขอมูลที่ประมวล สังเคราะหจากผลผลิตของ
โครงการนี้จะเปนสิ่งที่ชวยเสริมพัฒนาการและความเขมแข็งแกกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ
ใหเกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับบริบทของสังคมตอไป
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การพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
: ขยับบทบัญญัติ สู ภาคปฏิบัติระดับ
“วัฒนธรรมประจำชาติ”

 ¬¦g± Ã g¦g±¯¿r±¢¢¯¿ ³¤¢¯©³ÇÀ¦¤h¬ ¬´Ã¬¿¬
±¢¢¯¿ ³¤¢¯h±©·± ¿¬Ã¬¿¬ À¤¯±¢¢¯¿ ³¤¢¯
±©° ¿¬©Ã¬¿¬ °Èª ´È¿r¿¢¶Ç¬ ¶¬ªµÇ
´Çg¦¡Âªh±¦h±ª¢¶¬Âh¬³Ç
²ÃÂh¢¯Á¡kÂ±¢¸À¤¢°¡±¢Â· 
Àg¯²¬¡g±Ã¢Âªh· ²¿¢¶Ç¬ ¶¬¿ª¤g±´ÈÃÂh
h±¿h±Â ¢¯ª°µ¦± ©²° À¤¯ ´±¢Âh¬¡g±g¬¿¶Ç¬
¯²Âªh¿³¬k¦± ¢¸h´Ç©¯© g¬¡¬Ã¿¢¶Ç¬¡Å
Â¬±¿¢¶Ç¬ ¶¬¿ª¤g±´È¯¦´¦± ©²°µÈ
©°¿Ãh¦g± ¯´È±¦h± ´¦± ¶Ç°¦±±¢¿ ¶¬¿¡¬¯ ±
¢¸h°°È²± °©³Ç´Ç¿³µÈ  ³¦g± ¢±±¢k´È©²°
ª±¿±³q±Á¡ ¿´ ¢¶Ç¬ ¶¬¿ª¤g±´È ¯²Âªh©° ¿¢±´µÈ
±¢Âh¢¯¦±¢ ¿¬Ã¬¿¬ Ã gÂgq¦g±¯¤h Á¢±¢ÂÅ
Àgh¬ ± ¬¢g¦ °¦g± ³§±¬±¿¢±¯Ã°¬¡g±Ã¢

นายสุวิทย กุหลาบวงษ
นักพัฒนาสังคม
กลาวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบเอชไอเอประเทศไทย
ควรเปนอยางไร ในอีก ๕ ป ขางหนา”
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ สวนสามพราน
โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซต จ.นครปฐม

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

“อยากเห็น เอชไอเอ
เปนพันธะสัญญามากกวาการบังคับ
อยากใหเปนวัฒนธรรมของสังคม
อยากใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนวิถี”
นี่คือเปาหมายของการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
หรือ “เอชไอเอ” (Health Impact Assesment : HIA) ที่เกิดจากการระดมสมองจาก
ทุกภาคสวนในป ๒๕๕๓ เพื่อชวนกันมองอนาคตในอีก ๕ ปขางหนาวาอยากเห็น “เอชไอเอ”
ในประเทศไทยพัฒนาจนกลายเปนวัฒนธรรมเหมือนเชน การสวัสดีเมื่อเจอหนากัน หรือ
นึกถึงคนอีสานก็นึกถึงสมตำ มากกวาการผูกมัดหรือบังคับเปนขอกฎหมาย แมวันนี้ เอชไอเอ
ในประเทศไทยปรากฏอยูในกฎหมายแลว ๒ ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตนี่คือ เปาหมายที่ทาทายทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของจะตองชวยกันสรางระบบเอชไอเอไปใหถึงหลักชัยที่รวมกำหนดไว เพื่อใหเอชไอเอ
ไดเปนเครื่องมือหนุนเสริมสรางนโยบายที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ รวมทั้งพัฒนาใหคนไทยและ
สังคมไทยใหมีสุขภาวะ
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ผลการดำเนินงาน
๑. การพัฒนาระบบและกลไกระดับชาติเพื่อสนับสนุนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๒. การติดตามแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
๓. การสนับสนุนใหทำเอชไอเอ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
๔. การเผยแพรสูสาธารณะ

๑. การพัฒนาระบบและกลไกระดับชาติเพื่อสนับสนุนการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ
๑.๑ กลไกของประเทศไทย
คสช. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๒ วั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ ให
แตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยมี
นพ.วิพุธ พูลเจริญ เปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้ทำหนาที่เปนกลไกพัฒนาระบบการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ และขับเคลื่อนสูการนำไปใชทั่วประเทศ มีการประชุมรวม ๖ ครั้ง (ในป
๒๕๕๒ จำนวน ๑ ครั้ง ในป ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ครั้ง) ซึ่งมีมติการประชุมที่สำคัญในป พ.ศ.
๒๕๕๓ สรุปไดดังนี้
๑) รับทราบคำสั่ง คสช. ที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่องแตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพ และประกาศหลัก เกณฑ และวิ ธีก าร
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) เห็นชอบการกำหนดแนวทางการทำงานรวมกันของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๓) เห็นชอบการจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๓ ที่มี นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน (ในภายหลังไดเลื่อน
การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ไปจัดในป ๒๕๕๔)
๔) เห็ น ชอบให ดร.ทวี สุ ข พั น ธุ เ พ็ ง เป น ประธานคณะทำงานจั ด ทำแผนพั ฒ นา
บุ ค ลากรด า นการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ และให มี ก ารเตรี ย มทำแผน
ยุทธศาสตรที่จะมองการทำงานในอนาคต
๕) รับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ระบบ เอชไอเอ ประเทศไทย ควรเปน
อยางไรในอีก ๕ ป ขางหนา” วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรสกาเดนริเวอรไซด
สวนสามพราน จ.นครปฐม

รายงานประจำป ๒๕๕๓



๖) รับทราบสรุปการสัมนาวิชาการเรื่อง “การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ (Public Scoping) ปญหาหรือความทาทายของสังคมไทย” วันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๗) รับทราบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (แผน ๕ ป) “แลหนา ๕ ป
เอชไอเอ ประเทศไทย” วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ ณ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ
กรุงเทพมหานคร
๘) เห็นชอบเครื่องมือกลั่นกรองความจำเปนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
(Screening Tool for Health Impact Assessment) กรณีขอใชสิทธิตามมาตรา
๑๑ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙) เห็ น ชอบให มี ก ารทำเอชไอเอ กรณี หลั ก สู ต รแพทยศาสตร ภ าษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ใหประสานงานกับคณะกรรมการกำลังคนดาน
สุขภาพเพื่อหารือเรื่องความรวมมือการทำงานตอไป
๑๐) เห็นชอบใหมีการทำเอชไอเอ กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จังหวัดเชียงราย โดยขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมประเด็นนโยบายพลังงานระดับพื้นที่ และใหประสานงานกับ
เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อเปนกลไกในการดำเนินการตอไป

ปญหาหรือความทาทาย : บรรยากาศเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Public
Scoping) : ป ญ หาหรื อ ความท า ทายของสั ง คมไทย เมื่ อ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจจากหลายภาคส ว น เช น
ผูประกอบการ ภาคประชาชน นักวิชาการ เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องใหมในสังคมไทยที่ตองมีการทำความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
พัฒนาองคความรูรวมกัน
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๑.๒ กลไกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เป า หมายของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
community: AEC) ภายในป ๒๕๕๘ คือ อาเซียนจะรวมศูนยเปนตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว รวมทั้งมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงาน
มีฝมือโดยเสรี ปราศจากอุปสรรคดานภาษีและมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี จุด
มุงหมายนี้นำมาสูการสราง มาตรฐานและกฎระเบียบหลายสาขารวมกัน โดย
รวมถึ ง เรื่ อ งสุ ข ภาพไว ด ว ย และนำมาสู ค วามเคลื่ อ นไหวที่ สช. และภาคี ร ว ม
ขับเคลื่อนเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบและกลไกเอชไอเอ ดังนี้

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๑) จั ด ทำการวิ จั ย การสั ง เคราะห ข อบเขตการประเมิ น ผลกระทบจากการทำ
ASEAN Harmonization on Pharmaceuticals สำหรับประเทศไทย ในการ
กำหนด “มาตรฐานเดียว” เพื่อใชในประชาคมอาเซียนที่มีความแตกตางและสลับ
ซับซอน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยอมกอใหเกิดผลกระทบทั้งดาน
บวกและลบ ดังนั้น สช. และภาคีที่เกี่ยวของจึงไดจัดทำ การวิจัยการสังเคราะห
ขอบเขตการประเมินผลกระทบจากการทำ ASEAN Harmonization on
Pharmaceuticals สำหรับประเทศไทย เพื่อคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งหามาตรการรองรับที่เหมาะสม โดยในป ๒๕๕๓ ไดทำการวิจัยเสร็จสิ้นไป
แลวและอยูในขั้นตอนเตรียมการจัดเวทีรับฟงความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (public scoping)
๒) การนำเอชไอเอสูระบบและกลไกการพัฒนาระดับภูมิภาค ในปที่ผานมา สช.
รวมขับเคลื่อนในการนำ เอชไอเอ เขาสูการพิจารณาของสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาภูมิภาคนี้ดานสังคมและ
วัฒนธรรม โดย การนำรางเอกสาร Health Impact Assessment (HIA) :
A Foundation for the Well-being of the ASEAN Community เขาสูการ
ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียน (SOM HD) เมื่อเดือนธันวาคม
๒๕๕๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และ การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Senior Officials Committee for the
ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

๒. การติดตามแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ :
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
ในป ๒๕๕๓ นับเปนปที่สองในการดำเนินงานของ คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน
และติดตามผลการดำเนินงานตามขอเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวย
การแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
และจังหวัดระยอง มี ทานผูห ญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย เปนประธาน โดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญดังนี้
๑) การประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๙ ครั้ง
๒) การจัดเวทีสาธารณะ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
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• เวทีสาธารณะ “ฟาหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปตออยางไร” เมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อเสนอผลการติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาในพื้นที่
มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และแลกเปลี่ยนขอมูลสภาพปญหาปจจุบันจากพื้นที่
ซึ่งผลลัพธจะนำไปใชในการติดตามการแกไขปญหาตอไป และนำเสนอตอ คสช.
• เวทีสัมนาวิชาการเรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสารเคมี จังหวัดระยอง ตามกรอบแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี จังหวัด
ระยอง ตามกรอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
และผลลั พ ธ จ ากการสั ม นาได พั ฒ นาเป น ข อ เสนอเชิ ง นโยบายเสนอต อ คสช. และ
คณะรัฐมนตรีตามลำดับ เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงยุทธศาสตรฯ ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพปญหาจริงของสังคมไทย
๓) การให ข อ เสนอแนะต อ คสช. คณะกรรมการชุ ด นี้ ไ ด ใ ห ข อ เสนอแนะต อ คสช. และ
คสช. มีมติที่สำคัญและเกี่ยวของกับการแกไขปญหามาบตาพุด ดังนี้
• รับทราบความกาวหนาผลการดำเนินงานฯ และใหนำสถานการณและขอเสนอเพื่อ
ปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตอไป
• เห็นชอบขอเสนอตอการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตรายฯ และเห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนฯ ตามขอเสนอของ คสช.
ตอไป
• เห็นชอบผลการศึกษาและขอเสนอตอการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาโครงการหรือ
กิ จ กรรมที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงฯ และให เ สนอต อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่ อ ทราบและมอบหมายให ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ (กก.วส.) และ
คณะอนุกรรมการวินจิ ฉัยขอรองเรียนสำหรับโครงการหรือกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนอยางรุนแรง พิจารณา

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ปรับแผนยุทธศาสตร
ดวยความจริงจาก “พื้นที่เสี่ยง”
หนึ่งในภารกิจที่ คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ :
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ใหความสำคัญในปที่
ผานมา ไดแก การติดตามขอเสนอของ คสช. ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดทำแผนและกฎการปฏิบัติการสำหรับปองกันและ
บรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับ
จั ง หวั ด โดยให ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รและ
ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ จังหวัดระยองไดรับไปดำเนินการแลว โดยไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดระยอง
ตอมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดเกิดเหตุการณสารเคมีโซเดียมไฮโปคลอไรด
(NaOCI) ของ บริษัทอดิตยา เบอรลา เคมิคัลส (ประเทศไทย) รั่วไหล เพราะถังกักเก็บแตก
คณะกรรมการฯ ไดสงทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบรวมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) และ
เพื่อนภาคี พบวา เมื่อวิเคราะหในเชิงระบบพบปญหาและขอจำกัดหลายเรื่อง จากเหตุการณนี้
คณะกรรมการฯ ไดจัดทำเปนรายงานสรุปเหตุการณและขอเสนอแนะ นำเสนอตอ คสช. เมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ตอมารายงานดังกลาวไดนำเสนออ
ตอคณะรัฐมนตรี และไดรับการถายทอดสูหนวยงานทีที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนขอพิจารณาในการกำหนดแนวทาง
และมาตรการเพื่อแกไขและปองกันปญหา
หลังจากนัน้ ไดตอ ยอดการแกไขปญหาอุบตั ภิ ยั นี้
ดวยเวทีสัมนาวิชาการเรื่อง “การทบทวนและปรับปรุง
ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
สารเคมี จังหวัดระยอง ตามกรอบแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๗” และนำผลลัพธจัดทำเปนขอเสนอแนะ นำ
เสนอตอ คสช. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
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๓. การสนับสนุนใหจัดทำ เอชไอเอ ตามประกาศ คสช.
หลังจากที่ คสช. เห็นชอบ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ สช. ไดสนับสนุนใหมีการทำเอชไอเอในหลาย
ชองทางดังนี้
๑) การทำเอชไอเอ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ชวนจับตา “โครงการอาจรุนแรง”
ลายแทงแหลงอันตรายที่ไมอาจหลงลืม
หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกประกาศเรื่อง กำหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับ “โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง” ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตองจัดทำรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปน
เงื่อนไขที่กำหนดไวใน มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ กอใหเกิดการถกเถียงในวงกวาง โดยเฉพาะ
ขอโตแยงการนิยามและใหเหตุผลในประเด็น “อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง”
สช. ไดรวมกับเพื่อนภาคีหลายองคกรสังเคราะหความรูรู
และข อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การกำหนดหลั ก เกณฑ ก ารร
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสุข
ภาวะของชุ ม ชนอย า งรุ น แรง จนได เ อกสาร “การ
กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจสงผลกระทบตอสุขภาวะของชุมชนอยางรุนแรง”
และนำเสนอเขา คสช. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
และ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบและมอบหมายใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห ง ชาติ (กก.วล.) และคณะอนุ ก รรมการวิ นิ จ ฉั ย
ขอรองเรียนสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอให
เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ รับไปดำเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

หลังจากที่การประเมินผลกระทบดานสุขภาพหรือเอชไอเอ ไดบูรณการไปกับการทำ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีที่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผล
กระทบอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองจัดทำรายงาน
ดังกลาวกอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ อันเปนเงื่อนไขที่กำหนดไวใน มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บริษัทเจาของโครงการ/กิจกรรม จาก
ทั่วประเทศ ไดแจงการจัดเวทีกิจกรรมเวทีรับฟงความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) เวทีรับฟงความเห็นเพื่อ
ทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Review) ตาม
กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มาแลวทั้งสิ้น
๒๑๘ โครงการ แบงเปน การจัดเวทีรับฟงความเห็นเพื่อกำหนดการกำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวม ๑๓๗ โครงการ และ การจัด
เวทีรับฟงความเห็นเพื่อทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
รวม ๘๑ โครงการ ๑
๒) การทำเอชไอเอ กรณีการกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินกิจกรรมดาน
การวางแผนพัฒนา
จัดทำโครงการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากขอตกลง
การคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา ในชวงที่ผานมา มีหนวยงานที่ทำงานรวมกับ สช.
ในการนำระบบเอชไอเอไปใชในการวางแผนพัฒนางาน โดยกรณีหนึ่งที่มีการดำเนินการอยาง
เปนรูปธรรมในปที่ผานมา ก็คือ การรวมมือระหวาง สช. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ใน โครงการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากขอตกลง
การคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา เพื่อใหประเทศไทยสามารถกำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร แนวทางในการเจรจาที่เกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ และสอดคลองกับ มาตรา
๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สงผลใหภาครัฐจะตองดำเนินการ
ดวยความรอบคอบ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และดำเนินการศึกษาผลกระทบดาน
สุขภาพจากการจัดทำขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทย-สหภาพยุโรป
๓) การทำเอชไอเอ กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลขอใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภายในป นี้ ได มี ผู ยื่ น ขอใช สิ ท ธิ์ ท ำเอชไอเอตาม มาตรา ๑๑ ของ พ.ร.บ.สุ ข ภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๗ กรณี ดังนี้
๑

ขอมูลจาก www.thia.in.th เขาถึงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
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๑. กรณีหลักสูตรแพทยศาสตรภาษาอังกฤษ (English Program) ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๒. โครงการโรงไฟฟาชีวมวล ตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย
๓. โครงการกอสรางระบบรถไฟฟาเมืองพัทยา
๔. โครงการโรงไฟฟาถานหิน ตำบลเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. โครงการโรงถลุงเหล็ก ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
๖. การขยายการกอสรางโครงการศูนยการจัดการสิ่งแวดลอมครบวงจร ระยะที่ ๒
ตำบลบอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๗. กรณีโรงงานโอตานิ อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม
๔) การจัดทำเอชไอเอในฐานะเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม
ภายในปที่ผานมา ไดสนับสนุนใหมีการทำเอชไอเอในฐานะกระบวนการเรียนรูระดับ
ชุ ม ชนในหลายพื้ น ที่ เช น กรณี ก ารทำเหมื อ งแร ท องคำ จั ง หวั ด เลย กรณี ก ารก อ สร า ง
แทนขุดเจาะน้ำมันในอาวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการกอสรางทาเทียบเรือน้ำลึก
จัง หวัด สงขลา ผลกระทบจากโรงไฟฟ า จะนะ อำเภอจะนะ จัง หวั ด สงขลา อย า งไรก็ ต าม
การพัฒนาแนวคิดเรือ่ งการประเมินผลกระทบระดับชุมชน (CHIA) ยังตองมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
และพั ฒ นาอี ก มาก เหมื อ นอย า งที่ จั ง หวั ด เลยเรี ย กขานการทำเอชไอเอของพวกเขาว า
“เฮ็ดเอาเอง” ซึ่งก็คือ การลงมือเก็บเกี่ยวและพัฒนาขอมูลของพวกเขาดวยตนเอง

อนาคตบานฉัน : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ CHIA จังหวัดเลย เมื่อ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ น้ำหมานรีสอรท โดย
มีตัวแทนจากหลายชุมชนในจังหวัดเขารวมอบรม เชน ตัวแทนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการทำเหมืองแรทองคำ ตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง ตัวแทนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางเหมืองทองแดง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตัวแทน
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการเวรคืนที่ดินราชพัสดุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตัวแทนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโรงงานสี
ขาวโพด อำเภอทาสี จังหวัดเลย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหนวยงานราชการเขารวม แลกเปลี่ยนเรียนรูอีกดวย

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

จากเหมืองทองที่เมืองเลย
สูกาวที่ ๒ ของ “CHIA”
“เปลีย่ นไปเลย” ชะตากรรมของเมืองเลย หลังจาก
การเข า มาของเหมื อ งทองคำ เอกสารที่ ห นา
เพี ย ง ๔๔ หน า เล ม นี้ ได ส ะท อ นภาพรอยต อ
แห ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชาวบ า น
หมูบานนาหนองบง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่ลุกขึ้นปกปองบานเกิดตนเอง
พลิกบทบาทจาก “เหยื่อผูแบกรับผลกระทบ” สู “นักวิจัยเพื่อพิทักษสุขภาวะชุมชน” หลัง
รองรอยผลกระทบตอสุขภาพและสภาพแวดลอมจากการทำเหมืองแรทองคำในเขตอำเภอ
วังสะพุง แสดงตัวชัดเจน ทั้งการตรวจพบโลหะหนักในแหลงน้ำ พบสารไซยาไนดในเลือด
พบโรคผิวหนังและโรคระบบทางเดินหายใจเพิม่ ขึน้ ในชุมชนใกลเหมือง จนนำมาสูค วามเคลือ่ นไหว
จั ด ทำการประเมิ น ผลกระทบต อ สุ ข ภาพในระดั บ ชุ ม ชน (Community Health Impact
Assessment : CHIA) ขึ้นในป ๒๕๕๓ โดย สช. และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) รวมเคียง
บ า เคี ย งไหล ใ นฐานะที่ ป รึ ก ษา จนกลายเป น กรณี ศึ ก ษาระดั บ ชาติ ใ นฐานะพื้ น ที่ บุ ก เบิ ก
กระบวนการจัดทำ CHIA แหงแรกของประเทศไทยในวันนี้ และไดทิ้งชนวนความคิดใหกับสังคม
วา ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะตองทบทวนวิธีคิดและรูปแบบบ
ในการพัฒนาจังหวัดที่เอื้อใหทุกชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
ในวันนี้นับเปนปที่ ๒ ของการทำ CHIA ของ
ชาวบาน หมูบานนาหนองบง แตพวกเขามิไดหยุดอยู
เพี ย งผลกระทบรอบบ า นตนเองเท านั้น พวกเขายังได
จับมือกับชาวจังหวัดเลยในอีกหลายพื้นที่ ที่การพัฒนาใน
รูปแบบเหมืองจะทำใหชมุ ชนวิถขี องพวกเขาเปลีย่ นแปลง
ไป ร ว มกั น ทำ CHIA ในพื้ น ที่ เ หล า นั้ น เพื่ อ ใช เ ป น ชุ ด
ขอมูลที่จัดทำโดยคนในพื้นที่ สงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของใหเปนอีกชุดขอมูลที่พวกเขาไดประเมินวา
สิ่งที่จะเขามาเหมาะสมกับวิถีของชุมชนที่เปนอยูเดิม
หรือไม
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๔. การเผยแพรสูสาธารณะ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ สช. โดยศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพจัดทำเว็บไซตเฉพาะกิจ http://www.thia.in.th/hia67 เพื่อ
รองรับการเผยแพรปฏิทินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟงความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ และเวที รั บ ฟ ง ความเห็ น เพื่ อ ทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตามกระบวนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมถึงเผยแพรเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของ
เชน เอกสารประกอบโครงการ รายละเอียดโครงการ สรุปการจัดเวทีรบั ฟงความเห็น รางรายงาน
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งประเทศที่แจงเขามายัง สช.
นอกจากการทำใหเห็นภาพรวมและกำหนดการการทำเอชไอเอ ตามมาตรา ๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งประเทศ ยังทำใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจ
สามารถจัดสรรเวลาเขารวมโครงการไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะพืน้ ทีม่ าบตาพุด จังหวัดระยอง
ที่มีการจัดเวทีรับฟงความเห็นตามกระบวนการเอชไอเอ เป น จำนวนมาก นอกจากอำนวย
ความสะดวกเรื่องเวลาและการเขาถึงขอมูลใหแกผูเขารวมเวทีแลว ยังชวยใหบริษัทที่ปรึกษา
กำหนดเวลาจัดเวทีไมใหทับซอนกับบริษัทอื่นอีกดวย โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓
ซึ่งมีการจัดเวทีรับฟงความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ มากที่สุด ถึง ๓๘ โครงการ
จากการจัดเวทีรับฟงความเห็นตามกระบวนการเอชไอเอ และการนำขอมูลเผยแพร
บนเว็บไซต สงผลใหผูประกอบการหลายบริษัทปรับปรุงเอกสารของตนใหเปนไปเพื่อการสื่อสาร
มากขึน้ สังเกตไดจากหลายบริษทั พยายามยอยขอมูลจากเอกสารเพือ่ ใหชาวบานอานไดเขาใจงาย
มีจำนวนหนานอย หรืออธิบายรายละเอียดโครงการในรูปแบบวิดีโอ คลิป เพื่อใหเหมาะกับ
พฤติกรรมของผูรับสารดวย
นอกจากการนำขอมูลขึ้นเว็บไซตแลว ยังไดจัดหมวดหมูเอกสารเปนรายโครงการ
ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลไฟล เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับนักวิจัย ประชาชน หรือผูที่สนใจ ใน
การนำขอมูลเอชไอเอของแตละโครงการ หรือราง EHIA นำไปใช หรือนำไปอานเพื่อเตรียมตัว
กอนเขาเวทีรับฟงความเห็น
หลังจากนัน้ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงไดเปดใชพนื้ ทีส่ าธารณะ เว็บไซต www.
thia.in.th อยางเปนทางการ ซึ่งรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเอชไอเอใน ๔ ชองทาง ทั้งนี้
นับไดวา เปนครั้งแรกของการใชพื้นที่สาธารณะสื่อสารการทำรายงานการประเมินผลกระทบฯ
ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเปนทางการ

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

การพัฒนากลไกและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

: สานพลังทุกฝายสราง “นโยบายเพื่อสุขภาวะ”
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นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และอดีตอธิบดีกรมอนามัย
กลาวในการประชุมรวม “สธ. - สช. ใบไมตนเดียวกัน”
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
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การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ ถือเปนภารกิจอันสำคัญยิ่งของ สช.
โดยใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๔) กำหนดไววา “ใหคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) มีหนาที่และอำนาจในการจัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุน ใหมี
กระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย”
จากสาระสำคัญในขอความดังกลาว ที่ไมเพียงใหความสำคัญตอการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตรดานสุขภาพเทานั้น แตยังใหความสำคัญตอมิติดานคุณภาพของการสราง
นโยบายและยุทธศาสตร โดยมีความตอเนือ่ ง และมีสว นรวมจากทุกฝาย สช. จึงดำเนินภารกิจนี้
ผานกระบวนการที่ผสมผสานทั้งหลักการทำงานกับภาครัฐ และการขับเคลื่อนทางสังคมควบคู
กัน หรือกลาวไดวาเปนการ “กำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่เปน
แนวราบเสริมเขากับการทำงานในแนวตั้ง”
สช. ดำเนินภารกิจนี้ดวย “เครื่องมือหลัก” ๓ สวน ไดแก ธรรมนูญวาดวยระบบ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ และ การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ
ขณะเดียวกัน สช. ยังไดเชื่อมโยงเนื้อหาจากทั้ง ๓ สวนขางตน ไปสูกลไกอื่นๆ เพื่อใหเกิด
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่ตอบสนองตอการสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้นแก
สังคมไทยอยางรอบดาน และเทาทันสถานการณ

รายงานประจำป ๒๕๕๓



ผลการดำเนินงาน
ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้
๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะผานกลไกระดับชาติที่แตงตั้งโดย คสช.
๒. การพัฒนานโยบายสาธารณะรวมกับกลไกอื่นๆ

๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะผานกลไกระดับชาติที่แตงตั้งโดย คสช.
ป ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการแผนยุทธศาสตร ๒ เรื่อง ที่มีความสำคัญตอ
การปฏิรูประบบสุขภาพ ไดแก แผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ในระยะ
๑๐ ป ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ และ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาไทย สุขภาพวิถไี ทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ คสช. จึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ ชุด เพื่อทำหนาที่เปนกลไกพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตรในเรื่องดังกลาว ไดแก คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
มี นพ.เกษม วัฒนชัย เปนประธาน และ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
แหงชาติ มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน
ในปลายป ๒๕๕๒ คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง ไดแก คณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพ มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เปนประธาน
ในปที่ผานมา สช. ไดสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ ๓ ชุด เพื่อนำไปสูการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ดังนี้
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๑.๑ นโยบายสาธารณะในประเด็นการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ
• สนับสนุนให คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ริเริ่มจัดทำโครงการ

•

•

แผนแมบทกำลังคนดานสุขภาพภาคอีสานขึ้น เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา
นโยบายจากพืน้ ที่ โดยเชิญชวนหนวยงานและองคกรทีเ่ กีย่ วของทัง้ ฝายผูใ ชกำลังคน
ผูผลิต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชน เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียน
การบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพในพื้นที่ เพื่อนำบทเรียนไปประยุกตใช
บนพื้นที่อื่น ๆ
จัดกระบวนการมีสวนรวมของสังคม เพื่อทบทวนขอเสนอการจัดทำ หลักสูตร
แพทยนานาชาติ ในสถาบันการแพทยของไทย โดยสนับสนุนใหเรื่องนี้พัฒนาสู
นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจากสังคม ทั้งนี้ มีองคกรผูบริโภคเสนอใหมีการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) จากการ
เปดหลักสูตรนี้
สนับสนุน การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรการแพทย ผูปวย และ
ญาติ ดังนี้
- สนับสนุนให ราง พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายจากการแพทยและสาธารณสุข
พ.ศ. .... ผานเขาสูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย เชน การจัดเวทีสาธารณะใหทุกภาคสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
พัฒนารางกฎหมาย การสื่อสารสาระสำคัญ การนำเสนอกรณีตัวอยางจาก
ต า งประเทศ ฯลฯ เพื่ อ ให ผ า นเป น กฎหมายสำหรั บ สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี
ระหวางแพทย ผูปวย และญาติ
- สนับสนุนการเผยแพรกรณีศึกษาการจัดการเมื่อเกิดขอขัดแยงระหวางบุคลากร
การแพทย ผูปวย และญาติ กรณี “ขอนแกนโมเดล” จากการเกิดผลขางเคียง
หลังจากโรงพยาบาลขอนแกนผาตัดตอกระจกแกผปู ว ย สงผลใหผปู ว ย ๑๑ ราย
สูญเสียการมองเห็น ทวา ทางโรงพยาบาลไดจัดการกับสถานการณที่เกิดขึ้น
บนหลักแหงจริยธรรม มนุษยธรรม และความรับผิดชอบจนไมปรากฏวามีการ
ฟองรองหรือขอขัดแยงตามมา

๑.๒ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
ดานสุขภาพ
สช. สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานสุขภาพแหงชาติ
โดยในปที่ผานมา คณะกรรมการฯ ไดแตงตั้งอนุกรรมการยอยเพื่อรองรับการดำเนินการ โดย
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน ๔ ประเด็น ไดแก โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย การพัฒนา
ระบบยาไทย การสนับสนุนการแพทยพื้นบาน และกลไกระดับพื้นที่
รายงานประจำป ๒๕๕๓



๑.๓ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพจากการเจรจาการคาระหวางประเทศ
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศฯ
ไดเริ่มดำเนินงานบนหลักการสรางความไววางใจ และเชื่อถือกันระหวางกรรมการที่มาจากหลาก
หลายภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการฯ เสริมพลังกับกลไกการเจรจา
การคาของรัฐบาล ดวยขอมูลที่รอบดาน ในป ๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ไดมีมติที่สำคัญ คือ
ใหละเวนการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใตขอตกลงการคา
เสรีไทย - สหภาพยุโรป มตินี้ คสช. ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได
เสนอมติดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะกรรมการดูแล
การเจรจาการตกลงการคาเสรี

½¢¶Å¬´Å½©¬±¯¢¢ ±¢©·±¾ªg±³ ©
¾¤¯g± ³¯¢° ¢´ ½r¿¡±¡©±±¢¯½¶Å¬©·±¢¯°±³
¯¢° ¢´Àªh¦± ½ªÄ¬
• รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ เมื่อวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
• มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการเฉพาะ ๕ เรื่อง ไดแก ๑) แผนพัฒนาภาคใตอยางยั่งยืน
๒) ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ๓) ยุทธศาสตรแอลกอฮอลแหงชาติ ๔) การจัดการ
ภาวะป ญ หาน้ ำ หนั ก เกิ น และโรคอ ว น ๕) การแก ไขป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓*
• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒*
• เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการเฉพาะ เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม และมอบหมาย
คณะกรรมการอำนวยการเตรี ย มความพร อ มฯ ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ วั น ที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓*

¯¢° ¢´¢°¢±
• มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายหนวยงานเกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓*
• สถานการณและขอเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล ที่มาบตาพุดและพื้นที่
ใกลเคียง และมอบหมายหนวยงานเกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
* ดูรายละเอียดไดในสวน สมัชชาสุขภาพ
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๒. การพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพผานกลไกอื่นๆ

๒.๑ การพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพของประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ที่ผานมา ไดมีการชี้ปญหาความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ
สุขภาพตางๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
หมวด ๑๒ ระบุใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทำหนาที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล
สถานการณเรื่องการเงินการคลังดานสุขภาพของประเทศในระยะยาว ในป ๒๕๕๓
สช. จึงไดนำเรื่องนี้เสนอตอคณะรัฐมนตรี นำไปสูการออก ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังแหงชาติ เปน
กลไกที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบการเงิน
การคลังดานสุขภาพแหงชาติ เปนกลไกเลขานุการที่เปนหนวยงานภายในสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข จะเริ่มตนดำเนินงานในป ๒๕๕๔
๒.๒ การพัฒนา “ดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารของประชาชนไทย” สช. รวม
สนับสนุน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เปนองคกรหลักในการจัดทำ
ดัชนีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการติดตามสถานการณและพัฒนานโยบาย
ยุ ท ธศาสตร ด า นอาหารและแหล ง อาหารของประเทศ ขณะนี้ ก ารจั ด ทำดั ช นี
ดังกลาวมีความกาวหนา รอยละ ๘๐ และจะนำเขาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติตอเนื่องในป ๒๕๕๔
๒.๓ สนับสนุนใหสถาบันวิชาการเปนหนวยขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวม
- ในป ๒๕๕๒ สช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวมลงนามในบันทึกความรวมมือ
ในการขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นานโยบายสาธารณะ ในป นี้ สช. ได ส นั บ สนุ น
รายงานประจำป ๒๕๕๓



โครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดเวทีนโยบาย
สาธารณะ “ศาลายาเสวนา” อยางสม่ำเสมอในปที่ผานมา เพื่อสนับสนุนให
นักวิชาการมีโอกาสและแรงหนุนเสริมใหทำงานวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ โดยประเด็นที่จัดในเวทีนี้ไดยกระดับสูการขับเคลื่อนใหเกิดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแก ประเด็นการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน และประเด็นการปองกันโรคอุบัติใหม
- สนับสนุน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานวิชาการและ
การทำงานกับสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามแนวคิดเรื่อง Social
Determinants of Health (SDH) โดยเริ่มตนความรวมมือตั้งแตในป ๒๕๕๓
เปนตนไป
๒.๔ การสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
ภารกิ จ ของ สช. ที่ มุ ง สร า งสุ ข ภาวะผ า นการพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมนั้น ตองมีการแสวงหาภาคียุทธศาสตรเขามารวมทำงานเพื่อเสริมพลังของ
กันและกัน ในปทผี่ า นมา สช. จึงใหความสำคัญอยางยิง่ ตอการแสวงหาความรวมมือ
กับองคกรภาคียุทธศาสตรสำคัญจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยมีตัวอยางที่สำคัญ เชน
- รวมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมรวม “สธ. - สช. ใบไมตนเดียวกัน”
เพื่อสานพลังการทำงานของทั้งสองหนวยงาน โดยมีการจัดประชุมในระดับ
ผูบริหารทุกกรม และหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
- ผูแทนจาก สช. รวมเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
และอนุกรรมการชุดตาง ๆ ทำใหเกิดการทำงานเชื่อมโยงเรื่องของการพัฒนา
สุขภาวะกับขบวนการพัฒนาชุมชนไดอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมทั้งไดนำ
แนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะไปสูการประยุกตใชในระดับชุมชนและ
สภาองคกรชุมชนตำบลทั่วประเทศไดมากขึ้นตามลำดับ
- เริ่มตนโครงการความรวมมือในการ พัฒนาเครือขายถมชองวางทางสังคม
(Social Inequity Reduction Network : SIR Net) เพือ่ สรางแนวรวมทำงาน
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ทางวิชาการและการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อการแกปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ซึ่งเปนการทำงานสืบเนื่อง
มาจากมติสมัชชาอนามัยโลก ในประเด็น SDH
- สช. เป น องค ก รเริ่ ม ต น การประสานให อ งค ก รอิ ส ระของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การพัฒนาสุขภาวะมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความกาวหนา และแนวคิดใน
การทำงานอยางตอเนื่อง ทำใหสามารถชวยหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน
ไดมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม และตอยอดเปนแผนการทำงานรวมกัน กรณีที่
สำคั ญ ในป ที่ ผ า นมา ได แ ก แผนการทำงานระหว า งกลุ ม องค ก รดั ง กล า ว
อันประกอบดวย สช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) รวมกับ องคการอนามัยโลก
(WHO) ในการดำเนินโครงการดานสุขภาพเชิงรุก ใน ๕ ประเด็นสำคัญ ไดแก
(๑) ระบบสุขภาพชุมชนและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (community health
system and primary care) (๒) เครื อ ข า ยโรคไม ติ ด ต อ และโรคอ ว น
(non-communicable diseases network and obesity) (๓) โลกาภิวัตน
และสุขภาพ (globalization and health) (๔) การเตรียมการรองรับภัยพิบัติ
(disaster preparedness) (๕) ความปลอดภัยทางถนน (road safety)
ความรวมมือนีม้ รี ะยะเวลา ๔ ป นับตัง้ แตป ๒๕๕๓ นับเปนการผนึกพลังระหวาง
กลุมองคกรดานสุขภาพระดับชาติและระดับสากล เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของ
แตละฝายเขาดวยกัน

สรางนโยบายที่ “กินได”
ตองใชขอมูลที่ “ติดดิน”
ในการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส ว นร ว มเพื่ อ โน ม นำ
สังคมไทยสู “สุขภาวะ” สช. เห็นความสำคัญของการมีขอมูลพื้นฐานที่ชัดเจน และเทาทัน
ปญหางานดานหนึ่งที่ทำควบคูไปดวย จึงไดแก การติดตามสถานการณและขอมูลปจจุบัน
ที่สะทอนผลกระทบตอสุขภาพ และเผยแพรในรูปสื่อขนาดกะทัดรัด ที่เขาใจงาย และผูสนใจ
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ผานเว็บไซต สช. www.nationalhealth.or.th ในฐานะขอมูล
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ “กินได” นั่นคือ ตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงในอนาคตไดจริง

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

การสงเสริมการสรางสังคมสุขภาวะ
: ผานการใชสิทธิและทำหนาที่
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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พระไพศาล วิสาโล
เจาอาวาส วัดปาสุคะโต
จากงานเสวนา “ขอคืนพื้นที่หัวใจใหรักและกรุณา”
จัดโดย สช. และภาคีเครือขาย
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
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เนื้อหาสาระใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งถือเปนดั่ง “กฎหมายแมบท
ด า นสุ ข ภาพ” ฉบั บ แรกของประเทศไทย ได ป ระมวลขึ้ น จากป ญ หาและความต อ งการ
ที่สัมพันธกับทุกข-สุข ในชีวิตจริงของคนไทย ผานกระบวนการยกรางเนื้อหาที่เปนการระดม
จากสมาชิกในสังคมจากทุกพื้นที่ของประเทศ จนกลั่นออกมาเปนตัวบทในมาตราตาง ๆ รวม
๖ หมวด ๕๕ มาตรา
อยางไรก็ตาม เนื้อหาสาระที่ปรากฏใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มี
เปาหมายในการสรางสุขภาวะฉบับนี้ ทั้งในสวนของหมวดที่ ๑ ที่วาดวย “สิทธิและหนาที่ดาน
สุขภาพ” รวมทั้งบทบาทหนาที่ของกลไกที่เกี่ยวของ อันรวมถึง สช. มีหลายเรื่องที่ถือเปน
“เรื่องใหม” ทั้งสำหรับประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดวยเหตุนี้ สช. จึงใหความสำคัญตอการดำเนินงานเพื่อสงเสริมการใช
สิทธิและหนาที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางตอเนือ่ ง ผานการ
สรางงานวิชาการ การจัดการความรู การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการที่
เกี่ยวของ
เปาหมาย คือ เพื่อใหกฎหมายแมบทดานสุขภาพ ที่เขียนขึ้นจาก
พื้นฐานปญหาและภาพในความใฝฝนของคนไทยทั้งชาติฉบับนี้ มีบทบาทใน
การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย ใหเกิดขึ้นแกคนไทย
ตลอดชวงชีวิตอยางแทจริง นับตั้งแตลมหายใจแรก...จนถึงวาระสุดทาย

รายงานประจำป ๒๕๕๓



ผลการดำเนินงาน
๑. การสงเสริมการใชสิทธิตาม มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหสิทธิและหนาที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดผลตอชีวิตของประชาชน

๑. การสงเสริมการใชสิทธิตาม มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปน
ไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง...

๑.๑ การจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒
ในป ๒๕๕๒ สช. รวมกับศูนยกฎหมายคุมครองสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ได
ยกรางกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. .... โดยนำหลักการผลการศึกษาจากตางประเทศ และความเห็น
จากเวทีสาธารณะ มาปรับปรุงจนไดรางที่สมบูรณเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สุขภาพแหงชาติ (คสช.) และเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ และสั่งให
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว รวมกับ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ จนแลวเสร็จ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ ตอนที่
๖๕ ก. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดใหกฎกระทรวงนี้ใชบังคับเมื่อพนกำหนด
๒๑๐ วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑.๒ การเผยแพรขอมูล และสรางความเขาใจตอสังคม ถึงสาระสำคัญของ
มาตรา ๑๒
ตลอดป ๒๕๕๓ สช. จัดใหมีการสื่อสารเจตนารมณ และสาระสำคัญของ มาตรา ๑๒
ตอสังคม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และไดรับการพิจารณานำไปใชใหเกิดประโยชน
ตอชีวิต เมื่อรางกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตาม มาตรา ๑๒ ไดรับ
การประกาศใชเปนกฎหมายในป ๒๕๕๔ โดยในการสื่อสารไดเนนหนักที่กลุมเปาหมาย ดังนี้
• กลุมผูกำหนดนโยบาย และผูบริหารที่เกี่ยวของ
- นักกฎหมาย
- นั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การดู แ ลผู ป ว ย เช น แพทย พยาบาลนั ก
สังคมสงเคราะห ฯลฯ
- พระ นักบวช
- สาธารณชนทั่วไป
นอกจากนี้ สช. ไดเชื่อมโยงการทำงานกับเครือขาย เชน เครือขายพุทธิกา โดยการ
จัดเวทีวิชาการเพื่อเผยแพรสาระของมาตรา ๑๒ ควบคูไปกับการฝกอบรมแนวทางการดูแล
ผูปวยในวาระสุดทาย เวทีดังกลาวเผยแพรในเว็บไซต www.thailivingwill.in.th ซึ่งเปนเว็บไซต
ที่เผยแพรแนวคิดการตายอยางมีศักดิ์ศรีดวยการรักษาพยาบาลที่เคารพในเจตจำนง คุณคา และ
ศรัทธาของผูปวย ซึ่งไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒

๑.๓ การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และเจาหนาที่ของสถานบริการ
สาธารณสุข
สช. รวมกับ ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ แกกลุมนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ทำใหมาตรานีเ้ กิดผลในทางปฏิบตั ิ ไดแก นักกฎหมาย และบุคลากรสาธารณสุข รวมทัง้ รวมกัน
จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานรองรับการใชสิทธิตามมาตรา ๑๒ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง

รายงานประจำป ๒๕๕๓



“การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง”
เรื่องสำคัญเกินกวาจะมองขาม
การดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง ในสภาวะที่ไมมีทางรักษาใหหายไดแลว และ
อยูในวาระสุดทายของชีวิต ดวยการเคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เปนเรื่องหนึ่ง
ที่แพทยและทีมงานบุคลากรดานสาธารณสุขตองเรียนรูใหลึกซึ้ง โดยไมจำเปนตองอานหนังสือ
หรื อ ค น ตำรามากเกิ น จำเป น เพี ย งแต เ ป ด หั ว ใจเรี ย นรู กั บ ผู ป ว ย ญาติ และเพื่ อ นมนุ ษ ย
ดวยกันเองก็จะคนพบความรูและวิธีการปฏิบัติไดอยางมากมาย
ในปที่ผานมา สช. วางแผนการพัฒนาการจัดบริการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง (palliative care) ควบคูไปกับสงเสริมการใชสิทธิตาม มาตรา ๑๒ โดยจะ
ทำงานรวมกับ สถาบันพัฒนารับรองโรงพยาบาล (สรพ.) และใหความสำคัญตอการทำงาน
เครือขายที่ดูแลผูปวยระยะสุดทาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และแนวทางปฏิบัติ
ตามแนวทาง “การดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย” (humanize health care) และนำ
มาตรา ๑๒ ไปใชในทางปฏิบัติอยางเหมาะสม
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๒. การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหสิทธิ
และหนาที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เกิดผลตอชีวิตของประชาชน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเปนกฎหมายใหมทมี่ ผี ลตอการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหแกผูที่ดำเนินชีวิตอยูในดินแดนของประเทศไทยทุกผูทุกนาม สช. ไดดำเนินการอยาง
ตอเนื่องในการประสานความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหขอบัญญัติวาดวยสิทธิและ
หนาที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดชื่อวาเปน “กฎหมายแมบทดานสุขภาพ
ของประเทศไทย” ฉบับนี้เกิดผลตอชีวิตของประชาชนในประเทศอยางถวนหนา เชน
• การลงนามความรวมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม คสช. เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อรวมกันใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
• จัดตั้งคณะทำงานรวมระหวาง สช. และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เพื่อพัฒนาการทำงานดานการพัฒนาสุขภาวะรวมกันอยางตอเนื่อง
• สร า งความร ว มมื อ กั บ กรมประชาสั ม พั น ธ ในการทำงานสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นา
สุขภาวะผานสื่อของรัฐ โดยไดพบปะระหวางคณะผูบริหาร และจัดประชุมรวมกับ
ประชาสัมพันธเขต และประชาสัมพันธจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๒ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและทำความเขาใจตองาน ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓



โครงการ
เมืองไทยหัวใจมนุษย

: ตนทางสรางนโยบายสุขภาวะ แบบ “นอกกรอบ”
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นักศึกษาและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภารกิจตามมาตรา ๒๕(๔) ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุ ให คสช.
มี หน าที่ แ ละอำนาจในการจัดใหมี หรือ สงเสริม สนั บสนุนใหมี ก ระบวนการในการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย ไดนำมาสูการริเริ่มดำเนินโครงการ “เมืองไทยหัวใจมนุษย” ขึ้นในป ๒๕๕๑ ในฐานะ
พื้นที่สรางสรรคในการนำกรณีตัวอยางที่ดีของการสรางสุขภาวะมาเผยแพรตอสาธารณะ เพื่อ
เปนการ “จุดประกาย” ใหเกิดความสนใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอยอดสูระดับที่กวาง
ยิ่งขึ้น อันจะเปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเพื่อสรางสุขภาวะใน
อีกทางหนึ่งนั่นเอง

รายงานประจำป ๒๕๕๓



ผลการดำเนินงาน
๑. สนับสนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม” ขยายสูสถาบันอุดมศึกษา ๒๗ แหง
๒. สนับสนุนการเปดพื้นที่จุดประกายและแลกเปลี่ยน “เรื่องราวดีดี”
๓. นำกิจกรรม “เมืองไทยหัวใจมนุษย” บูรณาการเขาสูกิจกรรมขององคกร และวาระสำคัญ
ตางๆ

๑. สนับสนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม”
ขยายผลสูสถาบันอุดมศึกษา
โครงการ “มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม” ดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๒
โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันหลัก เปาหมายสำคัญคือ การกำหนดนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาในการปลูกฝงคานิยมที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพในสังคม เขาสูหลักสูตร
และกิจกรรมนักศึกษา โดยมุงเนนการทำงานอาสาสมัคร การปลูกฝงคานิยม “จิตอาสา” และ
สรางความตระหนักตอคุณคาของการ “ทำดี” ดวยการนำความรู ความสามารถ ไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและเพื่อนมนุษย
ในป ๒๕๕๓ โครงการนี้ไดขยายสูสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑) ขยายผลสู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม อี ก ๙ สถาบั น ได แ ก
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม
มหาวิ ท ยาลั ย นอร ท -เชี ย งใหม มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อิ ส เทอร น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา สถาบั น การ
พลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม วิทยาลัย
นาฎศิลปเชี ยงใหม (สถาบันพัฒนศิลป) และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม
๒) ข ย า ย ผ ล โ ค ร ง ก า ร เข า สู น โ ย บ า ย ข อ ง
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ผ า นโครงการบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทย สู ส ถาบั น
อุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด
๓) ขยายผลสูเครือขายผูนำนักศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน โดยในการประชุมความรวมมือ ไทยอิ น โดนี เซี ย ครั้ ง ที่ ๕ ระหว า งวั น ที่ ๗ - ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู ด า นการจั ด จิ ต อาสาระหว า งผู น ำ
นักศึกษาจาก ๒ ประเทศ
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๒. สนับสนุนการเปดพื้นที่จุดประกายและแลกเปลี่ยน “เรื่องราวดีดี”
สช. สนับสนุนใหเกิดชองทางในสื่อทุกแขนง สำหรับเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ ย วกั บ กรณี ตั ว อย า ง และกิ จ กรรมการสร า งสุ ข ภาวะ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การขยายผล
อยางตอเนื่อง ไดแก
• รวมกับสถานีโทรทัศนทวี ไี ทย จัดทำรายการ “ใจเติมใจ” นำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับ
การสรางเสริมสุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๓
• จัดทำรายการวิทยุ “เติมใจใหสังคม” ทางสถานีวิทยุออกอากาศเปนประจำทุกวัน
เสาร เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

• จัดทำและเผยแพรสื่อสิ่งพิมพหลากหลายรูปแบบ เชน วารสาร “ครอบครัว
•

พอเพียง” รายเดือน
พัฒนาเว็บไซต www.deedee.in.th ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและแลกเปลี่ยน “เรื่อง
ราวดีดี” ที่เปนกรณีตัวอยางของการสรางเสริมสุขภาวะในสังคมไทย ใหมีลักษณะ
ปฏิสัมพันธ (interactive) ยิ่งขึ้น ปจจุบันเว็บไซตนี้ เปนแหลงรวมขาวสาร งานวิจัย
และสื่อเผยแพร ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวการทำดีในสังคมไทยมากกวา ๑,๓๐๐ ชิ้น
ถือเปน “ศูนยขอมูลเพื่อการสรางสุขภาวะในโลกออนไลน” ทั้งเปนแหลงสราง
แรงบันดาลใจ แหลงแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล และคนควาแนวทางใหมๆ เพื่อนำ
ไปประประยุกตสราง “สิ่งดีดี” ใหเกิดขึ้นแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

๓. นำกิจกรรม “เมืองไทยหัวใจมนุษย” บูรณาการเขาสูกิจกรรม
ขององคกร และวาระสำคัญตาง ๆ
สช. นำกรณีตัวอยางเกี่ยวกับการสรางสุขภาวะ และกิจกรรมสนับสนุนใหเกิดจิตอาสา
และการทำความดี เชื่อมโยงสูกิจกรรมขององคกรภาคีตาง ๆ รวมทั้งรวมจัดกิจกรรม “เติมหัวใจ
ใหสังคม” รวมกับองคกรตางๆ เชน เสถียรธรรมสถาน สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เปนตน

มหาวิทยาลัย “เติมหัวใจใหสังคม”
ในป ๒๕๕๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกื อ บ ๓๐ แห ง เช น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ
ทำงานขับเคลื่อนสังคมตามยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษย โดย
สช. สนับสนุนมหาวิทยาลัยใหจัดทำโครงการเติมหัวใจใหสังคมใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อสรางสำนึกใหเยาวชนคิดและทำเรื่องดีดี
ที่เปนประโยชนแกสังคมและผูอื่น โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน
อีกรูปแบบหนึ่ง
กิจกรรมดังกลาวเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูดานการทำงานเปนทีม การพัฒนา
ภาวะผูนำ การพัฒนาจิตใหมีจิตใจเอื้อเฟอ เกื้อกูลตอสังคม
ตัวอยางผลการดำเนินการที่ผานมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการจัดเวทีเติมหัวใจ
ใหสังคมไปแลวกวา ๒๐ เวที รวมถึงการจัดทำสื่อ เชน หนังสือรวบรวมเรื่องราวดีดี จัดทำ
เว็บไซต www.cmudd.com
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การพัฒนา
ความเขมแข็งภายในองคกร

: สานตอ “องคกรแหงสุขภาวะ - สมรรถนะเขมแข็ง”
ในมาตรา ๒๗ (๑) แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให สช. มีหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. คบ. และ ในมาตรา ๓๔ กำหนดให เลขาธิการ คสช. มีอำนาจ
หนาที่ในการบริหารกิจการของสำนักงาน จัดทำแผนงานหลัก แผนดำเนินการ แผนการเงินและ
งบประมาณ และการบริหารงานดานอื่นของสำนักงาน เพื่อให สช. มีการบริหารจัดการที่เปน
ระบบ และมีความเปนธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามภารกิจดังกลาว สช. ไดพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของสำนักงานอยางตอเนื่อง โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในป ๒๕๕๓ ดังนี้

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดทำแผนหลักของสำนักงานคณะกรรมการสุชภาพแหงชาติ (สช.) เพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒. การประเมินผล “การดำเนินงานของ สช.”
๓. การพัฒนาบุคลากรและระบบงานในองคกร
๔. การพัฒนาระบบขอมูล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. การจัดทำแผนหลักของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
เนื่องจากแผน ๔ ป รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔) กำลังจะสิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) จึ ง ได จั ด ให มี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำแผนระยะยาวฉบั บ ใหม เรี ย กว า “แผนหลั ก ของ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙” ขึ้นในป ๒๕๕๓ โดยปรับระยะเวลาของแผน
เปน ๕ ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ป พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
กระบวนการจัดทำแผนเริ่มจาก คบ. ไดมอบหมาย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี เปน
ประธานคณะทำงาน นายกิ ติ ศั ก ดิ์ สิ น ธุ ว นิ ช และ นายพิ ชั ย ศรี ใ ส ร ว มเป น คณะทำงาน
ดำเนินการจัดทำแผนหลักฯ โดยใชหลักการพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในแนวทางองครวม ใชการ
ศึกษาเอกสาร วิเคราะหสถานการณตางๆ บทบาทตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการดำเนินงานที่ผานมาและอื่นๆ จากนั้นจึงไดมีการจัดกระบวนการยกรางแผนหลักฯ
ที่เนนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย สรุปไดดังนี้
๑.๑. ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอกระบวนการการจัดทำแผนหลักฯ คบ. ใน
คราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๑.๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูชำนาญการที่
มี ป ระสบการณ ใ นระบบสุ ข ภาพ ผู แ ทนภาคี เ ครื อ ข า ยจากภาคส ว นต า ง ๆ
ผูบริหาร และบุคลากร สช. จำนวน ๕๐ คน เพื่อวิเคราะหบริบท สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก และเสนอมุมมองตอการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงานในชวง ๕ ปขางหนา เมื่อวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๕๓
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๑.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกรางแผนหลักฯ โดยทีมงานของ สช. (มีนาคม สิงหาคม ๒๕๕๓)
๑.๔ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ ตอรางแผนหลักฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑.๕ ในป ง บประมาณ ๒๕๕๔ มี ก ารนำเสนอความคื บ หน า การดำเนิ น การจั ด ทำ
แผนหลักฯ และรับฟงขอเสนอแนะจาก คบ. เพื่อปรับปรุงรางแผนหลักฯ กอน
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ ในครั้งที่ ๒ และนำเสนอตอ คบ.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ถึงแมวากระบวนการจัดทำแผนหลักฯ ของ สช. จะยังไมแลวเสร็จในปงบประมาณ
๒๕๕๓ แต ก็ เ ป น การดำเนิ น การที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ที่ ท ำให สช. และภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน ไดมีโอกาสเขารวมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการดำเนินงานรวมกัน ทั้งนี้ สช.
คาดวาจะสามารถประกาศใช “แผนหลักของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รองรับ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)” ได
ในตนปงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้

๒. การประเมินผล “การดำเนินงานของ สช.”
การพัฒนาระบบประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อชวยสะทอนผลการดำเนินงานไดอยาง
ชัดเจนและรอบดานเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับองคกรที่ทำงานเชิงนวัตกรรมทางสังคม
ที่เนนการทำงานแบบเคลื่อนไหวมากกวาการทำงานที่นิ่งตายตัว ไมมีสูตรสำเร็จในการทำงาน
เชน สช.
ในปที่ผานมา สช. ใหความสำคัญตอการพัฒนาระบบประเมินภายในองคกรและมี
ความกาวหนาไปถึงขั้นตอนของการนำสูการปฏิบัติ ดังนี้

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๒.๑ พัฒนาระบบประเมินภายในแลวเสร็จใน ป ๒๕๕๒ โดยมีประเด็นการประเมิน
๕ ดาน ไดแก (๑) กลยุทธการดำเนินงาน (๒) กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
(๓) ความสามารถขององคกร (๔) ความพึงพอใจของภาคีที่เกี่ยวของ และ
(๕) ผลงานของ สช.
๒.๒ ในป ๒๕๕๓ ได เริ่ ม ทดลองใช ร ะบบประเมิ น ภายในดั ง กล า ว โดยมี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูลเพื่อทำการประเมินใน ๒ ชวงเวลา คือ ชวงกลางป และ ปลายป
จากนั้น ไดนำขอมูลที่ไดมาใชประโยชนตอเนื่องใน ๔ ลักษณะ ดังนี้ (๑) การปรับ
แผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ในชวงกลางป ๒๕๕๓ (๒) การนำมา
ใชเปนขอมูลสนับสนุนการประเมินภายนอก ป ๒๕๕๓ ที่ดำเนินการโดยคณะ
ผู ป ระเมิ น ผลจากคณะรั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (๓) การจั ด ทำ
แผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ป ๒๕๕๔ และ (๔) ทำใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงาน สช. อันนำไปสูการปรับปรุงองคกร

๓. การพัฒนาบุคลากรและระบบงานในองคกร
ในฐานะองคกรที่ยึดปรัชญาในการสานสรางพลังสุขภาวะใหเกิดแกคนไทย สช. จึงให
สำคัญตอการพัฒนา “บุคลากร” ในฐานะที่เปนทรัพยากรอันมีคา ควบคูไปกับการพัฒนาระบบ
งานเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ในการพัฒนาบุคลากรนั้น สช. ดำเนินงานในทุกระดับ ทั้งการพัฒนาบุคคล กลุมงาน
และทั้งองคกร โดยใชแนวคิดการพัฒนาจากการเรียนรูผานการปฏิบัติ (learning by doing)
เปนสำคัญ สนับสนุนการริเริ่มใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐที่
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จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติเฉพาะ ไดแก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห ง ชาติ (สวทน.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบัน
มาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) สำนักงานส ง เสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.)
สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) คุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) อยาง
สม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของระบบบริหารจัดการองคกร
ขณะเดียวกัน สช. ดำรงเอกลักษณในการเปน “องคกรแหงสุขภาวะ” โดยประกาศ
นโยบาย “เฮลทตี้ สช.” (Healthy Sor Chor) ที่มุงโนมนำสุขภาวะมาเปนแกนกลางในการ
บริหารจัดการองคกรทุกดาน
บรรยากาศการทำงานในองคกร เนนความอบอุนใกลชิดเสมือนครอบครัว เชน
• สื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานทุกระดับเปนนิจ จัดระบบการประชุมเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับรวมกันทุก ๓ เดือน

“สช. แฟมิลี โอดี”
“สุชนรวมใจ ฝนใหไกล ไปใหถึง”
กิ จ กรรมพั ฒ นาองค ก ร หรื อ “โอดี ” (Organization
Development : OD) เปนกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะใหแก
หน ว ยงานที่ นิ ย มจั ด กั น ทั่ ว ไป ที่ สช. เองก็ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนี้ อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยได ผ นวก
เอกลักษณขององคกรที่ประกาศนโยบายเปน “องคกรแหงสุขภาวะ” หรือ “เฮลทตี้ สช.”
(Healthy Sor Chor) โดยใหมีกิจกรรมจิตอาสา เรียนรูวิถีผานมา สมาชิกองคกรเขารวม
กิจกรรมเรียนรูผานการปฏิบัติรวมกับภาคีเครือขายดานสุขภาพในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดย
กิจกรรมหลักเปนการทำงานอาสาสมัคร และเขาเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนในที่หางไกล ถึงหมูบาน
รวม ๕ ชุมชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกขสุข อันเปนการจุดประกายความมุงมั่น และ
เสริมสรางมุมมองในการทำงานเพื่อสรางสุขภาวะใหแกประชาชนไดอยางดียิ่ง
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• สรางปจจัยเสริมใหพนักงานดูแลสุขภาพ เชน การควบคุมน้ำหนักอยางตอเนื่อง
โดยจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในสำนักงาน เวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกวันทำงาน
การจัดแขงขันกีฬาภายใน เพื่อกระตุนใหมีการออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และ
ดูแลสุขภาพ
• ใหความสำคัญตอการสรางรากฐานครอบครัวใหอบอุนเขมแข็ง โดยเชิญชวน
พนักงานพาครอบครัวไปรวมกิจกรรมสงเสริมจิตอาสากับองคกรในโอกาสตางๆ
เพื่อรวมเรียนรู และซึมซับคุณคาของการมีจิตสาธารณะ อันเปนหัวใจสำคัญของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรแหงนี้
สำหรับการพัฒนาระบบงานนั้น สช. ไดมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงาน รวมถึง
นำผลการประเมินภายในมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน เพื่อใหเกิดการทำงานอยางมี
ธรรมาภิบาล

๔. การพัฒนาระบบขอมูล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในป ๒๕๕๓ สช. เริ่มตนดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยเริ่มจัดหา
ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เขารวมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหการพัฒนาระบบฯ เปนไปตามวัตถุประสงค กำหนดการที่วางไว และเปนไปตามศาสตร
ในการพัฒนาระบบฯ ทีถ่ กู ตอง ทัง้ นี้ ก็เพือ่ เปนเครือ่ งประกันความสำเร็จของโครงการไดอกี ทางหนึง่
โดยการดำเนินตามแผนแมบทฯ ฉบับนี้อยูในความดูแลอยางใกลชิดของคณะทำงานบริหาร
จัดการแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สช. ซึ่งเปนกลไกภายใน
ที่ตองการใหเกิดการมีสวนรวมจากผูบริหารและพนักงานทั้งที่มีทักษะดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แตกตางกัน และเพื่อรวมกัน
เทค
กำหนดทิศทางการพัฒนาและรวมสงเสริมการใชตอไปดวย
กำห
การดำเนินตามแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ถึงแมนวาจะเปนกาวยางแหง
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร แตก็นับวาเปนกาวยางที่คณะทำงานฯ
กา
หหวังรวมกันวาจะทำใหระบบ ICT สามารถตอบสนองการทำงานในทุก
ด า นได อ ย า งเต็ ม ที่ และทำให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาอย า ง
ตตอเนื่องยั่งยืน อีกดานหนึ่งถือวาเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สช.
ส ไปดว ย ซึ่งสอดคล องกับแนวคิ ด “ทำไป เรียนรูไป พั ฒนาไป”
ที่บุคลากร สช. คุนเคยกันเปนอยางดี
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ผลงานอื่นๆ
๑. งานพัฒนาภาคีเครือขายสุขภาพระหวางประเทศ
๒. การสื่อสารทางสังคม
๓. การจัดการความรู
๔. งานสนับสนุนการจัดสรางศูนยขอมูลดานสุขภาพ
และหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย

๑. งานพัฒนาภาคีเครือขายสุขภาพระหวางประเทศ
จากการที่ องคการอนามัยโลก ไดตั้ง คณะกรรมการดานปจจัยทางสังคมที่กำหนด
สุขภาพ (Commission on Social Determinants of Health : CSDH) ตั้งแตป ๒๕๔๘ เพื่อ
ขับเคลื่ อนเรื่องความไม เ ปน ธรรมทางสุขภาพ โดยนำกรอบความคิ ดเรื่ อง ป จจั ยทางสั งคม
ที่กำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health : SDH) ไปสูการปฏิบัติ และจัดทำ
รายงานเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ป ๒๕๕๑ การลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
ไดกลายเปนมติของสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ ๖๒ ประจำป
๒๕๕๒ สงผลใหประเทศที่เปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก นำเรื่องของปจจัยทาง
สังคมที่กำหนดสุขภาพไปบูรณาการเขากับการขับเคลื่อนงานเพื่อลดความไมเปนธรรม
ทางสุขภาพของตนอยางกวางขวาง
ประเทศไทยไดมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอการจัดทำรายงานปจจัยทาง
สังคมที่กำหนดสุขภาพอยางตอเนื่อง จนไดรับสถานะเปนประเทศพันธมิตร และ สช. ใน
ฐานะองคกรจากประเทศไทยที่รวมขบวนการปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพมาตลอด
เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และไดรับเลือกใหเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
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กำหนดกลยุทธและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเรื่องความไมเปนธรรมทางสุขภาพ โดยใชกรอบ
ความคิดเรื่องปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพในการดำเนินการ ซึ่งถือเปนการนำนโยบายระดับ
โลกมาขับเคลื่อนในระดับประเทศ โดยในป ๒๕๕๓ ไดดำเนินการในเรื่องที่สำคัญดังนี้
๑.๑ จัดตั้งเครือขาย Thai SDH โดยใชชื่อเครือขายถมชองวางทางสังคม หรือ Social
Inequity Reduction Network (SIR Net) ประกอบดวยองคกรทั้งทางดาน
สุขภาพและดานสังคมเขารวม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูและสื่อสารตอ
สังคมในเรื่องความไมเปนธรรมทางสุขภาพ และ SDH อีกทั้งขับเคลื่อนใหเกิด
นโยบายสาธารณะที่สรางความเปนธรรมทางสุขภาพ โดยมีการประชุมหารือ
อยางสม่ำเสมอ
๑.๒ เชิญ Prof. Sir Michael Marmot ประธานคณะกรรมการดานปจจัยทางสังคมที่
กำหนดสุขภาพ (CSDH) รวมกลาวปาฐกถา เรื่องความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเผยแพรแนวคิดใหมดาน
สุขภาพแกสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
๑.๓ จั ด ประชุ ม วิ ช าการเรื่ อ ง SDH Movement from the Global to the
National Levels: How to drive it dynamically ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผูแทนจากองคการอนามัยโลก ผูแทนจากเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชนระดับนานาชาติ ผูแทนจากประเทศแคนาดา และประธาน
เครือขายถมชองวางทางสังคม (SIRNet) เปนวิทยากร
๑.๔ จัดแปล และเปดตัวรายงาน “Closing the gap in a generation: Health
equity through action on the social determinants of health” ฉบับ
แปลภาษาไทย ในชื่อ “ถมชองวางทางสุขภาพในชวงชีวิตเรา” ในสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งรายงานดังกลาว ไดรับการยอมรับจากสมัชชา
อนามัยโลกวา เปนเอกสารสำคัญที่นำเสนอขอมูลเชิงประจักษ และขอเสนอแนะ
ในการลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพ รายงานฉบับนี้ไดเผยแพรใหกับหนวย
งานตางๆ ที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องความเปนธรรม
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๒. การสื่อสารทางสังคม
ในปที่ผานมา ระบบบริหารจัดการงานสื่อสารทางสังคม ของ สช. ยึดถือแนวนโยบาย
หลัก ๓ ประการ คือ
๑) การทำงานรวมกับสื่อมวลชนในฐานะภาคีกัลยาณมิตรที่ชวยกันขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
๒) สื่อสารอยางสอดประสานไปกับกระแสสังคม
๓) สนับสนุนใหเกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อเปนชองทางสื่อสารเพื่อสรางสุขภาวะ

๒.๑ การสื่อสารสูสังคมผานสื่อกระแสหลัก
ในการทำงานรวมกับสื่อมวลชนนั้น สช. ประสานความรวมมือ และสนับสนุนขอมูล
ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนง โดยใหความสำคัญตอการเชื่อมโยงสาระสำคัญของประเด็นที่เปน
เปาหมายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใหสอดรับกับกระแสความสนใจของ
สาธารณชนในแตละชวงขณะ ทัง้ กระแสเรือ่ งสุขภาพ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน
ฯลฯ เชน เรื่องของการเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ถามหา
ความเปนธรรมดานสุขภาพใหคนไทยไรสถานะ การประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย ปญหาแรงงานนอกระบบ
และการปฎิรูปประเทศไทยวาดวยการถมชองวาง ลดความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ โดยคำนึงถึงวิธีการ
นำเสนอขอมูลใหแกสื่อมวลชนอยางเหมาะสมกับสถานการณ เชน การสงขาวเผยแพร การจัด
แถลงขาว การจัดใหสื่อมวลชนไดสัมผัสสถานการณในพื้นที่กรณีศึกษา ฯลฯ
จากวิ ธีการทำงานดั ง กล า ว ในป ๒๕๕๓ สื่อมวลชนไทยได ใหความสนใจเผยแพร
ขาวสารที่ สช. เผยแพรเนื้อหามากกวา ๒๐๐ ชิ้น
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๒.๒ การเผยแพรเนื้อหาผานสื่อเฉพาะ
สช. ไดผลิตสื่อโดยองคกรเองหลากหลายประเภท เพื่อเปนสื่อตนทาง ในการนำเสนอ
เนื้อหาที่มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหแกภาคีพันธมิตร
รวมทั้งสื่อมวลชน ไดศึกษา ทำความเขาใจ และเปนขอมูลปฐมภูมิสำหรับเผยแพรสูเครือขาย
ผูปฏิบัติงาน นักวิชาการ และสาธารณชนไดตอไป

©¶Å¬¢¯²

เว็บไซต www.nationalhealth.or.th
นำเสนอขอมูล ความเคลื่อนไหว
และขาวสาร ที่เกี่ยวของกับ สช.
และการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ

©¶Å¬½±¯³

จดหมายขาว “สานพลัง
ปฏิรูประบบสุขภาพ”
รายเดือน เปนจดหมาย
ขาวขององคกร เผยแพร
แกนักวิชาการ เชี่ยวชาญ
และองคกร ที่ทำงาน
เกี่ยวของกับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพรวมกับ
สช.

จดหมายขาว “มองให
ชิด” นำเสนอขอมูลเชิง
วิชาการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาราง
พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหาย
ทางการแพทย พ.ศ. ....
ใหเปนกฎหมายเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคคลากรทางการแพทย
และผูปวยกลุมเปาหมาย
เผยแพรแก ภาคีของ
สช.

ไดแก หนังสือ และ ดีวีดีสารคดี เผยแพรสาระ
สำคัญ แนวคิด และกรณีตัวอยางที่ดี
สูสังคม
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๒.๓ สนับสนุนใหเกิดพื้นที่สื่อสารเพื่อสรางสุขภาวะ
ใน หมวดที่ ๑๐ ขอ ๙๑ ๙๓ และ ๙๔ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กลาวถึงเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ สรุปสาระสำคัญไดวา
“ใหรัฐพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพและกลไกการนำขอมูลดานสุขภาพ ไปสู
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะและการเฝ า ระวั ง เพื่ อ ป อ งกั น และควบคุ ม โรคและป จ จั ย
ที่ คุ ก คามสุ ข ภาพ ให รั ฐ สนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคสวนอื่นๆ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกำกับดูแล เพื่อใหเกิด
การเผยแพรและการสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนการใชขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่เหมาะสม
และสนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสารดานสุขภาพ”
จากหลักการดังกลาว ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ อันเปนชวงเวลาแหงการจัดประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ สช. ไดเริ่มตนดำเนินงาน สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพ
แหงชาติ หรือ “เฮลธ สเตชัน่ ” อันเปนพืน้ ทีส่ าธารณะบนหนาเว็บไซต www.healthstation.in.th
ที่เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง วิดีทัศน ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
สุขภาวะ ทั้งที่เปนการบันทึกจากกิจกรรมตางๆ และที่ผลิตเปนรายการขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมี
ที่มาจากเครือขายภาคีสุขภาวะ และ สช. ในสัดสวนประมาณ ๖๐:๔๐
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ครัง้ แรกของไทย “healthstation”
เปดฉากสถานีสื่อ
เพื่อสุขภาวะแหงชาติ
ด ว ยตระหนั ก ว า สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต เป น สื่ อ
ททางเลื อ กที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เข า ถึ ง ได ทุ ก เวลา จาก
ททุกหนแหง และไดรับความนิยมมากขึ้นเปนลำดับจึง
พัฒนา “สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ” ขึ้นในป ๒๕๕๑ โดยออกอากาศทาง
www.healthstation.in.th เปนสถานีวิทยุและโทรทัศนที่มีศักยภาพในการเปนพื้นที่สาธารณะ
ที่เปนที่พึ่งดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาวะใหกับประชาชนได นำเสนอสาระที่เกี่ยวกับการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และสาระสุขภาพในหลากหลายแงมุม โดยยึดหลักการ
เปนพื้นที่สาธารณะที่ทุกฝายสามารถเขารวมใช รวมเปนเจาของ
ในป ๒๕๕๓ สถานีวิทยุและโทรทัศนสขุ ภาพแหงชาติ ใหบริการขอมูลขาวสารผานการ
บันทึกภาพและเสียงการประชุมสำคัญตางๆ ภาพถาย การสัมภาษณบุคคลที่นาสนใจ รายงาน
พิเศษ การถายทอดสดการแถลงขาว ที่สำคัญอาทิ การแถลงขาวเปดตัวโรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยจังหวัดสกลนคร การแถลงขาว “จับหัวใจ ๗ แผนปฏิบัติการ เคลื่อนยุทธศาสตรเขาถึง
ยาถวนหนา” เวทีสาธารณะ “การแกไขผลกระทบดานสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่มาบตาพุดและ จังหวัดระยอง” การถายทอดสดเหตุการณสำคัญตางๆ อาทิ การประชุม
คสช. การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผูเขาชมเว็บไซดกวา
๑,๒๐๐,๐๐๐ ครั้ง และยังมีสื่อมวลชนนำขอมูลจากสถานีฯ ไปใชในการสื่อสารสูสาธารณชนใน
วงกวางดวย
นอกจากนี้ เพื่อเปดพื้นที่ใหเครือขายรวมเปนเจาของ สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพ
แหงชาติจึงเปดรับสมัครสมาชิกสถานีฯ และประสานไปยังเครือขายตางๆ เพื่อนำผลงานมาออก
อากาศ มีเครือขายใหความสนใจนำผลงานมาออกอากาศโดยมีเนื้อหาสาระที่เปนของเครือขาย
สูงถึงกวา รอยละ ๗๐ ในผังรายการของสถานีฯ มีการเชื่อมโยงกับเครือขายที่สนใจ เชน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มูลนิธิสยามกัมมาจล เปนตน อีกทั้งยังริเริ่ม
โครงการ “รวมผลิตรายการกับเครือขาย” เชน เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเปนแหลงสรางคนรุนใหมเพื่อเขารวมเสนทางการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยจัดโครงการในการรับนักศึกษาฝกงาน เพื่อเปดโอกาส
ใหนักศึกษาในแขนงวิชานิเทศศาสตร ไดมีแหลงฝกงานในสาขานี้ พรอมกับเปด “เวที” ให
นักศึกษาผลิตผลงานมาออกอากาศอีกดวย
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๓. การจัดการความรู
การจัดการความรู เปนหนึ่งในยุทธศาสตรสำคัญในการดำเนินงานของ สช. ในฐานะที่
เปนเครื่องมือพัฒนาบุคลากรและเครือขาย พัฒนางาน และพัฒนาองคกรไปพรอมๆ กัน จึงนับ
เปนองคประกอบที่สำคัญในกระบวนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวม ใหเกิดพัฒนาการและมีการขยายผลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยมี “งานจัดการความรู”
ภายใตสำนักพัฒนาระบบสนับสนุน เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุน กระตุน อำนวยความ
สะดวกใหเกิดการจัดการความรูขึ้นภายในองคกรและในเครือขายภาคีที่เกี่ยวของ
ในป ๒๕๕๓ สช. ไดมีการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย ทั้งการ
จัดการความรูภายในองคกร และการจัดการความรูในกลุมเครือขายภาคีตางๆ ซึ่งสวนใหญจะ
เนนใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียนจากกรณี
ศึกษาในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการถายทอดและตอยอดความรูจากประสบการณจริง และเกิดการเผย
แพรองคความรูใหกวางขวางยิ่งๆ ๆ ขึ้นไป
สรุปผลการดำเนินการจัดการความรูในป ๒๕๕๓ ที่สำคัญ ดังนี้

๓.๑ การจัดการความรูภายในองคกร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน การถอด
บทเรียนจากประสบการณการทำงานของบุคลากร เพื่อการพัฒนาสูการเปนมือ
อาชีพ ในหัวขอตางๆ เชน การเตรียมการจัดประชุมอยางมืออาชีพ และการเตรียม
ไปทำงานในพื้ น ที่ อ ย า งมื อ อาชี พ การทำงานอย า งไรให มี ค วามสุ ข การเป น
เลขานุการมืออาชีพ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอ
ตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ ใหกับบุคลากร เชน การบริหารองคกรแนวใหม
การวิเคราะหตนเอง การวิเคราะหเครือขาย เปนตน ซึ่งจัดเปนประจำในการ
ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๒) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร (OD)
๓) จัดกิจกรรมสรุปการเรียนรูกอนการปฏิบัติงาน (Before Action Review: BAR)
และการสรุปการเรียนรูหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) จน
กลายเปนวัฒนธรรมขององคกร
๔) สนับสนุนการออกแบบการจัดประชุม สัมนาตางๆ ใหมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผสมผสานไปดวยเสมอ เชน การประชุมเครือขายกระทรวงสาธารณสุข
(สธ. : สช. ใบไมตนเดียวกัน) การจัดเวทีรับฟงความเห็นตอรางมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตน

๓.๒ สนับสนุนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย
๑) สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายขอมูลระบบ
สุขภาพ (THINK RETREAT)
๒) สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับโครงการเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพ
ผูนำการสรางสุขภาวะแนวใหม (คสน.)
๓) สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับโครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกวา (Life’s
Better)
๔) การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับพันธกิจสำคัญๆ ของ สช. ใหกับ
คสช. และ คจสช. อยางตอเนื่อง
๕) จัดประชุมวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีองคกร
เจาภาพที่รวมจัดประชุมวิชาการจำนวน ๗ หัวขอ นอกจากนี้ยังไดสรางรูปแบบ
ใหมของการจัดกิจกรรมวิชาการในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในรูปแบบกิจกรรม
สรางเสริมศักยภาพเครือขาย จำนวน ๖ หัวขอ
๖) ใหคำปรึกษาและสนับสนุนการใชแนวคิดและเทคนิคการจัดการความรูไปประยุกต
ใชการจัดประชุม การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ

๓.๓ การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานตามพันธกิจหลักขององคกร
๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
- จัดเวที “เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติ : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่”
โดยการถ า ยทอดองค ค วามรู จ ากประสบการณ จ ริ ง ของพื้ น ที่ ก รณี ตั ว อย า ง
๒ แหง คือ ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล และธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน
กลุมเปาหมายที่เขารวมเรียนรูมีทั้งผูกำหนดนโยบายทองถิ่น และแกนเครือขาย
สมัชชาสุขภาพ รวม ๓ ครั้ง
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- การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ในประเด็นตางๆ เชน
หมวดที่ ๔ การสรางเสริมสุขภาพ : ความมั่นคงดานอาหาร หมวดที่ ๕ การ
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคและป จ จั ย ที่ คุ ก คามสุ ข ภาพ : บทบาทพื้ น ที่ ใ นการ
จัดการโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม หมวดที่ ๑๑ การสรางและพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุข : กระบวนการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทย เปนตน
- ผลิตสื่อเผยแพรชุดความรูเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพ (เชน วีดิทัศนธรรมนูญ
สุขภาพชะแล ๒ เรื่อง และสนับสนุนใหพื้นที่ผลิตเอง ๑ เรื่อง ไดแก ธรรมนูญ
สุขภาพอำเภอสูงเมน หนังสือรูจักและเขาใจธรรมนูญฯ (ฉบับการตูน) คูมือการ
นำธรรมนูญฯไปใชประโยชนฯ เรื่องเลาจากชะแล สธ.-สช. ใบไมตนเดียวกัน
เปนตน)
รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๒) สมัชชาสุขภาพ
- สนับสนุนการถอดบทเรียนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ ๔ แหง (จัดโดยโดยศูนย
ฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ นครสวรรค)
- สนับสนุนการถอดบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยกลไกสมัชชาสุขภาพระดับภาค
(ภาคอีสาน - ภาคใต)
- จัดทำแนวทาง (guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
- จัดกระบวนการถอดบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
- ผลิตสื่อเผยแพรชุดความรูเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพ เชน วีดิทัศนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วีดิทัศน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หนังสือ “ผลิดอกออกผล ๒” นำเสนอเรื่องเลาสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ตางๆ เปนตน
๓) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ)
- สนับสนุนการจัดทำกรณีศึกษาเอชไอเอ รวม ๕ กรณี
- จัดการเสวนาในรูปแบบ “สุนทรียเสวนา” กับผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
ทำเอชไอเอตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- สนับสนุนการจัดเวทีฝกอบรมการทำเอชไอเอโดยชุมชน และสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารเผย
แพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน
- จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การจัดเวทีกิจกรรมเวทีรับฟง
ความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping)
- จัดทำรายงานการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาแมน้ำโขง
เพื่ อ พั ฒ นากรอบการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ
ขามพรมแดน
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๔ งานสนับสนุนการจัดสรางศูนยขอมูลดานสุขภาพ
และ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย
๔.๑ การจัดสรางศูนยขอมูลดานสุขภาพ
ตามที่ สช. สถาบันรับรองคุณสภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะยายไปยังอาคารใหมทอี่ ยูใ นบริเวณใกลเคียงอาคารปจจุบนั ในการนี้
สช. รวมกับองคกรดังกลาวรวมกันเตรียมการสรางศูนยเรียนรูและพัฒนาฐานขอมูลสื่อที่จัดเก็บ
เพื่อเปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนรูทุกรูปแบบที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานทั้ง ๓ แหง
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและใช ป ระโยชน ร ว มกั น เพื่ อ เป น การประหยั ด ทรั พ ยากร และทำให ไ ด
ศูนยขอมูลที่เปนแหลงรวบรวมสื่อที่มีคุณคา ที่องคกรทั้ง ๓ จะไดรวบรวมไวนำมาอยูในที่
เดียวกัน

๔.๒ โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย
ในป ๒๕๕๓ หอจดหมายเหตุฯ ได เ ปดใหบริก ารแกประชาชนที่ สนใจ ตั้ งแต วั นที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในฐานะแหลงสืบคนขอมูลประวัติศาสตรเกี่ยวกับระบบสุขภาพไทย
ณ สถาบั น บำราศนราดู ร หรื อ สามารถสื บ ค น ข อ มู ล ได ผ า น เว็ บ ไซต www.nham.or.th
ในสวนของพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย อยูในขั้นตอนออกแบบเนื้อหา วัสดุสำหรับจัดแสดง
และหลักฐานประวั ติร ะบบสุข ภาพไทย และได ประกาศเชิ ญชวนประชาชนรว มนำเอกสาร
ภาพเหตุการณ-บุคคล วัตถุทางประวัตศิ าสตร และความทรงจำทีท่ รงคุณคาเกีย่ วกับระบบสุขภาพ
ไทย มารวบรวมไวที่นี่ เพื่อเก็บรักษาใหชนรุนหลังไดเรียนรูสืบไป โดยมีกำหนดแลวเสร็จใน
ป ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ • นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร • นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร • นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
• นางพลินี เสริมสินสิริ • นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ • นางสาวศิริธร อรไชย • นางสาวสิระกาญจน มโนทัศนันท
• นางสาวเพ็ญทิพย ธนวิจิตร • นางสาวกรกนก ตันตระกูล • นางสาวชญาดา ฟกนวม • นางสาวถิราพร พวงโพธิ์
• นางจุ ไรรั ต น โตคำงาม • นางนิ ร ชา อั ศ วธี ร ากุ ล • นายสุ ร ศั ก ดิ์ บุ ญ เที ย น • นางอรพรรณ ศรี สุ ข วั ฒ นา
• นางสาวฐิตพิ ร คหัฏฐา • นางสาวสมพร เพ็งค่ำ • นางสาวสุนยี  สุขสวาง • นายอนุศกั ดิ์ สุภาพร • นายจารึก ไชยรักษ
• นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต • นางสาวกชพร นิลปกษ • นางสาวชลาลัย จันทวดี • นางสาวณนุต มธุรพจน
• นางสาวนาตยา แทนนิล • นายชัชวาลย สำเภาเจริญ • นางสาวนวินดา จัดหงษา • นางสาวอรนิต อรไชย
• นายสุรชัย กลั่นวารี • นางสาวเขมวดี ขนาบแกว • นางสาวศิริเพ็ญ กองแกวรัศมี • นายภาคย สมาหาร
• นายนิ ติ ธ ร ธนธั ญ ญา • นายธนิ ษ ฐ สุ ค นธนิ ก ร • นายธี ร เชษฐ วุ ฒิ คุ ณ • นางสาวฐานิ ต มี ส มวั ฒ น
• นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป • นางสาวปรางทิพย เนตรนอย • นางวิลยั รัตน จัน่ เพิง้ • นางสาวสุนนั ทา ปนะทาโน
• นายภั ค คพงศ วงศ ค ำ • นางสาวขนิ ษ ฐา แซ เ อี้ ย ว • นางสาวฐนิ ต า สุ ว รรณกิ ต ติ • นายจิ ร ศั ก ดิ์ วิ ชั ย กุ ล
• นางสาวธัญญาภรณ บุญแสน • นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง • นางสาวนิลวรรณ ทุนคุมทอง • นางสาวสุวิมล มีแสง
• นายเตชิต ชาวบางพรหม • นายเรวัตร การธนะศาษฐ • นางอำพร วงคอาย • นางสาวผุสดี อำนวยชัย
• นางสาว ชลนภา อนุกูล • นางสาวสริญญา กิตติเจริญกานต
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คำประกาศวัฒนธรรมองคกร
Healthy Sor Chor... เฮลทตี้ สช.
เราจะรวม ทำงาน อยางเปนสุข
พรอมสนุก เปนทีม อยางสรางสรรค
ระบบงาน ยืดหยุน สัมพันธกัน
พรอมมุงมั่น ใฝเรียนรู คูความดี
“สานพลัง สรางสุขภาวะ”
ดวยนัยยะ มืออาชีพ สมศักดิ์ศรี
เพื่อสังคม ศานติสุข พูนทวี
พรอมเต็มที่ เติมหัวใจ ใหสังคม
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ผลการดำเนินงาน

๑.๑ เปนเจาภาพรวมกับเครือขายตางๆ จัดเวทีเติมหัวใจใหสังคม
- มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
- เสถียรธรรมสถาน วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ “ภาวนากับความรัก : จากปฏิสนธิจิต
จนคืนชีวิตสูธรรมชาติ”
- การประชุม HA Forum ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ “เยียวยาดวยหัวใจ: ในขณะมีชีวิตและอยูใน
วาระสุดทายของชีวิต”
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดเวที “มอ.เติมหัวใจใหสังคม” วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
- อยูระหวางเจรจากับมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขยายกิจกรรม “มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให
สังคม”

๑.๑ มีการจัดเวทีเติมหัวใจใหสังคม และมีเริ่องราวดีดีเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ รอยละ ๖๘
๑) มีพื้นที่ดำเนินงาน
โครงการ ยุทธศาสตร
เมืองไทยหัวใจมนุษย
ขยายขึ้นจากป ๒๕๕๒
ในทุกระดับ
๒) สถานบริการของรัฐมี ๒.๑ อยูในระหวางการยกรางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรองรับการใชสิทธิฯ
แนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงานรองรับการ
ใชสิทธิตามมาตรา ๑๒

ตัวชี้วัด

๑) พื้นที่ดำเนินงานรวม
๑.๑ โครงการ
กับมหาวิทยาลัย
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
การสรางสังคม
สุขภาวะที่มีหัวใจ
ของความเปนมนุษย

๑. แผนงาน
พัฒนาสุขภาวะ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
รอยละ ๑๐๐
มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจ
มนุษยขยายเพิ่มขึ้นทั้งใน
มหาวิทยาลัยและพื้นที่
ดำเนินงานสาธารณะ
และมีเรื่องราวดีดีในธนาคารฯ
เพิ่มขึ้น รอยละ ๖๘

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานผลการดำเนินงานของ สช. ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
๑.๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหมดำเนินโครงการยุทธศาสตรเมืองไทยหัวใจมนุษยในการสรางเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ
- จัดเสวนา “นโยบายขยายพันธเมล็ดพันธุแหงความดี” วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมกับ
๗ มหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับชุมชนมะขามปอม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เพื่อสืบสานปณิธานของสถาบันการศึกษาในแงมุมของ “ความรูคูคุณธรรม” และมหาวิทยาลัย
“ไมไดแยกตัวจากชุมชน”
- กำหนดนโยบายใหมีกิจกรรมดานจิตอาสาของมหาวิทยาลัย และมีการผลักดันเรื่อง
มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม เขาเปนคุณลักษณะหนึ่งในการดำเนินงานของเครือขายบัณฑิต
อุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
- จัดกิจกรรมตอเนื่องเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย มหาวิทยาลัยอีก ๙ แหง ใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามเรื่องการคนหาเรื่องราวดีดี
จากทุกสถาบัน และเตรียมการจัดเวทีเผยแพรเรื่องราวดีดีในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
เติมหัวใจใหสังคม
- ดำเนินการเชื่อมกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ.
ทำใหมีการจัดเวทีเติมหัวใจใหสังคมรวมกัน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- จัดกิจกรรมเติมหัวใจใหสังคม รวมกับเครือขายศิลปวัฒนธรรมและเครือขายชุมชน
ที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม
๑.๓ พื้นที่ดำเนินงานผานชองทางการสื่อสารทางสังคม
- พัฒนาชองทางการสื่อสารทางสังคมรวมกับทีวีไทย โดยมีการประชุมเมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๓ เพื่อเตรียมความพรอมดานเนื้อหาและการออกอากาศรายการ “ใจเติมใจ”
- ออกอากาศรายการทีวี “ใจเติมใจ” ทุกวันศุกร เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน
ทีวีไทย เริ่มตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งของการสื่อสารเรื่องราวดีดี
ในวงกวาง นอกเหนือจากทางรายการวิทยุ “เติมหัวใจใหสังคม” และสื่อสิ่งพิมพ เชน วารสาร
ครอบครัวพอเพียงและวารสารหมอชาวบาน

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๑.๒ โครงการสง
เสริมการใชสิทธิ
และหนาที่ดาน
สุขภาพ

แผนงาน/โครงการ

๒.๑ พัฒนาเว็บไซต www.deedee.in.th โดยเพิ่มเมนูสำหรับการใชงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงคจากเดิมที่เปนไปเพื่อการคนหาเรื่องราวดีดี แตปรับใหกวางขึ้นทั้งดานการเปนพื้นที่
สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรูเรื่องราวดีดีระหวางเครือขาย การแจงขาวสารที่จะเกิดประโยชนตอ
การดำเนินนโยบายสาธารณะของแตละเครือขาย
๒.๒ ขณะนี้มีเรื่องราวดีดี จำนวน ๑,๓๐๐ เรื่อง โดยเปนเรื่องจาก ป ๒๕๕๒ จำนวน ๗๑๖ เรื่อง และ
เปนเรื่องในป ๒๕๕๓ จำนวน ๔๘๔ เรื่อง (เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๘)
๒.๓ จัดทำวิดีทัศนเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ทางทีวีไทย ทุกวันศุกร เวลา ๘.๓๐ ๙.๐๐ น. โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓

- พัฒนาชองทางการสื่อสารสังคม ติดตามผลการดำเนินงานรายการทีวี และบริหารเครือขาย
โดยจะเปดโอกาสใหผูชมรายการทีวีสามารถเขารวมโครงการทัวร “ใจเติมใจ” และเวที “เติม
หัวใจใหสังคม”

ผลการดำเนินงาน

๑) หนวยบริการของรัฐมี ๑.๑ ผลักดันรางกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒
แนวปฏิบัติในการ
- ชี้แจงรางกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะนี้ผานการพิจารณา
ดำเนินงานรองรับการ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใชสิทธิตามมาตรา
๑.๒ ยกรางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรองรับการใชสิทธิตามมาตรา ๑๒
๑๒
- อยูในระหวางการยกรางแนวปฏิบัติฯ โดยมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ
สงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน ในการราง
แนวปฏิบัติโดยใชแนวปฏิบัติของศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โรงพยาบาลศิริราช และแนวปฏิบัติของแพทยสมาคมแหงแอฟริกาใต
เปนพื้นฐานในการรางแนวปฏิบัติ
- วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางกรอบการรางแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง มาตรา ๑๒

๒) มีจำนวนเรื่องราวดีดี
ในธนาคารเรื่องราวดี
ดีแหงชาติเพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๐

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๘๐
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯได
วางกรอบและมอบหมายให
คณะทำงานดำเนินการยกราง
โดยมีการประชุมอยางตอเนื่อง
และไดเครือขาย Palliative
Care รวมขับเคลื่อนสังคม

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตอเนื่องในการรางแนวการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา ๑๒
- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตอเนื่องในการราง
แนวการปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา ๑๒
- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตอเนื่องในการราง
แนวการปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา ๑๒
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกลาว จะมีผลใชบังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแลวเปนเวลา
๒๑๐ วัน
๑.๓ เผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับมาตรา ๑๒
- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เชื่อมโยงการทำงานกับสื่อมวลชนสำหรับมาตรา ๑๒ และจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ที่วัดคำประมง
- วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา
“เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Medical Record) ประโยชน การจัดการ
ความเสี่ยง และประเด็นกฎหมาย”
- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เผยแพรประเด็นของมาตรา ๑๒ ในการประชุมวิชาการของชมรม
แพทยเขต ๔ และ ๕ ประจำป ๒๕๕๓ ในหัวขอ Living Will สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระ
สุดทายของชีวติ : กฎหมายและการปฏิบตั ิ ทีโ่ รงแรมฮอลิเดย อินนรสี อรท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เผยแพรแนวคิดของมาตรา ๑๒ และหารือเบื้องตนเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดประชุมนานาชาติของเครือขาย Palliative Care พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม
กลุมสามพราน
- พฤษภาคม ๒๕๕๓ เผยแพรเนื้อหาสิทธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเขารวมประชุมประกอบดวยนายกแพทยสมาคม
ผูบริหารของโรงพยาบาลศิริราช แพทย พยาบาลและนักกฎหมาย
- วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ จัด Palliative Day Care เพื่อเผยแพรเนื้อหาของมาตรา ๑๒
ในหัวขอ “อยูอยางมีความหมาย ตายอยางมีศักดิ์ศรี” ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ

๓) ไดเครือขายในการ
ทำงานขับเคลื่อน
สังคมและผลักดัน
ระดับนโยบายเกี่ยว
กับสิทธิและหนาที่
ดานสุขภาพ

๒) ไดชุดความรูที่
สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได

ตัวชี้วัด

๓.๑ ผลการดำเนินการดานเครือขาย
- วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล จัดงาน Palliative Care day
และมีการบรรยายงานตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ
- วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รวมจัดงานกับเครือขาย Palliative Care ที่คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหัวขอ “Palliative Care for medical teacher”
- วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดเสวนา “มาตรา ๑๒” ที่โรงแรม The Twin Tower
- วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จัดเสวนา “การปฏิเสธการรักษาของผูปวยระยะสุดทาย: มุม
มองทางพระพุทธศาสนา แพทยและกฎหมาย” ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมกับเครือขายจากองคกรศาสนา จัดเสวนา “มาตรา ๑๒”
ที่วัดศรีสุดา มีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาปริญญาโทและเอก ทั้งสงฆและฆราวาส
- วันที่ ๑๙ มกราคม ๕๓ เสวนา “มาตรา ๗” และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสรางความชัดเจน
และผลักดันใหเกิดแนวปฏิบัติในสถานพยาบาลที่สอดคลองกับระบบการรับรองคุณภาพ
สถานบริการ

ไดชุดความรูมาตรา ๑๒

- วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เผยแพรเรื่องของมาตรา ๑๒ ผานการบรรยายในหัวขอ
“End of Life Care in ER” ในกลุมเครือขาย Palliative Care
- วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาการชันสูตรพลิกศพและการ
ผาศพตามกฎหมายไทย” มีการจัดรวมกันระหวาง สช. สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงาน
อัยการสูงสุด และศูนยกฎหมายฯ ซึ่งในการสัมมนาดังกลาวมีหัวขอที่เกี่ยวของกับมาตรา ๑๒
“ขอไปเสียชีวิตที่บานกับหนังสือแสดงเจตนาลวงหนา อยาใหการรักษาเพียงเพื่อยืดการตาย”

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๒. แผนงาน
พัฒนานโยบาย
สาธารณะและ
ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพ
แหงชาติ

แผนงาน/โครงการ
- เชิญเครือขาย โรงพยาบาลองคกรศาสนา และ เครือขาย Palliative Care รวมงาน
“เติมหัวใจใหสังคม” ที่เสถียรธรรมสถาน เพื่อเชื่อมโยงการทำงานตอในสวนของการจัดทำ
และการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของมาตรา ๑๒
- พัฒนาเว็บไซต www.thailivingwill.in.th

ผลการดำเนินงาน

๓) รายงานสถานการณ
สุขภาพ อยางนอย
๒ เรื่อง

๓.๑ ไดรายงานสถานการณสุขภาพแลว ๕ เรื่อง

๒) ขอเสนอเชิงนโยบาย ๒.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติรบั ทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดำเนินการในสวนที่
ที่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวของกับมติตอไป
เห็นชอบ ๓ เรื่อง
๒.๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบาย
จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕ ประเด็น และขอเสนอเชิงนโยบาย
จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำนวน ๑ ประเด็น

๑) แผนพัฒนาการ
๑.๑ ประสานการทำงานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เศรษฐกิจและสังคม
(สศช.) ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดย
แหงชาติ แผนสุขภาพ
กระบวนการจัดทำแผนจะแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๔
แหงชาติ แผนปฏิบัติ ๑.๒ ประสานการทำงานกับผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานหลักดานสุขภาพ ใน
ราชการ นำธรรมนูญ
กระบวนการจัดทำแผนสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ และแผนปฏิบัติราชการ
ไปใชเปนกรอบและ
แนวทางในการ
กำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรการ
ดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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ผลการดำเนินงาน
๑.๑ มีการจัดทำยุทธศาสตรผลักดันธรรมนูญไปสูการปฏิบัติโดย
- ประสาน สศช. ในการใชธรรมนูญเปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีการ
หารือกับรองเลขาธิการ สศช. แลว และสนับสนุนแกนสมัชชาสุขภาพเขารวมในเวทีรับฟงขอมูล
ความเห็นของ สศช. ในระดับหมูบาน และระดับภาค
- ประธาน คสช. ลงนามในขอเสนอประเด็นสุขภาพ จำนวน ๕ ขอเสนอ ที่ คสช. เห็นชอบและ
สงใหประธานคณะกรรมการ สศช. เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
- เลขาธิการ คสช. เสนอความเห็นตอที่ประชุม ในการรับฟงความเห็นระดับประเทศเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
- ประสานกระทรวงสาธารณสุขในการใชธรรมนูญเปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนสุขภาพแหงชาติ
และแผนปฏิบัติราชการ และมีการจัดประชุม “สธ.-สช. ใบไมตนเดียวกัน”
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
- เขารวมประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ ประจำป ๒๕๕๔ เพื่อถายทอดนโยบายของ
สธ. สูหัวหนากลุมยุทธศาสตรจังหวัดจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดย สช.
ไดประสานความรวมมือกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (สนย.)
อยางใกลชิดตั้งแต ขั้นเตรียมการ ทำใหมีการสงสัญญาณใหนำธรรมนูญไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดทำแผน
- ประชุมหารือกับ สนย. เพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพ ฉบับที่ ๑๑ ของกระทรวง
สาธาณสุข เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
๑.๒ ประชุมประสานแผนและทำความเขาใจกับหนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข
- กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
- กรมควบคุมโรค
๑.๓ ประชุมทำความเขาใจกับ สำนักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑.๔ ประชุมทำความเขาใจกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
๑.๕ ประชุมทำความเขาใจกับคณะกรรมการแพทยสภา
๑.๖ ประชุมทำความเขาใจกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑.๗ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญฯ

ตัวชี้วัด
๑) มีการใชธรรมนูญฯ
ไปเปนกรอบหนึ่งใน
การจัดทำแผนระดับ
ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ

๒.๑ โครงการ
สนับสนุนการจัด
ทำและขับเคลื่อน
ธรรมนูญระบบ
สุขภาพแหงชาติ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
มีการนำสาระสำคัญของ
ธรรมนูญฯ ไปในการจัดทำ
แผนของกระทรวงสาธารณสุข
เกิดธรรมนูญฯ ระดับพื้นที่แลว
๒ ฉบับ มีนโยบายสาธารณะ
ที่มีการอางอิงสาระธรรมนูญฯ
๙ นโยบาย

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

๒) มีกระบวนการจัดทำ
ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่

ตัวชี้วัด

๒.๑ การจัดทำธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่
(๑) ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไดแก
- ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล จังหวัดสงขลา (พฤษภาคม ๒๕๕๒)
- ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร (ธันวาคม ๒๕๕๒)
(๒) ใหการสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญใน ๕ พื้นที่ ดังนี้
- องคการบริหารสวนตำบลแมถอด จังหวัดลำปาง
- องคการบริหารสวนตำบลริมปง จังหวัดลำพูน
- องคการบริหารสวนตำบลเหมืองหมอ จังหวัดแพร
- เทศบาลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
- ลุมน้ำภูมี จังหวัดสงขลา
(๓) ใหการสนับสนุน
- โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการสรางและใชธรรมนูญสุขภาพระดับทองถิ่นภาคเหนือ
ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โดยศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ
นครสวรรค (เปนพี่เลี้ยงการจัดทำธรรมนูญฯ ใน ๔ พื้นที่ตามขอ (๒))
- โครงการเตรียมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ โดยเครือขาย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ
- โครงการการจัดทำธรรมนูญสุขภาพลุมน้ำ โดยเครือขายสุขภาพสงขลา
(๔) จัดใหมีการศึกษาดูงานธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ แกภาคีเครือขาย
- ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน จังหวัดแพร วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
- ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
๒.๒ เชื่อมประสานใหธรรมนูญฯ เปนกรอบ ทิศทางในแผนพัฒนาทองถิ่น/ชุมชน

๑.๗ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญฯ
- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
- อยูระหวางการพัฒนาโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”
- อยูระหวางทบทวน กำหนดโจทยวิจัยเชิงระบบ ภายใตกรอบธรรมนูญฯและกรอบพันธกิจของ
หนวยงานใชประโยชนงานวิจัย (ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓)

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ
๓) เกิดนโยบาย
สาธารณะที่มีการ
อางอิงจากสาระ
ธรรมนูญฯ

ตัวชี้วัด
๓.๑ มีการใชธรรมนูญฯ อางอิงในการพัฒนานโยบายสาธารณะเปนมติในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
(๑) มติ ๓ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ของประชาชน : อางอิงหมวด ๖ ของธรรมนูญฯ
(๒) มติ ๖ โรคติดตออุบัติใหม : อางอิงหมวด ๕ ของธรรมนูญฯ
(๓) มติ ๗ การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกใหเปน
ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน : อางอิงหมวด ๗
ของธรรมนูญฯ มีการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ
จังหวัดสกลนคร
๓.๒ ใชธรรมนูญฯ อางอิงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(๑) แผนงานพัฒนาและวิจัยระบบการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม มีการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อสังเคราะหบทเรียนการจัดการโรคติดตอในพื้นที่กรณีประสบการณไขหวัด
ใหญ H1N1 : อางอิงหมวด ๕ ของธรรมนูญฯ
(๒) แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ๓ ระบบประกันสุขภาพ โดยเสนอจัดตั้ง
กรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง: อางอิงหมวด ๑๒ ของธรรมนูญฯ
(๓) การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ : อางอิงหมวด ๙
ของธรรมนูญฯ
(๔) การดำเนินงานของคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ในประเด็น แผนแมบท
กำลังคนดานสุขภาพภาคอีสาน และการพิจารณาหลักสูตรแพทยนานาชาติ : อางอิงหมวด ๑๑
ของธรรมนูญฯ
(๕) ระบบบริการสุขภาพของคนไรสถานะ : อางอิงหมวด ๓ ของธรรมนูญฯ
(๖) การพัฒนาโครงรางงานวิจัยระบบสุขภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนเปาหมายชุมชน

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ
๔.๑ เอกสาร/หนังสือชุดความรู
- รูจักและเขาใจธรรมนูญฯ(ฉบับการตูน)
- คูมือการนำธรรมนูญฯไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คูมือการนำธรรมนูญฯไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน
- ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
- เรื่องเลาจากชะแล
- สธ.-สช. ใบไมตนเดียวกัน
- ฝาวิกฤต “ความเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ”
- ประชาเสวนากับการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ
- บทเรียนความสำเร็จการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ

๔) ไดชุดความรูเพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญฯ

๕) มีผลการสื่อสารสาระ ๕.๑ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรสื่อสารสาระธรรมนูญฯ สูสังคม และมีผลงานตามแผนฯ ดังนี้
ธรรมนูญฯ สูสังคม
(๑) การจัดทำสื่อเผยแพรธรรมนูญฯ ในรูปแบบ VCD ไดแก
- ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ ๓ ระดับ (ภาษาไทยและอังกฤษ)
- ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
- ลดความเหลื่อมล้ำสามระบบหลักประกันสุขภาพ
- จุดประกายแผนแมบทกำลังคนภาคอีสาน
- ปกหมุด รพ.การแพทยแผนไทยสกลนคร
- ธรรมนูญสุขภาพ อำเภอสูงเมน
(๒) การผลิตเอกสาร/สิ่งพิมพ :
- พิมพ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เลม
- พิมพธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เลม
- จัดทำเอกสารทำความเขาใจธรรมนูญฯ และ Mind Map วิเคราะหสาระธรรมนูญฯ
โดยเผยแพรทางเว็บไซต และพิมพเผยแพรตามความตองการของกลุมเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๒.๒ โครงการ
พัฒนากลไกและ
กระบวนการ
พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อ
สุขภาพ

แผนงาน/โครงการ
(๓) จัดทำชุดนิทรรศการและจัดนิทรรศการเผยแพรสาระธรรมนูญฯ
- หมวด ๙ ในการประชุมวิชาการขอมูลขาวสารแหงชาติ (๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
- หมวด ๕ ในการประชุมวิชาการควบคุมโรค (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓)
(๔) จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจธรรมนูญฯ ใหแกหนวยงานยุทธศาสตร จำนวน ๗ ครั้ง ไดแก
- ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข (๗ ตุลาคม ๒๕๕๒)
- เครือขายแผนแมบทชุมชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) (๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๒)
- คณะกรรมการแพทยสภา (๑๔ มกราคม ๒๕๕๓)
- รองเลขาธิการ สศช. และคณะ (๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
- คณะผูบริหาร สสส. (๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
- การประชุมวิชาการการแพทยทางเลือก (๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
- การประชุมเภสัชศาสตรศึกษา (๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
(๕) จัดทำขาวและสื่อเผยแพรทาง Healthstation ในเวทีรับฟงความเห็นที่ องคการบริหาร
สวนตำบลริมปง จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน

๑) ขอเสนอเชิงนโยบายที่ ๑. ขอเสนอเชิงนโยบายที่พัฒนาผานกลไกในการดำเนินงานรูปแบบอื่นที่ สช. สนับสนุน
พัฒนาผานกลไกใน ๑.๑ กลไกการดำเนินงานที่ สช. สนับสนุน ไดแก
การดำเนินงาน
(๑) คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
รูปแบบอื่นที่ สช.
- เปนเจาภาพจัดเวทีสาธารณะเรื่อง หลักสูตรแพทยนานาชาติ ๑ ครั้ง
สนับสนุน อยางนอย
- ประชุมคณะกรรมการกำลังคนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ พิจารณาการ
๖ เรื่อง
ดำเนินงานกรณีหลักสูตรแพทยนานาชาติ โดยจะจัดทำแผนทศวรรษการผลิตและพัฒนา
กำลังคนดานสุขภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ รวมกับ กสพท.
- มีผลการวิจัยความตองการกำลังคน ๑๔ วิชาชีพ จากการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นตอการพัฒนาแผนการลงทุนกำลังคนดาน
สุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญฯ สืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการกำลังคน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐
มีขอเสนอเชิงนโยบายที่พัฒนา
ผานกลไกในการดำเนินงาน
รูปแบบอื่นที่ สช. สนับสนุน
๗ เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบาย
ที่ คสช. เสนอในป ๒๕๕๓
จำนวน ๖ เรื่อง ไดแนวทาง/
รูปแบบการนำธรรมนูญฯ
ไปสูการปฏิบัติ ๒ ฉบับ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
- มีการหารือสืบเนื่องจากมติสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๓ เรื่อง Code of Practice on
Health Personnel Recruitment เพื่อวางบทบาทการนำมติมาใชประโยชนในสวน
กำลังคนดานสุขภาพในประเทศไทย
(๒) คณะกรรมการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
- มีการหารือรวมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยทางเลือกฯ และฝายเลขานุการ
คณะกรรมการ ๑ ครั้งและอยูระหวางพัฒนาโครงการป ๒๕๕๓
- ประชุมคณะกรรมการภูมิปญญาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ พิจารณา
การดำเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ และโครงการจัดตั้ง
โรงพยาบาลแพทยแผนไทยสกลนคร
- มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก ๓ ชุด คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาไทย และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
การแพทยพื้นบาน
- คณะอนุกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลแพทยแผนไทย ไดสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาล
แพทยแผนไทยตนแบบแหงแรกของมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร
โดยรวมแถลงขาว วางศิลาฤกษ และรวมเสนอแนวทางบริหารโรงพยาบาลในอนาคต
- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการภูมิปญญาฯ
ทั้ง ๔ ชุด เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพ และวางแผนยุทธศาสตร
สุขภาพวิถีไท ภายใต สวรส. เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่นฯ
ธรรมนูญสุขภาพฯ และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๒ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบอื่นๆ
(๑) ความรวมมือทางวิชาการ
- ความรวมมือระหวาง สช. กับ มหาวิทยาลัยมหิดล อยูระหวางพัฒนาโครงการป ๒๕๕๓
มีเปาหมายการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่: สมัชชาประชาคมมหิดล
และเวทีศาลายาเสวนา
(๒) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
• มติ ๒ การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย :
- การจัดทำ รางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรเขาถึงยา ถึงขั้นรับฟงความคิดเห็นตอ
รางแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
และจะสรุปและนำเสนอผลตอคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเขาถึง
ยาถวนหนาของประชากรไทยใหความเห็นชอบในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ กอนสงให
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติตอไป
- จัดประชุมหารือเรื่องยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญา เฉพาะประเด็นยาและเวชภัณฑ
สุขภาพ แลว ๓ ครั้ง มีประเด็นโดยสรุป ดังนี้
๑) จะมีการจัดทำยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญา เฉพาะประเด็นยาและเวชภัณฑ
สุขภาพเปนการเฉพาะ
๒) จะเสนอตั้งกลไกพัฒนายุทธศาสตรฯ เปนอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ
• มติ ๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต : สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ สูการ
ปฏิบัติ(ระยะที่สอง) เนนการทำงานตอเนื่องจากป ๒๕๕๒ ในประเด็น การพัฒนาดัชนี
ชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนายุทธศาสตรเกษตรอินทรียระดับชุมชน
และมีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ระยะที่ ๒ โดยเนนพัฒนาดัชนีความมั่นคง
ทางอาหารดวยกระบวนการทางวิชาการในพื้นที่เปาหมาย
• มติ ๘ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน :
- สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีมติเรื่องระบบบริการปฐมภูมิแลว
- มีการจัดเวทีสาธารณะเรื่องสุขภาพคนไรสถานะ ๑ ครั้ง
- คสช. มีมติตอแนวทางการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพเพื่อความ
มีมาตรฐานและความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ คือ ใหความเห็นชอบรางขอเสนอ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

๒) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบขอเสนอ
เชิงนโยบาย ที่ คสช.
เสนอในป ๒๕๕๓
จำนวน ๓ เรื่อง

ตัวชี้วัด

๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบาย ที่ คสช. เสนอในป ๒๕๕๓ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
๒.๒ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนการเฉพาะจำนวน ๕ ประเด็น ไดแก ๑. แผนพัฒนาที่ยั่งยืน
บนฐานการพึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต ๒. ยุติการสงเสริมการขายยา
ที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูปวย ๓. ยุทธศาสตร
นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ๔. การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ๕. การแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน
๒.๓ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น จำนวน ๑ ประเด็น ไดแก การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

• แผนยุทธศาสตรขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
(๓ ประสานงาน สวรส. เพื่อจัดทำรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาระบบการ
เงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพเพื่อความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมตอ
คสช. และ คสช. มีมติเห็นชอบใหเสนอรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณาเห็นชอบแลวในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๓ และ สช. ไดดำเนินการเพื่อการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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ผลการดำเนินงาน

๒) รายงานสถานการณ
ขอมูลระบบสุขภาพ
เฉพาะประเด็นที่
สำคัญ ๒ ระบบ

๒. รายงานสถานการณขอมูลระบบสุขภาพเฉพาะประเด็นที่สำคัญ
๒.๑ จัดทำ รายงาน “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ” ใน Thailand Health Profile
๒.๒ สช. รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระบบขอมูลขาวสารแหงชาติ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒.๓ รายงานเรื่อง สถานการณการสรางเสริมสุขภาพ (พิมพใน Thailand Health Profile)
๒.๔ ไดรายงานระบบสุขภาพเฉพาะประเด็น ๑ เรื่อง : หนังสือ ฝาวิกฤตความเปนธรรม นำสังคมสู
สุขภาวะ ซึ่งเปนการนำรายงานพิเศษของรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๓ มาเรียบเรียง เปนหนังสือ
รายงานเฉพาะประเด็น

๑. รายงานสถานการณสุขภาพที่สำคัญและนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
๑.๑ ไดรายงานสถานการณระบบสุขภาพ ป ๒๕๕๒
๑.๒ ไดรายงานสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ (เปนองคกรสนับสนุนรวมกับ สสส.
และมหาวิทยาลัยมหิดล)

๓) แนวทาง วิธีการหรือ ๓. แนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบ จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๑ คูมือการนำธรรมนูญฯ ไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบการนำขอ
เสนอเชิงนโยบายไปสู ๓.๒ คูมอื การนำธรรมนูญฯ ไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน
การปฏิบัติของหนวย
งาน/องคกรภาคีเครือ
ขาย จำนวน ๑ ฉบับ

ตัวชี้วัด

๒.๓ โครงการสนับ ๑) รายงานสถานการณ
สนุนการจัดทำ
สุขภาพที่สำคัญและ
รายงานระบบ
นโยบายสาธารณะที่
สุขภาพแหงชาติ
สงผลกระทบตอ
สุขภาพ ๑ ฉบับ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐ ไดรายงาน
สถานการณสุขภาพที่สำคัญ
และนโยบายสาธารณะที่สงผล
กระทบตอสุขภาพ ๕ ฉบับ
และมีการนำขอมูลจาก
รายงานไปใชอางอิงใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ๔
ประเด็น

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ผลการดำเนินงาน
๓. มีการนำขอมูลจากรายงานไปใชอางอิงในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
๓.๑ ใชประโยชนรางรายงานสถานการณสุขภาพ ป ๒๕๕๒ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ คสช.
เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อหาประเด็นนโยบายสำคัญในป ๒๕๕๓
๓.๒ ใชขอมูลเรื่องสถานการณสุขภาพของแรงงานนอกระบบ จากรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๓
สนับสนุนการจัดเวทีสาธารณะเรื่องแรงงานนอกระบบ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ป ๒๕๕๑ ดวย
๓.๓ ใชเอกสารรายงานสถานการณสุขภาพ ป ๒๕๕๒ และรายงานสถานการณสุขภาพที่สำคัญ และ
นโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เปนขอมูลสนับสนุนตามเกณฑการกลั่นกรองประเด็น
ของคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
พิจารณากำหนดระเบียบวาระ
๓.๔ เผยแพรหนังสือ “ฝาวิกฤตความเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ” ในที่ประชุม และเวทีระดม
ความเห็นที่เกี่ยวของ ไดแก เวทีถมชองวางทางสังคม (SIRNet) เวทีระดมความเห็นปฏิรูป
ประเทศไทย คณะกรรมการ คสช. สสส. และผูสนใจอื่นๆ

ตัวชี้วัด
๓) มีการนำขอมูลจาก
รายงานไปใชอางอิง
ในกระบวนการ
พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
เชน สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

๓. แผนงาน
๑) ขอเสนอเชิงนโยบายที่ ๑.๑ มีการนำขอเสนอเชิงนโยบายที่ผานการรับรองจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ไปใช
พัฒนาสมัชชา
ผานการรับรองจาก
เปนกรอบในการกำหนดนโยบายขององคกรภาคีเครือขาย จำนวน ๕ ประเด็น โดย คณะรัฐมนตรี
สมาชิกสมัชชา
สุขภาพและการ
ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ประเมินผลกระทบ
สุขภาพแหงชาติ
ดานสุขภาพ
ครั้งที่ ๒ อยางนอย
๓ ประเด็นนำไปใช
เปนกรอบในการ
กำหนดนโยบายของ
องคกรภาคีเครือขาย

แผนงาน/โครงการ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

 NHCO ANNUAL REPORT 2010

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๒) ขอเสนอเชิงนโยบายที่ ๒.๒ ไดสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จำนวน ๓๑ พื้นที่
เกิดจากสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่
อยางนอย ๓๐
จังหวัด ถูกนำไปใช
เปนกรอบในการ
กำหนดนโยบายของ
องคกรภาคีเครือขาย
๓) ไดกรอบแนวทางใน ๓.๑ ไดกรอบ แนวทางการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
การสนับสนุนการ
ดำเนินงานสมัชชา
สุขภาพ
เฉพาะประเด็น ๑ ฉบับ
๔) มีการดำเนินการตาม ๔.๑ ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และจัดทำเปนกรณี
หลักเกณฑและวิธีการ
ศึกษา ไดแก
การประเมิน
- ผลกระทบตอสุขภาพจากการพัฒนาในแมน้ำโขง
ผลกระทบ
- ผลกระทบตอสุขภาพจากภาวะโลกรอน
ดานสุขภาพ อยางนอย
- ผลกระทบกรณีการสรางโรงไฟฟาชีวมวล อำเภอสวางวีรวงศ จังหวัดอุบลราชธานี
๓ กรณี
- การใชเอชไอเอ ในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๓.๑ โครงการจัด
สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๒) องคความรูเกี่ยวกับ ๒.๑ สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และนำเสนอคณะกรรมการ
รูปแบบการมีสวนรวม
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อทราบและปรับปรุงตอไป
ในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ทั้งในระดับกลุม
เครือขายและในการ
ประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ

๑) ขอเสนอเชิงนโยบาย ๑.๑ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีมติรับรองขอเสนอเชิงนโยบายที่บรรจุ
เปนระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ประเด็น
ที่ผานการรับรองจาก
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๕๒
สมาชิกสมัชชา
๑.๒ ในการประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติรับทราบและใหเสนอมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมอบหมายใหหนวยงาน
ครั้งที่ ๒ อยางนอย
ที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการในมติที่เกี่ยวของตอไป
๖ ประเด็น
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการในมติที่เกี่ยวของ
ตอไป
๑.๓ คสช. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ มติ และใหนำเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป คือ
- แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งพิงตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต
- ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผูปวย
- ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ
- การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
๑.๔ การแกไขอุบัติเหตุบนทองถนน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน
รอยละ ๑๐๐
ขอเสนอเชิงนโยบายที่ผานการ
รับรองจากสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑๑ มติ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๓.๒ โครงการ
เตรียมการจัด
สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๑) ความพรอมในการจัด ๑.๑ คสช.แตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) ชุดใหม โดยมี รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา เปนประธาน และ คจ.สช.ไดมีการประชุมแลว ๙ ครั้ง และไดมีการเตรียมการจัด
สมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ แลว ดังนี้
แหงชาติ ครั้งที่ ๓
(๑) ทบทวนหลักเกณฑการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ และพิจารณารับรองหลักเกณฑ
พ.ศ. ๒๕๕๓
พรอมทั้งประกาศใชแลว
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ ชุด อยูระหวางการดำเนินการตามหนาที่และอำนาจ
(๓) คจ.สช. แจงไปยังภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อใหเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อบรรจุเปน
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
(๔) คณะอนุกรรมการวิชาการไดพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือขายเพื่อบรรจุ
เขาเปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ เรียบรอยแลว โดยมีขอเสนอผานการ
พิจารณาจำนวน ๙ ระเบียบวาระ
(๕) คณะอนุกรรมการวิชาการไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง
๙ ระเบียบวาระ
(๖) คณะอนุกรรมการประเมินผลไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยมหิดลโดย รศ.ดร.เนาวรัตน
พลายนอย เปนหัวหนาคณะประเมิน

๓.๑ มีการรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสมัชชาสุขภาพ
๓) ผลการดำเนินงาน
แหงชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อเดือนมิถุนายาน ๕๓ จำนวน ๖ มติ
ตามขอเสนอนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ๓.๒ มีการรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทางเว็บไซต www.samatcha.org
จากสมัชชาสุขภาพ ๓.๓ จัดทำขอเสนอแนะการพัฒนารางขอเสนอทางนโยบายใน สมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๓
แหงชาติ ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐
คจ.สช. ดำเนินการเตรียม
ความพรอมไดตามแผน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๓) รูปแบบและกลไก
การดำเนินงานตาม
ขอเสนอนโยบาย
สาธารณเพื่อสุขภาพ
จากสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติที่ผานมา

๓.๑ คสช.แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
โดยมี นายสุพัฒน ธนะพิงคพงศ เปนประธาน โดยกรรมการไดประชุมไปแลว ๔ ครั้ง
มีกระบวนการในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังนี้
(๑) วางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติใน
ระดับตางๆ
(๓) ประสานการดำเนินงานกับ คจ.สช. โดยจะมีการรายงานความคืบหนา ปญหาและอุปสรรคที่
ไดจากดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อใหเกิดบูรณาการในการดำเนินงาน
(๔) ดำเนินการสำรวจการเขารวมในกระบวนการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๕) จัดใหมีการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมีวิธีการติดตาม
๕ รูปแบบประกอบดวย การทำหนังสือถึงผูเกี่ยวของ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การประสานกับกลไกเลขานุการ การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง และการใช
ชองทางอื่นๆ ทั้งนี้ ยังมีการประสานใหภาคีเครือขายที่มีการขับเคลื่อนงานตามมติตางๆ
นำเสนอความคืบหนาการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
เพื่อระดมความคิดและหาแนวทางการสานพลังทุกภาคสวนอันจะทำใหการขับเคลื่อนงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๒) รูปแบบการมีสวนรวม ๒.๑ คจ.สช. มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดกลุมเครือขาย
จำนวน ๑๘๒ กลุมเครือขาย
ในระดับกลุมเครือ
๒.๒ จัดประชุมเครือขายเพื่อชี้แจงแนวทางการรับฟงความคิดเห็นและเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพ
ขายในการเตรียม
แหงชาติเรียบรอยแลวทุกกลุมเครือขาย
ความพรอมการจัด
สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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ตัวชี้วัด

๑) ขอเสนอเชิงนโยบาย
๓.๓ โครงการ
ที่เกิดจากสมัชชา
สนับสนุนสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่
สุขภาพเฉพาะพื้นที่
อยางนอย ๓๐
จังหวัด ถูกนำไปใช
เปนกรอบในการ
กำหนดนโยบายของ
องคกรภาคีเครือขาย

แผนงาน/โครงการ

๑.๑ ปรับยุทธศาสตรการทำงาน โดยมีเปาหมายและยุทธวิธี ดังนี้
(๑) เปาหมาย: เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เปนรูปธรรม
(๒) ยุทธศาสตร: รวมหมูใหติด คิดเปนระบบ ผลกระทบวงกวาง สรางอยางมั่นคง อยาพะวง
ปริมาณ บริหารอยางมีกลยุทธ สรางและใชชุดความรู ชวนเพื่อนคูเคียงเดิน รวมเพลิดเพลิน
ความงาม
๑.๒ สช. ประกาศ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
๑.๓ จัดทำแนวทาง (guideline) การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๑.๔ สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในกลุมพื้นที่เปาหมาย ๓๓ จังหวัด
(๑) จัดกระบวนการพัฒนาและกลั่นกรองโครงการสมัชชาสุขภาพพื้นที่เปาหมายแลว
(๒) มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุน ป ๒๕๕๓ แลว จำนวน ๓๓ โครงการ
๑.๕ การสื่อสารทางสังคม-ผานชองทางตางๆ คือ
(๑) รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ ที่เว็บไซต www.healthstation.in.th
(๒) เว็บไซตสมัชชาสุขภาพ ที่ www.samatcha.org
(๓) หนังสือพิมพสานพลัง คอลัมน “สมัชชาขาขึ้น - ขาลง”

(๖) วางรูปแบบและแผนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
แลวเสร็จ ซึ่งจะดำเนินการจัดทำรายงานและนำเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๓ ตอไป
(๗) ใหขอเสนอแนะเรื่องการพัฒนารางมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอ คจ.สช.
(๘) มอบหมายใหมีตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เขารวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายที่จะ
เปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๘๐
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่/ประเด็น มีการ
ปรับยุทธศาสตรการทำงาน
และประกาศแนวทาง/หลัก
เกณฑการสนับสนุนสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และใหการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพในกลุมพื้นที่
เปาหมาย ๓๓ จังหวัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๓.๔ โครงการ
สนับสนุนสมัชชา
สุขภาพเฉพาะ
ประเด็น

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๓.๑ มีการพัฒนาควบคูกับการดำเนินกิจกรรมสมัชชาสุขภาพของพื้นที่ และขณะนี้ไดสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ครบตามเปาหมายแลว

๑) กรอบแนวทางในการ ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สนับสนุนการดำเนิน
(๑) กลไกการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : มีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
งานสมัชชาสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
เฉพาะประเด็น ๑
เปนประธาน (แตงตั้ง โดย คสช.) โดยคณะกรรมการชุดนี้มีวาระ ๒ ป (๒๕๕๓-๕๔)
ฉบับ
(๒) ระบบการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : ประกาศ สช. เรื่อง แนวทางการ
สนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

๔) องคความรูการพัฒนา ๔.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนเรื่องเลาสมัชชาสุขภาพ และไดจัดพิมพเปนหนังสือ
กาวยางและทางเดิน” เลม ๑ และ เลม ๒ แลว
สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ ๑ ชุดความรู ๔.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมพื้นที่เปาหมาย ๑๐ พื้นที่ เพื่อรวมกันวางแนวทางการถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓) กลไกการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่
ระดับจังหวัด ๓๐
คณะ

๒) กลไกสนับสนุนการ ๒.๑ คสช.ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
พัฒนานโยบาย
เฉพาะประเด็น ที่มี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน (ลงนามวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓)
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
ซึ่งไดมีการประชุมฯ แลวจำนวน ๔ ครั้ง
ผานสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ใน
ภาพรวมของประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
๑ คณะ

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐
ประกาศแนวทางและจัดทำ
หลักเกณฑการสนับสนุน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นแลว โดยมีการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๕ ประเด็น

ผลการดำเนินงาน
(๓) แนวทางการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : ไดแนวทาง (guideline) การจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๑ ฉบับ
๑.๒ การสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น
ประกอบดวย
(๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพแหงชาติ
ผลการดำเนินงาน :
ไดขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหง
ชาติ และแผนยุทธศาสตรฯ ที่ผานการรับรองจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
การขับเคลื่อนขอเสนอไปสูการปฏิบัติ :
- นำเสนอมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและแผนยุทธศาสตรฯ เขาพิจารณาในการ
ประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กรมทหารราบ ๑๑ กรุงเทพฯ ซึ่ง คสช.ได
มีมติเห็นชอบแลว
- คสช.เห็นชอบการแตงตั้ง “คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ” มี นพ.สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์ เปนประธาน ในการประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรระบบขอมูลฯ แลว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓
(๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การจัดการลุมน้ำภาคเหนือตอนบน
ผลการดำเนินงาน :
ไดขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการลุมน้ำภาคเหนือตอนบน
การขับเคลื่อนขอเสนอไปสูการปฏิบัติ
วางแผนดำเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔
(๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย ราง พ.ร.บ.คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ....
ผลการดำเนินงาน :
ไดมติและความเห็นจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตอการแกไข ราง พ.ร.บ.คุมครอง
อนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ....

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
การผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ :
- มีการเสนอความเห็นจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเขาสูการประชุมคณะกรรมการ
คุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณารับความเห็นไปปรับปรุงราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว
เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
(๔) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
ของคนทำงาน
ผลการดำเนินงาน :
- ไดคณะกรรมการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การสงเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงาน โดยมี
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ เปนประธาน
- ไดแผนการดำเนินงาน (Road Map) กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย
การสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงาน ในป ๒๕๕๔
(๕) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การบริหารจัดการลุมน้ำ (ระดับประเทศ)
ผลการดำเนินงาน :
- ไดประธานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การบริหารจัดการ
ลุมน้ำ โดยมี นายสุรพล ปตตานี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปนประธาน โดยการเสนอ
ของกลุมเครือขายลุมน้ำ และอยูระหวางการพัฒนากลไกการทำงาน
- ไดแผนการดำเนินงาน (Road map) กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย
การบริหารจัดการลุมน้ำ ในป ๒๕๕๔
๑.๓ การสังเคราะหและสรุปบทเรียน
(๑) ไดวีซีดีกรณีศึกษากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การพัฒนา
แผนยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
(๒) อยูระหวางการจัดทำหนังสือกรณีศึกษา สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย การพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๒.๑ คสช. ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒.๒ คสช. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกประกาศฯ และจัดทำแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่มีเนื้อหาสอดคลองและ
อางถึงการดำเนินงานตามหลักเกณฑเอชไอเอ

๒) เกิดการทำการ
ประเมินผลดาน
สุขภาพโดยภาคสวน
ตางๆ ตามที่กำหนด
ไวใน Road Map

๑.๔ การสื่อสารทางสังคม
มีการสื่อสารการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ผานชองทางตางๆ ประกอบดวย
สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (www.healthstation.in.th) จดหมายขาว
“สานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ” หนังสือพิมพรายวัน และรายการโทรทัศน

ผลการดำเนินงาน

๑.๑ จัดสุนทรียเสวนากับผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทำเอชไอเอ ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ สนับสนุนการจัดเวทีฝกอบรมการทำเอชไอเอ โดยชุมชน และสนับสนุนการจัดพิมพเอกสาร
เผยแพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน
๑.๓ จัดทำเอกสารวิชาการ “public scoping”
๑.๔ จัดทำรายงานการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาแมน้ำโขงเพื่อพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพขามพรมแดน
๑.๕ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการในการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติกรณี มาบตาพุด และทำเอกสารเผยแพรตอสาธารณะ เรื่อง “ฟาหลังพายุฝน
คนมาบตาพุดไปตออยางไร”

ตัวชี้วัด

๓.๕ โครงการ
๑) เกิดกิจกรรมการ
สนับสนุนการ
พัฒนาความรูและ
ประเมินผลกระทบ
สมรรถนะการทำการ
ดานสุขภาพจาก
ประเมินผลดาน
นโยบายสาธารณะ
สุขภาพในทุกภูมิภาค
ของประเทศ ตามที่
กำหนดไวใน Road
Map

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐
- เกิดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูและสมรรถนะ
การทำเอชไอเอ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเวที
ฝกอบรมใหกลุมเปาหมาย
- กระทรวงทรัพยากรฯ นำ
หลักเกณฑเอชไอเอไปใชใน
การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และโครงการที่
เขาขายตามรัฐธรรมนูญฯ
มีการทำเอชไอเอตามที่
กำหนด
- มีการพัฒนาขอเสนอฯ
เตรียมเขาสูการพิจารณา
ระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน และสนับสนุนการ
จัดทำกรณีศึกษา
๕ กรณี

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

๓) เกิดกระบวนการ
พัฒนากลไกประสาน
งานการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ
ในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

๓.๑ พัฒนาเอกสารเรื่อง Recommendation Paper to the ASCC Council, Health Impact
Assessment (HIA): A Foundation for the Well-being of the ASEAN Community
เสนอตอคณะมนตรีสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยขณะนี้ผานการพิจารณาของเจาหนาที่อาวุโส
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน / เจาหนาที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียน และกำลังเตรียมเขาสู
การพิจารณาระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน
๓.๒ สนับสนุนการจัดทำกรณีศึกษา ๕ กรณี ไดแก
- Harmonization medicine in ASEAN
- ผลกระทบตอสุขภาพจากการพัฒนาในแมน้ำโขง
- ผลกระทบตอสุขภาพจากภาวะโลกรอน

๒.๔ โครงการที่เขาขายการดำเนินงานตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการทำเอชไอเอ ตามที่กำหนดไวในหลักเกณฑเอชไอเอที่ประกาศโดย คสช.
และประกาศของกระทรวงทรัพยากรฯ
๒.๕ มีการประเมินผลดานสุขภาพและจัดทำรายงานเสนอตอ คสช. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
ในสถานการณกรณีสารเคมีรั่วไหลที่โรงงานของบริษัท อดิตยา เบอรลา เคมิคัลส (ประเทศไทย)
จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให สช. นำรายงานสถานการณกรณี
ดังกลาว และขอเสนอเพื่อการปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล
เคียง ที่ สช. จัดทำขึ้น เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยการที่เกี่ยวของ
รับไปดำเนินการโดยเร็ว
๒.๖ สนับสนุนใหหนวยงานนำเอชไอเอไปใช เชน ทำงานรวมกับ อย. ในโครงการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีไทย - สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา
๒.๗ สนับสนุนใหชุมชนนำเอชไอเอไปใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
(Community HIA) มากขึ้น เชน ที่จังหวัดเลย เปนตน เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพในการนำเครื่องมือ
เอชไอเอไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๑) กลไกพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เครือขายในระดับ
ประเทศที่ทำงานใน
เชิงยุทธศาสตรที่มี
ประสิทธิภาพ
๑ คณะ

๓.๖ โครงการ
จัดการและพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย

๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ทำหนาที่เปนกลไกพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายในระดับประเทศ
๑.๒ จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลไก และกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แลว ๒ ครั้ง
(๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
(๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑.๓ ปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลไก และกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ในคณะทำงานชุดเล็กของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓

- ผลกระทบกรณีการสรางโรงไฟฟาชีวมวล อำเภอสวางวีรวงศ จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดเชียงราย
- การใชเอชไอเอในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย

ผลการดำเนินงาน

๒) กลไกการพัฒนา
๒.๑ ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายกลไกภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง
พัฒนาสมัชชาสุขภาพ
เหนือ ภาคเหนือตอนบน (กลุมลานนา) และภาคเหนือตอนลางเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
เฉพาะพื้นที่และ
การสรุปผลการพัฒนารายภาค
สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นในระดับ
ภาค/อนุภาค ๔ คณะ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๗๕
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
ทำหนาที่เปนกลไกพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเครือขาย
ในระดับประเทศ
และมีการพัฒนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือขาย
กลไกภาค ๕ คณะ ขณะนี้อยู
ระหวางการสรุปผลการดำเนิน
งานรายภาคในการจัดงาน
“๑๐ ป พัฒนาวิชชาการ
สมัชชาสุขภาพ”

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๔.๑ จะดำเนินการจัดงาน “๑๐ ป พัฒนาวิชชาการสมัชชาสุขภาพ”
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓
- ภาคใต ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
- ภาคกลาง ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
- ภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

๔) ไดชุดองคความรู
“๑ ทศวรรษตอยอด
สมัชชาสุขภาพ”
จำนวน ๑ เรื่อง

๑) คสช. คบ. ภาคีเครือ ๑) อยูระหวางดำเนินการประเมินความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการ (รวมในการประเมินองคกร)
ขายและพนักงาน สช.
มีความพึงพอใจใน
ระบบบริหารจัดการ
ของสำนักงานรอยละ
๘๐

๓.๑ กลไกภาคฯ ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำตามเปาหมายแลว

ผลการดำเนินงาน

๓) แกนนำในจังหวัด
เปาหมายสามารถจัด
กระบวนการสมัชชา
สุขภาพในพื้นที่ ได
รอยละ ๕๐

ตัวชี้วัด

๔.๑ โครงการสนับ ๑) บริหารจัดการประชุม ๑.๑ จัดประชุม คสช. จำนวน ๖ ครั้ง ไดแก
และระบบสนับสนุน
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
สนุนการดำเนิน
การทำงานของ คสช.
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
งานของ คสช.
และ คบ.
- ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
และ คบ.
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๔. แผนงาน
อำนวยการ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๑๐๐
ดำเนินการไดครบถวนตาม
แผน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ
๑.๒ จัดประชุม คบ. จำนวน ๖ ครั้ง ไดแก
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
๑.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คนหาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพที่ควรพัฒนา
เปนขอเสนอเชิงนโยบาย” ผลการประชุมยังไมไดขอเสนอตามวัตถุประสงค แตมีความชัดเจน
เรื่องบทบาทของ คสช. มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน

๓) ดำเนินการสรรหา
คสช. ทดแทนในสวน
ที่หมดวาระ

๓.๑ สรรหา คสช. ทดแทนนายกองคการบริหารสวนตำบลที่หมดวาระลง ไดแก
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ นายกองคการบริหารสวนตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
๓.๒ สรรหา คสช. ทดแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ขอลาออกจากการเปนกรรมการ ไดแก
นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภู

๒) จัดทำและพัฒนา
๒.๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คบ. มีมติเห็นชอบระเบียบ
กฎระเบียบของ คสช.
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยคานิยมรวม วินัยและการดำเนินการทางวินัย
คบ. และสำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ใหเปนไปตาม
๒.๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คบ. มีมติเห็นชอบระเบียบสำนักงาน
กฎหมายที่กำหนด
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการจัดกิจการรานคาสวัสดิการพนักงานสำนักงาน
และสอดคลองกับ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานการณ

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๔.๒ โครงการ
ทบทวนแผนงาน
และแผนปฏิบัติ
การ

แผนงาน/โครงการ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
ดำเนินการไดตามเปาหมาย
ทุกขอ โดยการจัดทำ
แผนหลักฯ สช. ฉบับที่ ๒
อยูระหวางปรับปรุงราง
ตามความเห็นที่ไดจากการ
วิจารณแผนและจะนำเสนอ
คบ. ภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๓

ผลการดำเนินงาน
๑.๑ คบ. มีมติรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงแผนฯ ๔ ปเปนการจัดทำแผนหลักฯ สช.
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนหลักฯ สช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ในครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๕๓
๑.๓ ไดรางแผนหลักฯ สช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิจารณ
รางแผนหลักฯ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑.๔ อยูระหวางการปรับปรุงรางแผนหลักฯ

๓.๑ ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนการดำเนินงานฯ ป ๒๕๕๓ (กลางป) เมื่อวันที่
๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓.๒ ไดดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการเรียบรอยแลว
๔.๑ รายงานประจำป ๒๕๕๒ แลวเสร็จ
๕.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานหลักฯ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕.๒ นำเสนอรางแผนงานหลักฯ ตอ คบ. ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓

๓) ไดแผนปฏิบัติการ
ป ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุง
แลว
๔) ไดรายงานประจำป
๒๕๕๒
๕) ไดแผนงานหลัก
แผนการเงินและ
งบประมาณ และ
แผนการดำเนินงาน
ประจำป ๒๕๕๔

๒) ไดรางคำขอ
๒.๑ จัดทำคำของบประมาณป ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว ไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
งบประมาณป ๒๕๕๔
ขั้นคณะรัฐมนตรีพิจารณา จำนวน ๑๕๐ ลานบาท
๒.๒ งบประมาณฯ สช. ผานการพิจารณาของรัฐสภาในวงเงิน ๑๕๐ ลานบาท

๑) ไดรางแผน ๔ ป
ที่ปรับปรุงแลว

ตัวชี้วัด
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๔.๔ โครงการ
บริหารจัดการ
ทั่วไป

๑) มีระบบการประเมิน
ภายใน ผานระบบ
CW

๔.๓ โครงการ
ประเมินผลภายใน
และภายนอก
สำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพ
แหงชาติ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

๑.๑ สำนัก/กลุมงาน ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตางๆ รายงานผลการดำเนินงานรายกิจกรรม
พรอมประเมินความกาวหนาในการดำเนินงาน ผานระบบ CW

๒) ขอสังเกตของ สตง. ๒.๑ สตง. ไดตรวจสอบงบการเงินของป ๒๕๕๒ เสร็จสิ้นแลว
และหนวยตรวจสอบ ๒.๒ ดำเนินการจัดจางบริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน ป ๒๕๕๓
ภายในของปที่ผานมา ๒.๓ ดำเนินการตามขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเรียบรอยแลว
ไดรับการแกไข
รอยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
ดำเนินการตามขอสังเกตของ
ผูตรวจสอบภายในเรียบรอย
แลว

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
อยูดำเนินการประเมินผล
ทั้งภายในและภายนอก
๒.๑ เริ่มนำระบบประเมินภายในมาใชในสำนักงาน
โดยมีการรายงานผลผาน
๒.๒ ใชผลการประเมินภายใน (เบื้องตน) ประกอบการจัดทำแผนงานหลักฯ ประจำป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่
ระบบ CW และจะทำการ
๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยจะทำการสรุปผลการประเมินภายใน (ฉบับสมบูรณ) ภายในไตรมาส ๑
สรุปผลการประเมิน
ป ๒๕๕๔
หลังสิ้นป ๒๕๕๓
๓.๑ คบ. ไดอนุมัติกรอบการประเมินภายนอกแลว และเห็นชอบใหคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รศ.ดร. นฤมล ทับจุมพล) เปนผูประเมินภายนอก ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
ดำเนินการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

๑) คสช. คบ. กรรมการ ๑.๑ ประกาศใชระบบบริหารคุณภาพ เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๓
อนุกรรมการ ผูทำงาน ๑.๒ อยูระหวางดำเนินการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมอยูในการประเมินผลภายนอก
ในคณะทำงาน
พนักงาน สช. และ
ภาคีเครือขาย มีความ
พึงพอใจในระบบการ
บริหารจัดการภายใน
ของสำนักงาน รอยละ
๘๐

๓) มีผลการประเมิน
ภายนอก

๒) มีผลการประเมิน
ภายใน

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
อยูระหวางดำเนินการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในรอบป ๒๕๕๓

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๗๐
ดำเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และปรับ
ระบบการประชุมภายใน
องคกรใหเปนลักษณะของการ
จัดการความรู

๑.๑ สช. ดำเนินการขึ้นคาตอบแทนรายเดือนใหพนักงาน ประจำป ๒๕๕๒ โดยใชผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจำป ๒๕๕๒ ประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้นแลวในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๒ สช. พิจารณาคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานใหพนักงานและรองเลขาธิการฯ เสร็จ
เรียบรอยแลวในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๓ ไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานป ๒๕๕๓ แลว
อยูระหวางการดำเนินการ

๑) สำนักงานจัดให
พนักงาน สช. ไดรับ
คาตอบแทน และมี
ระบบสวัสดิการเปน
ไปตามระเบียบ คบ.
วาดวยการบริหาร
บุคคล พ.ศ ๒๕๕๑
รอยละ ๙๐
๑) พนักงาน สช. มีการ ๑.๑ ไดดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ครั้งที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ “สุชนรวมใจ ฝนใหไกล ไปใหถึง” ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
ดีขึ้นรอยละ ๘๐
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับ
พื้นที่จากประสบการณการทำงานของเจาหนาที่และภาคีเครือขาย รวมทั้งการเขารวมใน
กิจกรรมสัมพันธตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและพัฒนาความสัมพันธที่ดีตอกันของบุคลากร
วันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
๑.๒ ปรับระบบการประชุมภายในองคกรใหเปนลักษณะของการจัดการความรู
๑.๑ อยูในระหวางดำเนินการ (อาคารจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓)
๑) พนักงานไดรับการ
สนับสนุนอุปกรณและ
ครุภัณฑอยางพอเพียง

๔.๕ โครงการ
บริหารจัดการ
คาตอบแทน
การพัฒนาระบบ
สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน

๔.๖ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

๔.๗ โครงการ
พัฒนาระบบ
สำนักงานและ
ตกแตงภายใน
สำนักงานใหม

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
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๕. แผนงาน
พัฒนาระบบ
สนับสนุน

แผนงาน/โครงการ
๑) ระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
เปนไปตามแผนแมบท
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๖ ของ สช.
๒) ภาคีเครือขายและ
หนวยงาน องคกร
ตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ รูจักและ
เขาใจพันธกิจและ
ยุทธศาสตรการทำงาน
ของ สช.
๓) ไดชุดความรูใหมที่
จำเปนสำหรับการ
ทำงานขององคกร
๔) ขยายเครือขายการ
ทำงานดานสุขภาพ
ระหวางประเทศ

ตัวชี้วัด

๑.๔ ขยายเครือขายการทำงานดานสุขภาพระหวางประเทศ คือ
- เครือขาย Health Promotion
- เครือขาย Social Determinants of Health
- เครือขาย NHA

๑.๓ มีกระบวนการจัดการความรูเพื่อการบริหารและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม

๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ และอยูระหวางดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจภาคีเครือขายและหนวยงานองคกรตางๆ (รวมในการประเมินองคกร)

๑.๑ มีแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สช. พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
และอยูในระหวางดำเนินงานตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สช.

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

๑) กลุมเปาหมาย ไดแก ๑.๑ มีการจัดระบบการทำงานสื่อสารภายใน เพื่อสนองตอบตอการดำเนินงานของทุกๆ สำนักหรือ
๕.๒ โครงการ
กลุมงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
เจาหนาที่ หนวยงาน
สื่อสารทางสังคม
๑.๒ มีการเผยแพรงานของ สช. และมีกิจกรรมสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน ดังนี้
ของรัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการ
นักการเมือง นักวิชา
- เวทีสาธารณะเรื่อง “การผลิตแพทยนานาชาติ สังคมไดอะไร” ที่โรงแรมริชมอนด
ดำเนินงานตาม
และรวมกับเอแบคโพลลเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนตอประเด็นดังกลาว
การ วิชาชีพรับรูและ
พ.ร.บ.สุขภาพแหง
- เชิญสื่อมวลชนรวมเผยแพรการประกาศเจตนารมณ ระหวาง ๙ มหาวิทยาลัยในการสราง
เขาใจงานของ สช.
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
เมล็ดพันธุใหมใหสังคม และ ๑๔ โรงพยาบาลในการสรางระบบบริการสาธารณสุขที่มีหัวใจ
ของความเปนมนุษย ในเวที “เติมหัวใจใหสังคม” ณ เสถียรธรรมสถาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๕๕๓
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐
- จัด “Press Tour การจัดการขยะอันตรายจากชุมชน อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน”
จังหวัดสระบุรี เพื่อเชื่อมโยงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
และผลการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

๒) ระบบที่สอดคลองกับ ๒.๑ อยูระหวางการวางระบบตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สช.
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ ๒.๒ ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สช. เพื่อจัดทำแผน
สื่อสารของ สช.
ปฏิบตั ิการและดำเนินการใหลุลวงตามแผน โดยจะมีการจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ๒.๓ ไดทีมที่ปรึกษาและเริ่มดำเนินงานใหเปนไปตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สช. พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๑) ผูบริหารและบุคลากร ๑.๑ การพัฒนาขอมูลขาวสารมีการเพิ่มเติมขอมูล และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ำเสมอ
๕.๑ โครงการ
โดยจัดจางบุคคลจากภายนอกเปนคนบันทึกขอมูล ทำใหสามารถบันทึกขอมูลไดคอนขางสมบูรณ
ของ สช. และเครือขาย
พัฒนาระบบขอมูล
และทันสมัย มีประมาณการสะสมขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ภาคีมีความพึงพอใจ
ขาวสารและระบบ
ตอโครงการฯ รอยละ
สารสนเทศ
๗๐

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
มีการเผยแพรงานของ สช. สู
กลุมเปาหมาย มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชน
และไดลงนามความรวมมือกับ
กรมประชาสัมพันธ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
มีระบบจัดการฐานขอมูล มี
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยางสม่ำเสมอ และอยู
ระหวางดำเนินการตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โดยคณะทำงานฯ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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- จัดนิทรรศการ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ในงานประชุมวิชาการ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๑.๓ การดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ
- มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
- มีการผลิตรายการใหม “มองใหชิด คิดใหลึก” “เติมหัวใจใหสังคมไทย” และ “เกาะติดสมัชชา
สุขภาพ ป ๒๕๕๓”
- มีการจัดวางระบบการทำงานเพื่อใหสามารถรองรับการทำงานไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดการเครือขายซึ่งเปนสวนสำคัญในการทำงาน
๑.๔ ผลิตหนังสือพิมพ “สานพลัง ปฏิรูปสุขภาพ” ออกเผยแพรทุกเดือน โดยใหเปนสื่อสำหรับ
เชื่อมสัมพันธเครือขาย และเปดพื้นที่สำหรับเครือขายในการสื่อสารถึงกันดวย
๑.๕ จัดแถลงขาว สื่อมวลชนสัญจร การจัดเสวนา และการจัดเวทีนโยบายสาธารณะอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหสื่อมวลชนเขามารวมกิจกรรม และรูจัก สช. ในงานตางๆ

ผลการดำเนินงาน

๒) กลุมเปาหมาย
๒.๑ ลงนามความรวมมือกับกรมประชาสัมพันธในการดำเนินงานสื่อสารงานภายใต พ.ร.บ. สุขภาพ
เครือขายภาคีมีสวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมในการสนับสนุน
การดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้น
รอยละ ๖๐

ตัวชี้วัด

๕.๓ โครงการสนับ ๑) กลุมเปาหมายรับรูและ ๑.๑ จัดทำสื่อพื้นฐานเพื่อประชาสัมพันธและสรางเสริมอัตลักษณองคกร บงบอกภาพรวมองคกร
เขาใจบทบาทหนาที่
หนุนเสริมองคความรู รวมทั้งสื่อแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ อีกทั้งบอกถึงพันธกิจของ สช.
สนุนการสรางเสริม
ของ สช. เพิ่มขึ้น
ในรูปแบบตางๆ ไดแก
อัตลักษณของ
รอยละ ๕๐
- VCD นำเสนองานของ สช.
องคกร
- VDO มิติใหมสุขภาพคนไทย (ปรับปรุง)

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๗๕
จัดทำสื่อพื้นฐานเพื่อ
ประชาสัมพันธและสรางเสริม
อัตลักษณองคกร และจัดทำ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๕.๔ โครงการ
พัฒนาเครือขาย
ภาคีสุขภาพ
ระหวางประเทศ

แผนงาน/โครงการ
- VDO ทำไมตองปฏิรูป (ปรับปรุง)
- แผนพับแนะนำองคกร สช.
- แผนพับหรือ fact sheet แนะนำงาน ชุดนิทรรศการตางๆ เชน นิทรรศการธรรมนูญ
สมัชชาสุขภาพ ฯลฯ
- จัดทำสื่อสำหรับผูพิการ ไดแก อักษรเบรลล อานหนังสือเสียง
๑.๒ ออกแบบสื่อที่แสดงถึงอัตลักษณขององคกร และนำโลโก สี หรือตัวอักษรสุชน ไปใชในสื่อตางๆ
โดยคำนึงถึงรูปแบบเพื่อใหตรงตามอัตลักษณขององคกรที่วางเอาไว เชน การผลิตหนังสือหรือ
สื่อสิ่งพิมพ
๑.๓ บุคลากรของ สช. แตงกายดวยชุดเครื่องแบบพนักงาน ไดแก เสื้อโปโล สช. ใสในวันทำงานปกติ
หรือชุดสูท เมื่อมีการประชุมสำคัญ

ผลการดำเนินงาน

๑) ชุดความรูเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ
นานาชาติ

๑.๑ สนับสนุนพนักงาน สช.
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมัชชาอนามัยโลก EB ๑๒๖ ที่ประเทศ
สวิสเซอรแลนด เพื่อเรียนรูกระบวนการจัดสมัชชาอนามัยโลกและนำไปปรับใชในสมัชชา
สุขภาพแหงชาติตามบริบทของสังคมไทย จำนวน ๒ คน
- ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน จำนวน ๓ คน
๑.๒ การจัดประชุมวิชาการเรื่อง SDH Movement From Global to National Levels: How to
drive it dynamically โดยมีวิทยากรจากประเทศตางๆ คือ Sir Michael Marmot (ชาวอังกฤษ)
Ms.Bridget Lloyd (ชาวแอฟริกาใต) Mrs.Mary Collins (ชาวแคนาดา) และ นพ.ณรงคศักดิ์
อังคะสุวพลา (ไทย) การประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
ขับเคลื่อนเรื่อง SDH ในประเทศตางๆ และนำไปสูการขับเคลื่อนในประเทศไทยตอไป

๒) กลุมเปาหมายพึงพอใจ ๒.๑ จัดทำฐานขอมูลและบริหารความสัมพันธสื่อมวลชน มีกิจกรรมใหผูบริหาร สช. เขาแสดงความ
และติดตามขอมูลขาว
ยินดีในวาระครบรอบการกอตั้งสำนักพิมพ สถานีวิทยุและโทรทัศน และมีการสงบัตรอวยพร
สารตางๆ ของ สช.
แสดงความยินดีผูทรงคุณวุฒิ หรือภาคีของ สช. ในวาระสำคัญตางๆ ทำใหเกิดความสัมพันธที่ดี
อยาง สม่ำเสมอและ
กับสื่อมวลชนและภาคีอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ พรอมทั้งแสดงความมีน้ำใจขององคกรตอ
ตอเนื่องเพิ่มขึ้นรอยละ
ภาคี ทำใหเกิดความประทับใจและยินดีใหความรวมมือในการทำงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๖๐

ตัวชี้วัด

ฐานขอมูลและมีกิจกรรม
บริหารความสัมพันธ
สื่อมวลชน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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แผนงาน/โครงการ

๓.๑ เครือขาย Health Promotion
- เชื่อมโยงงานของ สช. ในการทำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับองคกรระหวาง ประเทศ
และในประเทศตางๆ ที่เขารวมการประชุม The 7th Global Conference on Health
Promotion จัดโดยรัฐบาลประเทศเคนยา และ WHO ระหวางวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ที่เมืองนาโรบี

๓) ขยายเครือขายการ
ทำงานดานสุขภาพ
ระหวางประเทศ
(๑๐ เครือขาย/
องคกร)

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
สนับสนุนพนักงาน สช. เขา
รวมการประชุมระหวาง
ประเทศ ขยายเครือขาย
ระหวางประเทศ ๕ เครือขาย
และเปนเจาภาพรวมในการ
ประชุมนานาชาติ The 2nd
International Conference
on Humanized Health
Care

๑.๓ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนสูสากลเรื่อง “หนทางสรางสรางความเปนธรรมดานสุขภาพ” โดยมี
วิทยากรจากองคกรระหวางประเทศ คือ Dr.Ruediger Krech (World Health Organization)
Ms.Bridget Lloyd (People Health Movement) Mrs.Mary Collins (British Columbia’s
Healthy Living Alliance
๑.๔ การเปดตัวหนังสือแปลของ WHO เรื่อง Closing the gap in a generation: Health equity
through action on social determinants of health โดยมีชื่อภาษาไทย คือ “ถมชองวางทาง
สุขภาพในชวงชีวิตเรา บรรลุความเปนธรรมทางสุขภาพดวยปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ” ซึ่ง
แปลโดย ดร. สุพจน เดนดวง และบรรณาธิการ คือ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
๑.๕ อยูระหวางการประสานงานกับองคกรผูจัดการประชุมนานาชาติและหรือศึกษาดูงาน เพื่อสง
บุคคลากรและเครือขายของ สช. รวมงานและนำเสนอผลงาน
๑.๖. กิจกรรมสนับสนุนการสื่อสาร จัดรายการสัมภาษณ Professor Anne Mills ซึ่งไดรับรางวัล
สมเด็จเจาฟา มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาการแพทย พรอมทั้งลูกศิษย ซึ่งอยูในวงการสุขภาพของ
ไทย อาทิ นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล อ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี โดยพูดถึง
อิทธิพลของ ศ.แอนน มิลสตอการปฏิรูประบบสุขภาพของไทย นำเผยแพรผานสถานีวิทยุและ
โทรทัศนสุขภาพแหงชาติ ของ สช.
๒.๑ อยูระหวางการดำเนินงานสะสมขอมูล

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

ผลการดำเนินงาน

๒) ฐานขอมูลเครือขาย
สุขภาพระหวาง
ประเทศ

ตัวชี้วัด

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
๓.๒ เครือขาย Social Determinants of Health (SDH)
- Ms. Maggie Davis, Principle Advisor for International Health Improvement,
Department of Health, England มาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ สช. และ IHPP เรื่องการ
ขับเคลื่อน SDH ในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
- เชื่อมโยงงาน SDH ของ สช. กับประเทศแคนาดา โดยเฉพาะ Public Health Association
of British Columbia และ British Columbia Healthy Living Alliance ในการประชุม
Annual Meeting of Public Health Association of British Columbia ในหัวขอ Action
Towards Reducing Health Inequities ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และ
ศึกษาดูงานของ Vancouver Coastal Health ในสวน Aboriginal Health Strategic
Initiatives วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เมืองแวนคูเวอร รัฐบริทิช โคลัมเบีย ประเทศ
แคนาดา
- เชื่อมโยงงาน SDH ของ สช. กับประเทศมัลดีฟส ในการประชุม National Workshop on
Health Sector Role in Addressing Social Determinants of Health จัดโดยกระทรวง
สุขภาพและครอบครัว ประเทศมัลดีฟส ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓.๓ เครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานระหวางประเทศ และหนวยงานในประเทศ
ตางๆ รวมทั้งสถานทูตและหนวยงานในองคการสหประชาชาติ (UN) เขารวมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒
๓.๔ ประสานเครือขาย PMAC ในการจัดประชุมวิชาการสมเด็จเจาฟามหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ในประเด็น
Health Information System โดยทำหนาที่จดประเด็นเนื้อหาสำคัญของการประชุมยอย
๔ หอง การมีสวนชวยเครือขาย PMAC ในครั้งนี้ ทำใหไดรูจักเครือขาย Health Metrics
Network (HMN) ซึ่งเปนเครือขายดานระบบขอมูลสุขภาพ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก WHO
๓.๕ จัดทำขอเสนอโครงการเพื่อของบ TGLIP ในการสนับสนุนทุนใหคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) รวมทั้งเครือขายเอชไอเอ เขารวมงาน
International Association for Impact Assessment (IAIA) ที่ประเทศสวิสเซอรแลนด
ระหวางวันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ การเขารวมการประชุมครั้งนี้ เพื่อขยายเครือขาย เอชไอเอ
ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกับองคการอนามัยโลก อีกทั้งเปนเสริมสรางความรูเรื่อเอชไอเอให
กับคณะกรรมการดวย

ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน
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๕.๕ โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการความรูเพื่อ
การปฏิรูประบบ
สุขภาพ

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

๒) กรอบความรูที่จำเปน ๒.๑ สนับสนุนการจัดการความรูรวมกับเครือขายภาคี
ในการปฏิบัติงานตาม
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA)
- จัดกระบวนการ “เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติ : ธรรมนูญสุขภาพ” กรณีศึกษา
ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน ไดชุดความรูเกี่ยวกับธรรมนูญ
สุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน ๒ เรื่อง

๑) บุคลากรของ สช. มี ๑.๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรูภายในองคกร
- จัดประชุมวิชาการในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตั้งแตเดือนมิถุนายน ความรูความเขาใจ
และทักษะการจัดการ
ธันวาคม ๒๕๕๒) : มีองคกรเจาภาพที่รวมจัดประชุมวิชาการจำนวน ๗ หัวขอ และผูเขารวม
ความรูเพิ่มขึ้น
ประชุมวิชาการมี
ความพึงพอใจตอผลการจัดงานในระดับดี นอกจากนี้ยังไดสรางรูปแบบใหมของการจัด
กิจกรรมวิชาการ ในรูปแบบกิจกรรมสรางเสริมศักยภาพเครือขาย จำนวน ๖ หัวขอ ซึ่งไดรับ
การตอบรับจากสมาชิกสมัชชาอยางดี ทั้งองคกรที่รับจัดกิจกรรมและผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจระดับดีมาก
- ใชการจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ทำงาน เชน การเรียนรูก อ นปฏิบตั งิ าน (BAR) การเรียนรูห ลังปฏิบตั งิ าน (AAR) การเขียนเรือ่ ง
เลาหรือรายงานผลหลังจากไปปฏิบัติงานในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเฉพาะเรื่องซึ่งมีทั้ง
การเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย เชน การบริหารองคกรแนวใหม วัฒนธรรมองคกร การบริหาร
จัดการเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองภายใน เชน การเปนเลขานุการมืออาชีพ
การทำงานอยางไรใหมีความสุข การเตรียมการจัดประชุมที่ดี และกิจกรรมพัฒนาองคกร
(OD) ประจำป เปนตน ซึ่งทำใหไดชุดความรูเกี่ยวกับการทำงานอยางมืออาชีพ จำนวน ๔ เรื่อง

๔) รวมเปนเจาภาพจัดการ ๔.๑ เปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมนานาชาติ The 2nd International Conference on
Humanized Health Care ในหัวขอ Caring in the Changing World ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔
ประชุมนานาชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่เมืองหนานหนิง
๑ เรื่อง

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานประมาณ
รอยละ ๙๐
สนับสนุนการจัดการความรู
ทั้งภายในองคกรและภาคี
เครือขาย และสนับสนุนใหมี
การเผยแพรความรูไปสู
กลุมเปาหมายตางๆ

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

แผนงาน/โครงการ
- ใหคำปรึกษาและสนับสนุนการใชแนวคิดและเทคนิคการจัดการความรูไปประยุกตใชการจัด
ประชุม การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ

ผลการดำเนินงาน

๕) ระบบฐานขอมูล
๕.๑ ประสานความรวมมือเกี่ยวกับการจัดตั้งหองสมุดกลาง ๓ หนวยงาน (สช. สวรส. สรพ.) ในอาคาร
หนังสือ สื่อการเรียนรู
ที่ทำการแหงใหม จากการหารือทำใหไดหลักการและแนวคิดสำคัญรวมกันคือ
ของ สช. (หองสมุด)
- หองสมุดนี้จะมีลักษณะเปนหองสมุดเฉพาะทาง โดยจัดเก็บหนังสือที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก
ของ ๓ หนวยงาน
- มีลักษณะเปนศูนยการเรียนรูมากกวาจะเปนหองสมุดที่มีอยูทั่วไป

๔) ชุดความรูใหมที่จำเปน ๔.๑ สนับสนุนใหมีการเผยแพรความรูไปสูกลุมเปาหมายตางๆ เชน การผลิตหนังสือ สื่อการเรียนรู
สำหรับการทำงานของ
ตางๆ ไดแก ( ไมรวมหนังสือที่ผลิตโดยแผนงานอื่น)
องคกร อยางนอยแผน
- หนังสือ “เลขา รมต.(จำเปน)”
งานละ ๑ ชุด (มีความ
- หนังสือ “ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิต เลม ๓”
รูถูกจัดเก็บในคลัง
- หนังสือ “เคล็ดลับการจัดประชุมที่ดี (Good Meeting)”
ความรูเพิ่มขึ้น)

๓) แผนการจัดการความรู ๓.๑ จัดทำแผนการประสานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ตำรา การเรียนรู
- ประสานและสนับสนุนโครงการเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะแนวใหม
ขององคกร/แผนงาน
ที่สอดคลองกับกรอบ
(คสน.)
ความรูฯ
- ประสานและสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ขณะนี้ไดรับอนุมัติการจัดตั้งสถาบันการ
เรียนรูเพื่อปวงชนเรียบรอยแลว และหลักสูตรสุขภาพชุมชนก็พรอมที่จะเปดรับนักศึกษาใน
ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบแผน/ผลงาน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูป
มีผลงาน โดยสรุปดังนี้

๑. การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)
๑.๑ การประชุม คปร. รวมทั้งหมด ๑๘ ครัง้ ผลการประชุมไดกำหนดประเด็นทีค่ วร
ดำเนินการในเบือ้ งตน ๑๔ ประเด็น คือ ๑) ทีด่ นิ ทำกินและทีอ่ ยูอ าศัย ๒) คาจาง
และคุณภาพชีวิต แรงงาน ๓) ระบบสวัสดิการ และการคุมครองทางสังคม
๔) ระบบการศึกษา ๕) หนีส้ นิ ๖) ระบบงบประมาณ ๗) การกระจายอำนาจ และ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๘) การสรางสำนึกรวมของชุมชน
๙) ระบบราชการ ๑๐) ระบบยุติธรรม ๑๑) การจัดการน้ำ ๑๒) สาธารณสุข
๑๓) อิทธิพลเมือง ๑๔) ระบบเศรษฐกิจเพือ่ ความเปนธรรม
๑.๒ คปร. ไดจดั ทำเอกสาร “ยุทธศาสตรการปฏิรปู และ กรอบการทำงานของคณะ
กรรมการปฏิรปู ” สาระสำคัญ คือ การกำหนดหลักการพืน้ ฐานในการทำงานของ
คปร. โดยมีเปาหมาย คือ “ การสรางความเปนธรรม เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำใน
สังคม ความเปนธรรม จะเกิดไดดว ยการเสริมอำนาจของประชาชน”
๑.๓ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของ คปร.รวม ๕ คณะ คือ
๑) คณะอนุ ก รรมการกลุ ม การศึ ก ษา ๒) คณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ระบบ
เกษตรกรรม ๓) คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการที่ดิน ฐานทรัพยากร
สิง่ แวดลอม และน้ำ ๔) คณะอนุกรรมการระบบการคลัง ระบบงบประมาณ และ
ระบบสวัสดิการ ๕) คณะอนุกรรมการแรงงาน

๒. การดำเนินงานของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
๒.๑ ประชุม คสป. จำนวน ๕ ครัง้
๒.๒ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ รวม ๑๗ คณะ ประกอบด ว ย
คณะกรรมการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการการ
สื่ อ สารเพื่ อ การปฏิ รู ป คณะกรรมการเครื อ ข า ยศิ ล ป น เพื่ อ การปฏิ รู ป คณะ
กรรมการเครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป คณะกรรมการเครื อ ข า ย
ผู เ สี ย โอกาส คนจนเมื อ ง และกลุ ม ชาติ พั นธุ เ พื่ อ การปฏิ รู ป คณะกรรมการ
เครือขายคนพิการเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการ
ปฏิ รู ป คณะกรรมการเครื อ ข า ยผู ใช แรงงานเพื่ อ การปฏิ รู ป คณะกรรมการ
เครือขายพลั ง สตรี เ พื่ อ การปฏิ รู ป คณะกรรมการการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ

 NHCO ANNUAL REPORT 2010

ความเป น ธรรม คณะกรรมการเครื อ ข า ยปฏิ รู ป เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกร
คณะกรรมการเครือขายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการเครือขาย
ภาคธุ ร กิ จ กั บ การปฏิ รู ป คณะกรรมการความยุ ติ ธ รรมกั บ การปฏิ รู ป คณะ
กรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป (คจสป.) คณะทำงานเครือขายวิชาการ
เพื่อการปฏิรูป และคณะทำงานสื่อสารสังคม
๒.๓ มีการดำเนินงานขับเคลือ่ นการปฏิรปู ทัง้ การประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงาน
และการจั ด เวที ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ต า งๆ เช น การจั ด เวที ค นไทยพลั ด ถิ่ น :
คนไรสญ
ั ชาติกบั การปฏิรปู เวทีสมัชชาภาคใต “ทุกขnประเทศไทย” เวทีเครือขาย
ผูห ญิงพลิกโฉมประเทศไทย เปนตน
๒.๔ มีการศึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเด็นปญหาที่เปนตนเหตุของความไม
เป น ธรรมในสั ง คม โดยในเบื้ อ งต น สามารถกำหนดได ๕ ประเด็ น คื อ
๑) สวัสดิการสังคม ๒) การปฏิรปู ทีด่ นิ ๓) การกระจายอำนาจ ๔) การปฏิรปู สือ่
๕) การคอรัปชัน่ และระบบยุตธิ รรม
๒.๕ คสป. โดย คณะกรรมการการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ความเป น ธรรม คณะ
กรรมการเครือขาย ผูเสียโอกาสฯ และคณะทำงานเครือขายวิชาการฯ ไดจัด
เตรียมประเด็นเรงดวน คือ การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อนำเขาสูสมัชชา
ปฏิรปู เฉพาะประเด็น ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางการรวบรวมประเด็นใหคมชัด

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

รายงานของผูสอบบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สำหรับปที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

 NHCO ANNUAL REPORT 2010

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 
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รายงานประจำป ๒๕๕๓ 
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รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก
ที่แตงตั้งโดย คสช. ในป ๒๕๕๓
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
๑. นายปรีดา เตียสุวรรณ
๒. นายวรพล โสคติยานุรักษ
๓. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๔. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๕. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๖. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๗. อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
๘. อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๙. อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
๑๐. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๑๒. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๑๓. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
๑๔. ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๑๕. ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย
๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๗. ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
๑๘. ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๙. ผูแทนกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน
๒๐. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท
๒๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
๒๒. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒๓. รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓. อธิบดีกรมอาเซียน
๔. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๕. อธิบดีกรมควบคุมโรค
๖. อธิบดีกรมอนามัย
๗. นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๘. นายวิพุธ พูลเจริญ
๙. นายทวีสุข พันธุเพ็ง
๑๐. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑๑. ผูอำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค
๑๒. ผูอำนวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ กรมอนามัย
๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๓. นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล
๑๕. นายบรรเจิด สิงคเนติ
๑๖. ผศ.ปตพงษ เกษสมบูรณ
๑๗. ผศ.พงษเทพ สุธีรวุฒิ
๑๘. รศ.วิลาวัณย เสนารัตน
๑๙. นายสุทธิพงษ วสุโสภาพงษ
๒๐. ทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทย
๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒๒. นายเดชรัต สุขกำเนิด
๒๓. นางสาวสมพร เพ็งค่ำ
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติวาดวย
การแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง (ทดแทนตำแหนงที่วางลง)
๑. ผศ.ปราณี พันธุมสินชัย
แทน นายนิรันดร พิทักษวัชระ
๒. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
แทน นายสุรชัย ตรงงาม

ที่ปรึกษา
กรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม
ในการแตงตั้งเปนกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายวิชัย โชควิวัฒน
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
นายประพจน เภตรากาศ
นายวิจัย อัมราลิขิต
นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
๒. ผูอำนวยการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๓. ศ.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด
๔. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท
๕. ผศ.ทศพล สมพงษ
๖. ผศ.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
๗. ผศ.วิรัติ ปานศิลา
๘. นายประดิษฐ เรืองดิษฐ
๙. นางพรรณิภา โสตถิพันธ
๑๐. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๑๑. นายพิชัย ศรีใส
๑๒. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
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๑๓. นางศิริวรรณ เจนการ
๑๔. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๑๕. Ms. Maureen E. Birmingham
๑๖. รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๑๗. นายสุรพจน สุวรรณพานิช
๑๘. รศ.ดรุณี รุจกรกานต
๑๙. นางประนอม คำเที่ยง
๒๐. นายสุรพงษ พรมเทา
๒๑. ผศ.สุปรีดา อดุลยานนท
๒๒. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน
๒๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือผูแทน
๒๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือผูแทน
๒๕. นายกแพทยสภาหรือผูแทน
๒๖ นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
๒๗. นายชัยพร จันทรหอม
๒๘. นายชัยวุฒิ เกิดชื่น
๒๙. นายไชยยศ บุญญากิจ
๓๐. นางสาวทัศนีย วีระกันต
๓๑. นางทิพาภรณ สังขพันธ
๓๒. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ
๓๓. นายธีรยุทธ สุคนธวิทย
๓๔. นายประสิทธิชัย มั่งจิตร
๓๕. นางเปรมฤดี ชามพูนท
๓๖. นางมุกดา อินตะสาร
๓๗. นายพงศธร พอกเพิ่มดี
๓๘. รศ.พิทยา จารุพูนผล
๓๙. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๔๐. นางรัตนา สมบูรณวิทย
๔๑. นายระวี สิริประเสริฐ
๔๒. นางวณี ปนประทีป
๔๓. นางวลัยพร พัชรนฤมล
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รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๔๔. นายศราวุธ สันตินันตรักษ
๔๕. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
๔๖. นายศุภกิจ ศิริลักษณ
๔๗. นายสมพันธ เตชะอธิก
๔๘. นางสาวสุนันท ดวงจันทร
๔๙. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
๕๐. นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
๕๑. รศ.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
๕๒. นายสุรเดช เดชคุมวงศ
๕๓. รศ.สุริชัย หวันแกว
๕๔. รศ.อนุชาติ พวงสำลี
๕๕. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๕๖. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๕๗. นางสาวนาตยา แทนนิล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
๓. ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
๕. รศ.ดรุณี รุจกรกานต
๖. นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ
๗. นายคลอง ชื่นอารมณ
๘. นายณรงค ตั้งศิริชัย
๙. นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๐. นางดวงพร อิฐรัตน
๑๑. นายพนัส พฤกษสุนันท
๑๒. นายพิชัย ศรีใส
๑๓. นายวิเชียร คุตตวัส
๑๔. นายสนั่น วุฒิ
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๑๕. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๑๖. รศ.วิลาวัณย เสนารัตน
๑๗. ผศ.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
๑๘. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือผูแทน
๑๙. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน
๒๐. ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือผูแทน
๒๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผูแทน
๒๒. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือผูแทน
๒๓. ผูจัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
หรือผูแทน
๒๔. รศ.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ
๒๕. รศ.อนุชาติ พวงสำลี
๒๖. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
๒๗. นางกัลยา เอี่ยวสกุล
๒๘. นางสาวทัศนีย วีระกันต
๒๙. นางทิพาภรณ สังขพันธ
๓๐. นางสาวนาตยา แวววีรคุปต
๓๑. นายมานะ ชวยชู
๓๒. นายวีรพล เจริญธรรม
๓๓. นายศุภกิจ ศิริลักษณ
๓๔. นายสมคิด แกวทิพย
๓๕. นายสมพันธ เตชะอธิก
๓๖. นายสุรเดช เดชคุมวงศ
๓๗. นายสำรวย ผัดผล
๓๘. นางอารีย ตันบรรจง
๓๙. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๔๐.นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
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รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๔. นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๕. นายสุรินทร กิจนิตยชีว
๖. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๗. นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๙. นายศราวุธ สันตินันตรักษ
๑๐. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือผูแทน
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
๑๒. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน
๑๓. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน
๑๔. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูแทน
๑๕. ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
๑๖. ผูจัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
หรือผูแทน
๑๗. รศ.วิทยา กุลสมบูรณ
๑๘. ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ
๑๙. นายกาสัก เตะขันหมาก
๒๐. นายชัยพร จันทรหอม
๒๑. นายธีรวัฒน ศรีปฐมสวัสดิ์
๒๒. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๒๓. นายภูวนนท เอี่ยมจันทร
๒๔. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๒๕. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
๒๖. นายวีระพงษ เกรียงสินยศ
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๒๗. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๘. นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
๒๙. นางสุภาวดี หาญเมธี
๓๐. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
๓๑. นายสุรพงษ พรมเทา
๓๒. นายอุบล อยูหวา
๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓๔. นายชาตรี เจริญศิริ
๓๕. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๓๖. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๓๗. นางสาวทิพิชา โปษยานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
วาดวยการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นายศิริวัฒน ทิพยธราดล
นายโสภณ เมฆธน
นายประทีป ธนกิจเจริญ
ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผูอำนวยการกองควบคุมอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๐. ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๑๑. ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
๑๒. ผูอำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๓. ศ.วรรณี นิธิยานันท
๑๔. รศ.ปญญา ไขมุก
๑๕. รศ.วิลาสินี อดุลยานนท
๑๖. นายกฤช ลี่ทองอิน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๑๗. นายศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
๑๘. นายสงา ดามาพงษ
๑๙. นายสมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย
๒๐. นายทักษพล ธรรมรังสี
๒๑. นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
๒๒. นายวุฒิพงษ ปรีดาภัทรพงษ
๒๓. นางสาววรลักษณ คงหนู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
๑. นายวิชัย โชควิวัฒน
๒. ศ.ยุพา วงศไชย
๓. ศ.วิฑูรย อึ้งประพันธ
๔. ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
๕. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ
๖. ผศ.สำลี ใจดี
๗. นางกรรณิกา วิริยะกุล
๘. นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
๙. นายชูชัย ศุภวงศ
๑๐. นายพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
๑๑. นายอนุวัฒน ศุภชุติกุล
๑๒. นายกแพทยสภา หรือผูแทนสำรอง
๑๓. นายกสภาการพยาบาล หรือผูแทนสำรอง
๑๔. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หรือผูแทนสำรอง
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๖. รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่ไดรับมอบหมาย
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายการสื่อเผยแพร
หนังสือ
๑. สุนทรพจนและปาฐกถาพิเศษสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑
๒. ปฏิเสธการรักษา กับการดูแลในวาระสุดทายของชีวิต
๓. เลขา รมต. (จำเปน)
๔. เรื่องเลาจากบานชะแล
๕. พระราชบัญญัติสุขภาพฯ และ ธรรมนูญสุขภาพฯ
๖. ชมดอกไม : เรื่องเลาจากเวทีรับฟงความคิดเห็น
๗. ผลิดอกออกผล : สุขภาวะทางเพศ : ดวยหัวใจแหงรักฯ
๘. ผลิดอกออกผล : สมัชชาสุขภาพ เติมเต็มชีวิตแรงงานนอกระบบไทย
๙. ผลิดอกออกผล : สื่อสรางสรรค สารสรางสุข
การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อ
๑๐. ผลิดอกออกผล : กาวยางของ... อปท.ถนนสายสมัชขาสุขภาพ
๑๑. ถมชองวางสุขภาพ
๑๒. จากภัยคุกคามสูการพัฒนาแมน้ำโขงอยางยั่งยืน
๑๓. กาวยางและทางเดิน (๑) เรื่องเลาจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๑๔. กาวยางและทางเดิน (๒) เรื่องเลาจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๑๕. ปฏิรูปชีวิต ปฏิรูปสังคม เลม ๓
๑๖. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
๑๗. เคล็ดลับการจัดประชุมที่ดี
๑๘. ถึงเวลาตองเขาใจและแกไข ความรุนแรงทางเพศ
๑๙. รวมมติและขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒
๒๐. อาทิตยอัสดง ฉบับที่ ๒
๒๑. อาทิตยอัสดง ฉบับที่ ๓
๒๒. สช.- สธ ใบไมตนเดียวกัน
๒๓. เปลี่ยนไปเลย : ชะตากรรมของเมืองเลยฯ
๒๔. ฟาหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปตออยางไร
๒๕. รายงานสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๓
๒๖. Thailand’s Rules and procedures for The Health
Impact Assesment of Public Policies
๒๗. Notification of the Ministry of Natural Resources
and Environment Thailand

(รหัส B ๑๐๔/๕๓)
(รหัส B ๑๐๕/๕๓)
(รหัส B ๑๐๗/๕๓)
(รหัส B ๑๐๘/๕๓)
(รหัส B ๑๐๙/๕๓)
(รหัส B ๑๑๐/๕๓)
(รหัส B ๑๑๑/๕๓)
(รหัส B ๑๑๒/๕๓)
(รหัส B ๑๑๓/๕๓)
(รหัส B ๑๑๔/๕๓)
(รหัส B ๑๑๕/๕๓)
(รหัส B ๑๑๖/๕๓)
(รหัส B ๑๑๗/๕๓)
(รหัส B ๑๑๘/๕๓)
(รหัส B ๑๑๙/๕๓)
(รหัส B ๑๒๐/๕๓)
(รหัส B ๑๒๑/๕๓)
(รหัส B ๑๒๒/๕๓)
(รหัส B ๑๒๓/๕๓)
(รหัส B ๑๒๕/๕๓)
(รหัส B ๑๒๖/๕๓)
(รหัส B ๑๒๗/๕๓)
(รหัส B ๑๒๘/๕๓)
(รหัส B ๑๒๙/๕๓)
(รหัส B ๑๓๐/๕๓)
(รหัส B ๑๓๑/๕๓)
(รหัส B ๑๓๒/๕๓)

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

๒๘. หลักเกณฑและวิธีในการจัดและสนับสนุนสมัชชาสุขภาพพื้นที่/ประเด็น (รหัส B ๑๓๓/๕๓)
๒๙. ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน
(รหัส B ๑๓๔/๕๓)
๓๐. คูมือการนำธรรมนูญฯ ไปใชประโยชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (รหัส B ๑๓๕/๕๓)
๓๑. คูมือการนำธรรมนูญฯ ไปใชประโยชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ อปท. (รหัส B ๑๓๖/๕๓)
๓๒. คูมือการเขารวมการทบทวนรางรายงานการศึกษา
(รหัส B ๑๓๗/๕๓)
และวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยนโยบายสาธารณะ
๓๓. จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพอยางไร :
(รหัส B ๑๓๘/๕๓)
แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ฯ
๓๔. ฝาวิกฤตความเปนธรรม
(รหัส B ๑๓๙/๕๓)
๓๕. คืนชีวิตใหทะเล กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช
(รหัส B ๑๔๐/๕๓)
๓๖. เมล็ดพันธุสมิหลากระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.สงขลา
(รหัส B ๑๔๑/๕๓)
๓๗. รูจักและเขาใจธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ
(รหัส B ๑๔๒/๕๓)
๓๘. หลากหลายความคิดเห็นตอการแกไขปญหามาบตาพุดสะทอนเวทีสาธารณะ (รหัส B ๑๔๓/๕๓)
๓๙. สรุปเหตุการณอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลของ บริษัท อดิตยา เบอรลา
(รหัส B ๑๔๔/๕๓)
๔๐. รายงานประจำป ๒๕๕๒
(รหัส B ๑๔๕/๕๓)
๔๑. สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(รหัส B ๑๔๖/๕๓)
๔๒. กวาจะมาเปนธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอฉบับแรกของประเทศ
(รหัส B ๑๔๗/๕๓)
๔๓. หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
(รหัส B ๑๔๘/๕๓)
๔๔. สุนทรพจนและปาฐกถาพิเศษ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
(รหัส B ๑๔๙/๕๓)

จดหมายขาว “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ”
๑. ฉบับที่ ๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๒. ฉบับที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. ฉบับที่ ๘ เดือนธํนวาคม ๒๕๕๒
๔. ฉบับที่ ๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๓
๕. ฉบับที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓
๖. ฉบับที่ ๑๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
๗. ฉบับที่ ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๓
๘. ฉบับที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๙. ฉบับที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
๑๐. ฉบับที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๑. ฉบับที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
๑๒. ฉบับที่ ๑๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๓
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(รหัส NL ๐๑๕/๕๓)
(รหัส NL ๐๑๖/๕๓)
(รหัส NL ๐๑๗/๕๓)
(รหัส NL ๐๑๘/๕๓)
(รหัส NL ๐๑๙/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๐/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๑/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๒/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๓/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๔/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๕/๕๓)
(รหัส NL ๐๒๖/๕๓)

จดหมายขาว “มองใหชิด”
๑. ฉบับที่ ๑ มองใหชิด ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ฉบับที่ ๒ มองใหชิด ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ฉบับที่ ๓ มองใหชิด ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รหัส NL_P๑๒_V๐๑_ ๐๐๑/๕๓)
(รหัส NL_P๑๒_V๐๑_ ๐๐๒/๕๓)
(รหัส NL_P๑๒_V๐๑_ ๐๐๓/๕๓)

วีดิทัศน
๑. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. แผนแมบทกำลังคนอีสาน อะไร ทำไม อยางไร
๓. หาทางออก สรางความเปนธรรมสามระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. วีดิทัศน “สกลนคร จากตักศิลา
สูโรงพยาบาลแพทยแผนไทยแหงแรกของประเทศ”
๕. วีดิทัศน “การแพทยแผนไทย
ในปจจุบันยังมีความสำคัญอยู จ.สกลนคร”
๖. ปกหมุดโรงพยาบาลแพทยแผนไทยแหงแรก
ตามธรรมนูญสุขภาพ จ.สกลนคร
๗. มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหบมเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๘. สารคดีสั้น เติมหัวใจใหสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๙. วีดีทัศน การถอดบทเรียนกรณีผาตัดตอกระจกของ รพ.ขอนแกน
๑๐. สารคดีสั้น เติมหัวใจใหสังคม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๑๑. In Health Assembly
๑๒. สรุปเหตุการณอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล บริษัท อติตยา เบอรลาฯ
๑๓. กรณีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารแหงชาติ
๑๔. สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
๑๕. ถอดบทเรียนกรณีผาตัดตอกระจก รพ.ขอนแกน
๑๖. คืนชีวิต...ใหทะเล
๑๗. สารคดีสั้น รุนแรงหรือไม
๑๘. แลหนา ๕ ป เอชไอเอเมืองไทย
๑๙. จัดกระบวนการมีสวนรวมและเตรียมความพรอม
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

(รหัส Vp_VCD ๐๕๐/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๑/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๒/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๓/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๔/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๕/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๖/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๗/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๘/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๕๙/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๐/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๑/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๒/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๓/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๔/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๕/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๖/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๗/๕๓)
(รหัส Vp_VCD ๐๖๘/๕๓)

รายงานประจำป ๒๕๕๓ 

รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
๑. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย
๒. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ความสุขคือพอเพียง
๓. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ใหอุนใจไดอิ่มทอง
๔. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
ตอน มช.มหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม
๕. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ทางเลือกใหม หัวใจอินทรีย
๖. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ยายแอวมือปราบซามูไร
๗. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน หัวใจไรสารคนตนน้ำวังน้ำเขียว
๘. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน หมอนอยเพื่อสังคม
๙. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ศูนยรวมใจ
๑๐. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ทอรักซาโอริ
๑๑. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน อาสาขางเตียง
๑๒. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
ตอน ปาเขียวหมอเถื่อนแหงเมืองชุมพร
๑๓. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน สุขใจวัยเกษียณ
๑๔. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน คลินิกความทรงจำ
๑๕. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน มิวสิคแฟมิลี่
๑๖. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน กิจกรรมนักศึกษาที่หาดใหญ
๑๗. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน ชายผาเหลืองขางเตียง
๑๘. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน เรื่องจากปตตานี
๑๙. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
ตอน หนวยสนับสนุนดูแลผูปวยระยะสุดทาย รพ.สงขลานครินทร
๒๐. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน กิจกรรมสรางคุณคาสรางคน
๒๑. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
ตอน เครือขายลุมน้ำประแสร ๕ ตำบลกับการดูแล
๒๒. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ”
ตอน พิพิธภัณฑเมล็ดพันธุพืชเพื่อชีวิต
๒๓. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน บำบัดทุกขใหใจบำบัดใหสังคม
๒๔. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน หวยแรงไมแลงน้ำใจ
๒๕. รายการโทรทัศน “ใจเติมใจ” ตอน คุณครูไมกวาด
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(เมษายน - กันยายน ๒๕๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๑/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๒/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๓/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๔/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๕/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๖/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๗/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๘/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๐๙/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๐/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๑/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๒/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๓/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๔/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๕/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๖/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๗/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๘/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๑๙/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๒๐/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๒๑/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๒๒/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๒๓/๕๓)
(รหัส Vp_DVD-VCD_P๐HUM ๐๒๔/๕๓)

