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คำนำ
ป ๒๕๕๖ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอายุได ๖ ป ถาเปนเด็กก็อยูใ นชวงอนุบาล ๒-๓ กำลัง
รอขึ้นประถมปที่ ๑ งานสำคัญตางๆ ที่เปนพันธกิจหลักตามเจตนารมณของกฎหมาย คือการเปนเครื่องมือให
ทุกภาคสวนในสังคมไดรวมกันใชเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในทิศทางที่เนน
“สรางนำซอม” กำลังดำเนินการไปตามลำดับ หลายเรือ่ งเปนการพัฒนาตอยอดจากงานเดิม บางเรือ่ งเปนงาน
พัฒนาใหม โดยตองอาศัยการทำงานและเรียนรูรวมกันของคนจำนวนมากอยางตอเนื่อง
การทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ไมใชการทำงานดวยระบบสัง่ การตามกลไกบริหารภาครัฐ ไมใช
การทำงานเคลือ่ นไหวแบบองคกรพัฒนาเอกชน ไมใชการทำงานมุง ผลแบบองคกรธุรกิจ แตเปนการทำงานดวย
การอภิบาลแบบเครือขาย (Governance by Networking) ทีม่ ผี เู ขารวมทำงานจากหลายภาคสวน (Multiple
Actors) มีความสนใจ ความตองการ และผลประโยชนที่แตกตางกัน (Broad Spectrum of Interest)
มาทำงานรวมกันดวยความสมัครใจ แบบแนวราบ ไมมีอำนาจบังคับกันและกัน (Horizontal Engagement)
อาศัยการเจรจาตอรอง พูดจาปรึกษาหารือกัน (Deliberation/Dialogue) และแสวงหาคานิยมรวม หลักการ
ร ว ม เป า หมายร ว ม กฎเกณฑ ก ติ ก าร ว ม และใช ท รั พ ยากรร ว มกั น ตามที่ ฝ า ยต า งๆ เห็ น พ อ งต อ งกั น
(Common values, principle, goal, rules and resources) จึงจะเกิดการทำงานรวมกันและเดินไปพรอมๆ กัน
เพื่อเปาหมายเดียวกัน ในที่นี้คือคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น สังคมไทยมีสุขภาวะมากขึ้น ทุกขภาวะนอยลง
การทำงานในลักษณะเชนนี้ เปนเรื่องใหมที่คนไทยในทุกภาคสวนจะไดเรียนรูรวมกัน โดยใชเครื่องมือ
ตางๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ เปนเสมือนแบบฝกหัด
นอกจากมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางตอเนื่องเปนปที่ ๕ แลว ยังมีการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นรวมกันกวา
๑๐๐ โครงการ มีการสนับสนุนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพที่ดี ทั้งในระดับพื้นที่และระดับโครงการประมาณ ๒๐ โครงการ มีการสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่สำเร็จไปแลวกวา ๔๐ พื้นที่
มีการริเริ่มจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชน
ทองถิ่น เพื่อทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานแบบบูรณาการและเกิดความรวมมือกัน โดยเริ่มตน

๔

สานพลัง สรางสุขภาวะ
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โครงการในปแรกจำนวน ๒๕๐ ตำบล ใน ๔ ภาคของประเทศ มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย
การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติ และ
มีการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในรูปแบบอื่นๆ อีกเปน
จำนวนมาก ไดแก การทำงานผานคณะกรรมการนโยบายชุดตางๆ การสนับสนุนการทำงานทางวิชาการเพื่อ
รองรับการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ และการจัดการความรูเ รือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนใหสำนักงานปฏิรูป (สปร.) เปนหนวยบริหารจัดการฝายเลขานุการใหกับ
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) เพื่อสรางการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมทำงานพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิรูป ตอเนื่องเปนปที่ ๓ โดยไดจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ และพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายจำนวน ๗ เรื่อง ไวเปนทุนทางปญญาของสังคมที่สามารถนำไปใชตอยอดการปฏิรูปประเทศไทยใน
ดานตางๆ ไดในอนาคตอีกดวย
งานตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ ฯ ที่ มี ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ (คสช.) เป น แกนกลาง
มีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยเลขานุการ ทำงานสนับสนุนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เปนไปอยางคอยเปนคอยไป ไมหวือหวา เห็นผลชา แตเมื่อใดที่
งานเกิดผลเปนรูปธรรม ก็จะมีผลกระทบวงกวางกวางานบริการหรืองานปฏิบัติการทั่วไป
นับถึงวันนี้ งานตางๆ เริ่มผลิดอกออกผล ดวยการรวมแรงรวมใจขององคกร ภาคี และเครือขายตางๆ
เปนจำนวนมาก ที่ถักทอกันทำงานอยางอดทนและไมยอทอ
งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ กำลังจะกลายเปนบทเรียนการทำงานพัฒนาบานเมืองตามแนวทาง
ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Democracy) ที่ เ สริ ม เข า กั บ การทำงานตามแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) และการขับเคลื่อนตามแนวของประชาธิปไตย
ทางตรง (Direct Democracy) ซึ่ ง หากเสริ ม กั น ได อ ย า งลงตั ว มากเท า ใด ก็ จ ะเกิ ด เป น พลั ง การพั ฒ นา
อันมหาศาลมากขึ้นเทานั้น
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๖
๕

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖
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สารจากประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

การทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดรวมกัน
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เนนการมีสวนรวม ที่เชื่อมั่นแนวทางประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) โดยใชเครื่องมือทางสังคมตางๆ ไดแก สมัชชาสุขภาพ
ธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การสงเสริมสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ เปนตน นับเปน
งานที่ มี คุ ณ ค า เพราะนอกจากให ค วามสำคั ญ กั บ การร ว มสร า งสุ ข ภาพผ า นการทำงานเชิ ง นโยบายแล ว
ยังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ไมวาจะเปนภาครัฐ ราชการ
ภาควิชาการ วิชาชีพตางๆ องคกรภาคประชาชน เอกชน และชุมชนทองถิ่น
เปนที่นายินดีที่ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ การทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ มีความคืบหนา
ไปมากในหลายๆ ดาน ในปนี้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดจัดใหมีการทำงานทางวิชาการ
เพื่อทบทวนประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการทำงานเชิงนโยบาย ไดแก (๑) ประเด็นการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชน ซึ่งนับไดวาเปนจุดยุทธศาสตรสำคัญของการสรางสุขภาวะ เพราะเปนการสรางความเขมแข็ง
ระดับฐานรากของสังคม โดยสนับสนุนใหมกี ารพัฒนา “แผนยุทธศาสตรรว ม การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ขึน้
เพื่ อ ใช เ ป น กรอบการทำงานร ว มกั น ในระยะยาวของหน ว ยงาน องค ก รและภาคี ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(๒) ประเด็นสุขภาวะผูสูงอายุ ดวยประเทศไทยไดยางเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว จึงมีเรื่องที่ตองทำและควรทำ
รออยูม ากมาย หากใหรัฐบาลทำเพียงลำพังจะสำเร็จไดยาก จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
ดังนั้น การใชเครื่องมือตางๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ เขามาชวยทำงานเรื่องนี้ จึงเปนแนวทางที่นายินดี
(๓) ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนเรือ่ งใหญอกี เรือ่ ง ไมวา จะเปนประเด็นสุขภาพทางกาย
ทางจิต และทางสังคม ที่มีผลกระทบมาจากการพัฒนาดานตางๆ จึงเปนการดีที่มีการหยิบยกประเด็นนี้เขาสู
การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพระดับตางๆ เพื่อชวยกันพัฒนาใหเปนนโยบายสาธารณะและชวยกันขับเคลื่อน

๖
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ใหนโยบายเหลานั้นเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ (๔) ประเด็นอาหารกับสุขภาพ ก็เปนอีกเรื่อง
หนึ่งที่สำคัญมาก แมวาประเทศของเราเปนอูขาวอูน้ำ เปนครัวของโลก แตคนไทยยังตองเผชิญปญหาเกี่ยวกับ
ความไมปลอดภัยดานอาหาร จากการใชสารเคมีในการเกษตรอยางแพรหลาย ที่ระบบการดูแลความปลอดภัย
ดานอาหารโดยกลไกของรัฐยังไมดีพอ ดังนั้น การนำประเด็นเหลานี้มาทำงานผานกระบวนการและเครื่องมือ
ตางๆ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ที่เปดใหทุกภาคสวนเขามารวมเปนเจาของประเด็น รวมกันทำงานเชิง
นโยบายอยางเคียงบาเคียงไหล ทำใหประเด็นปญหาเหลานี้เปนปญหารวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ความสำเร็จในการแกปญหาก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย
ในนามของรัฐบาล ยินดีใหการสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามารวมกันทำงานดวยเครื่องมือตางๆ ตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ใหกวางขวาง จริงจัง เปนระบบ และตอเนื่องยิ่งขึ้น สวนใดที่รัฐบาลสามารถนำไป
ดำเนินการใหเกิดประโยชนแกประชาชน เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคม รัฐบาลยินดีรับไปดำเนิน
การอยางเต็มที่

(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๖

๗

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖
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รายนามคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๑ รองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
นายพงศเทพ เทพกาญจนา
๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค
๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
นางปวีณา หงสกุล
๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายวิเชษฐ เกษมทองศรี
๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจาตุรนต ฉายแสง
๘ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายโอกาส เตพละกุล
๙ ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา
นายอิทธิพล คุณปลื้ม
๑๐ ผูแทนนายกเทศมนตรี
นายสมนึก ธนเดชากุล
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๑๑ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายไพบูลย อุปติศฤงค
๑๒ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย
๑๓ ผูแทนแพทยสภา
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอำนาจ กุสลานันท
๑๔ ผูแทนสภาการพยาบาล
รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต
๑๕ ผูแทนทันตแพทยสภา
ทันตแพทยหญิงศันสณี รัชชกูล
๑๖ ผูแทนสภาเภสัชกรรม
เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.วิทยา กุลสมบูรณ
๑๗ ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย
นางวรรณิกา มโนรมณ
๑๘ ผูแทนสภากายภาพบำบัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน
๑๙ ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ
นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงศ
๒๐ ผูทรงคุณวุฒิกลุมนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร นิติศาสตร
ศาสตราจารย ดร.สุริชัย หวันแกว
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๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๒๑ ผูทรงคุณวุฒิกลุมการบริหาร เศรษฐศาสตร การตางประเทศ
รองศาสตราจารย ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๒๒ ผูทรงคุณวุฒิกลุมธุรกิจ
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒๓ ผูทรงคุณวุฒิกลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมานิจ สุขสมจิตร
๒๔ ผูทรงคุณวุฒิกลุมพัฒนาประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
๒๕ ผูทรงคุณวุฒิกลุมการพัฒนาสังคมและชุมชนทองถิ่น
พระครูอมรชัยคุณ
๒๖ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๑
นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒๗ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๒
นางรัตนา สมบูรณวิทย
๒๘ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๓
นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๙ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๔
นายวิเชียร คุตตวัส
๓๐ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๕
นายวีระพล สุดตรง
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๓๑ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๖
นายปยกูล คุณแกว
๓๒ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๗
นายสวัสดิ์ กตะศิลา
๓๓ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๘
นางสาววิไลวรรณ จันทรพวง
๓๔ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๙
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
๓๕ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๑๐
ศาสนาจารย สนั่น วุฒิ
๓๖ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๑๑
นายสุพจน สงวนกิตติพันธุ
๓๗ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๑๒
นายชัยพร จันทรหอม
๓๘ ผูแทนองคกรภาคเอกชนฯ เขต ๑๓
นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
๓๙ เลขานุการ
นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) มีหนาที่กำหนดนโยบายและ
ควบคุมกำกับการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ใหเปนไปในทิศทางและ
แนวทางที่ถูกตองและสอดคลองตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีนโยบาย
ในการทำงาน ๓ ประการคือ (๑) อำนวยการและชี้ทิศทางใหกับ สช. (Direct) (๒) ชวยดูแลไมใหเกิดความ
ผิดพลาดบกพรองในการทำงาน หรือหากเกิดขึ้นก็มีหนาที่ชวยเหลือดูแลแกไขใหถูกตอง (Correct) และ
(๓) ปกปองให สช. ทำงานไดอยางเต็มที่ (Protect)
ที่ ผ า นมา สช. สามารถทำงานได ดี มี ทิ ศ ทางแนวทางที่ ชั ด เจน ให ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส ว นร ว ม
อยางกวางขวาง ซึง่ เปนหัวใจสำคัญของการทำงานตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ มีความอดทน
ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค แมวางานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแตละเรื่อง
ที่ตองทำ ลวนเปนเรื่องที่ยาก มีความสลับซับซอน และมีกลุมผลประโยชนที่แตกตางหลากหลาย แต สช.
ก็มุงมั่นตั้งใจ พยายามประสานใหทุกฝายเขามาทำงานรวมกัน โดยมีการเรียนรูและพัฒนาไมหยุดนิ่ง
แมวาที่ผานมา ความสำเร็จที่เปนรูปธรรมอาจยังไมปรากฏใหเห็นชัดเจนเปนกอบเปนกำ แตถาใคร
ไดติดตามเฝาดู ก็จะเห็นการสนับสนุนการทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งเรื่อง
เล็กและเรื่องใหญ ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ มีเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน การลงไปสนับสนุนใหชุมชน
ท อ งถิ่ น หลายแห ง ให ส ามารถทำการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพในระดั บ ชุ ม ชน (เอชไอเอชุ ม ชน)
ไดเอง จนสามารถผลักดันขอมูลจากการทำงานเหลานั้นใหเขาสูการพิจารณาขององคกรที่เกี่ยวของหรือแมแต
การพิจารณาของศาลได การสนับสนุนใหมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อเปนกรอบนโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม จนมีการขยายแนวคิดไปสูการจัดทำธรรมนูญดานอื่นๆ
ของพื้นที่ เชน ธรรมนูญลุมน้ำภูมี ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญ เปนตน

๑๐

สานพลัง สรางสุขภาวะ
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มีการทำงานทางวิชาการและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหลายเรื่องผานสมัชชาสุขภาพระดับ
ตางๆ และผลักดันใหคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองหลายเรื่อง เชน การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน การแกปญหา
หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ การปองกันผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล การจัดระบบสงเสริมการ
เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน เปนตน หลายเรื่องมีผลในทางปฏิบัติแลว แตบางเรื่องยังไมจบสิ้น
กระบวนความ ซึ่งงานเหลานี้ริเริ่มโดยมีภาคสวนตางๆ เปนเจาของเรื่อง เปนความหวังอีกทางหนึ่งของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทำงานเพื่อประโยชนสุขของสังคมที่ทุกคนเปนเจาของรวมกัน
นอกจากนี้ ในปที่ผานมายังมีการทำงานพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเปน
ภารกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหชวยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๕๕๓ จนเกิดผลงานสำคัญ คือ องคความรูที่ชัดเจนขึ้นในหลายเรื่อง อันเปนทุนทางปญญาที่กำลังจะ
มีการนำไปตอยอดการปฏิรปู ประเทศไทย ทีม่ กี ารกลาวถึงกันอยางกวางขวางในชวงปลายป ๒๕๕๖ เปนตนมา
ในนามของคณะกรรมการบริ ห ารฯ ผมขอชื่นชมการทำหนาที่ ข อง สช. ที่ส ามารถเปนรมสงเสริม
สนับสนุนการทำงานระดับนโยบายสาธารณะที่ใหความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมาโดยตลอด ขอใหกำลังใจ
สช. ที่ทำหนาที่หนวยงานเลขานุการไดอยางแข็งขัน และขอขอบคุณองคกร ภาคีเครือขายตางๆ ที่เขามา
รวมกันทำงานอยางกระตือรือรน ดวยความสมัครใจ และดวยความปรารถนาทีอ่ ยากเห็นสังคมมีทกุ ขภาวะลดลง
สุขภาวะเพิ่มขึ้น
ผมมีความมั่นใจวา ประสบการณการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ จะเปนกรณีศึกษาการ
ทำงานพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่เปนรูปธรรม ซึ่งสามารถนำไปปรับใชกับการทำงาน
พัฒนาดานอื่นๆ ไดตอไป

(นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๑
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑ ประธานกรรมการบริหาร
นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน

๕ ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน
ผูชวยศาสตราจารยปนัดดา ธนสถิตย

๒ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยอำนวย กาจีนะ

๖ ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม
นายพิชัย ศรี ใส

๓ ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายและยุทธศาสตร
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

๗ ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน

๔ ผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

๘ เลขานุการ
นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ

๑๒
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สวนที่
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เกีย่ วกับ สช.
น พันธกิจ
• วิวัสตัยถุทัปศระสงค
ทธศาสตร
• กรอบความคิดยุรวบยอดในการดำเนิ
กฯ
• กลไกและงานสำคัญภายใต พ.ร.บ.สุนขงานตามแผนหลั
• ยุทธศาสตรการทำงาน ป ๒๕๕๖ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• โครงสรางการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
•
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วิสยั ทัศน

“à

ปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาประเทศสูสังคมสุขภาวะ

”

พันธกิจ
๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy:
PHPP) โดยการสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เนนการมีสวนรวม
จากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของเขามารวมกันพัฒนา โดยมีกระบวนการถกแถลง (deliberative process) แลกเปลีย่ นขอมูล
ขาวสาร ความรูต า งๆ และความคิดเห็นเพือ่ รวมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและขอเสนอ
เชิงนโยบายตางๆ รวมดำเนินการ รวมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการใหเกิดการตรวจสอบทบทวนนโยบาย
สาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการดำเนิ น การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
ไมวาจะเปนการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฯ การพัฒนากระบวนการสมัชชา
สุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบ
อื่นๆ รวมไปถึงการสงเสริมการใชสิทธิและการทำหนาที่ดานสุขภาพอยางเหมาะสม
๓. การสนับสนุน การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือขายตางๆ เพื่อเปนแกน หรือกลไก
สำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ
๔. การเสริมสรางความเขาใจใหสังคมรับรูและเขาใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory
Democracy) และเขารวมกระบวนการดังกลาวเพิ่มขึ้นตามลำดับ
๑๘
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วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
๒. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของทุกภาคสวนในการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร
การทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะบรรลุตามวิสยั ทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคได
นอกจากการใช “ยุทธศาสตรสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” เพือ่ ขับเคลือ่ นในสิง่ ทีย่ ากใหสำเร็จเปนยุทธศาสตรหลัก
แลวยังจำเปนตองใชยุทธศาสตรสำคัญในการดำเนินงานอีก ๔ ประการ คือ

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสานพลังความรวมมือทางสังคม
แนวคิ ด หลั ก ของ พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คื อ การสร า งให เ กิ ดระบบสุ ข ภาพแบบมี
สวนรวม (Participatory Health System) ที่สอดคลองกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ซึง่ ตองถักทอกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ดังนัน้ การดำเนินงานเพือ่ ใหเกิดการขับเคลือ่ นกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มอย า งได ผ ล ต อ งอาศั ย การสร า งความร ว มมื อ ทางสั ง คม
เปนหัวใจสำคัญ เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนในสังคมทีม่ คี วามแตกตางหลากหลาย ทัง้ ระดับชาติ ระดับพืน้ ที่ ระดับชุมชน
ทองถิ่น ระดับครอบครัวและปจเจก ทั้งที่อยูในโครงสรางแนวตั้งและโครงสรางแนวนอน ภาครัฐและมิใช
ภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพมากบางนอยบาง ไดเขามามีสวนรวมในการถักทอ ผสานพลังกันขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะไปสูสังคมสุขภาวะ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ ตองมีการบริหารจัดการเครือขายทางสังคม (Social Network
Management) แสวงหาภาคียุทธศาสตรและภาคีเครือขายตางๆ เพื่อกำหนดเปาหมายและแนวทางในการ
ทำงานรวมกัน พัฒนากลไกการประสานงานแบบพหุภาคีในระดับพื้นที่และระดับองคกรภาคีตางๆ รวมกัน
พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของ ตลอดจนมีการบริหารความสัมพันธกับทุกภาคสวน เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ
ความตระหนัก และการมีสวนรวม รวมทั้งทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรคและตอเนื่อง

๑๙
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความรูจากการปฏิบัติ
เพื่อทำใหเกิดระบบสุขภาพที่วางอยูบนฐานความรู (Knowledge-Based Health System) และ
สรางใหการจัดการความรูเปนวัฒนธรรมขององคกรและภาคีเครือขาย ที่ผสมผสานอยูในวิถีการทำงาน
ทุกระดับ รวมถึงเปนตัวเชื่อมประสานงานของแตละองคกรใหมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน จึงตองมุงไปที่การ
สงเสริมสนับสนุน เอื้ออำนวย และเชื่อมประสานเครือขายวิชาการและเครือขายอื่นๆ เพื่อรวมกันสรางและ
จัดการความรูที่เกี่ยวของกับการทำงานใหไดอยางมีคุณภาพและเพียงพอ
การสรางและการจัดการความรูตามยุทธศาสตรนี้ หมายถึง การพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนา
ระบบการทำงานอย า งเป น เครื อ ข า ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก รและบุ ค คล การพั ฒ นาองค ค วามรู
วิทยาการและเทคโนโลยี การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย การบันทึก การวิเคราะห สังเคราะห การติดตามประเมินผล การศึกษาวิจัย งานสรางชุด
ความรูท ไี่ ดจากการดำเนินงานจริง การสรางกระบวนการเรียนรูเ พือ่ ใชเปนแบบอยางแนวทางในการดำเนินการ
จัดการความรูดวยวิธีตางๆ ที่สอดคลองกับบริบท การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบ
การดำเนินงาน การเก็บรวบรวมและเผยแพรชุดความรู เพื่อเปนแหลงขอมูลความรูที่เปนประโยชนตอองคกร
และภาคีเครือขาย และการพัฒนาวิธีการเผยแพรความรู ทั้งในและนอกองคกร เปนตน

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ
การสื่อสารทางสังคมเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก การมีสวนรวม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค และสรางความภาคภูมิใจรวมกันขององคกร ภาคีเครือขายตางๆ
ที่ รวมดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช
แนวทางการกำหนดระเบียบวาระ (agenda setting) ใหสอดประสานกับกระแสสังคม การสรางเครือขาย
สื่อสารทางสังคมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ครอบคลุมทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อภาคประชาชน สื่อพื้นบาน
และสื่อทางเลือกอื่นๆ รวมไปถึงเครือขายองคกรวิชาชีพดานสื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน การสื่อสารทางสังคมของภาคีเครือขายตางๆ และการเปดพื้นที่สาธารณะเพื่อใหเกิด
การสื่อสารแบบหลากหลายชองทางที่เสริมพลังใหเกิดระบบสุขภาพที่ดี (deliberative communication
for health)
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ ไดแก นำหลักการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ
(integrated social marketing communication) มาประยุกตใช มีการกำหนดระเบียบวาระที่ตองสื่อสาร
ใหสอดประสานไปกับกระแสสังคม โดยมีกระบวนการบริหารเนื้อหา (content management) อยางเปน
ระบบ มีการสรางกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวมโดยการเปดพื้นที่สาธารณะใหภาคีเครือขายรวมเปน
เจาของและใชสื่อสารถึงกัน การขยายชองทางการสื่อสารใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับ
พฤติกรรมการรับสื่อ การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับ
อัตลักษณขององคกร
๒๐
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ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี สามารถทำให ง านสำเร็ จ หรื อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด อ ย า งมี ธ รรมาภิ บ าล
งานของ สช. เปนงานที่ทาทายและตองการพลังความรวมมืออยางสูงจากทุกภาคสวน ดังนั้น การบริหาร
จัดการจึงเปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งที่ตองนำมาใช
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตรนี้ คือ การบริหารจัดการอยางชาญฉลาด (smart management)
หรื อ การบริ ห ารจั ด การอย า งมื อ อาชี พ ได แ ก การทำงานที่ มี ก ารกำหนดยุ ท ธศาสตร ยุ ท ธศิ ล ป ยุ ท ธวิ ธี
แผน ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน การอำนวยการ การสนับสนุน การประสานงาน การกำกับดูแลติดตามและ
ประเมินผล การบริหารทรัพยากร การควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาบุคลากรและอื่นๆ เพื่อใหเกิดการ
บริหารงานที่เปนระบบ มีธรรมาภิบาล เกิดการสรางคานิยมรวมในการทำงานที่ดี (core values) ของ
ทั้งบุคลากรในองคกรและภาคีเครือขาย ใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน โดยองคกรทำหนาที่อำนวยความ
สะดวกและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ดวยวิธีการที่ยืดหยุน คลองตัว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโปรงใสและตรวจสอบได ในขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงมิติดานมนุษยและวัฒนธรรมควบคู
ไปดวย
แนวทางในการทำงานตามยุทธศาสตรนี้ ไดแก การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีความเปนระบบ
ยื ด หยุ น คล อ งตั ว แต มี ธ รรมาภิ บ าล การพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี
การพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อตอการทำงานของทั้งบุคลากรในองคกรและภาคีเครือขายตางๆ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของอยางเพียงพอและตอเนื่อง และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่ดี

ประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
๒๑
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กรอบความคิดรวบยอด
ในการดำเนินงานตามแผนหลักฯ

การดำเนิ น งานตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี เ ป า หมายสู ง สุ ด คื อ การมี สั ง คม
สุขภาวะ ผานการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่เนนการสราง
นำซอม โดยใชยุทธศาสตรหลัก คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” หมายถึง การเชื่อมโยงสามพลัง อันไดแก
พลังสังคม พลังปญญา และพลังรัฐเขาทำงานรวมกัน และมียุทธศาสตรในการดำเนินงาน ๔ ประการ คือ
(๑) การสานพลังความรวมมือทางสังคม (๒) การสรางความรูจากการปฏิบัติ (๓) การสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมแบบบูรณาการ และ (๔) การบริหารจัดการ
สำหรับงานสำคัญที่ใชเปนฐานหรือเปนเครื่องมือสำหรับการดำเนินงาน ไดแก
(๑) ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพทั้ ง ๓
ลักษณะ (๓) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (๔) การสงเสริมสิทธิและหนาทีด่ า นสุขภาพ และ (๕) การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยรูปแบบอื่นๆ
๒๒
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กลไกและงานสำคัญภายใต
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดใหมีกลไกในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญ
ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดแก
๑. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
๒. คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
๓. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
และการดำเนินงานบนหลักการ “สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” จึงตองมีการเชือ่ มโยงกลไกจาก ๓ ภาคสวน
เพื่อรวมกันขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้

การทำงานในป ๒๕๕๖ เนนยกระดับการทำงานในทิศทางและแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
๑. สนับสนุนพัฒนาใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยผลักดันใหพื้นที่ระดับจังหวัดจัดใหมี
การประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
ที่สอดคลองกับบริบทและเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางเปนระบบและมีแบบแผน
๒. ยกระดับการทำงานเอชไอเอ โดยสนับสนุนใหกลไกการดำเนินงานมุงงานประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพอยางมียุทธศาสตร เพื่อพัฒนาเปนกรณีตัวอยางการดำเนินงานที่กอใหเกิดความตระหนักถึง
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเชนนี้ทั่วประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
ทุกระดับ
๒๓
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๓. ผลั ก ดั น ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ สนั บ สนุ น ต อ ยอดการนำ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ โดยขยายการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับ
พื้ น ที่ โ ดยค น หาจุ ด คานงั ด สำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานและเริ่ ม กระบวนการทบทวน
ธรรมนูญฯ เพื่อเตรียมการกำหนดธรรมนูญฯ ในรอบที่ ๒ ตอไปดวย
๔. สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามมาตรา ๑๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข รองรั บ การดำเนิ น งานตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒
ไปพรอมๆ กับการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริบาลผูปวยแบบประคับประคองในประเทศไทย
และสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ในเรื่องนี้ในป ๒๕๕๖ ดวย
๕. สร า งความเข ม แข็ ง ของสำนั ก งานปฏิ รู ป (สปร.) สนั บ สนุ น ให สปร. มี ค วามเข ม แข็ ง ในเชิ ง
การบริหารยุทธศาสตร ทำหนาที่เปนกลไกการทำงานปฏิรูปประเทศไทยไดเหมือน สปรส. ในอดีต
โดยร ว มกั บ คณะที่ ป รึ ก ษา แสวงหาผู เ หมาะสมมาทำหน า ที่ ผู อ ำนวยการ และเข า ไปช ว ยและ
รวมทำงานอยางใกลชดิ เชน เขาไปชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ เขาไปชวยประสานจังหวัดตางๆ
เพื่อดึงเขารวมงานนี้ เขาไปชวยการพัฒนาสมัชชาปฏิรูปในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการเขาไปสนับสนุน
ใหมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ดวย

ทิศทางการทำงาน
เนนการทำงานในพื้นที่โดยทิศทางการทำงานคือ “touch the ground” หมายถึง การทำงานที่ให
ความสำคั ญ ที่ ฐ านรากและต อ งวางน้ ำ หนั ก การทำงานให เ กิ ด ความสมดุ ล ทั้ ง นี้ ต อ งสั ม ผั ส ทั้ ง พื้ น ที่
สถานการณ เครือขาย และ สช. ตองมีการทำงานเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

๒๔
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ยุทธศาสตรการทำงาน ป ๒๕๕๖

ยุทธศาสตรปนน้ำเปนตัว

ใชวิธีการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานองคกร รวมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยทำสิ่ง
ที่ยังไมชัดเจนใหชัดเจนยิ่งขึ้น สวนใดไมเขมแข็งตองพัฒนาใหเขมแข็งขึ้น พรอมทั้งคงไวในสถานะที่จะกอ
ประโยชนตอสังคม เนนใชสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด และสมัชชาสุขภาพระดับชาติ เปนแนวหนาในการ
ทำงานโดยมี เ ครื่ อ งมื อ ตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คื อ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพวิธีอื่น เปนกำลังสำคัญในการผลักดัน และตองไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก

๒๕
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โครงสรางการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เลขาธิการ

ที่ปรึกษา สช.

คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.)

รองเลขาธิการ

ตรวจสอบภายใน

สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

สำนักพัฒนาวิชาการ สำนักสมัชชา สำนักสนับสนุน ศูนยประสานงาน สำนักสงเสริมสิทธิ
สุขภาพแหงชาติ การปฏิบัติการพื้นที่ การพัฒนาเอชไอเอ และหนาที่ดาน
และการจัดการ
สุขภาพ (สส.)
(ศปก.)
(สปพ.)
(สสช.)
ความรู (สวค.)
สำนักการสื่อสารทางสังคม (สกส.)
สำนักยุทธศาสตร
แผนและประเมินผล (สย.)
สำนักอำนวยการ (สอ.)
งาน คสช./คบ.
งานตางประเทศ (ตปท.)
งานทรัพยากรบุคคล (บค.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่เปนองคกรเลขานุการใหกับคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ (คสช.) อยู ภ ายใต ก ารกำกั บ การดำเนิ น งานโดยคณะกรรมการบริ ห ารสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) โดยมีเลขาธิการ คสช. เปนหัวหนาหนวยงาน ทำงานเชื่อมโยง ประสาน
กับหนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในสังคม เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
โครงสรางการบริหารภายใน สช. ประกอบดวย ที่ปรึกษา รองเลขาธิการ หนวยตรวจสอบภายใน
และหนวยงานระดับสำนัก ศูนย กลุมงาน และงานตางๆ ซึ่งมีการปรับใหสอดคลองกับภารกิจและระบบ
การบริหารจัดการเปนระยะๆ
๒๖
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ในป ๒๕๕๔ มี ก ารจั ด ตั้ ง สำนั ก งานปฏิ รู ป (สปร.) ขึ้ น เป น หน ว ยงานเฉพาะกิ จ ภายในของ สช.
มีอายุการทำงาน ๓ ป ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (คสป.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผูอำนวยการที่
เลขาธิการแตงตั้ง ทำหนาที่หัวหนาหนวยงาน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา สปร. ทำหนาที่สนับสนุนและ
กำกับทิศทางการทำงาน

อาคารสุขภาพแหงชาติ
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ประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
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สวนที่

ò

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
• ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)

• การออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
• การดำเนินงานภายใตหนาที่และอำนาจ
• การดำเนินการอื่นๆ
• ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
• กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของ สช.
• อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปของ สช.
• การประเมินผลการดำเนินงานของ สช.
• การประเมินผลเลขาธิการ
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ ตามที่ คบ. มอบหมาย
• ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คสช. มอบหมาย
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ผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) ไดมกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ ๕ ครัง้ มีผลการดำเนินงานภายใตหนาทีแ่ ละอำนาจ ตามมาตรา ๒๕
และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสรุป แบงเปน ๓ หมวดหลัก ดังนี้

๑. การออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ภายใตหนาที่และอำนาจใน พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำแนกเปน
๑.๑ เรื่องที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เรื่ อ ง รายนามกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ตามมาตรา ๑๓ (๖) และ (๗) แห ง พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วั น ที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ทาน ไดแก
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
: นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี ผูแทนนายกเทศมนตรี
(๒) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขที่มีกฎหมาย
จัดตั้งองคกรละหนึ่งคน
: ทันตแพทยหญิงศันสณี รัชชกูล ผูแทนทันตแพทยสภา
: เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผูแทนสภาเภสัชกรรม
๑.๑.๒ คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ ๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ เ พิ่ ม เติ ม ณ วั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ตามมติ ก ารประชุ ม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ทาน ไดแก
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๐
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๑.๒ เรื่องที่เกี่ยวของกับสมัชชาสุขภาพ
๑.๒.๑ คำสั่ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่ ๘/๒๕๕๕ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามมติการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
เปนประธานกรรมการ
๑.๒.๒ คำสั่ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ณ วั น ที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่มีนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธานกรรมการ

๒. การดำเนินงานภายใตหนาที่และอำนาจ
ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕
๒.๑ การจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตามมาตรา ๒๕(๑)
๒.๑.๑ รับทราบสรุปผลการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปขับเคลื่อน
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒.๑.๒ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่มีนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแหงชาติ จากผูแทน
องคกรภาคเอกชนเขต ๑ เปนประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.๒ มีมติ ใหเสนอแนะ ใหคำปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย และยุทธศาสตร
ดานสุขภาพตามมาตรา ๒๕(๒)
๒.๒.๑ เสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๑) เสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๔ การจัดการปญหา
หมอกควั น ที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ ต อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไป
ตามมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ มี ม ติ
รับทราบมติ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๔ การจัดการ
ปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
ประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
๓๑

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๒) เสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๒ การปองกันและลด
ผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็ น ชอบ และมอบหมายให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ไปดำเนิ น การตามมติ
ที่เ กี่ยวข อ งตอไป ตามมติใ นการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิ ถุนายน
๒๕๕๖

ประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๖ ชั้น ๕
ตึกบัญชาการ ๑
ทำเนียบรัฐบาล

นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร) ได พิ จ ารณาส ง เรื่ อ งให ค ณะ
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) เปนประธาน ซึง่ จากการประชุม
คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ ในครั้ ง การประชุ ม ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟา
ชี ว มวล พร อ มทั้ ง แผนการขั บ เคลื่ อ นมติ ฯ และมอบหมายให ห น ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ไปดำเนิ น การตามมติ ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ไป ยกเว น ประเด็ น
การหามใชถา นหินเปนเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล และประเด็นการใหกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติตาม
มติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๒ (ฝ า ยสั ง คมและ
กฎหมาย) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ที่เสนอขางตน
(๓) แจงยืนยันความเห็นของ สช. ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแผนงานเพื่อการลดและ
เลิกใชแรใยหินไครโซไทลในการผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบจำนวน
๕ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกระทรวงอุ ต สาหกรรมในเรื่ อ งผลการดำเนิ น การตามมติ ค ณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒.๒.๒ เสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพที่มาจากกลไกการดำเนินงานตางๆ
• คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
(๑) รับทราบการเตรียมการดานบุคลากรสาธารณสุขภายใตกรอบการคาบริการของ
อาเซี ย น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕
จากการประชุมหารือรวมกับสภาวิชาชีพตางๆ เชน แพทย พยาบาล ทันตแพทย
วิศวกร บัญชี

๓๒
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(๒) รับทราบการจัดการแผนกำลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับสุขภาพแรงงานขามชาติ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ จาก
เวทีวิชาการ “สุขภาพแรงงานขามชาติ: ทางออกที่เหมาะสม เพื่อสรางความเปน
ธรรมในระบบสุ ข ภาพ” ที่ ร ว มกั บ หน ว ยงานภาคี จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม
๒๕๕๕ โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา) เปน
ประธาน ทั้ ง นี้ ได ม อบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การนำมติ ส มั ช ชา
อนามัยโลก ครั้งที่ ๖๓ WHO Global Code of Practice on International
Recruitment of Health Personnel ไปสูการปฏิบัติ โดยมี นายแพทยวิโรจน
ตั้งเจริญเสถียร เปนประธาน
(๓) รั บ ทราบการพั ฒ นาแนวทางแก ป ญ หา กรณี พ ยาบาลวิ ช าชี พ เรี ย กร อ งขอบรรจุ
เป น ข า ราชการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๕ ที่ ไ ด จั ด เวที ส าธารณะ เรื่ อ ง วิ ก ฤติ พ ยาบาล “ระดมป ญ ญาร ว มหา
ทางออก” ซึ่งที่ประชุมไดสรุปเพื่อหาทางออกในการแกไขอยางยั่งยืน และเกิด
ความรูสึกที่เปนธรรมกับทุกฝาย ซึ่งขอสรุปที่ไดจากการประชุมฯ จะนำเสนอตอ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป
• คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.)
(๑) รายงานความกาวหนาการดำเนินงานที่สำคัญในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
(๑.๑) กรอบประเด็นสำคัญเพื่อศึกษาวิจัยและติดตามผลกระทบทั้งบวกและลบ
อยางตอเนื่อง รวม ๖ ประเด็น
(๑.๒) สนับสนุนการศึกษาและสังเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นไปแลว ๓ เรื่อง ในบาง
ประเด็นที่มีความพรอม คจคส. ไดมีมติใหสงขอเสนอแนะไปยังกลไกและ
หนวยงานเจรจาการคาระหวางประเทศของรัฐบาลเพื่อใชประโยชนขอมูล
และขอเสนอแนะตอไป
(๑.๓) มี ห นั ง สื อ แจ ง ข อ เสนอแนะต อ กลไกและหน ว ยงานเจรจาการค า ระหว า ง
ประเทศของรัฐบาล ๒ เรื่อง ไดแก
- ข อ เสนอทางเลื อ กเชิ ง นโยบายเรื่ อ งความคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
และผลกระทบต อ ระบบสุ ข ภาพเพื่ อ เสนอต อ กลไกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
เจรจาการคาระหวางประเทศของรัฐบาล

ประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
๓๓
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- ขอสังเกตตอการดำเนินงานเรื่อง แรใยหินไครโซไทล ในกรณีที่มีความ
ไม ส อดคล อ งกั น ของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่องการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจาก
การใช แ ร ใ ยหิ น ไครโซไทล กั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๔ เรื่องมาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน
(๑.๔) มี ก ารหารื อ ร ว มกั น ระหว า งประธาน คจคส. ประธานกรรมการพั ฒ นา
ประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ เลขาธิ ก าร
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
อธิ บ ดี ก รมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ และรองประธานกรรมการ
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕
หอการค า ไทย เพื่ อ ทำความเข า ใจและพิ จ ารณาแนวทางในการศึ ก ษา
ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
การนำกระบวนการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ (Health Impact
Assessment: HIA) ไปใชในกระบวนการเจรจาการคาเสรี ซึ่งเปนไปตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวย

๒.๓ การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ แ ละสนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๒๕(๓)
• สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๑) รับทราบรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้ ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๑ มติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๖ และมอบหมายใหเลขาธิการ แจงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕
ใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตามที่เห็นสมควรตอไป และใหคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ เพื่อใหบรรลุผลตามควรแกกรณี หากเห็นวามติใดสมควรเสนอให
คสช. พิจารณา ก็ใหเสนอ คสช. พิจารณาตอไป ซึ่ง คมส. ไดกำหนดยุทธศาสตรที่จำแนก
ตามความเขมแข็งของกลไกการขับเคลื่อนมติ ใน ๓ ลักษณะ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒) รับทราบความคืบหนาในการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในการประชุมอยางตอเนื่อง
(๓) รับทราบรายงานความกาวหนาในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๓.๑) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทำใหสังคมไทย
ไรแรใยหิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และในการ
ประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓๔
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๒.๔ จั ด ให มี หรื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ระบวนการในการพั ฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย ตามมาตรา ๒๕(๔)
(๑) รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๖ “การ
คนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ
คสช.” ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ไดประเด็นสุขภาพ
ที่สำคัญจำนวน ๑๘ ประเด็น ที่มี ๔ ประเด็นสำคัญที่ควรเรงดำเนินการ ไดแก ๑) อาหาร
กั บ สุ ข ภาพ ๒) สุ ข ภาวะผู สู ง อายุ ๓) สุ ข ภาวะเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ๔) ระบบ
สุขภาวะชุมชน โดยใหความสำคัญกับประเด็น “ระบบสุขภาวะชุมชน” เปนพิเศษ เนื่องจาก
เปนการดำเนินการโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach) ซึ่งมีหนวยงาน องคกรตางๆ
ดำเนินงานดานสุขภาพอยูแลวเปนจำนวนมากและสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงาน
ของรัฐบาล และมอบหมายให สช. รับไปดำเนินการใหมีการสังเคราะหทางดานวิชาการ
เชิงลึกเสนอตอ คสช. พิจารณาตอไป และมอบหมายใหกลไกดำเนินการตางๆ ที่ คสช. แตงตัง้
ไดนำประเด็นสุขภาพที่สำคัญเหลานี้ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการตามที่เห็นสมควร
ตอไป
(๒) รั บ ทราบความก า วหน า ในการพั ฒ นาประเด็ น สุ ข ภาพที่ ส ำคั ญ สำหรั บ การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับชาติ
(๒.๑) ประเด็นระบบสุขภาพชุมชน
: เห็นชอบหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวย
ระบบสุขภาวะชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
โดยมอบหมายให สช. รับขอคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณา และรายงานความ
กาวหนาในการดำเนินงานตอ คสช. ตอไป
: รับทราบความกาวหนาในการดำเนินงานตามแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ
และการพิ จ ารณาของ คจ.สช. ที่ บ รรจุ เ ป น ระเบี ย บวาระในการประชุ ม สมั ช ชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี นายแพทยพลเดช ปนประทีป เปน
ประธานอนุกรรมการรางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาพชุมชน
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
(๒.๒) ประเด็นอาหารกับสุขภาพ
: รั บ ทราบผลการศึ ก ษาทบทวนในเรื่ อ งกฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
องคกร หนวยงานและภาคีเครือขายที่ขับเคลื่อนงานดานอาหาร รวมทั้งแผน/ผล
ของแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ใน
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น : การขับเคลื่อนประเด็นอาหารกับ
สุขภาพ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๕
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๒.๕ กำหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การในการติ ด ตามและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ ระบบสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ แ ละผลกระทบด า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบายสาธารณะทั้ ง ระดั บ นโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ตามมาตรา ๒๕(๕)
(๑) รับทราบผลการประชุม 2nd HIA for ASEAN Workshop ของ AFPHIA ภายใตชื่อเรื่อง
Constructing a Caring and Sharing Community : Roles of HIA เมื่อวันที่ ๔-๖
ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งประชุม
ไดพิ จารณาปรับปรุงกรอบการทำงาน (Framework) และเอกสารกำหนดขอบเขตและ
รายละเอียดของภารกิจ (TOR) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ตามความเห็นของ
ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ ๗ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการที่มี
ยุทธศาสตรหลักในการดำเนินงาน
(๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.๖ การกำหนดนโยบายและกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห าร
และสำนักงาน ตามมาตรา ๒๕(๗)
๒.๖.๑ คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๑) รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒.๖.๒ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๑) รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
(๒) รั บ ทราบรายงานประจำป แ ละงบการเงิ น ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓) รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
(๔) รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓๖
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๒.๗ แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมอบหมาย ตามมาตรา ๒๕(๘)
(๑) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ เห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีม่ ี นายแพทยณรงคศกั ดิ์
อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนองคกรภาคเอกชนเขต ๑ เปนประธาน
กรรมการ โดยมี เ ลขาธิ ก ารเป น กรรมการและเลขานุ ก าร มี ก รรมการไม เ กิ น ๒๕ คน
สำหรับองคประกอบของคณะกรรมการมอบหมายใหประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แตงตั้งตอไป และใหมีหนาที่และอำนาจตามเสนอ
(๒) ในการประชุ มครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวั นที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะ
กรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ที่ มี น ายแพทย วิ พุ ธ
พู ล เจริ ญ เป น ประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารเป น กรรมการและเลขานุ ก าร โดยให มี
กรรมการจำนวนไมเกิน ๒๐ คน มีวาระการดำรงตำแหนงเปนเวลา ๓ ปนับแตวันที่ไดรับ
แต ง ตั้ ง มี ห น า ที่ แ ละอำนาจตามเสนอข า งต น โดยมอบหมายให ป ระธานกรรมการและ
เลขานุการพิจารณาจากกรรมการชุดเดิมหรือพิจารณาใหม เสนอประธาน คสช. แตงตั้งตอไป

๒.๘ ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีก่ ำหนดไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๘.๑ หนาที่ที่เกี่ยวของกับมาตรา ๑๒
(๑) รับทราบความคืบหนาการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

๓. การดำเนินการอื่นๆ
๓.๑ ให ความเห็ น และข อ เสนอต อ บทบาทของ คสช. ในการสนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน
ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีสาระสำคัญโดยสรุปและ
เสนอใหดำเนินการดังนี้
๓.๑.๑ การดำเนินงานตาม พ.รบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเปาหมายสงเสริมสนับสนุน
การสรางสุขภาพหรือสุขภาวะใน ๔ มิติ คือ กาย ใจ ปญญา และสังคม
๓.๑.๒ คสช. มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพที่
เน น การมี ส ว นร ว ม ให ค ำปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะต อ รั ฐ บาลในเรื่ อ งนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่กวางกวาการแพทยและสาธารณสุข
๓.๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่หนวยเลขานุการของ คสช.
มีบทบาท “ประสานนโยบาย ยุทธศาสตรและแผน”
๓๗
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๓.๑.๔ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือ
ตางๆ ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองใหความสำคัญกับ
(๑) การมีสวนรวมอยางแทจริงของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน องคกร
ภาคที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อสรางใหเกิดการทำงานสูจุดหมายเดียวกัน
(๒) กระบวนการตั้งโจทยและการถอดโจทย โดยมีการทำงานทางวิชาการ (การศึกษา
วิจัย การวิเคราะห สังเคราะห ฯลฯ) การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย การแสวงหา
ขอสรุปรวมกันที่เปนระบบเพียงพอและตอเนื่อง (ขาขึ้น) และการขับเคลื่อนไปสู
การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมโดยทำใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของรูสึกเปนเจาของและ
เต็มใจรวมมือ
๓.๑.๕ นอกจากการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ทำอยูแลว เนื่องจาก
สถานการณมีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คสช. จึงควรมีการ
กำหนดประเด็ น สุ ข ภาพที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบในวงกว า ง เพื่ อ ใช เ ป น ประเด็ น หลั ก
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง
ควรมีการพัฒนากลไกการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยูแลว
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการทำงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด ว ย โดยมอบหมาย
ให สช. ดำเนินการเพื่อเสนอ คสช. พิจารณาตอไป ดังนี้
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหไดโจทยอันเปนประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับใชเปน
ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. และ
แนวทางการขับเคลื่อน
(๒) พัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการทำงานเชิงยุทธศาสตรของ คสช. เพื่อใหสามารถ
จัดทำและเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทุกฝายยอมรับ

ประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
๓๘
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๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๖ “การคนหาประเด็นสุขภาพ
ที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช.” ตามขอ
(๓.๑.๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ไดมีมติ
๓.๒.๑ รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ไดประเด็นสุขภาพที่สำคัญจำนวน ๑๘ ประเด็น
๓.๒.๒ เห็นชอบประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ของ คสช. จำนวน ๔ ประเด็ น ได แ ก (๑) อาหารกั บ สุ ข ภาพ (๒) สุ ข ภาพผู สู ง อายุ
(๓) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (๔) ระบบสุขภาวะชุมชน
๓.๒.๓ ใหความสำคัญกับประเด็น “ระบบสุขภาวะชุมชน” เปนพิเศษเนื่องจากเปนการดำเนิน
การโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach) ซึ่งมีหนวยงาน องคกรตางๆ ดำเนินงาน
ดานสุขภาพอยูแลวเปนจำนวนมาก และสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล
ที่ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
๓.๒.๔ มอบหมายให ส ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ (สช.) รั บ ไปดำเนิ น การให มี
การสังเคราะหทางดานวิชาการเชิงลึก ใหเห็นถึงสภาพปญหาและสถานการณที่แทจริง
ผูมีสวนไดสวนเสีย ประเด็นเชิงนโยบาย ขอเสนอกลไกการพัฒนาและการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เสนอตอ คสช. พิจารณาตอไป
๓.๒.๕ มอบหมายให ค ณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ (คจ.สช.) ซึ่ ง มี ห น า ที่ ดู แ ล
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติเปนประจำทุกปอยูแลว และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ คสช. แตงตั้งไปแลว
ไดนำประเด็นสุขภาพที่สำคัญเหลานี้ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการตามที่เห็นสมควร
ตอไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ “การคนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพของ คสช.” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ
๓๙
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๓.๓ การเขารวมเปนที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ ผูปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงานตางๆ
๓.๓.๑ แตงตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
(๑) ที่ ป รึ ก ษา ประธานและกรรมการ ในคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ทีป่ รึกษา ประธาน รองประธานและกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตาม
การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๓) ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการ ในคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกสมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(๔) กรรมการ ในคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
๓.๓.๒ แตงตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๑) ที่ ป รึ ก ษา ในคณะทำงานพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำการพั ฒ นานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(๒) ที่ปรึ กษาและผูทำงาน ในคณะทำงานพัฒนาจัดกลุ มเครื อขายและสนับสนุนการ
มีสวนรวม
๓.๓.๓ แตงตั้งโดยกลไกการดำเนินงานอื่น
(๑) ที่ ป รึ ก ษาและประธาน ในคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการ สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ประธาน ในคณะอนุ ก รรมการดำเนิ น การประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ประธานและรองประธาน ในคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ใ น
งานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ที่ปรึกษา ประธานและอนุกรรมการ ในคณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) ที่ ป รึ ก ษาและอนุ ก รรมการ ในคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร ภายใต ค ณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๖) ผูทำงาน ในคณะทำงานพัฒนาการจัดกลุมเครือขายและสนับสนุนการมีสวนรวม
ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
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ผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คบ.) ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง มีผลการดำเนินงานภายใต
หนาที่และอำนาจ ตามมาตรา ๓๙ แหง พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสรุปดังนี้

๑. มาตรา ๓๙(๑) กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหเกิดการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคตามอำนาจหนาที่
๑.๑ กำหนดนโยบาย
๑.๑.๑ นโยบายวาดวยการงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คบ. ไดใหนโยบายวาดวย
การงบประมาณของ สช. ไวดังนี้
“ให สช.จัดทำหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ เพื่อใหการ
บริหารงบประมาณเปนไปอยางมีระบบ มีการวางแผนการใชงบประมาณ การใชจาย
งบประมาณ การควบคุมกำกับงบประมาณ เปนไปอยางมีธรรมาภิบาล ตามพันธกิจของ สช.”
๑.๑.๒ กรอบงบประมาณรายจายประจำป
(๑) รับทราบคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ทีส่ ำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงิน
ในภาพรวม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
(๒) รับทราบความคืบหนาคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔๑
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๑.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานภายใตแผนงาน/โครงการ
๑.๒.๑ ทิศทางการดำเนินงาน
(๑) เห็นชอบตอแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ
ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพของ คสช. ตามที่ ฝ า ย
เลขานุการเสนอ โดยใหนำความเห็นและขอเสนอของกรรมการไปประกอบการพิจารณา
ดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
(๒) เห็ น ชอบโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สั ง คมสุ ข ภาวะ
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และให จั ด ตั้ ง สำนั ก งานประสานการพั ฒ นาสั ง คม
สุขภาวะ (สปพส.) ภายใต สช. เพื่อทำหนาที่บริหารจัดการโครงการฯ ตามที่ฝายเลขานุการ
เสนอ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๒.๒ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(๑) รั บ ทราบรายงานประจำป ๒๕๕๕ ของ สช. ตามมาตรา ๓๐ วรรคท า ยแห ง พ.ร.บ.
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม
๒๕๕๖
(๒) รั บ ทราบรายงานผลการดำเนิ น งานและการใช จ า ยงบประมาณในภาพรวม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ สช. รายไตรมาส ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่ อ วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ และผลการดำเนิ น งานและการใช จ า ยงบประมาณใน
ภาพรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเบื้องตน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๖) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
(๓) รั บ ทราบสรุ ป ผลการดำเนิ น งานและการใช จ า ยงบประมาณในโครงการปฏิ รู ป
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๔) รับทราบความกาวหนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สช. ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๖ โดยให สช. นำความเห็นและขอเสนอของกรรมการไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
๑.๒.๓ แผนบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(๑) รั บ ทราบสรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ สช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
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๑.๓ กำกับดูแลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการ
๑.๓.๑ ระบบการตรวจสอบ
(๑) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
ผูตรวจสอบภายในและมอบหมายให สช. ไปปรับปรุงแกไขตามที่ผูตรวจสอบภายในไดตั้ง
ขอสังเกตและแนะนำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
(๒) เห็นชอบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ และรายงานการประเมินผลการใชจายเงินและทรั พย สินสำหรับปสิ้ นสุดวั นที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่จัดทำโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และมอบหมาย
ให สช. นำข อ เสนอแนะของ สตง. ไปพิ จ ารณาดำเนิ น การพั ฒ นาระบบการ
บริ ห ารจั ด การภายในสำนั ก งานต อ ไป ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑.๓.๒ ระบบบริหารจัดการ
(๑) เห็นชอบการแตงตั้ง นายแพทยประจักษวิช เล็บนาค ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดำรงตำแหนง
รองเลขาธิการอีกตำแหนงหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๖
(๒) เห็นชอบการจัดลำดับรองเลขาธิการ เปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ตามเสนอ ตั้งแต
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๖

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
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(๓) เห็ น ชอบให คบ. ทำหน า ที่ ก ำกั บ ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานโครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใหเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชนทองถิ่น ดวยการใชเครื่องมือ
ภายใต พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค
และเป า หมายตามเสนอ และเห็ น ชอบให สช. บริ ห ารจั ด การโครงการฯ ภายใต
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ แนวทางและวิธี
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การของสำนั ก งาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
อนุโลม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๔) เห็นชอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งสำนักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ พ.ศ. .... ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๓.๓ สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของรองเลขาธิการฯ และพนักงาน
(๑) การจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน
• ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- รับทราบวงเงินการจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สช. ประจำป ๒๕๕๕ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม
๒๕๕๕

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๑๕๕๖
หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
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• ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- รั บ ทราบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของรองเลขาธิ ก าร จำนวน ๔ คน
ประจำป ๒๕๕๖ และเห็นชอบวงเงินการจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของรองเลขาธิ ก าร ประจำป ๒๕๕๖ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
- รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สช. จำนวน ๕๕ คนประจำป
๒๕๕๕-๒๕๕๖ และเห็ น ชอบวงเงิ น การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ น กั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สช. ประจำป ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

๒. มาตรา ๓๙(๓) อนุ มั ติ แ ผนงานหลั ก แผนการดำเนิ น งาน แผนการเงิ น
และงบประมาณประจำป ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ แผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑) เห็นชอบการปรับแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ของ สช. (กลางป) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

๒.๒ แผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม
ที่ สช. เสนอ ซึ่ ง มี ก ารนำเงิ น งบประมาณเหลื อ จ า ยของ สช. จากป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปสมทบเปนงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามจำนวนเงินงบประมาณ
คงเหลื อ ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖

๓. มาตรา ๓๙(๕) จั ด ให มี การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานคณะ
กรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ แ ละรายงานต อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๓.๑ การประเมินผลภายนอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑) รับทราบความก าวหนา พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการการ
ประเมิ น การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ ภายใต ก ารดำเนิ น งานของ คสช.
ระหว า งป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่ ด ำเนิ น การโดยคณะผู วิ จั ย ประกอบด ว ยนั ก วิ จั ย จาก
โครงการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด า นสุ ข ภาพ (Health Intervention and
๔๕
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Technology Assessment Program : HiTAP) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
และคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อยางตอเนื่อง
(๒) เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ โครงการการประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ภายใตการดำเนินงานของ คสช. ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (การประเมินผล
ภายนอก ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔) และใหนำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติแนบทายรายงานการประเมินผลฯ ฉบับสมบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓.๒ การประเมินผลภายนอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๑) เห็ น ชอบหลั ก การกรอบแนวคิ ด ในการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สช. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประเมินผลภายนอก) ตามทีค่ ณะผูป ระเมินฯ จากคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ โดยใหคณะผูประเมินฯ รับความเห็นและขอเสนอแนะของ
กรรมการไปพิ จ ารณาดำเนิ น การต อ ไป และเห็ น ชอบให ป รั บ วงเงิ น งบประมาณเพิ่ ม ใน
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ

ประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
หองประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
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(๒) รับทราบความกาวหนา พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะในการประเมินผลการดำเนิน
งานของ สช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประเมินผลภายนอก) จากผูแทนคณะ
ประเมินฯ อยางตอเนื่อง
(๓) เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สช. ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (ประเมิ น ผลภายนอก) และให สช. รั บ ความเห็ น และข อ เสนอของกรรมการไป
พิจารณาดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓.๓ การประเมินผลภายนอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑) เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานทั้งการประเมินผลภายนอกและประเมินผล
ภายในของ สช. ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให นายกิ ติ ศั ก ดิ์
สินธุวนิช รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน และ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เปนผูแทน คบ.
ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานฯ และมอบใหฝายเลขานุการรับความเห็นและ
ขอเสนอของกรรมการ ไปพิจารณาดำเนินการตอไป ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
(๒) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประเมินผลภายนอก) โดย
มีหนาที่และอำนาจ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๖

๓.๔ การประเมินผลภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑) รับทราบรายงานผลการประเมินผลภายในของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย
ใหฝายเลขานุการรับความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

๔. มาตรา ๓๙(๖) จัดใหมีการประเมินผลของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
(๑) เห็นชอบให สช. จัดหาบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยดำเนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๖๐ วั น ตามกำหนด
พรอมจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ ประกอบดวย
- นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
ผูแทน คสช.
ประธานอนุกรรมการ
- นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
ผูแทน คบ.
อนุกรรมการ
- นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผูแทน คบ.
อนุกรรมการ
- นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผูชวยเลขานุการ คบ. เลขานุการ
๔๗
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โดยใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และ
เมื่อดำเนินการแลวเสร็จใหรายงานตอ คบ. เพื่อพิจารณาตอไป ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
(๒) เห็ น ชอบผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก าร ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินฯ เสนอ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๖

๕. มาตรา ๑๓(๗) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย
(๑) เห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๖
(๒) เห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกำกั บ การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประเมินภายนอก) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๖. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เรื่องจาก คสช.
(๑) เข า ร ว มการประชุ ม และรั บ ทราบสาระสำคั ญ จากการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพ
แหงชาติ ในการประชุมทุกครั้ง
(๒) รับทราบการเปลี่ยนแปลงรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พร อ มทั้ ง การกำกั บ ดู แ ลกฎหมายว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ แ ละ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ : จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) เปนรองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
ครั้งที่ ๒ : จากรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เปนรองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
(๓) รั บ ทราบสถานการณ ก ารปฏิ รู ป กระทรวงสาธารณสุ ข ตามที่ สช. เสนอ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
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๖.๒ การเขารวมเปนที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ ผูปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงานตางๆ ที่แตงตั้งขึ้น ในป ๒๕๕๖
(๑) แตงตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
• ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) แตงตั้งโดยกลไกการดำเนินงาน
• คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบ
สุขภาพชุมชน

๖.๓ การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(๑) ร ว มในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร คสช. ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ “การค น หาประเด็ น สุ ข ภาพที่
สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช.” เมื่อวันศุกรที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการบริหาร สช. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ “การคนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ
สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช.”
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพ ฯ

๔๙
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สวนที่

ó

ผลการดำเนินงานของ สช.
• แผนงานธรรมนูญสุขภาพ
• แผนงานสมัชชาสุขภาพ
• แผนงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
• แผนงานการสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสูสุขภาวะ
• แผนงานการบริหารจัดการเครือขาย
• แผนงานการจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ
• แผนงานการสื่อสารทางสังคม
• แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ
• แผนงานบริหารจัดการ
• โครงการปฏิรูป
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แผนงาน
ธรรมนูญสุขภาพ
การเกิดขึ้นของ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” ฉบับแรก ตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกอใหเกิดกระแสการพัฒนาที่กระตุนใหหลายชุมชนเห็นประโยชนของการรวมสราง
ภาพอนาคตหรือขอตกลง ที่มีความเปนเจาของรวมกันของคนในชุมชนพื้นที่นั้นๆ ในชื่อ “ธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่” ซึ่งไมมีสถานะทางกฎหมาย แตกลับมีสถานะทางสังคม ในรูปกรอบ กติกา ขอตกลง หรือพันธสัญญา
ที่คนในชุมชนจะรวมมือรวมใจปฏิบัติ เพื่อนำไปสูสุขภาวะของสังคมโดยยังอิงอยูกับวิถีชีวิตของชุมชน
นอกจากนี้ในป ๒๕๕๖ ยังเปนชวงเวลาเริ่มตนของกระบวนการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ใหมีการทบทวนธรรมนูญฯ อยางนอยทุก ๕ ป ในป ๒๕๕๖
จึงมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และทบทวน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งในพื้นที่และผานการทำงานของหนวยงานองคกรตางๆ
และการเริ่มตนทบทวนธรรมนูญฯ

๑. การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑ การสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผล เพือ่ ขับเคลือ่ นธรรมนูญฯ สูก ารปฏิบตั ิ ทีม่ นี ายแพทย
บรรลุ ศิริพานิช เปนประธาน เปนกลไกหลักที่ติดตาม รับฟงและใหขอเสนอแนะตอกระบวนการ
ขับเคลื่อน นับแตมกี ารประกาศใชธรรมนูญฯ ในป ๒๕๕๒ ผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญหลังธรรมนูญฯ
ประกาศใชยา งเขาปที่ ๔ คือ การมีองคกรภาคีที่เห็นคุณคาของธรรมนูญฯ ตอการพัฒนาสุขภาวะ
โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ไดเสนอความเห็นและขอเสนอเรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่” ตอ
คณะรัฐมนตรี หลังจากคณะทำงานการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุมครองผูบริโภค สป.
ไดไปแลกเปลีย่ นเรียนรูธ รรมนูญสุขภาพพืน้ ทีท่ เี่ ทศบาลตำบลริมปง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลชะแล
อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเห็นประโยชนที่จะใชธรรมนูญฯ ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในการ
เคลือ่ นงานดานคุม ครองผูบ ริโภค นอกจากนีค้ ณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ยังไดนำสาระ
๕๒
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สำคัญในธรรมนูญฯ ขอ ๔๔ ทีใ่ หความสำคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ เพือ่
จัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคนดานบริการปฐมภูมิ ซึ่งเปนการนำไปพัฒนาเปนนโยบาย
สุขภาพสวนการขับเคลือ่ นประเด็นธรรมนูญฯ ผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๕ นัน้ มี ๙ ประเด็น ไดแก
หมวดสรางเสริมสุขภาพ
(๑) การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
(๒) พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
หมวดการปองกัน ควบคุมโรคและปจจัยคุกคามสุขภาพ
(๓) การจัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
(๔) การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
(๕) การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ จากโรงไฟฟาชีวมวล
(๖) การจัดการปญหาหมอกควัน ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
(๗) ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
(๘) การพั ฒ นากลไกและกระบวนการที่ ส ามารถรั บ มื อ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ จากการเข า สู
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่เปนอาหารและยา
หมวดการสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๙) การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ ใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพในบริบท
สังคมไทย

๑.๒ สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
ในป ๒๕๕๖ มีการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เพิ่มเติมอีก ๗ แหง ไดแก
(๑) ธรรมนูญอำเภอกันตัง จ.ตรัง
(๒) ธรรมนูญสุขภาพตำบลแสนชาติ อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
(๓) ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำออม อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
(๔) ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
(๕) ธรรมนูญสุขภาพตำบลกูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
(๖) ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
(๗) ธรรมนูญสุขภาพตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด
รวมเปนจำนวนทองถิ่นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แลวทั้งสิ้น ๔๐ แหง ขณะที่อีก ๒๕ แหง
กำลังอยูระหวางยกรางธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ในปลายป ๒๕๕๖ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สูการปฏิบัติไดแนะนำใหใชยุทธศาสตรขยายธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
ผานการทำงานกับภาคียุทธศาสตร ตอมาไดเกิดการประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) เขตพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.ระยอง ที่สนใจนำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปสนับสนุนความเขมแข็งใน
การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลในอีกกวารอยตำบลตอไป
๕๓
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นอกจากการขยายผลพื้ น ที่ ยั ง มี ก ารจั ด ทำชุ ด เอกสาร “ก อ -ร า ง-สร า ง-เคลื่ อ น” ถอดบทเรี ย น
กระบวนการจัดทำจนถึงขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ใน ๖ พื้นที่ ไดแก ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปง ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปอย ธรรมนูญสุขภาพตำบลแมถอด ธรรมนูญสุขภาพ
ตำบลดงมูลเหล็ก และธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน เพื่อสรางเครื่องมือเรียนรูจากรูปธรรมในพื้นที่ที่แตกตาง
กัน รวมทั้งจะพัฒนาสูการจัดทำเอกสารแนวทาง (Guideline) การจัดทำและใชประโยชนธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ที่งายตอความเขาใจและนำไปสูการปฏิบัติไดของชุมชน ทองถิ่น ที่สนใจตอไป
ดานการพัฒนาเชิงคุณภาพของงานในพื้นที่ สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล จ.สงขลา นอกจาก
จะรับเปนพี่เลี้ยงจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู ขยายผลธรรมนูญพื้นที่ขางเคียงอีก ๑๐ พื้นที่แลว
ยังริเริ่มนำแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง โดยการสนับสนุน
ของนักวิชาการจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.) ม.สงขลานครินทร และ สช. รวมกัน
ออกแบบการประเมินผลการใชธรรมนูญฯ ดวยการจัดกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลสำเร็จ และ
วางแนวทางขับเคลื่อนเพิ่มเติมของคนในชุมชนเอง
และในเวที 21 st IUHPE World Conference on Health
Promotion 2013 ที่พัทยา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สช. ได
เสนอชื่อและสนับสนุนใหนายแพทยแสงชัย พงศพิชญพิทักษ ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสูงเมน นำเสนอเรื่อง “ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน” ตอที่
นายแพทยแสงชัย พงศพิชญพิทักษ
ผอ.รพ.สูงเมน
๕๔
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ประชุมดวยวาจา ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมมาก นับเปนการสื่อสาร “ธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพ” เครื่องมือใหมของระบบสุขภาพไทยตอสากลเปนครั้งแรกดวย

๑.๓ การเตรียมการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ คสช. ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ โดยมี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธานกรรมการ ขณะเดียวกัน
โครงการศึกษาและทบทวนความรูจากกระบวนการขับเคลื่อนการใชประโยชนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ สช. ไดรับความรวมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก็ไดเสร็จสมบูรณ รวม ๓ โครงการยอย ๑๑ ชิ้นงานการศึกษา ไดแก
(๑) การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไปใชในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
(๒) การศึกษาทบทวนสถานการณระบบสุขภาพรายหมวด ๙ หมวด (๘ ชิ้นงาน) โดยเชื่อมโยงกับ
ธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๒
(๓) การศึกษาภาพอนาคตของระบบสุขภาพ
โดยไดสรุปสาระสำคัญพิมพเปนรูปเลมเอกสาร ๓
เลม คือ ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ
สังเคราะหสถานการณระบบสุขภาพ และภาพอนาคต
ระบบสุขภาพ
ผลจากการศึกษา “ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทย”
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง
ชาติ (สวทน.) และคณะ ไดสรุปเสนอกรอบแนวคิด
เอกสารชุดความรูที่เกี่ยวกับ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ดวยหลัก 4G’s
ไดแก

ภาพประกอบจากหนังสือ “ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทย”
๕๕
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(๑) ระบบอภิบาล (Governance) ซึ่งหมายรวมถึงการใชอำนาจอยางเปนธรรมและสรางสรรค
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังองคกรในทองถิ่น ภาวะความเปนผูนำที่ซื่อสัตย มี
ความกลาหาญ กลาตัดสินใจ มีความเขาใจหลักการของระบบสุขภาพ และมีความมุงมั่นพัฒนา
สังคมโดยรวม ซึ่งตองสรางใหเกิดขึ้นทั้งในสวนกลางและในทองถิ่น การกำกับดูแลซึ่งควรเปน
ไปอยางสรางสรรค และสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ โดยอยูบนพื้นฐานของความ
เขาใจรวมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบ ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ในหลายๆ มิติตามความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมตางๆ ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
(๒) การรวมกันเปนหนึง่ (Glomeration) หมายถึงการทำงานอยางมีเอกภาพ แมจะอยูใ นหนวยงาน
ที่ ต า งกั น แต มี ค วามเข า ใจและยอมรั บ หลั ก การในการขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพร ว มกั น มี
นโยบายที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน พยายามขจัดเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน
(๓) การเติบโต (Growth) ของระบบสุขภาพ ดวยการแพรกระจายหลักการของระบบสุขภาพไปยัง
ทุกภาคสวน การสงเสริมการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการระบบสุขภาพไปยังองคกรใน
ชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม ใหมีบทบาทรวมในการกำหนดทิศทาง มีอำนาจใน
การตัดสินใจ การดูแลสอดสอง และการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพ บนพืน้ ฐานความตองการทีแ่ ทจริงในแตละพืน้ ที่ ทัง้ นี้ ตองสงเสริมใหองคกรตางๆ ขางตน
มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ความเอื้ออาทร (Generosity) โดยไมเลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ฐานะ สถานะทางสังคม อายุ
ความสมบูรณพรอมของรางกายและจิตใจ โดยถือวาระบบสุขภาพเปนระบบที่จะเปนหลัก
ประกันพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยูอยางปกติสุข และคนในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคม
สามารถเปนไดทั้งผูใหและผูรับ โดยมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม

๒. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
๒.๑ สนับสนุนการดำเนินงานกลไกในรูปแบบคณะกรรมการ ที่ คสช. แตงตั้ง
๒.๑.๑ คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและจัดทำ
แผนยุทธศาสตรสำหรับกำลังคนดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ มี นายแพทยวิจารณ พานิช
เปนประธาน โดยมอบหมายใหจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง
ที่ ๕ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดาน
สุขภาพในบริบทสังคมไทย” และวางกรอบเวลาใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป ซึ่งในปลายป
๒๕๕๖ อนุกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ไดจัดทำรางแผนเสร็จสิ้น และสง
เขาสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในรูปแบบของสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการกำลังคนฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น มีนายแพทยสวุ ทิ ย วิบลุ ผลประเสริฐ เปนประธาน เพือ่ จัดกระบวนการพิจารณา
ใหการรับรองแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว
๕๖

สานพลัง สรางสุขภาวะ

CH3.indd 56

11/1/14 12:50:11 AM

นอกจากนี้คณะกรรมการกำลังคนฯ ยังไดเห็น
ชอบขอคนพบและขอเสนอทางนโยบายจาก
งานวิจยั “การคาดการณกำลังคนดานสุขภาพ
กรณี ค วามต อ งการแพทย เ ฉพาะทางของ
ระบบการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
และตติ ย ภู มิ ใ นประเทศไทย” ที่ ด ำเนิ น งาน ประชุมคณะกรรมการกำลังคน วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดย ศาสตราจารย นายแพทยศภุ สิทธิ์ พรรณาณ หองประชุมสุปญญา ชั้น ๔
สถาบั
น
วิ
จ
ย
ั
ระบบสาธารณสุ
ข อาคารสุขภาพแหงชาติ
รุ โ ณทั ย และ ดร.พุ ด ตาน พั น ธุ เ ณร จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอมาทีมเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อผลักดันมติ
สูการปฏิบัติ โดยที่ประชุมมีขอเสนอเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทางของระบบการ
ใหบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในประเทศไทย ไดแก ๑) ควรจัดตั้งกลไกกลุมแกน
(Core Team) ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ รวมกันกำหนดแนวทาง
และดำเนินการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง ๒) เสริมบทบาทที่ชัดเจนใหกับแพทย
เฉพาะทาง วางแผนสนับสนุนระบบการฝกอบรมแพทยประจำบาน ทัง้ การสนับสนุนดานงบประมาณ
และใหโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความพรอม ใหเปนสถาบันฝกอบรมแพทย
เฉพาะทาง ๓) พัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการเพือ่ รองรับการทำงานทีช่ ดั เจนสำหรับแพทย
เวชศาสตรครอบครัวเพื่อใหมีศักดิ์ศรีในสังคมและแกปญหาการบริการในระดับพื้นที่ ๔) เสนอให
กระทรวงสาธารณสุขเปนแกนประสานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการแกปญหาการขาดแคลน
แพทยเฉพาะทางสาขาขาดแคลนเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ในสวนของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคน ดานบริการปฐมภูมินั้น คณะ
กรรมการฯ ได แ ต ง ตั้ ง ให นายแพทย สุ พ รรณ ศรี ธ รรมมา รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
เปนประธาน ซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว แตเนื่องจากมีเหตุการณทางการเมืองทำใหการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เลื่อนไปไมมีกำหนด จึงยังไมสามารถเสนอแผนเขาสูการพิจารณาได
๒.๑.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (National Commission on International Trade and
Health Studies : NCITHS) มีมติใหเสนอความกาวหนาใน
การดำเนินงาน ในป ๒๕๕๕ ตอ คสช. ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๖ ซึง่ มีผลงานสำคัญจากการเสนอขอเสนอทางเลือก
เชิงนโยบาย ๒ เรื่อง ไดแก ๑) ความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาและผลกระทบตอระบบสุขภาพ ตอประธานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ และประธานคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ ขอเสนอดังกลาว
และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ ฯ
(NCITHS) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มีใจความสำคัญวา ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย
ณ หองประชุมสานใจ ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ
๕๗
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คือ การยืนยันและคงสถานะการปฏิบัติตามกรอบความตกลงทริปส (TRIPS) ในทุกเงื่อนไข
สำหรับกรณีของยา โดยไมยอมรับขอเสนอ TRIPS Plus เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเจรจา
การค า เสรี พร อ มทั้ ง ได เ สนอทางเลื อ กที่ ต อ งดำเนิ น การกรณี ห ากจำเป น ต อ งเจรจาการค า
โดยมี ข อ เสนอ TRIPS Plus ด ว ย ๒) มี ห นั ง สื อ ถึ ง อธิ บ ดี ก รมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ
เพื่ อ ให ข อ สั ง เกตต อ เรื่ อ งการตั้ ง คณะทำงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพ
จากการใชแรใยหินไครโซไทล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งไม ส อดคล อ ง
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓
เรื่องมาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใ ยหิ น ซึ่งมี แผนยุทธศาสตรตามมติที่มีใ จความสำคัญวา
“ใหยกเลิกการนำเขา ผลิต และจำหนาย แรใยหินและผลิตภัณฑทมี่ แี รใยหินเปนสวนประกอบ
ทุกชนิด ภายในป ๒๕๕๕” จึงไมมีความจำเปนตองศึกษาถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ใชแรใยหินอีก เพราะมีการยอมรับถึงผลกระทบนี้ในหลายประเทศรวมถึงองคการอนามัยโลกดวย
นอกจากนี้ สช. และฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ยังไดเขารวมเปนคณะทำงานกลุม ยอยดานยา
และเวชภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น กลไกที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มการหารื อ ภายใต ค วามตกลงการค า เสรี ไ ทยสหภาพยุโรป มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานดวย

ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๓
เรื่องมาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน

๒.๑.๓ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ไดเสนอใหศึกษาเพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องระบบ
บริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการที่ลดความเหลื่อมล้ำใน ๓ กองทุน และเรื่องการออกบัตร
ประจำตัวคนพิการเชิงประจักษ ตอมาคณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบกรอบการศึกษา ๒ เรื่อง
ไดแก การเขาถึงยา (รวมถึงการใชยา) ของคนพิการทุกประเภท และการพัฒนาเพื่อสงเสริมสื่อ /
อุปกรณ เพื่อกระตุนพัฒนาการของเด็กพิการในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ คณะกรรมการฯ
ยังไดเสนอใหมีการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง การสรางเสริมความเปน
ธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพคนพิการ เพื่อ “เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” ดวย ซึ่งในที่สุดที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดมี
ฉันทมติตอเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
๕๘
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แมหมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอไทยดีเดนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๑.๔ คณะกรรมการภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารนวดไทย มรดกไทยสู ม รดกโลก โดยมอบให ก รมพั ฒ นาการแพทย แ ผนไทย
และการแพทยทางเลือก และ สช. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป นอกจากนี้ยังไดพิจารณา
เสนอหมอไทยดี เ ด น เข า รั บ รางวั ล ในงานมหกรรมสมุ น ไพรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๐ ซึ่ ง ได แ ก
แมหมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแหงบานโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
๒.๑.๕ คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนการจัดทำรายงานการสังเคราะหการ
จัดทำขอมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ซึ่งพัฒนามาจาก “ตัวชี้วัดสุขภาพ” แบงเปน
๖ หมวด ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม
สภาวะสังคม และระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเปนการดำเนินงานภายใตคณะ
กรรมการข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพแห ง ชาติ โดยการสนั บ สนุ น จาก สช.
เผยแพรครั้งแรกในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ นับเปนจุด
เริ่มตนของการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติที่จะดำเนินการตอเนื่อง
ตอไป ทั้งในดานกระบวนการกำหนดตัวชี้วัด การพัฒนาตัวชี้วัด และ
การใชประโยชนจากตัวชี้วัด เพื่อติดตามประเมินระบบสุขภาพ รวมทั้ง
สรางความตระหนักใหกับสังคม ทั้งนี้นายแพทยพิ นิจ ฟาอำนวยผล
ผูอ ำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ผูจัดทำรายงานฯ
ไดนำเสนอขอมูลดังกลาวในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ เพื่อคนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ของ คสช. เมื่อตนเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดวย

๒.๒ การสนับสนุนการดำเนินงานตามความรวมมือเครือขายสถาบัน
สช. ไดรวมสนับสนุนการดำเนินงานใน ๒ แผนงานหลัก ไดแก
๒.๒.๑ แผนงานระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งไดคัดเลือกพื้นที่ตำบลตนแบบ ๙๘ แหง และมีการจัด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหทุนทางสังคมของพื้นที่ใน ๓ ภาค มีกลไก
เชื่อมโยงการทำงานของทีมเลขานุการกลางกับพื้นที่เปาหมาย และสนับสนุนงบประมาณ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของตำบลเป า หมายผ า นที ม สนั บ สนุ น พื้ น ที่ ๔ ภู มิ ภ าค และประชุ ม
พั ฒ นาศั ก ยภาพที ม อำเภอและตำบล รวมถึ ง ประยุ ก ต เ ครื่ อ งมื อ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ชุมชน
๕๙
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๒.๒.๒ แผนงานพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade
and Health : ITH) เน น การทำงานวิ จั ย และสร า งความรู ภายใต ป ระเด็ น หลั ก ๕ ด า น
ไดแก ภาพรวมของการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ทรัพยสินทางปญญา และผลิตภัณฑ
สุขภาพ สินคาทำลายสุขภาพ บริการสุขภาพและอาหาร นอกจากนี้ แผนงานยังไดรวมทำงาน
ในหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพดวย ทำใหมีชองทางเชื่อมโยงผลผลิต
จากงานวิชาการสูการพัฒนาขอเสนอทางนโยบายตอหนวยงานเกี่ยวของ เชน ขอเสนอนโยบาย
กรณีการเจรจาการคาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาดานยาที่ NCITHS ใหความเห็นชอบและ
เสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบยาและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

๒.๓ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ไปสูการปฏิบัติ
๒.๓.๑ คสช.เห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบาย ๒ เรื่อง ไดแก มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่องการจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และเรื่องการปองกันและลดผล
กระทบด า นสุ ข ภาพจากโรงไฟฟ า ชี ว มวล ซึ่ ง ต อ มาคณะรั ฐ มนตรี ไ ด รั บ ทราบข อ เสนอเชิ ง
นโยบายที่ผานมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่องการจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตามอำนาจหนาที่

๖๐
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๒.๓.๒ สช.ไดนำความเห็น ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดมาจากคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
และมติ คสช. กรณีขอตกลงทริปส (TRIPs) ซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพยสินทางปญญา และเรื่อง
สินคาสุรา ยาสูบ เสนอตอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ในเวทีรับฟงความเห็นรางกรอบ
เจรจาการคาฯ ไทย-อียู
๒.๓.๓ สช. ไดตดิ ตามสนับสนุนการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๓ เรือ่ ง มาตรการสังคม
ไทยไรแรใยหิน โดยจัดเวทีหารือผูเกี่ยวของเพื่อประมวลหลักฐานอางอิงผลกระทบทางสุขภาพ
จากแรใยหินไครโซไทล และสนับสนุนการสือ่ สารสาธารณะเพือ่ ขับเคลือ่ นมติอยางตอเนือ่ ง เชน
สารคดีสนั้ เรือ่ งแรใยหิน ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบเี อส จำนวน ๕ ตอน บทความในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ เปนตน

๒.๔ การสนับสนุนกระบวนการจัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพ
สช. ได ส นั บ สนุ น การจั ด ทำรายงานสถานการณ ร ะบบสุ ข ภาพอี ก ๙ ฉบั บ นอกจากรายงานการ
สังเคราะหการจัดทำขอมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ไดแก รายงานสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๖
และรายงานสถานการณระบบสุขภาพรายหมวด ตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ที่เปนการ
ดำเนินงานรวมกับ สวรส. อีก ๘ ฉบับ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและปจจัย
คุกคามสุขภาพ บริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ การสงเสริมการใชและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิน่ ดานสุขภาพ การคุม ครองผูบ ริโภค การสรางองคความรู และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
การสราง พั ฒนาและจัดการบุคลากรดานสาธารณสุข และการเงินการคลังดานสุขภาพ สามารถ
ดาวนโหลดไดจาก www.hsri.or.th และสรุปเปนรูปเลมในชื่อ “สถานการณระบบสุขภาพ” ดวย

เอกสารรายงานสถานการณระบบสุขภาพ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

แผนงาน
สมัชชาสุขภาพ

ในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส ว นร ว ม มี ป จ จั ย สำคั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ พื้ น ที่ ส าธารณะ
(Public space) ที่เปดใหทุกภาคสวนเขามารวมในกระบวนการตางๆ ที่นำไปสูการแลกเปลี่ยน การอภิปราย
และการหาฉันทมติ จนได “นโยบายสาธารณะ” ที่จะรวมกันขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป
ปจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกรหลักของประเทศ ที่มีบทบาท
หนาที่ในการเปดพื้นที่สาธารณะ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได
กำหนดใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อเปนพื้นที่สาธารณะในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะระดับประเทศ โดยให สช. ทำหนาที่เปนกลไกประสานงานหลัก ซึ่งไดมีการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เปนประจำทุกๆ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป และมีกระบวนการตอเนื่องตลอดทั้งป

๑.๑ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
เปน ประธานกรรมการจัดสมัช ชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คจ.สช.) ซึ่งแตงตั้งโดย คณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดจดั ขึน้ ในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยนทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบและกระบวนการในภาพรวมยังคงยึด
รูปแบบเดียวกับ ๔ ครัง้ ทีผ่ า นมา ซึง่ คจ.สช. ไดมกี ารทบทวนบทเรียนทีไ่ ดจากการจัดประชุมทีผ่ า นมาและ
นำมาปรับปรุงการดำเนินงานในดานตางๆ ใหเปนรูปแบบทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ โดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งนี้ ไดกำหนดประเด็นหลักคือ “ทุกนโยบาย หวงใยสุขภาพ” มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
๒,๕๕๑ คน จำแนกเปนผูแ ทนกลุม เครือขายจาก ๒๓๔ กลุม เครือขาย รวม ๙๙๒ คน เปนผูแ ทนกลุม
เครือขายระดับพืน้ ที่ จำนวน ๗๓๓ คน ผูแ ทนกลุม เครือขายภาคการเมือง ราชการและองคกรรัฐ จำนวน
๑๐๙ คน ผูแ ทนกลุม เครือขายภาควิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๖๗ คน ผูแ ทนกลุม เครือขายภาคประชา
สังคม ชุมชน และเอกชน จำนวน ๘๓ คน นอกจากนั้นยังมีผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๒๓ คน และ
ผูสังเกตการณ จำนวน ๔๗ คน นอกเหนือจากผูเขารวมประชุมทั้ง ๓ กลุมขางตน ยังมีคณะทำงาน
จำนวน ๘๕๔ คน ผูติดตาม ๒๐ คน สื่อมวลชน ๑๖๒ คน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๕๓ คน
๖๒
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การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนการประชุมเพื่อหาฉันทมติในระเบียบที่ทาง คจ.สช. ไดพิจารณา
และไดผานกระบวนการรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนมาแลวตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และนำมาหา
ขอตกลงรวมหรือฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ระหวางระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๕ และสมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด พิ จ ารณา และมี ฉั น ทมติ ร ว มกั น ในประเด็ น นโยบาย
สุขภาพที่สำคัญ จำนวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต
ประจำวัน
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๒ การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๓ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดาน
สุขภาพในบริบทสังคมไทย
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๖ การปฏิรปู ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ
จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปน
อาหาร
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑๐ เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากการพิจารณาและลงมติในประเด็นตางๆ แลวยังมี
การประชุมวิชาการในชวงพักกลางวัน จำนวน ๘ เรื่อง กิจกรรมสรางเสริมศักยภาพเครือขายในชวงเย็น
จำนวน ๘ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย จำนวน ๖ หัวขอ ในหองสานพลังเครือขาย
การจัดเวทีเสวนาในหองประชุมใหญและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในลานสมัชชาสุขภาพ ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้มีภาคีเครือขายเปนผูรวมจัด นอกจากนี้ยังมีผูแทนกลุมเครือขาย จำนวน ๕๖ คน รวมกลาว
สุนทรพจนภายใตแนวคิด “ทุกนโยบาย หวงใยสุขภาพ” กิจกรรมเครือขายระหวางประเทศ มีภาคีเครือขาย
ที่สนใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเปนผูรวมจัด ซึ่งมี ๒ การประชุม คือ “The
Australian–Thai Bilateral Meeting on Public Policy and Governance to Improve Health
Equity” และ “Expert Meeting on Health in All Policies in Southeast Asia” โดยมีการสื่อสาร
สาธารณะ เชน ถายทอดสดผานสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (www.healthstation.in.th)
และเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงการเผยแพรเอกสารจดหมายขาว “เกาะติดสมัชชาสุขภาพ
แห ง ชาติ ” และมี ช อ งทางการสื่ อ สารและการมี ส ว นร ว มผ า นทางเว็ บ ไซต และโซเชี ย ลมี เ ดี ย ทั้ ง
Facebook และ Twitter รวมทั้งเชื่อมตอสัญญาณถายทอดสดผานเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศกวา
๑๘๗ สถานี
๖๓
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ผูแทนเครือขายสมัชชาสุขภาพ
จ. สระบุรี

จุดรับลงทะเบียนผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของภาคีเครือขาย สวนหนึ่ง
ในกิจกรรมเวทีกลาง ในลานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรกในปนี้ ไดแก
“รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เปนประธานคณะทำงานรางวัลสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวม เปนการยกยองชื่นชมการทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมแบบรวมหมู เพื่อเปนขวัญกำลังใจและเปนแรงบันดาลใจในวงกวาง มี ๓ รางวัล
คือ ๑ จังหวัด ๑ พื้นที่ ๑ กรณี ซึ่งประกอบดวย
จังหวัดที่มีการใชกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมอยางเปนระบบและตอเนื่อง เกิดผลเปนรูปธรรม มีสวนรวมจาก ๓ ภาคสวน จนเปนที่ประจักษ ไดแก
“สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง”
พื้นที่ที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการใช “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ”
เป น เครื่ อ งมื อ อย า งเป น รู ป ธรรม โดยมี ส ว นร ว มจากองค ก ร ๓ ภาคส ว น ทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ ได แ ก
“ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล”
กรณีทมี่ กี ารใชเครือ่ งมือ “เอชไอเอ” ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพือ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี โดยมี ส ว นร ว มจากหลายภาคส ว นอย า งเป น รู ป ธรรม ได แ ก “เอชไอเอชุ ม ชนกรณี
โรงไฟฟาถานหิน ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา”
๖๔
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“โปรแกรมพาทัวรสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” โดยทีมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ” ในฐานะกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม มีการจัดโปรแกรม
พาทัวรจำนวน ๕ รอบ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ คน

ผูทรงคุณวุฒิในพิธีเปด
การประชุมสมัชชาสุขภาพ
การประชุมหองวิชาการ
กิจกรรมพาทัวรบริเวณบูธนิทรรศการ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามโซนตางๆ ของภาคีเครือขายที่มารวมในงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ในลานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
เปนประธาน ไดเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งกำหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ภายใต
แนวคิ ด หลั ก “สานพลั ง สร า งสุ ข ภาวะชุ ม ชน” แต เ นื่ อ งจากสถานการณ บานเมืองในชวงนั้น
ไมเปนปกติ จึงเลือ่ นการจัดประชุมเปนวันที่ ๑๗-๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ในป ๒๕๕๖ ไดใหความสำคัญ
ในการทบทวนหลักเกณฑการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีการตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี น ายสุ ร พงษ พรมเท า เป น ประธาน
คณะทำงานฯ และแนวทางปฏิ บั ติ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทในขณะนั้ น
และเพื่อพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น

สูจิบัตรการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖๕
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พิธีมอบรางวัลสมัชชาอวอรด ครั้งที่ ๑
ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ถายรูปรวมกับ
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี วันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๕ ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕

๑.๒.๑ การจัดทำระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
คจ.สช. ไดเปดใหหนวยงาน องคกร และเครือขายตางๆ ไดเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญ
เพื่อพิจารณากำหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งมีเครือขาย
เสนอประเด็นเขาสูการพิจารณา จำนวน ๔๐ ขอเสนอ คจ.สช. ไดจัดกระบวนการกลั่นกรองและ
พิจารณากำหนดเปนรางระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และมอบหมายใหผูรับผิดชอบดำเนิน
การจัดกระบวนการทางวิชาการและการมีสวนรวมจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ในการ
พัฒนาเอกสารรายงานและรางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ จำนวน ๘ ประเด็น ดังนี้
๑) แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน
๒) แผนยุ ท ธศาสตร ว า ด ว ยการจั ด การป ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต
๓) ระบบการจัดอาหารในโรงเรียน
๔) นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
๕) การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุราและยาสูบ
๖) กรอบการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ
๗) การสรางความรวมมือระหวางสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว และสิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน
๘) การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการ
คาเสรีระหวางประเทศ

๑.๒.๒ การพัฒนาการมีสวนรวมของกลุมเครือขายตางๆ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
คจ.สช. ไดทบทวนและปรับปรุงการจัดกลุมเครือขาย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทสถานการณใน
ขณะนั้น โดยมีทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๔ กลุม จัดเปน ๔ กลุมเครือขาย คือ ๑) กลุมเครือขายพื้นที่ ๗๖
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๒) กลุม เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน ๓) กลุม เครือขาย
ภาควิชาการ/วิชาชีพ ๔) กลุมเครือขายภาคราชการ การเมือง และองคกรภาครัฐ
๖๖
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เพื่อเปดโอกาสใหกลุมเครือขายตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนารางขอเสนอเชิง
นโยบาย จึงมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมเครือขายทั้ง ๔ ประเภท เพื่อสื่อสารสาระสำคัญและ
รับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบายที่จะเขาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
โดยดำเนินการควบคูไปกับการสื่อสารขอมูลสูสังคมในวงกวางอยางสม่ำเสมอ ในชวงเดือนตุลาคม
๒๕๕๖

๑.๓ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
นอกเหนือจากการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๑
แห ง พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล ว สช. ยั ง มี ภ ารกิ จ ในการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตาม
การดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพสู ก ารปฏิ บั ติ โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
(คมส.) โดยมี นายแพทย ณ รงค ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา เป น ประธาน และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ กำหนดใหมีหนาที่ในการวางกลยุทธการขับเคลื่อน
และติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ บบมี ส ว นร ว ม
แสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และรายงานตอ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ คสช. เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะและ
คำปรึกษาตอ คจ.สช. และ คสช. ตามที่เห็นสมควร
ผลการดำเนินงานตามแผนงานสมัชชาสุขภาพ โครงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ประจำป
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีดังนี้

๑.๓.๑ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ
๑) การวิเคราะห และจัดกลุมกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ใน ๓ ลักษณะ ไดแก ๑) มีกลไกที่
เขมแข็งและชัดเจน ลักษณะนีจ้ งึ อาจใชวธิ กี ารสรางแรงจูงใจ การจัดทำบทเรียนการขับเคลือ่ น
เปนตน ๒) มีกลไกขับเคลือ่ นในภาพรวมยังไมชดั เจน ลักษณะนีอ้ าจใชการจัดเวทีปรึกษาหารือ
เพือ่ รวมกันสรางกลไกรับผิดชอบ และวิธกี ารตางๆ เพือ่ การขับเคลือ่ น และ ๓) ยังไมมกี ลไกที่
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามฯ ไดอยาง
เหมาะสมตอไป
๒) การวิเคราะหประเภทของมติสมัชชาสุขภาพฯ ทีม่ คี วามเหมือน ความสอดคลองของทัง้ เนือ้ หา
สาระ เปาหมาย และภาคีเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ ดวยการจัดกลุมมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) จำนวน ๕๑ มติ และผนวกกับมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) อีก ๒๑ มติ รวมทั้งสิ้น ๗๒ มติ แบงเปน ๕ กลุมประเด็น ไดแก
๖๗
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กลุมที่ ๑ ระบบสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข และปจจัยที่กำหนดสุขภาพ กลุมที่ ๒
สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพ คุณภาพชีวิต ของกลุมเปาหมายเฉพาะ กลุมที่ ๓ เกษตร
และอาหาร กลุมที่ ๔ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกลุมที่ ๕ กลุมอื่นๆ

๑.๓.๒ การพัฒนาระบบการติดตามผลการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มีการดำเนินงานตางๆ ดังนี้
๑) พั ฒ นาเมนู “ขั บ เคลื่ อ นมติ ” ใน www.samatcha.org ซึ่ ง เป น เว็ บ ไซต ห นึ่ ง ของ สช.
นำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานรายมติฯ
๒) จัดทำเอกสารรายงานความกาวหนาของแตละมติฯ เปนรายเดือน เพื่อเปนปจจุบันครอบคลุม
ทั้ง ๕๑ มติ

๑.๓.๓ การสนับสนุนใหเกิดการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
มีการดำเนินงานตางๆ ดังนี้
๑) จัดทำเอกสาร เรื่อง “แมวัยรุน : ชีวิตที่เลือกได” ซึ่งเปนองคความรูจากการถอดบทเรียนมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติการปองกันปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภ
ที่ไมพรอม ดวยการรวบรวมขอมูลจากสื่อตางๆ รวมทั้งการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
และการนำเสนอใหเห็นเรื่องราวของการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไปขับเคลื่อนในพื้นที่
๒) จัดทำรายงานผลการนำมติไปสูการปฏิบัติ เพื่อรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ มติ คือ
๑.๑ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒ มติ ไดแก มติ ๑ ธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติ ๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
๑.๒ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗ มติ ไดแก มติ ๑ มาตรการ
ทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน มติ ๒ ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคน
พิการ มติ ๓ การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็ก มติ ๔
นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการ
ตนเองเพื่อสุขภาวะ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ
มติ ๗ การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม
๑.๓ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ มติ ไดแก มติ ๓ การ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง มติ ๕ การจัดการปญหา
โฆษณาที่ ผิ ด กฎหมาย ยา อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สื่ อ
โทรทัศน อินเทอรเน็ต มติ ๖ การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
๓) นำเสนอผลการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต อ ที่ ป ระชุ ม คสช. ซึ่ ง
ที่ประชุมมี ม ติ ม อบหมายให สช. แจ ง มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖๘

สานพลัง สรางสุขภาวะ

CH3.indd 68

11/1/14 12:50:28 AM

๔)

๕)

๖)

๗)

ให กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และมอบหมายให คมส. หาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นมติ ต อไป
คมส. จั ด เวที ป รึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นมติ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ได แ ก มติ ก ารจั ด ระบบและ
โครงสร า งเพื่ อ ส ง เสริ ม การเดิ น และการใช จั ก รยานในชี วิ ต ประจำวั น มติ ก ารแก ไ ขป ญ หา
ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล มติการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณี
เด็กไทยกับไอที
นำเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการปญหาหมอกควัน
ทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพ ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รับทราบและ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานตอไป ตอมา สช.
สนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ภาคเหนือ) และภาคีเครือขายในพื้นที่ดำเนินการ
สรุ ป บทเรี ย น และการจั ด ทำข อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นากลไกคณะทำงานความร ว มมื อ ภาค
ประชาชนแกไขปญหาไฟปา-หมอกควัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
จัดทำแผนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติการแกไขปญหา
ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล รวมกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ และนำเสนอ ตอ คสช.
และ ครม. ซึ่ ง มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
และแผนการขับเคลื่อนฯ ยกเวน ประเด็นการหามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล
และประเด็นการใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวล เปนกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ มอบใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งรั บ ไปพิ จ ารณา ว า จะสามารถดำเนิ น การได ห รื อ ไม หรื อ มี แ นวทางใดที่ เ หมาะสม
และนำเสนอ ครม. ตอไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๒๑
สิ ง หาคม ๒๕๕๖ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคื บ หน า ในการขั บ เคลื่ อ นระหว า งหน ว ยงาน เพื่ อ
ระดมความคิดกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ และการประสานความรวมมือ
จำนวนผูเขารวมประชุมประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ สถาบันวิชาการที่เกี่ยวของ
ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ คณะกรรมการฯ คณะทำงานและ
ทีมงาน จำนวน ๒๒๙ คน มี ๙ มติ ไดแก มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปน
ศูนยกลาง มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืนโดยกระบวนการมีสวน
รวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต มติความปลอดภัย
ทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มติการพัฒนากลไกและกระบวนการ
ที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจากการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและ
สินคาเกษตรที่เปนอาหาร มติผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว มติการพัฒนา
กลไกการมีสว นรวมเพือ่ สุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว มติการแกปญ หาวัยรุน ไทยกับการ
ตั้งครรภไมพรอม มติการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
และมติสุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส /
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
๖๙
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๘) การประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการ
ใชจักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมอบใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตของกรรมการไปพิจารณา
และใหนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ พรอมขอสังเกตของกรรมการ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่
เกี่ยวของตอไป
๙) ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ๒ การ
จัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ..ไมคิดสั้น) ที่ประชุมไดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ
เช น การกำหนดกรอบทิ ศ ทางการบู ร ณาการงานร ว มกั น อย า งชั ด เจน โดยเน น การนำภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวมมากขึ้น ผลักดันใหอัตราการฆาตัวตายเปนตัวชี้วัดทางสังคม การ
หนุนเสริมพลังดูแล เฝาระวังเรื่องสื่อ สนับสนุนใหเกิดการมีเวทีกลางในการพูดคุย และจะตองมี
กลไกกลางที่เปนเจาภาพหลักในการนำขอมูลมาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนรวมกันกับทุกภาค
สวน เปนตน
๑๐) ประชุ ม ติ ด ตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ การป อ งกั น
ผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ พบวายังมีขอจำกัดในทาง
ปฏิบัติและขอหวงใยจากทุกฝาย คมส.จึงมีขอสรุปเห็นสมควรเสนอตอ คจ.สช. ใหพิจารณา
ทบทวนและพัฒนามตินี้ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑) สนับสนุนการทำงานของภาคียุทธศาสตรในมติที่สำคัญ ไดแก (๑) การควบคุมกลยุทธการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก สนับสนุนคณะทำงานหลัก และคณะทำงานยอย ไดแก คณะทำงาน
กฎหมาย คณะทำงานวิชาการ และคณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้มีเปาหมายสูการจัดทำ
พ.ร.บ. การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... และการศึกษาวิจัยการลาคลอด ๑๘๐ วัน
(๒) การปองกันปญหาวัยรุน ไทยกับการตัง้ ครรภทไี่ มพรอม ทัง้ นีม้ เี ปาหมายเพือ่ การขยายเครือขาย
ที่เกี่ยวของกับมตินี้ รวมถึงการจัดทำราง พ.ร.บ. สงเสริมอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ พ.ศ. ....
(๓) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง ไดสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน ๑ ป
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) มีผลการดำเนินงาน ไดแก การจัดตั้งเครือขาย
ภัยพิบัติชุมชน การยกรางรายละเอียดการแกไขปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ และการจัดทำขอเสนอโครงการเครือขายชุมชนทองถิน่ จัดการตนเอง
ดานภัยพิบัติธรรมชาติ (๔) สนับสนุนคณะทำงานจัดการขอมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
“กรณีเด็กไทยกับไอที” จัดประชุมสัมมนาวิชาการและเครือขายคนทำงานเพื่อขับเคลื่อนมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ป ระเด็ น “เด็ ก ไทยกั บ ไอที ” และการประชุ ม วิ พ ากษ แ นวทางและ
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการใชสื่อไอทีที่เหมาะสม
๗๐
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๒. การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ปงบประมาณ ๒๕๕๖
สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่
สนใจเขามารวมทำงานดวยกันอยางเปนกัลยาณมิตร และรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเหลานั้นไป
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามทิศทางของระบบสุขภาพใหมที่เนน “สรางนำซอม”
เมือ่ เขาสูท ศวรรษที่ ๒ สช. ซึง่ มีหนาทีส่ นับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพทุกประเภท ทุกระดับ จึงได
ปรับทิศทางมาเนนสนับสนุน “การตอยอดพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด” เพื่อใหสมัชชาสุขภาพจังหวัด
เปนเครื่องมือรองรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัด ที่หนวยงาน องคกร ภาคี
เครือขายตางๆ ในจังหวัดนั้นๆ จะเขามาเปนเจาของและใชประโยชนรวมกันอยางจริงจังมากขึ้นกวาที่
ผานๆ มา และสามารถเชื่อมประสานกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดอยางผสมกลมกลืน ตามนโยบาย
การดำเนินงานของเลขาธิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สช. สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เปนการสนับสนุนเพื่อยกระดับสูการเคลื่อนงานผานกระบวนการสมัชชา
สุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) ทั้งในเชิงกลไกที่ขยายครอบคลุมหลายภาคสวน
มากขึ้น ในเชิงกระบวนการที่มีการออกแบบอยางเปนระบบจากการประยุกตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และมีหลายจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานเปนรูปธรรมแลว
เชน จังหวัดลำปาง รอยเอ็ด อุบลราชธานี เชียงใหม และพิษณุโลก เปนตน สวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ไดสนับสนุนเครือขายในการพัฒนากระบวนการรวมกันของภาคีเครือขาย
เพือ่ เปนการสรางเสริมศักยภาพเครือขายดานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผานกระบวนการ
สมั ช ชาสุ ข ภาพ โดยเฉพาะสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด และเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูมีสวนไดสวนเสีย สช. ไดสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพ และการจัดการความรูใ หกบั เครือขายทัง้ ในสวนกลางและในระดับภาคอนุภูมิภาค หรือ กลุม
จังหวัดที่รวมตัวกันดวย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา PHA
วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กทม.

ประชุมตอยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๗๑
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๒.๑ พัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
การพัฒนาแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นเพื่อเปนกรอบแนวทางหรือแผนที่ชี้ทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เนนไปที่สมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนสำคัญ
แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

๒.๒ สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
๒.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

นับตั้งแตปลายปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอเนื่องมาถึงตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๖ สช.
โดยเลขาธิการ คสช. ผูอ ำนวยการสำนักปฏิบตั กิ ารพืน้ ที่ และทีม สช. ไดลงพืน้ ทีป่ รึกษาหารือ
กับเครือขายตางๆ ทั้งภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคราชการ ในพื้นที่
จังหวัดเพือ่ รวมกันพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตางๆ ทัว่ ประเทศ
จำนวน ๔๔ จังหวัด ดังนี้
ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย เชียงราย พะเยา นาน ลำปาง เชียงใหม สุโขทัย
พิษณุโลก ลำพูน พิจิตร แมฮองสอน และเพชรบูรณ
ภาคกลาง ๑๑ จั ง หวั ด ประกอบด ว ย ลพบุ รี สระบุ รี สระแก ว ระยอง ปราจี น บุ รี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และกาญจนบุรี
๗๒
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ภาคอีสาน ๑๕ จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี สกลนคร รอยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ
และยโสธร
ภาคใต ๗ จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี กระบี่ และ
ภูเก็ต
๒.๒.๒ สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
จากการลงพื้นที่เพื่อรวมกันพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอยางตอเนื่องระหวาง
สช. กั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มี จั ง หวั ด ที่ ข ยั บ ตั ว เพื่ อ พั ฒ นาสู ก ระบวนการสมั ช ชา
สุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๒๗ จังหวัด ดังนี้
ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ประกอบดวย เชียงราย พะเยา นาน ลำปาง เชียงใหม สุโขทัย พิษณุโลก
ลำพูน และพิจิตร
ภาคกลาง ๕ จังหวัด ประกอบดวย ลพบุรี สระบุรี สระแกว ระยอง และราชบุรี
ภาคอีสาน ๖ จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี สกลนคร รอยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
และหนองบัวลำภู
ภาคใต ๖ จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล และปตตานี

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด
ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖

๒.๓ สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั่วไป
เนื่ อ งจากป ง บประมาณ ๒๕๕๖ สช. ได ส นั บ สนุ น ให พื้ น ที่ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด กระบวนการ
สมั ช ชาสุ ข ภาพไปสู ก ระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด มากขึ้ น แต ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพทั่วไปอยางตอเนื่องเชนกัน ไดแก การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพภาคใต
และประสานกับบางจังหวัดที่ไมสามารถดำเนินการพัฒนากระบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในป
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหเกิดการเริ่มตนและการพัฒนาตอไป
๗๓
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๒.๔ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (Issue Health Assembly :
IHA)
ป ง บประมาณ ๒๕๕๖ สช. สนั บ สนุ น การพั ฒ นากระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น
โดยแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
กลุม ๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ไดแก สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรวาระทายของชีวิต ครั้งที่ ๑
กลุม ๒ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยการจัดประชุมปรึกษา
หารือระหวางภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ เพื่อรวมกันพัฒนากระบวนการรวมกัน
จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบดวย ประเด็นการสรางสุขภาวะแรงงานขามชาติ ประเด็นการปกปอง
พื้นที่อาหารในอาว ก.ไก ประเด็นการสรางสุขภาวะชาติพันธุกะเหรี่ยง ประเด็นวาดวยการฟนยาน
เกา ประเด็นมะเร็งในทอน้ำดีและมะเร็งตับ จ.ขอนแกน และประเด็นการขับเคลื่อนประเด็นผูสูงอายุ
ในพื้นที่

๒.๕ การพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู
๒.๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสุขภาพจังหวัด
การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาต อ ยอดกระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เพื่อทำความเขาใจแนวทางกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดรวมกัน
มีจังหวัดเขารวม ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร กาญจนบุรี สมุทรสาคร นาน ระยอง
นครปฐม ลพบุรี หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครศรีธรรมราช และครั้งที่ ๒
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
ปรับปรุงแผนการดำเนินในชวงตอไป มีจังหวัดเขารวม ๒๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒-๓ คน
ประกอบดว ย ลำปาง พะเยา สุโขทัย เชียงใหม เชียงราย น าน พิษณุโลก ขอนแกน
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร รอยเอ็ด ระยอง สมุทรสาคร
กาญจนบุรี สระแกว ราชบุรี ลพบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี และกระบี่
๗๔
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๒.๕.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพแกนสมัชชาสุขภาพ ในระดับภาค/อนุภูมิภาค/
กลุมจังหวัด
สช. สนั บ สนุ น วงแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนสมั ช ชาสุ ข ภาพ โดยจั ด วง
ระดับภาค ๑๑ อนุภูมิภาค และกลุมจังหวัด รวมเปน ๑๔ กลุม รายละเอียดตามแผนภาพ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทำความเขาใจการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดรวมกัน
การวางแผนการทำงานของกลุม และการชวยเหลือกันแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการยกระดับการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว มผ า นเครื่ อ งมื อ สำคั ญ ๆ ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กลุมแลกเปลี่ยนรูระดับภาค อนุภูมิภาค หรือกลุมจังหวัดที่รวมตัวกัน
เครือขายแองสกลนคร
๘ จังหวัด (อุดรธานี, หนองคาย,
หนองบัวลำภู, เลย, สกลนคร,
บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร)

เครือขายสมัชชาสุขภาพลานนา
๘ จังหวัด (เชียงราย, แมฮองสอน,
นาน, แพร, พะเยา, ลำปาง, ลำพูน,
เชียงใหม)

กลุมรอยแกนสารสินธุ (รอยเอ็ด,
ขอนแกน, มหาสารคาม, กาฬสินธุ)

เครือขายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ
๙ จังหวัด
(พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, สุโขทัย,
นครสวรรค, อุทัยธานี, พิจิตร,
กำแพงเพชร, เพชรบูรณ)

กลุมศรีโสธรเจริญราชธานี
(อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,
ศรีสะเกษ, ยโสธร)

โซนกลางบน ๘ จังหวัด

กลุมนครชัยบุรินทร (นครราชสีมา,
สุรินทร, ชัยภูมิ, บุรีรัมย)

(๑) อางทอง, ลพบุรี, สิงหบุรี, ชัยนาท
(๒) นนทบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี, สระบุรี

กรุงเทพฯ

โซนกลางตะวันตก ๘ จังหวัด
(๑) ประจวบฯ, เพชรบุรี, สมุทรสาคร,
สมุทรสงคราม
(๒) สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี

โซนกลางตะวันออก ๙ จังหวัด
(๑) นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี
(๒) สระแกว, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด, ระยอง

โซนภาคใต กลุม ๔ สุราษฎรธานี, ชุมพร,
ระนอง, พังงา

โซนภาคใต กลุม ๒ สตูล, ตรัง, พัทลุง

โซนภาคใต กลุม ๓ ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช

โซนภาคใต กลุม ๑ สงขลา, ปตตานี,
ยะลา, นราธิวาส

๒.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพเลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สช. สนั บ สนุ น กลไกฝ า ยเลขานุ ก ารกิ จ และคณะทำงานบริ ห ารสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลังขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมี
สวนรวม (นนส.) ป ๒๕๕๖” จำนวน ๑๗ จังหวัด รวม ๕๑ คน ประกอบดวย พิษณุโลก นาน
ลำปาง พะเยา อุดรธานี รอยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระบุรี ลพบุรี ระยอง
สระแกว สตูล ตรัง ปตตานี และนครศรีธรรมราช
๗๕
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๒.๖ การสื่อสารทางสังคม
๒.๖.๑ ผลิตสารคดี วีดิทัศน เอกสารเผยแพร การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๑) บทความเผยแพร โดยการเผยแพรบทความกรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผานหนังสือ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ”
๒) ชุดความรูก ารพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม ประกอบดวย หนังสือ
สมัชชาสุขภาพกับกองทุนสุขภาพตำบล ไปถึงไมยากหากเขาใจ หนังสือการขับเคลื่อน
ธรรมนูญประชาชนอำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร ครั้งที่ ๒ หนังสือกรณีศึกษาบทเรียน
การเคลื่ อ นไหวสมั ช ชาปฏิ รู ป พื้ น ที่ ปฏิ รู ป ประเทศไทย ชุ ด นิ ท รรศการ สรุ ป ขั้ น ตอน
สมัชชาสุขภาพจังหวัด แผนพับสมัชชาสุขภาพจังหวัด คูมือภาคประชาชน เรื่องขั้นตอน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒.๖.๒ สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย (สวท.) วิทยุชุมชน และ
ชองทางอื่นๆ ดังนี้
๑) สนับสนุนการสื่อสารสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ผาน
สถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (Health Station)
๒) สนับสนุนการสื่อสารสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ผาน
เครือขายวิทยุชุมชน และ สวท.
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กรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
“ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว สูแผนพัฒนาจังหวัด”

ป ญ หาเด็ ก เยาวชน เป น ป ญ หาหลั ก ของประเทศ ขณะที่ ภ าพสถานการณ ป ญ หาในแต ล ะจั ง หวั ด มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนการตั้งครรภในวัยรุน เด็กติดเกม ฯลฯ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
(คจ.สจ.) ลำปาง จึงไดพจิ ารณาคัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพือ่ ผลักดัน
เปนนโยบายของจังหวัด รวมกับประเด็นอื่นอีก ๒ ประเด็น ประกอบดวย ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
มติสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง คือ มอบใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย รวมกับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และองคกรภาคีเครือขายภาคประชาสังคมใน
จังหวัด ผลักดันประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนนโยบายสาธารณะของจังหวัด และสนับสนุนเปน
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซึง่ ผูว า ราชการจังหวัดไดรบั ขอเสนอและบรรจุเปนแผนของจังหวัดแลว
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๕๕ จนมีกลไก
การทำงานที่ชัดเจนทั้ง ๓ คณะ มีการเปดรับประเด็นนโยบายและคัดเลือกเหลือ ๓ ประเด็น จากทั้งหมดที่
เครือขายเสนอ ๑๑ ประเด็น การยกรางเอกสารวิชาการ พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เปดเวทีรับฟงความเห็น
ตอขอเสนอ และจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อหาฉันทมติ ๓ ประเด็น พรอมกับหองวิชาการอีก ๒ ประเด็น
คือ วิถีธรรม วิถีสุขภาพ และการรักษาพยาบาลสูมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีสมาชิก
สมัชชาสุขภาพจังหวัดจากภาคสวนตางๆ เขารวม ๔๐๐ คน
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
“ตั้งเปาเปนเมืองไรขยะภายใน ๕ ป พรอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ๒๕%”

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ) อุดรธานี เปดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด พิจารณาราง
มติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปญหาเด็กเยาวชน เปนมติสมัชชาสุขภาพของ
จังหวัด โดยตัง้ เปาเปนเมืองปลอดขยะ (Zero Waste) ภายใน ๕ ป พรอมเตรียมทัง้ โรงไฟฟาพลังงานขยะ และ
กองทุนพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใหทองถิ่นบริหารจัดการดานประเด็นผักปลอดสาร หวงผลผลิตไมไดมาตรฐาน
และเตรียมวางแผนใหบาน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอยละ ๒๕ ของพื้นที่ชุมชน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการพัฒนากลไกการดำเนินงาน
๓ คณะหลัก ประกอบดวย คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด คณะทำงานบริหาร และคณะทำงาน
ฝ า ยเลขานุ ก ารกิ จ (นนส.) โดยมี ห น ว ยประสานอยู ที่ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กระบวนการ
ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด เริ่มตั้งแตการคนหาประเด็นจนได ๔ ประเด็นขางตน ดำเนินการทำงาน
ขอมูลเชิงวิชาการ และพัฒนาเปนรางขอเสนอเชิงนโยบาย เปดเวทีรับฟงจากภาคีเครือขาย และจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัด เพื่อหาฉันทมติตอขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๔ มติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ทามกลาง
สมาชิกเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม เขารวม รวม ๓๒๐ คน
สิ่งทาทายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี คือ การขับเคลื่อนมติทั้ง ๔ ประเด็น ไปสูการปฏิบัติเปน
รูปธรรมตอไป
๗๘

สานพลัง สรางสุขภาวะ

CH3.indd 78

11/1/14 12:50:42 AM

สมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด
“มุงสูรอยเอ็ดเมืองจักรยาน”

โรคอวน เปนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง การเลือกเดินทางระยะ
ใกล (ระยะทางไมเกิน ๕ กิโลเมตร) ดวยจักรยานแทนการใชยานยนต จึงเปนการออกกำลังกายที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด จึงไดพิจารณาคัดเลือกประเด็น
การจัดระเบียบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน สูรอยเอ็ดเมืองจักรยาน (Roi-Ed
is a Bicycled City) เปนประเด็นสำคัญของจังหวัด รวมกับประเด็นอื่นๆ คือ ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง
และประเด็นครอบครัวอบอุนดวย คุณธรรม “รักเหนือรัก” ในระดับศีล ๕
มีขอเสนอสำคัญใหจังหวัดรอยเอ็ด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกำหนดเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรจังหวัดใหการใชจักรยานเปนวิธีการเดินทางระยะใกล (ระยะทางไมเกิน ๕ กิโลเมตร) ในเขตเมือง
เขตชนบท โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด เริ่มตนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแบบเต็มรูปแบบ
ตามแนวคิ ด สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด มาตั้ ง แต ป ลายป ๒๕๕๕ มี ดร.ปาลิ ด า เฉลิ ม แสน เป น ประธาน
คณะกรรมการจั ด ฯ มี ก ารเป ด รั บ ประเด็ น เพื่ อ พั ฒ นาเป น ร า งมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด ไดนำประเด็นที่เลือกไวจากการเสนอของภาคีเครือขาย จำนวน ๖ เรื่อง
บรรจุเปนวาระเพื่อพิจารณาหาฉันทมติตามระเบียบวาระสำคัญ ๓ เรื่อง และมีประเด็นที่จัดลำดับขึ้นมา
ในปนี้ แตเปนประเด็นที่ตองมีการพัฒนาขอมูลเชิงวิชาการและสรางการมีสวนรวมมาก ไมสามารถดำเนินการ
ในระยะเวลาสัน้ ๆ ได จึงบรรจุเปนระเบียบวาระเรียนรูแ ละหารือในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๒ ประเด็น ไดแก
๑) มะเร็งตับ มะเร็งทอน้ำดี และพยาธิใบไมตับ ๒) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และไดจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัด เพื่อหาฉันทมติทั้ง ๓ ประเด็น เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดรอยเอ็ด เขารวม ๓๐๐ คน
การขับเคลื่อนงานของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดรอยเอ็ด คือ การขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด ป ๒๕๕๖ และการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ป ๒๕๕๗ ควบคูกันไป
๗๙
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๓. การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพโดยให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรมใน
ชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สช. ร ว มกั บ สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับตำบล ผานโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพโดยให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรมในท อ งถิ่ น โดยใช เ ครื่ อ งมื อ
ภายใต พ.ร.บ.สุข ภาพแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปาหมายสำคั ญ ของโครงการนี้ เพื่อถอดบทเรียนการ
ทำงานแบบบูรณาการและความรวมมือการทำงานขององคกร หนวยงานภาคียุทธศาสตรที่มีเปาหมาย
การสรางชุมชนทองถิ่นเขมแข็งอยางเปนรูปธรรม และขยายผลการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพไปยั ง ชุ ม ชนท อ งถิ่ น อื่ น โดยมี ก ารดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ๔ ยุ ท ธศาสตร
ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความเปนเจาของ ยุทธศาสตรที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันดวยการปฏิบัติ ยุทธศาสตรที่ ๓ การสื่อสารสังคมแบบเครือขาย และยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
จัดการ
สรางสำนึกความเปนเจาของ
สรางกระบวนการเรียนรู

สรางระบบติดตาม
และรายงานผล

การสรางความ
เปนเจาของ

พัฒนาศูนยขาว

คนหาและถอดบทเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ดวยการปฏิบัติ
พัฒนาศักยภาพ

ยุทธศาสตรดำเนินงาน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู

การสื่อสารสังคม
แบบเครือขาย

พัฒนา Health Station
จัดเวทีสาธารณะ

สมัชชาทางอากาศ

สรางเครือขายและ
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความรวมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใหเปนรูปธรรมในตำบล (โครงการ ๕๐๐ ตำบล)
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กทม.
๘๐
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๓.๑ พื้นที่ดำเนินงาน
สนับสนุนการดำเนินงานครอบคลุม ๑๕ จังหวัด จำนวน ๒๕๐ ตำบล ดังนี้
๓.๑.๑ ภาคเหนือ จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลำปาง และพะเยา
๓.๑.๒ ภาคกลาง จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๓ จังหวัด
ประกอบดวย ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และนครปฐม
๓.๑.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๗๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด
ประกอบดวย อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ
๓.๑.๔ ภาคใต จำนวน ๖๐ ตำบล ครอบคลุม ๔ จังหวัด
ประกอบดวย ตรัง สงขลา ปตตานี และสตูล

๓.๒ สรางกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับสวนกลางและภูมิภาค ดังนี้
สำนักงานไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับเครือขายในพื้นที่เปาหมาย ทั้ง ๑๕ จังหวัด ใน ๔ ภาค
เพื่อพัฒนากลไกการทำงานรวมกัน โดยเกิดกลไกการทำงานในระดับตางๆ ดังนี้
๓.๒.๑ คณะทำงานกลาง ทั้ง ๔ ภาค มีคณะทำงานทีมกลางเพื่อเปนผูเชื่อมรอยระหวางคณะทำงาน
จังหวัด กับทีมตำบล สนับสนุนการพัฒนาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะการเสริมศักยภาพให
กับทีมจังหวัดและทีมพื้นที่สามารถใชเครื่องมือในการถอดบทเรียน และการสังเคราะหขอมูล
๓.๒.๒ คณะทำงานจังหวัด เพื่อเชื่อมประสานการทำงานระหวางคณะทำงานกลางกับคณะทำงาน
ชุมชนทองถิ่น และสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานชุมชนทองถิ่น
๓.๒.๓ คณะทำงานชุมชนทองถิ่น เพื่อทำหนาที่ถอดบทเรียน และสังเคราะหขอมูลพื้นที่ในตำบล

๓.๓ รวบรวมและวิเคราะหระบบฐานขอมูล และกำหนดหลักเกณฑพื้นที่ตำบลเปาหมาย
ก อ นการดำเนิ น งาน สช.ร ว มกั บ คณะทำงานจั ง หวั ด และคณะทำงานกลาง เพื่ อ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยดำเนินการ ดังนี้
๓.๓.๑ กำหนดหลักเกณฑเบือ้ งตนในการพิจารณาเพือ่ คัดเลือกพืน้ ที่ ดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ
๓.๓.๒ จั ด ทำฐานข อ มู ล เบื้ อ งต น ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารพั ฒ นานโยบายสาธารณะฯ จำนวน
๒๕๐ ตำบล
๓.๓.๓ พัฒนากรอบการทำระบบฐานขอมูลตำบลและการถอดบทเรียน
๓.๓.๔ พัฒนาเครื่องมือการถอดบทเรียนรวมกับคณะทำงานทั้ง ๔ ภาค
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๓.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
๓.๔.๑ เวทีสรางกระบวนการเชื่อมประสานงาน
เพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
จัดประชุมรวมกับคณะทำงานกลางทั้ง ๔ ภาค เพื่อทำความเขาใจเปาหมายวัตถุประสงค
ของโครงการและแนวทางการดำเนินงาน กอนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ทั้ง ๔
ภาค
๓.๔.๒ เวทีสรางกระบวนการเชื่อมประสานงาน
เพื่อสรางความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระดับภาค
ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะทำงานกลางและคณะทำงานจังหวัด ในแตละภาค
เพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจังหวัดและคณะทำงานชุมชน
ทองถิ่น การออกแบบเครื่องมือถอดบทเรียน การรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล และการ
สนับสนุนการดำเนินงานทั้งในระดับภาค และพื้นที่ตำบล

๓.๕ การสื่อสารสังคม
๓.๕.๑ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสือ่ สารสังคม ทัง้ การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และการ
จัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ โดยนโยบายสาธารณะ ทัง้ ๔ ภาค ประกอบดวย ๑) จัดพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสื่อชุมชนทองถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง ๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ๔ ภาค
และ ๓) จัดเวทีทำความเขาใจเรื่องการสื่อสาร
๓.๕.๒ พัฒนาแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ มีพื้นที่ดำเนินการ ไดแก ภาคใต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๕.๓ มีการออกแบบรวมกับเครือขายสื่อชุมชน ๔ ภาค ในการใชสื่อสถานีวิทยุโทรทัศนสุขภาพ
แหงชาติ เปนชองทางการสือ่ สาร และสรางพืน้ ทีก่ ระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ า นสือ่ สังคม
(Social Media) ประกอบดวย ๑) วางกรอบการทำรายงานขาวสุขภาวะ และ ๒) วางระบบ
การจัดทำเว็บ Healthstation.in.th/ตำบล
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แผนงาน
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดมีการพัฒนาระบบ
กลไก และหลักเกณฑตางๆ ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ) เพื่อใหเทาทันกับปญหาที่มี
หลากหลายและซับซอนขึ้น รวมถึงมีการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเอชไอเอ ทั้งในลักษณะการ
จัดประชุม จัดอบรม สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหเกิดงานวิจัย เกิดองคความรู
และไดมีการจัดทำสื่อเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานตางๆ ดังตอไปนี้

๑. พัฒนาระบบ กลไก และหลักเกณฑ เอชไอเอ
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อทบทวน
การทํางานตามบทบาทหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และที่ประชุม
เห็ น ชอบข อ เสนอต อ การกํ า หนดทิ ศ ทางการทํ า งานของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ มีสาระสำคัญคือมุงเนนพัฒนาเอชไอเอในเชิงระบบและกลไก
ใหมีวิธีการทํางานกับหนวยงานตางๆ การพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหมีการปรับใชเอชไอเอตามบทบาท
หนาที่ของแตละหนวยงาน และกําหนดเปาหมาย การวางแผนการทํางานภายในระยะเวลา ๓ ป
พรอมแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานตาม มาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ ใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
มาตรา ๑๑ แห ง พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
มีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ รวมถึงสิทธิไดรับรูขอมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานกอนการอนุญาต
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและ
แสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว โดยในป ๒๕๕๖ มีการยื่นขอใชสิทธิตาม มาตรา ๑๑ จำนวน
๒ กรณี คือ
๘๓

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖

CH3.indd 83

11/1/14 12:51:01 AM

(๑) กรณีโรงไฟฟาชีวมวล ต.ทุงสัง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช
(๒) กรณีโรงหลอมทองแดงและทองเหลือง ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี
สช. ไดลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องตนกับผูขอใชสิทธิและกลั่นกรองโดยใชเครื่องมือ
(Screening Tool) นำเสนอความเห็นคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพพิจารณาการดำเนินการ
มี การจั ด เวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานตามมติ คสช. กรณี
“การประเมินผลกระทบตอสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟาถานหิน
๖๐๐ เมกะวั ต ต ต.เขาหิ น ซ อ น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ ง เทรา”
ซึ่งเปนกรณีที่เคยยื่นขอใชสิทธิ์ มาตรา ๑๑ และใชกระบวนการเอชไอเอ
ชุ ม ชนในการศึ ก ษา และพบว า ลุ ม น้ ำ คลองท า ลาดเป น แหล ง สำรอง
พันธุกรรมพืชและแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศไทย โดย
เฉพาะเกษตรอินทรียแ ละมะมวง นอกจากนีย้ งั เปนแหลงเพาะเห็ดฟาง
อันดับ ๒ ของประเทศ รวมมูลคาของภาคเกษตรปละกวาพันลาน
บาท แตโรงไฟฟาถานหินจะทำใหน้ำไมพอใช สงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศโดยรวม ที่สำคัญแมวาเทคโนโลยีที่ทางบริษัทนำมาใช
จะสามารถลดปริ ม าณซั ล เฟอร ไ ด แต ก็ ไ ม ส ามารถปองกันการ
ปนเปอนปรอทและโลหะหนัก จึงทำใหเกิดการสนับสนุนการทำงาน
คุมครองพื้นที่ลุมน้ำคลองทาลาด เพื่อความมั่นคงทางอาหารของ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการดำเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
ชุมชนและสังคม
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพโดยชุมชน

๒. สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ เอชไอเอ

จากโรงไฟฟาถานหิน ต.เขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

การทำงานประเมินผลกระทบดานสุขภาพจำเปนตองมีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ เพื่อ
สนับสนุนใหมีการดำเนินงานตางๆ โดยในปที่ผานมา สช. ไดดำเนินงานดังนี้

๒.๑ สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูดานเอชไอเอ
๒.๑.๑ สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานในดานวิชาการ การวิจยั การพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การอบรม รวมถึงการจัดตัง้ หนวยวิจยั และพัฒนาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เพื่ อ ให มี ก รอบความร ว มมื อ ในการดำเนิ น งานร ว มกั น จึ ง ได มี ก ารลงนามความร ว มมื อ
(Memorandum of Understanding : MoU) จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๑) ความรวมมือระหวาง สช. มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
โดยมีสาระสำคัญทีจ่ ะรวมมือกัน ๓ ดาน คือ ๑) ดานวิชาการทีจ่ ะจัดใหมคี วามรวมมือในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางนักวิชาการ การประชุม การใชหอ งปฏิบตั กิ าร ฐานขอมูล และ
ทรัพยากรทีจ่ ำเปน เพือ่ ใหเกิดการทำงานรวมกันในการพัฒนาองคความรู อันจะนำไปสูก าร
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แกไขปญหา ๒) ดานการวิจัยที่จะจัดใหมีการดำเนินโครงการวิจัยรวมกัน มุงเนนการวิจัยที่
สามารถนำมาใชประโยชนตอชุมชนไดโดยตรง และ ๓) ดานการพัฒนาบุ คลากรที่ จะ
รวมมือกันในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง ๓ หนวยงาน ในการศึกษาตอการฝกปฏิบัติงาน
และการศึกษาดูงาน
๒) ความรวมมือระหวาง สช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยมีสาระสำคัญที่จะรวมกันสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการ
จัดการระบบสุขภาพ วิชาเอกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ รวมถึงงานวิจัย และ
บริการวิชาการดานเอชไอเอใหกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชน
๓) ความรวมมือระหวาง สช. และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยมีสาระสำคัญใหมีการพัฒนางานวิจัยและองคความรูดาน
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สงเสริมการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพในภาคสวนตางๆ และเผยแพรองคความรู
ในดานระบาดวิทยาภาคประชาชน โดยใชแผนที่เดินดิน
นอกจากนี้ สช. ยังอยูร ะหวางการกำหนดรายละเอียดความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับ สช.
ร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อี ก ๓ แห ง ได แ ก จุ ฬ าลงกรณ ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหิดล ทางวิชาการ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ คณะแพทยศาสตร
เพื่อสรางความรวมมือระหวางกันในลำดับตอไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒.๑.๒ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายนักวิชาการเอชไอเอ
เครื อ ข า ยวิ ช าการเอชไอเอ (HIA Consortium) เป น การเกาะกลุ ม นั ก วิ ช าการที่ ส นใจ
การทำงานในประเด็นการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ รวมถึงงานวิชาการในประเด็นที่
เกี่ยวของ ที่ผานมามีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ประสบการณ
ในการทำงานประเมินผลกระทบดานสุขภาพของบุคลากรในภาคสวนตางๆ โดยในปที่ผานมามี
การประชุมจำนวน ๕ ครั้ง มีการดำเนินการสำคัญ ดังนี้
๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ EHIA
ไดมีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจในการประเมินผลกระทบทาง
สิง่ แวดลอมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ (Environment and Health Impact Assessment :
EHIA) สำหรับภาคประชาชนและชุมชนขึน้ เนือ่ งจากในกระบวนการทำอีเอชไอเอนัน้ รวมถึง
กระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่อาจเปนผูไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
และสุขภาพจากโครงการขนาดใหญ แตที่ผานมาพบวาเกิดปญหาเนื่องจากประชาชน
ยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการ การมีสวนรวมดังกลาว เชน ไมสามารถเขารวม
ในขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น หรือเขารวมในขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น แตไม
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สามารถแสดงความคิดเห็นที่มีตอโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองไดเพราะ
ยังขาดความเขาใจ ทางเครือขายวิชาการเอชไอเอจึงใชหลักสูตรอบรมมาเปนเครือ่ งมือในการ
สรางและพัฒนาองคความรูใหเกิดขึ้นในระดับประชาชนและชุมชน
ที่ผานมามีการจัดหลักสูตรอบรมไปแลวใน ๒ ประเด็น ไดแก ประเด็นเหมืองแร และ
ประเด็นโรงไฟฟาถานหิน ซึ่งแยกการอบรมออกเปน ๒ สวนคือ สวนของการใหความรู
เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ
(Public Scoping) และในสวนของกระบวนการทบทวนรางรายงานการ
ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public
Review) โดยมีการปรับปรุงเนือ้ หาการอบรมใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ประเด็ น เหมื อ งแร จั ด อบรมหลั ก สู ต รที่ ๑ เรื่ อ งกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกำหนด
ขอบเขต และแนวทางการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและ
สุ ข ภาพ (Public Scoping) เมื่ อ วั น ที่ ๒๓-๒๕ มี น าคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมนาขาบุรี จ.อุดรธานี และหลักสูตรที่ ๒ เรื่องการวิเคราะห เครือขายนักวิชาการเอชไอเอ
กสูตรการวิเคราะห
ผูมีสวนไดสวนเสียนโยบายเหมืองแร และการมีสวนรวมในการทบทวน อบรมหลั
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
รางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหกับชุมชนที่ Public Review
ไดรับผลกระทบจากโครงการเหมืองแรจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๕-๗ ระหวางวันที่ ๕-๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชวาลัน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ณ โรงแรมชวาลัน อ.ดอนตูม
ในสวนประเด็นโรงไฟฟาถานหิน จัดอบรมหลักสูตรการมีสวนรวมใน จ.นครปฐม
กระบวนการอี เ อชไอเอ กรณี โ รงไฟฟ า ถ า นหิ น จั ด ครั้ ง ที่ ๑ ไปเมื่ อ
๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลันตารีสอรท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๒) การดำเนินงานในรายกรณี
มีการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓ กรณีคือ
• กรณีปญหาสารตกคางในแหลงน้ำ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
• กรณี ป ญ หาผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบเหมื อ งแร ท องคำ ภู ทั บ ฟ า
ภูซำปาบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
• กรณีปญหาโครงการกอสรางทาเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและ
ผลิตปโตรเลียมในอาวไทย ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด
ต.กลาย อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ในกรณีปญหาผลกระทบดานสุขภาพของชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองแรทองคำ ภูทับฟา
ภูซำ ปาบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เครือขายนักวิชาการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ รวมกับ สช. ทำเอชไอเอของชุมชนในพื้นที่หมูบานรอบเหมืองแรทองคำ ภูทับฟา
ภูซำปาบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๖
เปนกรณีศึกษาของประเทศไทย
๘๖
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โดยมีการทำงานรวมกับหนวยงานราชการทั้งในพื้นที่และสวนกลาง องคกร
พัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาชน และเปนผลสืบเนื่องจากระหวาง
วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ สช. และเครือขายนักวิชาการประเมินผล
กระทบด า นสุ ข ภาพ ได ล งพื้ น ที่ เ ยี่ ย มหมู บ า นรอบเหมื อ งแร ท องคำ ภู ทั บ ฟ า
ภูซำปาบอน และพบวามีผูปวยอาการคลายกันหลายคน คือ แขนขาลีบเล็ก ไมมีแรง เปน
อั ม พาต เดิ น ไม ไ ด ซึ่ ง จากการตรวจปริ ม าณไซยาไนด ใ นเลื อ ดพบว า มี ค า ทั้ ง เกิ น และไม เ กิ น
คามาตรฐาน จึงมีแนวคิดที่จะรวมมือทำโครงการดังกลาว เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงผลกระทบทาง
สุขภาพที่เกิดขึ้นจากกิจการเหมืองแรในพื้นที่
ในกรณีปญหาสารตกคางในแหลงน้ำของชาวบาน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สช. รวมกับผูเชี่ยวชาญจากศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจหาสารปนเปอนและวางแนวทางในการฟนฟู
ชุมชนหนองแหน โดยผลการวิเคราะหเบื้องตนพบสารฟนอล ที่มีฤทธิ์ทำลายตับ ไต ระบบสืบพันธุ
แพรกระจายในสิ่งแวดลอมและคน อีกทั้งยังพบโลหะหนักหลายชนิด ทั้งที่เปนสารกอมะเร็งและ
สารอันตราย ไดแก แมกนีเซียม ตะกั่ว สารหนู สารประกอบไฮโดรคารบอนสายยาว และที่ผานมา
ไดมีการประกาศหามใชน้ำในบางบอเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สช. รวมกับศูนยวิจัยและฝกอบรมสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเครือขายวิชาการเอชไอเอ จัดสัมมนา “แนวทางและ
มาตรการบำบัดฟน ฟู การปนเปอ นสารพิษ ในพืน้ ที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา”
ณ หองประชุม ๒๑๐ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีขอเสนอ
ประกาศให ต.หนองแหน เป น เขตควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ จะได ส ามารถแก ไ ขปญหาไดอยางเปน
ระบบ โดยจะระดมผูเชี่ยวชาญเขาไปรวมกันฟนฟูสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น นอกจากนี้ นักวิชาการจาก
เครือขายวิชาการเอชไอเอยังไดเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม ๕ แนวทาง
ไดแก (๑) การบำบัดโดยใชแสงยูวี (๒) การบำบัดโดยการดูดซับสารเคมีออกไป (๓) การบำบัดโดยใช
ระบบโอโซน (๔) การบำบัดโดยใชคลอรีน และ (๕) การบำบัดโดยใชไฟฟาเคมี
ในกรณี ป ญ หาโครงการก อ สร า งท า เที ย บเรื อ และศู น ย ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านสำรวจและผลิ ต
ปโตรเลียมในอาวไทย ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ต.กลาย อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช เครือขายวิชาการเอชไอเอ รวมกับ สช. จัดเวทีเรียนรูเอชไอเอผานกรณีศึกษา
โครงการกอสรางทาเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปโตรเลียมในอาวไทย
ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ที่ ต.กลาย อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ โดยมีขอ สรุปวา
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การทำอีเอชไอเอของบริษัท เชฟรอนฯ มีขอบกพรอง และโครงการดังกลาวจะสง
ผลกระทบตอวิถีประมงชายฝง ซึ่งเปนอาชีพหลักของทองถิ่น และมีความเปนไปได
สูงที่โครงการดังกลาวจะทำลายทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับปจจัย
ทางภูมิศาสตรที่ซับซอน และวิถีชีวิตของทองถิ่น รวมถึงอาจเปนการปูทางไปสูการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเปนโครงการที่สืบเนื่องจากทาเรือน้ำลึกและการ
พัฒนาดานปโตรเคมี

๓. สนับสนุนการจัดหลักสูตรเอชไอเอชุมชน (Community Health Impact
Assessment : CHIA) ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุง อรุณ
สรางการเรียนรูการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับชุมชนหรือซีเอชไอเอสามารถสรางได
ตั้งแตการเรียนในระดับมัธยม โดยโรงเรียนรุงอรุณที่มีการเรียนการสอนแบบมุงเนนการเรียนรูจากชุมชน
จริง มีการนำกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ไปใชในการสอนนักเรียนชั้นตางๆ ดังนี้
๑) มัธยมศึกษาปที่ ๕ กรณีการพัฒนาในลุมน้ำบางปะกง และ กรณีอาวอุดม จ.ชลบุรี
๒) มัธยมศึกษาปที่ ๕ กรณีการทำเหมืองหิน ที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
๓) มัธยมศึกษาปที่ ๖ กรณีการทำเหมืองแรทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย

๔. สนับสนุนการทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับเอชไอเอในระดับปริญญาเอก

สืบเนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอที่ ๑๘ ระบุใหมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย จัดทำแผนการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อวางระบบฐานขอมูลและสรางองคความรูสำหรับการประเมินผลกระทบแตละกลุม
เปาหมาย ดวยเหตุนศี้ นู ยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (ศปก.) จึง
ประสานความรวมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหลายแหง จนเกิดเปนเครือขายนักวิชาการเอชไอเอ
เพื่อเปนกลไกผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนดานเอชไอเอในสถาบันการศึกษารวมดวย จึงไดมีการ
สนับสนุนทำวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน ๒ ทุน ไดแก นายสุพิศ โคตะมาศ นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องพัฒนากระบวนการถกแถลงเพื่อกำหนดขอบเขตโดย
สาธารณะในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Development of Deliberative Process for Public
Scoping in Health Impact Assessment) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
กระบวนการถกแถลงเพื่ อ ใช ใ นกระบวนการกำหนดขอบเขตโดย
สาธารณะ สำหรั บ การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ และเพื่ อ
ประเมินผลการดำเนินกระบวนการถกแถลงทีไ่ ดพฒ
ั นาใหสามารถใช
ในกระบวนการกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะ สำหรับการประเมิน
ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ และ นายสุ ทั ศ น ชายทุ ย นิ สิ ต คณะ
แพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งการพั ฒ นา นักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนดานการประเมินผลกระทบ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานฝกงาน
ใน ๕ พื้นที่ดำเนินการเอชไอเอชุมชน (CHIA)
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
๘๘
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ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Development of Capacity Building Process in Environmental
and Health Impact Assessment for Community) เพื่อศึกษาระดับขีดความสามารถของชุมชน
ดานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนดานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

๕. สนับสนุนการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ใน ๓ พื้นที่ที่ดำเนินงานเอชไอเอชุมชน (CHIA) ไดแก
๑) กรณีโรงไฟฟาชีวมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร
๒) กรณีโครงการทาเทียบเรือปากบารา
อ.ปากบารา จ.สตูล
๓) กรณีพื้นที่ปนเปอนขยะอันตราย ต.หนองแหน
นักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร
ลงพื้นที่ฝกงานกรณีโครงการทาเทียบเรือบารา อ.ปากบารา
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

จ.สตูล ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน ๒๕๕๖
๖. สนับสนุนการฝกงานของนักศึกษา
สาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเป น หนึ่ ง ในเครื อ ข า ยวิ ช าการเอชไอเอ จึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอนามัยชุมชน ใหเกิดการฝกงานโดยใชแนวคิดการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระหว า งกุ ม ภาพั น ธ - มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ และมี ก ารจั ด นำเสนอผลการฝ ก งาน เมื่ อ
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใน ๕ พื้นที่ที่ดำเนินการเอชไอเอชุมชน (CHIA) ไดแก
๑) กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จ.รอยเอ็ด
๒) กรณีโครงการทาเทียบเรือปากบารา อ.ปากบารา จ.สตูล
๓) กรณีโครงการโรงไฟฟาถานหิน อ.กันตัง จ.ตรัง
๔) กรณีพื้นที่ปนเปอนขยะอันตราย ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
๕) กรณีเหมืองทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย

๗. สรางความรวมมือกับหนวยงานรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดำเนินงานเอชไอเอ

เพื่อใหหนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมดานการวางแผนพัฒนาและนโยบายสาธารณะ โดยมีความ
คืบหนาดังนี้

๘๙
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การประเมิ น ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ กรณีการเจรจาคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FTA
Thai-EU) เปนความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ
สช. ในการทำตามขั้นตอนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพแบบสมบูรณ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อทดลองกระบวนการเรียนรูตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (๒) เพื่อให
ไดขอมูลที่เปนหลักฐานทางวิชาการประกอบการใหขอคิดเห็นตอกรอบเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย-สหภาพยุโรปตอไป
โดยผลจากการทำการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ
ตองมีการศึกษาอยางนอย ๘ ประเด็น ดังนี้ (๑) ผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศและการ
ลงทุน (๒) ผลกระทบตอหวงโซอปุ ทานยาในประเทศ (๓) การแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ (๔) ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย (๕) การจดสิทธิบัตรพันธุพืช
และพันธุสัตว (๖) การขยายระยะเวลาการผูกขาดดานขอมูล (๗) การถายทอดเทคโนโลยี (๘) ผลกระทบ
ตอการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
ป จ จุ บั น ภายใต ค วามร ว มมื อ นี้ ไ ด ท ำการประเมิ น ผลกระทบเสร็ จ สิ้ น แล ว มี ก ารนำเสนอผลเมื่ อ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๖ ในการประชุมวาดวยผลกระทบจากขอเสนอความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทย
กับสหภาพยุโรป ตอความหลากหลายทางชีวภาพ ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ
โดยมี นายแพทยวิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ เปนประธาน พรอมดวยผูแ ทนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมเจรจาการคา กระทรวงพาณิชย
กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ฯลฯ เขารวมและคาดวาจะมีการทำการทบทวน
รางรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะไดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

๘. สนับสนุนการสรางเครือขายการทำงานเอชไอเอในระดับนานาชาติ

ตั้ ง เป า หมายให มี นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเอชไอเอเข า ร ว มนำเสนองานวิ ช าการในการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ
ครบทัง้ ๓ การประชุม ไดแก Asia Pacific HIA Conference, International Association for Impact
Assessment (IAIA) และ International HIA Conference ซึ่งที่ผานมาไดมีการสงผูแทน ๒ ทาน
เขารวมนำเสนองานวิชาการ ในที่ประชุม Asia Pacific HIA Conference ครั้งที่ ๔ เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ และส ง ตัวแทนอี ก ๒ ทาน เขารวมประชุม IAIA จัดขึ้นเมื่อ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่
ประเทศแคนาดา

๙. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Focal Point on HIA

มีการจัดประชุม ASEAN Focal Point on HIA (AFPHIA) ในหัวขอ “Constructing a Caring and
Sharing Community: Roles of HIA” ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
ประเทศไทย โดยเปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ของเครือขายเอชไอเอ ในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มีผูเขารวมประชุม ๔๘ ทาน จาก ๘ ประเทศ และไดแผนปฏิบัติงานรวมกันจำนวน ๑ แผน
โดยประเทศไทยรับเปนเจาภาพการพัฒนาศักยภาพ ประเทศมาเลเซียรับเปนเจาภาพผลักดันเอชไอเอ
จากระดับกิจกรรม/โครงการเขาสูระบบสาธารณสุข และประเทศฟลิปปนสรับเปนเจาภาพรวบรวม
๙๐
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องคความรูและประสบการณ ผลกระทบจากโรงไฟฟานิวเคลียร ของประเทศฟลปิ ปนส ทัง้ นีไ้ ดมกี ารพัฒนา
เอกสารวิชาการเรื่อง Constructing a Caring and Sharing Community : Roles of HIA โดย
ความรวมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปนกรอบแนวคิดสำหรับการผลักดันใหเกิดความรวมมือ
ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย หลัง
จากการนำเสนอผลการประชุม Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)
ที่ประเทศสิงคโปร

๑๐. จัดทำสื่อและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับเอชไอเอตอสาธารณะ

มีการจัดทำเนือ้ หาความรูท เี่ กีย่ วของกับเอชไอเอ รวมถึงกรณีศกึ ษาตางๆ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อผลิตเปนสื่อในหลายรูปแบบ และเผยแพรตอสาธารณะในชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย
ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้
(๑) มีการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับเอชไอเอบนเว็บไซต www.thia.in.th และ www.hiainasean.org
อย า งต อ เนื่ อ ง เช น ปฏิ ทิ น การจั ด เวที ก ารประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ
ทุกโครงการที่มีการจัด กรณีศึกษาผลลัพธของการจัดทำเอชไอเอชุมชนในประเทศไทย รวมถึง
จัด ทำ Facebook : www.facebook.com/HIAinThailand เพื่อเผยแพรขอ มูลและสราง
ชองทางการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับเอชไอเอทั้งไทยและอังกฤษในชองทาง Social Media
(๒) มีการผลิตสิ่งพิมพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวีดิทัศน เพื่อเปนการเผยแพรผลลัพธของการ
ทำเอชไอเอในหลากหลายนโยบาย เชน นโยบายเหมืองแร นโยบายพลังงาน (ชีวมวลและถานหิน)
นโยบายการจัดการน้ำ แผนพัฒนาภาคใต แผนพลังงานปโตรเคมี แผนพัฒนาภาคตะวันออกและ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี การจัดการขยะ ทาเทียบเรือ นโยบายการคาเสรี นอกจากนี้ยังนำไปใชเปน
ขอมูลเชิงประจักษในกระบวนการนโยบาย รวมถึงสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนและสังคม
(๓) จัดเวทีเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยเปอนพิษ” ในงาน Thailand Research Expo ณ โรงแรม
เซ็ น ทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด ระหว า งวั น ที่ ๒๓-๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ ใน ๔ เรื่อง คือ (๑) ชุมชนชาวกะเหรี่ยงเปอนพิษเหมืองแรกรณีพิษตะกั่ว บ.คลิตี้
ลาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และกรณีพษิ แคดเมียม ลุม น้ำแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก (๒) ชุมชน
หนองแหนกับการลักลอบทิง้ ขยะพิษจากอุตสาหกรรม (๓) มาบตาพุดเปอ นพิษกับทองทะเลดำจาก
น้ำมันรั่ว อาวพราว เกาะเสม็ด : การบำบัดฟนฟูรับมือมลพิษ (๔) ชุมชนเปอนพิษจากเหมือง
ทองคำ เพื่อเปนการสื่อสารและถายทอดสถานการณและประสบการณของชุมชน ที่ตองอาศัยอยู
ในพื้นที่ปนเปอนมลพิษ และแนวทางการแกไขที่เหมาะสม

๙๑

จัดทำและเผยแพรสื่อที่เกี่ยวของกับ
หลากหลายนโยบาย เชน
นโยบายเหมืองแร
หรือกรณีพื้นที่ปนเปอนสารพิษ
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แผนงาน
การสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสูสุขภาวะ
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ ในมาตรา ๕-๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสาระสำคัญ
ที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่นับตั้งแตเกิดจนถึงวาระทายของชีวิต ทั้งสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายและ
ประเด็นทางสังคม โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพเปนกลไกหลัก
ที่ใหคำปรึกษาในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดดังนี้

๑. การพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมการใชสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
๑.๑ การพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมสิทธิและหนาที่ ตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๒ “บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียง
เพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได...”
สช. ไดสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือขายดานสุขภาพ ทัง้ ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคประชาชน
ดังนี้
๑.๑.๑ รวมพัฒนาโครงการ “พัฒนาระบบการพยาบาลผูปวยระยะสุดทายเพื่อสงเสริมการใชสิทธิ
ดานสุขภาพของประชาชนตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๑๒” กับสภาการ
พยาบาล และมีการดำเนินงานภายใตโครงการดังนี้
๑) การฝกอบรม
• ฝกอบรมอาจารยพยาบาลใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย เพื่อ
การขยายองคความรูตอไปยังเครือขายพยาบาลในสถาบันการศึกษา
• ฝกอบรมพยาบาลชุมชนเพื่อเปนวิทยากรสำหรับอบรมอาสาสมัครชุมชน ในการดูแล
ผูปวยระยะทาย ซึ่งเปนการเตรียมระบบรองรับการดำเนินงานในชุมชน

๙๒
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๒) การพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติ
• จัดทำคูมือพัฒนาทักษะสำหรับพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิต
• จัดทำแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตาม มาตรา ๑๒ สำหรับเด็ก
• จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง
• จัดทำหลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและคูมือ
การใช
๑.๑.๒ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสมาคมการศึ ก ษาความปวดแห ง ประเทศไทย โดยร ว มกั บ
สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ “แนวทางเวชปฏิ บั ติ ค วามปวด
จากมะเร็ง (Clinical Practice Guideline for Cancer Pain)”
๑.๑.๓ สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมขาราชการบำเหน็จบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ภายใต โ ครงการ “สร า งเสริมสุขภาพกายและจิต เพื่อคุณภาพชีวิตขาราชการ
บำเหน็ จ บำนาญห า งไกลโรคอย า งยั่ ง ยื น ” เพื่ อ ให ผู สู ง อายุ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ ด า นสุ ข ภาพของ
ตนเองในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มาตรา ๑๒ รวมทั้ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ให ด ำรงชี วิ ต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

การฝกอบรมพยาบาล เรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย
วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุมของสภาการพยาบาล อ.เมือง จ.นนทบุรี
๙๓
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๑.๑.๔ สนับสนุนการดำเนินงานแกหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ อาทิ สมาคมสภาผูส งู อายุแหงประเทศ
ไทยฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อขยายการทำงานไปสู
ภาคนโยบายใหมากขึ้น รวมทั้งสหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (สพท.) และ
ชมรมพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง โดยจัดกิจกรรมตอเนื่องจากปกอน นอกจากนี้
ยังสนับสนุนวิทยากรและเอกสารทางวิชาการเพื่อสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากร
ทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข บุ ค ลากรทางด า นกฎหมาย รวมทั้ ง ประชาชนที่ ส นใจ
ประเด็นดังกลาวดวย

๑.๒ การพัฒนางานระบบสนับสนุนการสงเสริมสิทธิและหนาที่ตามมาตรา ๘
มาตรา ๘ “ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพทีเ่ กีย่ วของ
กับการใหบริการ ใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการ
รับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได...”
สืบเนื่องจากกระแสการใหความสำคัญตอเรื่องการตรวจสุขภาพนับตั้งแตเมื่อมีการรางพระราช
บัญญัติสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึ ง ป จ จุ บั น ประกอบกั บ ที่ ผ า นมายั ง ไม มี ข อ มู ล หรื อ
แนวทางที่เพียงพอสำหรับประชาชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการรับบริการตรวจสุขภาพทัง้ ใน
สวนของการสรางความเขาใจทีถ่ กู ตอง ความเหมาะสมกับสถานการณสขุ ภาพในปจจุบนั รวมถึงกลไก
หรือหนวยงานระดับชาติทมี่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการพัฒนาระบบบริการทีเ่ หมาะสมในการตรวจสุขภาพ
ภายหลังจากการเชิญชวนหนวยงานตางๆ เสนอประเด็นนโยบายเขา
สู ก ารประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๖ แล ว มู ล นิ ธิ
หมอชาวบ า น ศู น ย น โยบายและการจั ด การสุ ข ภาพ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ได
เสนอประเด็ น “นโยบายการตรวจสุ ข ภาพที่
จำเปนและเหมาะสมกับประชาชน” เขาสูการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังกลาวซึ่งจะนำ
ไปสูการพัฒนาการทำงานรวมกันตอไป

การประชุมคณะทำงานเรื่อง “นโยบายการดูแลสุขภาพที่จำเปน
และเหมาะสมสำหรับประชาชน” วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
๙๔
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๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
การพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ว า ด ว ยการสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะในระยะท า ยของชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อใหเกิดประโยชนตอการทำงานได
อยางเหมาะสม

๒.๑ การพัฒนาแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุ ข สมาคมบริ บ าลผู ป ว ยระยะท า ย สปสช. สรพ. สวรส. สสส. และ สช.
ไดรวมยกรางแผนยุทธศาสตรฯ โดยมีกลไกที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น คณะอนุกรรมการบริหารการประชุมและคณะทำงานวิชาการพัฒนาราง
แผนยุทธศาสตรฯ กอนนำเขาสูกระบวนการรับฟงความเห็นและการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวา “ดวยแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต” พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

๒.๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซต
มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ ให
สอดคลองกับระบบของ สช. โดยขอมูล
ดั ง กล า วประกอบด ว ยเรื่ อ งราวดี ดี ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ดู แ ล ผู ป ว ย แบบ
ประคับประคองโดยเปดใหบริการผาน
เว็บไซต www.deedee.in.th รวมทั้ ง
เว็ บ ไซต www.thailivingwill.in.th
ซึง่ มีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับมาตรา
๑ ๒ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร รวมถึ ง แนวทาง
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว

การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ ๒
เรื่องแผนยุทธศาสตร วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ

www.deedee.in.th

www.thailivingwill.in.th

๙๕
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แผนงาน
การบริหารจัดการเครือขาย
สช. ตระหนั ก ว า การบริ ห ารเครื อ ข า ยเป น ป จ จั ย สำคั ญ ในการดำเนิ น งานให บ รรลุ ภ ารกิ จ ในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สช. จึงไดดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคกรภาคีเครือขาย รวมทั้งขอมูล
ขาวสารอยางตอเนื่อง ภาคีเครือขายเพื่อสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมกับหนวยงาน องคกรภาคีตางๆ
จากทุกภาคสวนตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน จัดประชุมระดม
ความคิดเพื่อเสริมสรางและตอยอดการทำงาน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงาน
ดังกลาวดวย ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ ไดแก สานพลังเครือขาย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑. การสานพลังเครือขาย
เปาหมาย คือ เกิดกิจกรรมสานความสัมพันธกับกลุมเครือขายผานกระบวนการตางๆ อยางนอย ๕๐
เครือขาย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ จัดเวทีรับฟงความเห็นตอเอกสารรางมติและขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระดับภาค และกลุมเครือขายกรุงเทพมหานคร
รวมจำนวน ๕ ครั้ง ไดแก
๑.๑.๑ กลุมพื้นที่ภาคกลาง (๒๕ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ
จ.นนทบุรี
๑.๑.๒ กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
โฆษะ จ.ขอนแกน
๑.๑.๓ กลุมพื้นที่ภาคใต (๑๔ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา
จ.ตรัง
๑.๑.๔ กลุมพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จ.เชียงใหม
๑.๑.๕ กลุ ม เครื อ ข า ยกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ณ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) จ.กรุงเทพมหานคร
๙๖
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๑.๒ การสรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายไดมีการดำเนินงานประสานกับภาคีเครือขาย
ในทุกภาคสวนตามกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ ประสานกับผูแทนกลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ไดแก กลุมเครือขายผูหญิง กลุม
เครือขายเด็กและเยาวชน กลุม เครือขายแรงงาน กลุม เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข กลุม
เครือขายสือ่ กลุม เครือขายธุรกิจอุตสาหกรรม กลุม เครือขายธุรกิจบริการ และกลุม เครือขาย
ศิลปน
๑.๒.๒ ประสานกั บ ผู แ ทนกลุ ม เครื อ ข า ยภาควิ ช าชี พ / วิ ช าการ เพื่ อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ไดแก กลุมเครือขายอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย กลุมเครือขายวิชาชีพผังเมือง สถาปตย วิศวกรรม และกลุมเครือขายวิชาชีพสื่อ
๑.๒.๓ ประสานกับผูแทนกลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
๑.๒.๔ จัด ประชุมกลุมเครือขายพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมวีแอล จ.สงขลา เพื่อทำความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดกลุม
เครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึง่ อยูใ นแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

๒. การสื่อสารองคกร
มีภารกิจในการวางยุทธศาสตร และปฏิบัติการเพื่อสรางการรับรู และความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ
ของ สช. โดยเนนบทบาทการสานพลังทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดวยกระบวนการตางๆ รวมทั้งเผยแพรความเคลื่อนไหวของ สช.อยางสม่ำเสมอ และตอเนื่องที่เจาะจงไป
ยังภาคีเครือขาย ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกร และขยายไปยังองคกรภายนอก รวมทั้ง
หนุนเสริมในการสรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่รับรูตอสังคม และสาธารณะในวงกวาง โดยมีผลงาน
แบงเปน ๒ สวน ไดแก

๒.๑ สื่อสารภายนอกองคกร
เนนการสื่อสารขาวสารความเคลื่อนไหว สช. ไปยังภาคีเครือขาย เพื่อสรางการรับรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สช.อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
องคกร อาทิ สื่อสารขาวสารไปยังภาคีเครือขายผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ ไดแก
๑) ประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารทางสังคมออนไลนผาน Facebook ของ สช.
๒) สงขาวสารขอความสั้นผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS)
๙๗
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๓) สร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ภาคี เ ครื อ ข า ย และคณะกรรมการต า งๆ (คสช., คบ. และอื่ น ๆ) เช น
รวมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษตางๆ
๔) สนับสนุนการสรางภาพลักษณองคกรผานกิจกรรม และโอกาสตางๆ อาทิ
- รวมเปนองคกรเจาภาพหลัก การแขงขันกีฬาสัมพันธ ๑๕ หนวยงาน ตาม พ.ร.บ.เฉพาะฯ
- รวมเปนองคกรเจาภาพโครงการเดิน-วิ่ง หัวใจอาสา ครั้งที่ ๓
- ร ว มแสดงนิ ท รรศการ สช. ในโอกาสต า งๆ อาทิ ประชุ ม วิ ช าการ Living to the End :
Palliative Care for an Aging Population จัดโดย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, การประชุมวิชาการ ๑๕ หนวยงานทีม่ ี พ.ร.บ.เฉพาะฯ, ประชุมวิชาการประจำป
HA National Forum ครั้งที่ ๑๔ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน),
การประชุมวิชาการวิจยั ระบบสุขภาพ จัดโดย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ประชุมวิชาการ เรือ่ ง
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุม
สามัญประจำปสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ป ๒๕๕๖ โดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๖ เปนตน

๒.๒ สื่อสารภายในองคกร
ทำการวางแผน และกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่กอใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีใน
องคกรอยางสม่ำเสมอ อาทิ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเดือนละครั้ง เพื่อใหพนักงาน สช.
รวมถึงเพื่อนภาคีที่อยูใกลเคียงมีโอกาสในการทำบุญ อนุรักษวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา พัฒนา
ศั ก ยภาพพนั ก งาน โดยการจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การสื่ อ สารองค ก ร สนั บ สนุ น ให เ กิ ด
ภาพลักษณที่ดีของ สช.

สช.รวมแสดงความยินดีในงานครบรอบการกอตั้ง สปสช. ๑๐ ป
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

นิทรรศการงาน HA Forum ครั้งที่ ๑๔
ณ อิมแพคเมืองทองธานี

นิทรรศการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๖
จ.ขอนแกน เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

กิจกรรมเดินวิ่งดวยหัวใจอาสาเพื่อสังคมแหงการแบงปน ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สวนรถไฟ
๙๘
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๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
สช. ใหความสำคัญกับการพัฒนาขอมูลขาวสาร และชองทางการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ทั้งดานชองทางการสื่อสารเว็บไซต การจัดบริการขอมูลขาวสารสูสาธารณะ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ชองทางการสื่อสารเว็บไซต สช. อยางตอเนื่อง ดวยการจัดตั้งกลไกกองบรรณาธิการเว็บไซต เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต ใหใชเปนชองทางในการติดตอ และเขาถึงขอมูลของภาคีเครือขาย ผูสนใจ
และเจาหนาที่ สช. เพือ่ เผยแพรองคความรู ขอมูลสารสนเทศไปยังทุกภาคสวน ทัง้ ไดมกี ารปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเว็บไซต และเนื้อหาใหมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ไดมีการจัด
บริการขอมูลขาวสารสูสาธารณะผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และสังคมออนไลน ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน
ในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดหาซอฟตแวร ไดดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ของ สช. มาโดยตลอด โดยมีเปาหมาย คือ ไดระบบ
ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
ที่ใชงานไดครบทุกระบบ ในป ๒๕๕๖ ระบบสารสนเทศฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๘
ระบบหลัก โดยมี ๔ ระบบ ทีใ่ ชงานแลว เชน ระบบอินทราเน็ต ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารภาคีเครือขาย สวนระบบอื่นๆ อยูระหวางเรงดำเนินการ
เนื่องจาก สช. ได ปรับผังระบบการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำใหมี
ผลกระทบตอกระบวนการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการทำงานเดิม
อยางไรก็ดี คาดวาทุกระบบจะสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณถัดไป ในระหวางที่การพัฒนา
ยังไมแลวเสร็จ สช. ไดดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการทำงานไปพรอมๆ กันดวย

เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) www.nationalhealth.or.th
๙๙
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แผนงาน
การจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ
สช. ตระหนักดีวา “องคความรู” มีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากร
จึงไดมีการสนับสนุน “การจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ” อยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งในสวน
ของบุคลากรภายใน และภาคีเครือขาย โดยไดผลผลิตที่เปนรูปธรรม อาทิ ชุดความรู สรุปผลการถอด
บทเรียนและผลการศึกษาวิจัย ฯลฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการความรู และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขายตอไป

๑. โครงการสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ
๑.๑ การสนับสนุนการจัดการความรูภายในองคกร
๑.๑.๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบงาน
มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ และจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาปรับปรุงระเบียบ และ
แนวทางการทำงานสำคัญๆ อาทิ งานพัสดุ งานสัญญาขอตกลง งานการเงิน การจัดประชุม
ตางๆ นอกจากนี้ ยังไดริเริ่มการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สช. และ
ภาคีเครือขาย อาทิ แนวคิดแนวทางการจัดการความรู แนวทางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด และแนวทางการปฏิบัติงานพื้นที่ เปนตน
๑.๑.๒ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช.
๑) จัดเวทีสังเคราะหความรูเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดชุดความรูสำหรับพัฒนาเปนแนวทางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
พื้นที่ตอไป
๒) จัดอบรมเรื่อง การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) จำนวน ๑ ครัง้
ระยะเวลา ๒ วัน เมือ่ วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเนนบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน
รวมกับเครือขายตางๆ เปนสำคัญ
๓) จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู เกีย่ วกับการใชเครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (เอชไอเอ) โดยเนนทีก่ ลุม บุคลากรทีต่ อ งปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒ วัน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๐
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๑.๑.๓ ดำเนินการพัฒนาฐานขอมูล และระบบสารสนเทศขององคกร
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการทำงานภายในองคกร การพัฒนาระบบทรัพยสนิ
ทางปญญาขององคกร การทบทวนฐานขอมูลภาคีเครือขาย การจัดทำฐานขอมูลการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ) การพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสมัชชาสุขภาพระดับ
จังหวัด เปนตน

๑.๒ การสนับสนุนการจัดการความรูของเครือขาย
๑.๒.๑ การสรางความรูจากการทำงานวิชาการ และงานวิจัย
สนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ทบทวนปรับปรุงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ การศึกษาภาพ
อนาคตระบบสุขภาพแหงชาติ การศึกษาทบทวนสถานการณระบบสุขภาพ การพัฒนาความ
รวมมือกับเครือขายตางประเทศในการทำวิจยั เปรียบเทียบกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติใน ๓ ประเทศ (ไทย บราซิล ยูกนั ดา) การสนับสนุนใหบคุ ลากร สช. และเครือขายมีการ
พัฒนาการทำงานวิชาการเพือ่ นำเสนอในเวทีวชิ าการระดับประเทศ การจัดทำเอกสารวิชาการเพือ่
ประกอบการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการตางๆ การจัดประชุมวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติอยางตอเนื่อง การพัฒนาเครือขายวิชาการเอชไอเอ การพัฒนาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในการจัดตัง้ หนวยวิจยั และพัฒนาเอชไอเอ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ
เกี่ยวกับเอชไอเอในประดับปริญญาเอก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เรียนรูและกรณีศึกษาการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน เปนตน
๑.๒.๒ การถอดบทเรียนการทำงาน
สนับสนุนการสังเคราะหความรูจากประสบการณจริงของเครือขาย เชน ถอดบทเรียนการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น ถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนธรรมนู ญ สุ ข ภาพพื้ น ที่
เปนตน
๑.๒.๓ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู และศึกษาดูงานสำหรับเครือขายทีส่ นใจจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนมติจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
การประชุมเครือขายการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน (CHIA Working Group)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภาค เพื่อการพัฒนาสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด เปนตน
๑.๒.๔ ผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดียตางๆ
จัดทำ “บันทึกยอนรอยปฏิรูป” ทั้งในรูปแบบหนังสือและ
สื่อวีดิทัศน (ระยะเวลาดำเนินการตอเนื่องไปถึงกลางป
พ.ศ. ๒๕๕๗) จัดทำจดหมายขาว “สานพลังปฏิรูประบบ
สุขภาพ” จุ ล สารเฉพาะกิ จ “เกาะติ ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ”
จดหมายขาวอิเล็ กทรอนิกส (e-newsletter) โปสเตอร
๑๐๑

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
และสิง่ แวดลอม วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กทม.

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖

CH3.indd 101

11/1/14 12:51:14 AM

แผนพับ รวมถึงการเผยแพรขอมูลความรูความเคลือ่ นไหวของ สช. ผานการจัดนิทรรศการ
เว็บไซต (www.nationalhealth.or.th) โปสเตอร แผนพับ สถานีวทิ ยุและโทรทัศนสขุ ภาพ
healthstation (www.healthstation.in.th) เปนตน

๑.๓ การสนับสนุนงานหองสมุด ๑๐๐ ป เสม พริ้งพวงแกว
เป น งานภายใต ค วามร ว มมื อ ของ ๔ องค ก ร ได แ ก สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาและจัดเก็บความรู ทรัพยสิน
ทางปญญาขององคกรและเครือขาย ซึ่งนอกจากจะใหบริการสืบคนยืมคืนทั้งทางกายภาพ และผาน
ระบบออนไลนแลว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ ดวย อาทิ กิจกรรม
หนังสือเดินทาง โดยจัดตะกราหนังสือไปบริการ ณ สำนักงานของ ๔ องคกร กิจกรรมเสวนา และ
การอบรมตางๆ การรับนักศึกษามาเรียนรูในหองสมุด เปนตน

๑.๔ การสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย
และหอประวัติศาสตรสุขภาพ
หอจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ สุ ข ภาพไทย มี
สำนั ก งานตั้ ง อยู ที่ ชั้ น ๓ อาคาร ๑๐ ชั้ น สถาบั น
บำราศนราดูร เปนโครงการที่ สช. สนับสนุนมาตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปาหมายเพื่อใหเปนแหลงรวบรวม
จัดเก็บและสืบคนขอมูล และหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
สุขภาพไทยที่เปนระบบ ไดมาตรฐาน และในป พ.ศ.
๒๕๕๖ สช., สวรส., สรพ. และกระทรวงสาธารณสุ ข ได ร ว มกั น สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ตั้ ง
หอประวัตศิ าสตรสขุ ภาพ ณ บริเวณชัน้ ๑ อาคารสุขภาพแหงชาติ เพือ่ เปนพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ
และหลักฐานทางประวัติศาสตรสุขภาพของไทย โดยไดจัดงานพิธีเปดหอประวัติศาสตรสุขภาพ
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๕ ผลผลิตการจัดการความรู (ภาพรวมองคกร)
๑.๕.๑ ไดชุดความรูเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม ดังนี้
๑) ผลการถอดบทเรียนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน ๖ พื้นที่
๒) ผลการศึกษาประเมินผล และทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหง
ชาติไปใชในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ และสังคมไทย จำนวน ๑ ชุด
๓) ผลการศึกษาทบทวนสถานการณระบบสุขภาพรายหมวด จำนวน ๘ เรื่อง
๔) ผลการศึกษาภาพอนาคตของระบบสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด
๕) ผลการสังเคราะหการเรียนรูจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสว นรวมภายใตพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ เรือ่ ง (๓ นโยบาย)
๑๐๒
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๖) ผลจากเวทีสังเคราะหความรูวาดวยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่
๗) ผลการถอดบทเรียนกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน
๑ ชุด ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ การจัดการเครือขาย การกำหนดระเบียบวาระ และพัฒนาราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย กระบวนการในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อหาขอสรุป และ
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๘) เอกสารวิชาการเรื่อง Constructing a Caring and Sharing Community : Roles of HIA
จำนวน ๑ เรือ่ ง โดยความรวมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพือ่ เปนกรอบแนวคิดสำหรับการ
ผลักดัน HIA in ASEAN
๙) ผลการศึกษาจากกระบวนการกลั่นกรองความจำเปนในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
กรณีทยี่ นื่ ขอใชสทิ ธิ ม. ๑๑ จำนวน ๓ กรณี คือ (๑) กรณีมีการวางทอกาซของโรงไฟฟาบริษัท
ราชบุรีเวอลด โคเจเนอเรชั่น จำกัด ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (๒) กรณีโครงการ
กอสรางโรงไฟฟาถานหิน ที่ อ.กันตัง จ.ตรัง และ (๓) กรณีโรงไฟฟาชีวมวล ต.ทุงสัง อ.ทุงใหญ
จ.นครศรีธรรมราช
๑๐) เอกสารวิชาการประกอบเวทีเสวนาการเรียนรูจากกรณีศึกษา (HIA Case Conference)
จำนวน ๑ เรื่อง (กรณีศึกษาโครงการกอสรางทาเทียบเรือและศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มในอ า วไทย ของบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยฯ ที่ ต.กลาย
อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
๑๑) เอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตรการเมือง “ความยุติธรรมเชิงนิเวศ
กรณีศึกษาทาศาลา” จำนวน ๑ เรื่อง
๑๒) เอกสารประมวลแนวคิด และบทเรียนการทำเอชไอเอชุมชน จำนวน ๑ เรื่อง เพื่อเปนเอกสาร
จุดประเด็นในการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเปนคูมือ/แนวทางการทำเอชไอเอสำหรับชุมชนตอไป
๑๓) ผลการศึ ก ษาวิ จั ย กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ๓ ประเทศ (ไทย บราซิ ล และ
ยูกันดา) จำนวน ๓ กรณี และการวิจัยเปรียบเทียบ ๓ กรณีศึกษาดังกลาวอีกจำนวน ๑ ชุด
๑๔) เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากร สช. และเครือขาย เสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ของสหภาพนานาชาติวาดวย การสรางเสริมสุขภาพและการศึกษา (International Union for
Health Promotion and Education: IUHPE 2013) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔ เรือ่ ง
๑๕) เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากร สช. และเครือขาย เสนอในงานประชุมวิชาการของสมาคม
นานาชาติวา ดวยการประเมินผลกระทบ (International Association for Impact Assessment:
IAIA) ที่ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ เรื่อง
๑.๕.๒ ไดคูมือหรือแนวทางการทำงานสำคัญๆ จำนวน ๘ เรื่อง ดังนี้
๑) แนวทางการจัดประชุมวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒) แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สำหรับเครือขายนำไปประยุกตใช
๑๐๓
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๓) แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
๔) คูมือประชาชน : การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care)
๕) คูมือผูใหบริการสาธารณสุข: กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย
๖) แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผูปวยเด็กระยะสุดทาย
๗) แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยผูใหญ
๘) แนวทางเวชปฏิบัติเรื่องความปวดจากมะเร็ง (Clinical Practice Guideline for Cancer
Pain) ของสมาคมการศึกษาความปวดแหงประเทศไทย

๒. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
รุนที่ ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ (นักสานพลัง PHPP)
เปนโครงการที่ สช. ริเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำเครือขายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม และสงเสริมการสราง
และจัดการความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ในป
พ.ศ. ๒๕๕๖ จั ด ขึ้ น เป น รุ น ที่ ๒ มี ก ลุ ม เป า หมาย คื อ แกนนำในกลไกสมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
จำนวน ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๒-๓ คน (กระจายไปทัง้ ๔ ภาค) รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ทั้งนี้ ไดมีการ
จัดโปรแกรมการเรียนรูหลัก (core module) จำนวน ๔ ครั้ง มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตอเนื่องไปจนถึงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายในรูปแบบอื่นๆ
๒.๒.๑ รวมสนับสนุนโครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพผูน ำการสรางสุขภาวะ (คศน.) โดยมีสว นรวม
ในการเสนอชื่อ และพิจารณาคัดเลือกแกนเครือขายเพื่อเขารวมเปนผูนำ คศน. และสง
บุคลากรของ สช. เขารวมโครงการฯ ในฐานะผูนำ คศน. ทุกป รวมถึงการใชโอกาสตางๆ
ในการเผยแพรความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับงานของ สช. ในรูปแบบตางๆ ซึง่ สงผลใหเกิดการ
เชื่อมโยงเครือขายการทำงานนโยบายสาธารณะที่กวางกวาเดิม และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทำงานดานนี้ใหมีความรูความสามารถที่หลากหลายขึ้น
๒.๒.๒ ริเริม่ การจัดโปรแกรมเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชาสุขภาพในรูปแบบ “โปรแกรม
พาทัวร” ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๒.๒.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน การพัฒนาศักยภาพเครือขายทีเ่ ขา
รวมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ทั้งในรูปแบบบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดโปรแกรมฝกอบรมเครือขายชุมชนดานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับ
ชุมชน และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดโดย
กลไกภาค เปนตน
๑๐๔
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๒.๓ การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอบรมการเรียนการสอน ในรูปแบบตางๆ ดังนี้
๒.๓.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง (หลักสูตร
๔ เดือน) โดยความรวมมือกับสภาการพยาบาล
๒.๓.๒ สนับสนุนการจัดทำคูมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
๒.๓.๓ หลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
๒.๓.๔ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและสิง่ แวดลอม (Environment
and Health Impact Assessment: EHIA) สำหรับภาคประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากนโยบาย
การทำเหมืองแร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) จัดเมื่อ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
และ (๒) รายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ (Public
Review) จัดเมื่อ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอีเอชไอเอ สำหรับ
ภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายโรงไฟฟาถานหิน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
หลักสูตรการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ
(Public Scoping) และรายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห ผ ลกระทบด า นสุ ข ภาพโดย
สาธารณะ (Public Review) เชนเดียวกันแตคนละประเด็นนโยบาย
๒.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาปกติ เชน
• หลักสูตรเอชไอเอชุมชน ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุงอรุณ
• สนับสนุนการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน ๓ พื้นที่ดำเนินงานเอชไอเอชุมชน
• สนับสนุนการฝกงานของนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล ใน ๕ พื้นที่ดำเนินการเอชไอเอชุมชน

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ รุน ที่ ๒ ป ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ
๑๐๕
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แผนงาน
การสื่อสารทางสังคม
การสื่อสารทางสังคมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของ สช. ที่แตละปมีการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรม
ประจำป และทำกิจกรรมตามพันธกิจและแผนหลักฯ ขององคกร โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการ
ดำเนินงาน ๒ สวนที่สำคัญ ดังนี้

๑. การสื่อสารทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงาน
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๑ การดำเนินงานรวมกับองคกรภาคีเครือขายหลักดานสื่อ
มีการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
โดยร ว มกั บ กรมสุ ข ภาพจิ ต จั ด ประชุ ม “จรรยาบรรณสื่ อ
กั บ การนำเสนอข า วการฆ า ตั ว ตาย” เพื่ อ หาแนวทาง
การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง “สุขใจ..ไมคิดสั้น”

๑.๒ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน

ภาพการประชุม “จรรยาบรรณสื่อกับ
การนำเสนอขาวการฆาตัวตาย วันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๓
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เขาพบสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารทำความเขาใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิ สมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย นิตยสารชีวจิต
เนชั่นสุดสัปดาห หนังสือพิมพโพสตทูเดย สถานีวิทยุจุฬาฯ สถานีวิทยุคลื่นความคิด สถานีวิทยุ
อสมท.โมเดิรนเรดิโอ และสถานีขาวและสาระ ๑๐๐.๕ FM เปนตน

๑.๓ การผลิตและพัฒนาสื่อหลัก ไดแก
๑.๓.๑ เผยแพรขา วสารการประชุม มติ เนือ้ หาประเด็นสำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ คณะกรรมการชุดตางๆ และการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ ๕ อาทิ
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ โดยจัดสงเปนขาวประชาสัมพันธ
และภาพขาวสำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งการใหขอมูลสื่อมวลชนเพื่อการสัมภาษณผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ
๑.๓.๒ เผยแพรบทความ เนื้อหาสาระของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และความเคลื่อนไหวในการจัดทำ
ธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ ผานหนังสือพิมพ อปท.นิวส (รายปกษ) ตัง้ แตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕เดือนกันยายน ๒๕๕๖
๑.๓.๓ ผลิต “จดหมายเปดผนึก” สานพลัง สรางสุขภาวะ
๑๐๖
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๑.๓.๔ ผลิต “หนังสือสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ” จำนวน ๑๒ ฉบับ
(๑ ฉบับ ตอเดือน) พรอมทำใบประเมินผลความพึงพอใจของผูอาน
ในฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๓.๕ ผลิตวีดทิ ศั นเกีย่ วกับธรรมนูญพืน้ ที่ ในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหว (Animation) เพือ่
สรางความเขาใจและเรียนรูเ กีย่ วกับธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ และเพือ่ สรางแรงบันดาลใจแกพนื้ ที่
๑.๓.๖ จัดเวที สช. เจาะประเด็น โดยนำเสนอความคืบหนาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นตางๆ และประสานวิทยากรที่มีความรู ประสบการณในประเด็นที่เกี่ยวของมาให
ขอมูล ทั้งนี้ประเด็นทีเ่ ลือกขึน้ มาจะจัดใหสอดคลองกับสถานการณ หรืออยูใ นความสนใจของ
สือ่ มวลชน มีการจัดมาแลว ๓ ครัง้ คือ
๑) “คุมเขมเด็กเลนเกม : ลิดรอนสิทธิ์หรือชวยสรางสรรค”
๒) “นโยบายเกษตรเพื่อสุขภาพ : แบน ๔ สารเคมีเกษตรกอมะเร็ง”
๓) “สานพลังคุม ครองผูบ ริโภค การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสขุ ภาพ”
๑.๓.๗ จั ด แถลงขาวเพื่อประชาสัมพันธ งานประชุมสมัช ชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ จำนวน
๔ ครั้ง และจัดแถลงขาว สังคมไทยตองไรแรใยหิน จำนวน ๑ ครั้ง
๑.๓.๘ จัดประชุมโตะสื่อทางสังคมอยางสม่ำเสมอทุกสัปดาห เพื่อเปนเวทีใหสำนักตางๆ นำเสนอ
ประเด็นการสื่อสารที่คมชัดสูสาธารณะ รวม ๒๔ ครั้ง

๑.๔ การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม
มีการประเมินผลการสื่อสารทางสังคม จากภาคีเครือขาย ๒๓๔ เครือขาย จากเครือขายสื่อที่
เขารวมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๕ เครือขาย จากสื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน ๒๐๐ เครือขายเพื่อ
ประเมินความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในบทบาทภารกิจของ สช. ซึ่งผลการประเมินพบวา
๑.๔.๑ องคกรภาคีเครือขาย รูจัก เขาใจ และจดจำบทบาทภารกิจของ สช. ไดเปนอยางดี รอยละ
๗๘.๑ (เปาหมายรอยละ ๕๐)
๑.๔.๒ องคกรภาคีเครือขายหลักดานสื่อเขามามีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ รอยละ ๕๒ (เปาหมายอยางนอย รอยละ ๓๐)
๑.๔.๓ สื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน ที่ผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพแลว สามารถสื่อสารกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมได รอยละ ๗๒.๑ (เปาหมายรอยละ ๕๐)

๒. การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางสังคมของภาคีเครือขาย
มีการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ พัฒนาศักยภาพสื่อชุมชน / ทองถิ่น
๒.๑.๑ มี “นักขาวสุขภาวะ” ซึ่งเปนสื่อชุมชน สื่อทองถิ่น เขารวมจัดรายการกับสถานีวิทยุและ
โทรทัศนสขุ ภาพแหงชาติ จำนวน ๒๗ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน มีการจัดรายการรายงานขาว
สุขภาวะ โดยผูจ ดั รายการติดตามกระบวนการสมัชชาจังหวัด เพือ่ เปนขอมูลแกภาคีและพืน้ ที่
ทีส่ นใจ นำไปตอยอดกระบวนการได ยกตัวอยางเชน รายงานขาวสุขภาวะจังหวัดขอนแกน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กลาวถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๗
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๒.๑.๒ ติ ด ต อ ประสานงานให ผู แ ทนสื่ อ ชุ ม ชน สื่ อ ท อ งถิ่ น เข า ร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นงาน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๕ จำนวน ๒๐ สถานี และใหสอื่ ชุมชนรวมทำงานกับสถานีวทิ ยุ
และโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ บันทึกวิดีโอ ตัดตอ และเขียนบทโดยมีสถานีวิทยุและโทรทัศน
สุขภาพแหงชาติเปนพี่เลี้ยงและประสานงานในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อเตรียมการถายทอดสด
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑.๓ คณะทำงานพัฒนาสื่อชุมชนฯ มอบหมายใหเครือขายสื่อภาคเหนือตอนลาง เปนแกนหลักใน
การถายทอดสดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ มีสื่อชุมชนตางๆ ทั้ง ๔ ภาคเขารวม
ดำเนินงานจำนวน ๓๐ คน

๒.๒ การพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติเพื่อรองรับการ
สนับสนุนการดำเนินงานของสื่อชุมชนและสื่อทองถิ่น
๒.๒.๑ ปรับปรุงรูปแบบ หนาเว็บไซตของสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ เพื่อความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูลของผูใชบริการ
๒.๒.๒ ร ว มถ ายทอดสดและบันทึกเทปกิจ กรรมตางๆ ของ สช. และเครือข าย
โดยประชาสัมพันธผานขอความ (SMS) และเครือขายสังคม (Social
Network) อยางตอเนื่อง มีสื่อชุมชนรับสัญญาณการถายทอด
เสียงอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีสื่อ
ชุมชนรับสัญญาณ ๑๘๗ สถานี
๒.๒.๓ พัฒนาศูนยขาวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
• เริ่มดำเนินการในรูปของคลังขอมูล ขาวสาร เสียง และวิดีโอ
และกำลังขยายชองทางในการรับขอมูลขาวสารจากภาคีสอื่ ทองถิน่
โดยใหสื่อชุมชนทองถิ่นใชพื้นที่ทำรายการประจำ
• จัดทำชองทางสื่อสาร Idea Box เพื่อเปดพื้นที่แสดงความคิดเห็น Idea Box ในเว็บไซต
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ แ ลกเปลี่ ย นกั น นั้ น เครื อ ข า ย www.Healthstation.in.th
สามารถนำไปตอยอดจากพื้นที่สูพื้นที่ไดอีกดวย
๒.๒.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อชุมชนทองถิ่น สื่อทองถิ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานสื่อกับ
การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
• จั ด ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่ อสร างความเขาใจบทบาทสื่อชุมชน และทอ งถิ่น กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๓ ครั้ง ภาคใต ภาคอีสาน และภาคกลาง
๒.๒.๕ พัฒนาสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
• พัฒนาแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศแลวเสร็จ และจะทดลองปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ภาคอีสาน ภาคใต
• ผลิตหนังสือถอดบทเรียนการถายทอดสดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยเครือขายวิทยุชุมชน
ตั้งแตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑-๕
๑๐๘
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แผนงาน
ความรวมมือระหวางประเทศ
สช. ตระหนักดีวา กลไกที่จะผลักดันใหนโยบายสุขภาพสาธารณะประสบความสำเร็จไดอยางเปน
รูปธรรม ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ภาคสวน ที่ผานมานอกจากจะมีการรวมมือกับภาคีเครือขาย
องคกร และหนวยงานตางๆ ภายในประเทศแลว ยังไดใหความสำคัญกับการรวมมือระหวางประเทศ ทั้งใน
ลักษณะรวมประชุม และจัดประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
และเครือขาย ใหมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้

๑. พัฒนาความรวมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
๑.๑ การขับเคลื่อนเรื่องทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (Health in All Policy : HiAP) และ
ความเปนธรรมทางสุขภาพ
๑.๑.๑ จัดทำกรอบการพัฒนายุทธศาสตร HiAP ระดับภูมิภาค รวมกับองคการอนามัยโลก มีการ
ดำเนินงานตางๆ ดังนี้
๑) องคการอนามัยโลก รวมกับ สช. กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม
Regional Technical Meeting เพื่อพัฒนา (ราง) กรอบการพัฒนายุทธศาสตร HiAP
ระดับภูมิภาค และใชโอกาสนี้ใหประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดมีโอกาสศึกษารูปแบบกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ (ธันวาคม ๒๕๕๕)
๒) เขารวมประชุม Regional Consultative Meeting ทีป่ ระเทศศรีลงั กา เพือ่ สรุป (ราง) กรอบ
การพัฒนายุทธศาสตรฯ ทัง้ นี้ นายแพทยอกุ ฤษฏ มิลนิ ทางกูร และ
นางสาวณนุต มธุรพจน ไดนำเสนอผลงานของ สช. ตอทีป่ ระชุม
๑.๑.๒ พัฒนากรอบการทำงานรวม เรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพ
ระหวางไทย-ออสเตรเลีย
ประเทศไทย โดย สช. รวมกับ IHPP, สสส. และมหาวิทยาลัย
มหิดล กับออสเตรเลีย โดย Australian National University,
Flinders University, VIC Health และกระทรวงสุ ข ภาพ
๑๐๙
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ของรัฐออสเตรเลียใต ไดมีการประสานความรวมมือ และจัด
เวทีการประชุมรวมกัน เพือ่ พัฒนากรอบการทำงานรวมระหวาง
สองประเทศ โดยพัฒนาหัวขอนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาความเปนธรรมทางสุขภาพ
เขารวมประชุม Regional Consultative Meeting
ที่ประเทศศรีลังกา เพื่อสรุป (ราง) กรอบการพัฒนาฯ

๑.๒ การศึกษาวิจัยรวมเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติระหวาง ๓ ประเทศ
คือ ไทย บราซิล และยูกันดา
๑.๒.๑ จัดทำขอตกลงกับสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหนวยบริหาร
จัดการโครงการศึกษาวิจัยรวมเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ระหวาง ๓ ประเทศ
๑.๒.๒ จัดประชุมนักวิจยั จาก ๓ ประเทศดังกลาว เพือ่ นำเสนอความกาวหนาในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติในแตละประเทศ พรอมรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด
๑.๒.๓ จัดประชุมนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ในวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งการประชุมครั้งนี้
มีที่ปรึกษาของแตละประเทศเขารวม รวมทั้งผูแทนจากองคการอนามัยโลก คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเสนอใหใชงานศึกษาวิจัยนี้เปนเครื่องมือ เพื่อจุดประกายและขับเคลื่อนแนวคิด
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใหแกองคกรระหวางประเทศ และ
ประเทศตางๆ ตอไป

จัดประชุมนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ ใหกับคณะกรรมการที่ปรึกษา
วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

๑.๓ การสื่อสารกับภาคีเครือขายสุขภาพระหวางประเทศ
จัดทำจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่องเปนประจำทุกเดือน เพื่อใหขอมูลขาวสารการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศไทยกับภาคีเครือขายระหวางประเทศของ
สช. โดยไดจัดสง e-newsletter ใหกับภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศจำนวน ๕๓๐ รายชื่อ
๑๑๐
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๑.๔ การริเริ่มเชื่อมโยงและพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศ
๑.๔.๑ กระทรวงสุขภาพ ประเทศภูฏาน
จัดบรรยายเรือ่ ง “เนือ้ หาและกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ” ใหแกเจาหนาที่
ดานกฎหมาย กระทรวงสุขภาพ ประเทศภูฏาน จำนวน ๒ ทาน ไดแก Mrs.Tshering
Cholden และ Ms.Deepika Adhikari ทั้งนี้ ประเทศภูฏานตองการจัดทำกฎหมายดาน
สุขภาพขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ โดยทำการศึกษารูปแบบจากประเทศไทย สิงคโปร
และอินเดีย

๑.๕ การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อวางรากฐานงานตางประเทศใน สช. จึงไดมีการตั้งคณะทำงานพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อทบทวนการทำงานตางประเทศที่ผานมา และวางทิศทางการดำเนินงานตอไป
คณะทำงานชุดนี้ไดมีการประชุม ๒ ครั้งในเดือนมีนาคม และกรกฎาคม ๒๕๕๖

๑.๖ การเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการกับ International Union for Health
Promotion and Education (IUHPE)
สช. ในฐานะองคกรรวมจัดการประชุม
สนับสนุนงบประมาณรวมกับ สสส. และ
สนับสนุนใหเจาหนาที่และเครือขาย สช.
เสนอผลงานวิชาการในการประชุมรวมกับ
IUHPE เพือ่ ขับเคลือ่ นแนวคิดการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี
สวนรวมภายใต พ.รบ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

สช. ในฐานะองคกรรวมจัดการประชุมสนับสนุนงบประมาณ
รวมกับ สสส. และสนับสนุนใหเจาหนาที่กับเครือขาย สช.
เสนอผลงานวิชาการในการประชุม IUHPE

๑๑๑
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๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สช. และเครือขาย ใหมบี ทบาทในเวทีระหวางประเทศ
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพผานการทำงานวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ
หรือการเขารวมประชุมระหวางประเทศ โดยมีการดำเนินงานตางๆ ดังนี้
๒.๑.๑ สนับสนุนการเขารวมประชุม IUHPE
เจาหนาที่ และเครือขาย สช. เขารวมประชุมระหวางประเทศจำนวน ๑๓ ทาน และมี
ผูนำเสนอผลงานวิชาการ ๔ ทาน ไดแก
๑) นางสาวนิลวรรณ ทุนคุมทอง
๒) นางสาวกฤติยา ศศิภูมินทรฤทธิ์
๓) นายแพทยแสงชัย พงษพิศพิทักษ
๔) ดร.สมนึก จงมีวศิน

เวทีงานสนับสนุนการ
เขารวมประชุม IUHPE

๒.๑.๒ สนับสนุนการเขาประชุม IAIA (International Association for Impact Assessment)
โดยมีเจาหนาที่ และเครือขาย สช. รวม ๒ ทาน ไดนำเสนอผลงานวิชาการในงาน IAIA ที่
ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดแก
๑) ดร.วิพุธ พูลเจริญ
๒) นางสาวเขมวไล ธีรสุวรรณจักร
๒.๑.๓ สนับสนุนการเขารวมประชุม 8th Global Conference on Health Promotion การ
ประชุมนีจ้ ดั โดยองคการอนามัยโลก วาดวยเรือ่ งทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ โดยมีผบู ริหาร และ
เครือขาย สช. รวม ๓ ทาน เขารวมการประชุมที่ประเทศฟนแลนด ระหวางวันที่ ๑๐-๑๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแก
๑) นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ
๒) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๓) นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
ซึง่ ผลงานเขียนเรือ่ งสมัชชาสุขภาพแหงชาติของเจาหนาที่ สช. ไดรบั การเผยแพรในเว็บไซต
ของการประชุมดังกลาว
๑๑๒
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๒.๒ การพัฒนาศักยภาพผานการฝกอบรม
ไดเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่และเครือขาย สช. ๒ เรื่อง คือ
๒.๒.๑ จัดการฝกอบรมเรือ่ ง “การพัฒนาบทคัดยอ” เพือ่ เสนอในการประชุมนานาชาติ IUHPE 2013
ในเดือนพฤศจิกายน ใหแกเจาหนาที่และเครือขาย สช. ที่สนใจ โดยมีนักวิชาการจากมูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะเปนวิทยากร มีผูเขารับการฝกอบรมจำนวน ๑๐ คน
๒.๒.๒ จัดการฝกอบรมเรื่อง “ทักษะการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษ” รวมกับฝายบุคลากร ในเดือน
กรกฎาคมใหแกเจาหนาที่และเครือขาย สช. ที่จะไปนำเสนอผลงานวิชาการที่ IUHPE และ
เขารวมประชุมที่ตางประเทศ รวมทั้งสิ้น ๗ คน
๒.๒.๓ การฝกอบรมเรื่อง Community Health and Development Leadership
สนับสนุนเจาหนาที่ สช. ๒ คน ไดแก นายจารึก ไชยรักษ และ นางสาวปรางทิพย เนตรนอย
ให รับการคัดเลือกจาก Asian Health Institute (AHI) ซึ่งเป นองค กรไมแสวงผลกำไร
ในประเทศญี่ ปุ น เข า รั บ การอบรมเรื่ อ ง Community Health and Development
Leadership ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น เป น ระยะเวลา ๕ สั ป ดาห ระหว า งวั น ที่ ๘ กั น ยายน๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

การอบรมเรื่อง Community Health and Development Leadership
๑๑๓
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แผนงาน
บริหารจัดการ
แผนงานนี้ มี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การดำเนิ น งานตามมาตรา ๒๗ (๑) แห ง พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให สช. มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และ คบ. และมาตรา ๓๔ ที่กำหนด
ใหเลขาธิการมีหนาทีแ่ ละอำนาจในการบริหารกิจการของสำนักงาน ใหเปนไปอยางเปนระบบ มีเอกภาพ ภายใต
หลักธรรมาภิบาล แผนงานนี้ประกอบดวยงาน ๔ สวนหลัก ไดแก

๑. งานสนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. และ คบ.
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ (คบ.) มีการปฏิบัติงานตามหนาที่และอำนาจที่กำหนดไวในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๙ แหง
พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามลำดั บ ได อ ย า งครบถ ว น ทั้ ง ได มี ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
มาตราอื่ น ๆ ที่ ก ำหนดไว ใ น พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ ฯ ตลอดจนการเข า ร ว มในการดำเนิ น งานของ
สช. และองคกรภาคีเครือขาย เขารวมเปนกลไกการดำเนินงาน และใหขอเสนอแนะในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
ดัง มีร ายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่แสดงไวใ นสวนรายงานผลการดำเนินงานของ คสช. และ คบ.
และขณะนี้อยูระหวางการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ คสช. และ คบ. ตอการ
สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของสำนักงาน
นอกจากนั้น ไดทำหนาที่เปนฝายเลขานุการในการดำเนินการสรรหา คสช. ทดแทนกรรมการที่พนวาระ
การดำรงตำแหนงกอนครบวาระของกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามมาตรา ๑๓ (๖) ผูแ ทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากผูแทนนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ซึ่งจากการนับคะแนนการเลือก
กันเอง เมือ่ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ปรากฏวา
นายพยอม ระวังพันธุ นายกองคการบริหาร
สวนตำบลสาลี อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
เปนผูไดรับการเลือกกันเองให เ ป น กรรมการ
สุขภาพแหงชาติ
การประชุมชี้แจงแนวทางการสรรหา คสช. จากผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ
๑๑๔
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๒. งานดานยุทธศาสตร แผนและการประเมินผล
ภารกิจสำคัญของงานดานยุทธศาสตร แผนและการประเมินผล ประกอบดวยดานยุทธศาสตรและแผนงาน
งบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานพัฒนาระบบคุณภาพ งานศูนยประสานงานดานขอมูลขาวสาร

๒.๑ ดานยุทธศาสตรและแผน
จั ด ทำแผนงานหลั ก แผนการเงิ น และงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อ ใช เ ป น กรอบ
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของสำนักงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการและไดทำการทบทวนและปรับแผนฯ ดังกลาวในชวงกลางปใหสอดคลองกับสภาวการณ
ในวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

๒.๒ ดานงบประมาณรายจายประจำป
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีการทบทวนเปาหมายการใหบริการ
ผลผลิตตัวชี้วัด และไดจัดสงใหสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนทั้งสิ้น
๒๙๕ ล า นบาท ประกอบด ว ย ๑ ผลผลิ ต ได แ ก นโยบายสาธารณะแบบมี ส ว นร ว มจาก
ทุ ก ภาคส ว น และ ๑ กิ จ กรรม ได แ ก ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม โดยงบประมาณดั ง กล า วได ผ า นการพิ จ ารณาจากรั ฐ สภา จำนวน
๒๒๓.๑๐๗๗ ลานบาท

๒.๓ ดานการประเมินผล สช.
ดำเนิ น การตามนั ย ของ พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๓๙(๕) ที่ ก ำหนด
ใหมีการประเมินผลการดำเนินงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซึ่ง สช.ไดดำเนินการทั้งประเมินผล
ภายในและประเมินผลภายนอก โดยการประเมินผลภายในไดแตงตัง้ คณะทำงานติดตาม ประเมินผล
และควบคุมภายใน ประจำป ๒๕๕๖ มีหนาที่จัดทำกรอบแนวทาง การติดตามประเมินผลและ
ควบคุมภายใน ทบทวนตัวชี้วัดประเมินผล ซึ่งไดกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สช. และ
ดำเนินการตามเครื่องมือที่ไดกำหนดไวพรอมทั้งนำผลการประเมินมาใชปรับปรุงการทำงานของ
สช. สำหรั บ การประเมิ น ผลภายนอก คบ.ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกำกั บ ทิ ศ ประกอบด ว ย
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช นายพิชัย ศรีใส รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน เปนกรรมการ ซึ่งการ
ประเมินผลป ๒๕๕๖ คณะผูประเมิน ไดแก คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

๒.๔ ดานการพัฒนาระบบคุณภาพ
องคกรไดมีการนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือในการบริหารอยางเปนรูปธรรม
มากขึ้นโดยมีแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการประเมินความเสี่ยงและทดลองปฏิบัติในงานจัดซื้อ
จัดจาง วันที่ ๑๘–๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ซึ่งไดมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงเพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน งานจัดซื้อจัดจางและไดนำผลการวิเคราะหไปใชในการปฏิบัติ
๑๑๕
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานหลักแผนการเงินและงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บานทายหาดรีสอรท จ.สมุทรสงคราม

งานเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในการดำเนินงาน ไดเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากร สช. ในดานการบริหาร
ความเสี่ยง และเตรียมความพรอมในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงป ๒๕๕๗ ตอไป

๒.๕ งานดานอื่นๆ
ไดมีการจัดระบบงานและโครงสรางองคกร สช. ใหมโดยมีการทบทวนพันธกิจของ สช. ซึ่งดำเนิน
การจัดประชุมอยางตอเนื่องในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ จนไดกรอบโครงสรางการ
บริหาร สช. พันธกิจหลักและระบบงาน เพือ่ นำไปใชเปนกรอบในการจัดอัตรากำลังใหเหมาะสมตอไป
ขณะเดียวกันจากการจัดระบบโครงสรางองคกรไดมกี ารพัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยมีการออกแบบโครงสรางและจัดตั้งศูนยประสานงานดานขอมูลขาวสาร

๓. งานบริหารจัดการทั่วไป
๓.๑ ไดดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานอยางเปนระบบ มีเอกภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทบทวนและปรับปรุง
ระบบใหสอดคลองกับโครงสรางและวิธีการดำเนินงานขององคกร ที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหลักการ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกใหแกบุคลากรใน
การดำเนินงาน ทั้งนี้ อยูระหวางการออกแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
และภาคีเครือขาย ตอการใหการสนับสนุนการดำเนินงานและระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน

๓.๒ การดำเนินงานตามมาตรา ๓๐ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่กำหนดให (๑) มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให คบ.ทราบอย า งน อ ยป ล ะครั้ ง และ (๒) ในทุ ก รอบป
ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน
ของสำนั ก งาน โดยให แ สดงความคิ ด เห็ น เป น ข อ วิ เ คราะห ว า การใช จ า ยดั ง กล า ว เป น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ประหยั ด และได ผ ลตามเป า หมายเพี ย งใด แล ว ทำรายงานผลการสอบบั ญ ชี
เสนอตอ คสช. นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดจัดจางบริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ใหเปน
ผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน และจัดจางบริษัท เพชร
รุงเรืองการบัญชีและกฎหมาย จำกัด เพื่อสุมตรวจสอบการใชจายเงินของภาคีเครือขายที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สช. ในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรูปแบบ
ตางๆ และการศึกษาวิจัยทางวิชาการ จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งงานทั้ง ๒ สวนอยูในระหวางการ
๑๑๖
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ดำเนินงาน เมือ่ เสร็จสิน้ แลว จะไดเสนอตอเลขาธิการเพือ่ พิจารณาและเสนอตอ คบ. เพือ่ ทราบตอไป
ทั้งนี้ ไดเสนอผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสำนักงานของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตอ คบ. และ คสช. ได
ทราบแลว

๓.๓ ไดจัดทำแผนและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคลดการใชพลังงาน
ทั้งในสำนักงาน และรวมกับองคกรอื่นๆ ที่มีสถานที่ตั้งอยูภายในอาคารสุขภาพแหงชาติ

๔. งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
ไดมีการทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรอยางตอเนื่องโดยความ
ร ว มมื อ กั บ องค ก รภาคี ต า งๆ เช น ศึ ก ษาวิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของค า ตอบแทนและโครงสร า ง
เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน การศึ ก ษาระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของพนั ก งาน สช. เข า สู ร ะบบ
๓๐ บาท การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน เพื่อเปนการสรางแรง
จู ง ใจต อ พนั ก งานซึ่ ง จะมี ผ ลทำให ก ารดำเนิ น งานขององค ก รบรรลุ เ ป า หมาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูงขึ้น และสอดคลองกับนโยบายของ คบ. ที่ไดใหไว
อี ก ทั้ ง ได จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามสมรรถนะอย า งต อ เนื่ อ งในหลากหลายรู ป แบบโดย
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะสวนบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และ
แผนพั ฒ นาองค ก ร (Organization Development Plan :ODP) ที่ มี ก ารกำหนดปฏิ ทิ น
กิจกรรมอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไดสื่อสารและรายงานผลความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ให
ผูบริหาร สช. และ คบ. ไดทราบเปนระยะอยางตอเนื่อง
นอกจากนัน้ ไดสนับสนุนการปรับโครงสรางและยุทธศาสตรการทำงานโดยจัดจาง บริษทั วินทูเกเตอร จำกัด
เพื่ อ ศึ ก ษาพยากรณ อั ต รากำลั ง ค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและภาระค า ใช จ า ยบุ ค ลากรในอนาคต
ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับภารกิจและโครงสรางใหม พัฒนาระบบงานที่สำคัญ
และจำเปน เชน ยก (ราง) หลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคลเพื่อเปนหลักการสำคัญในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบปฐมนิเทศ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกับ
งานสื่อสารองคกรในการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธในองคกรและเสริมสรางคานิยมองคกร
กิจกรรมพัฒนาพลังกลุม
เพื่อพัฒนาองคกร
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม
๒๕๕๖ ที่ จ.ระยอง

การประชุมการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
ของงานพัสดุและงานการเงินของ สช.
วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ทับขวัญรีสอรทแอนดสปา จ.นนทบุรี

Learning Session
การเขียนหนังสือราชการ
๑๑๗
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โครงการปฏิรูป

(ตุลาคม ๒๕๕๕ - มิถุนายน ๒๕๕๖)
ในปที่ ๓ ของโครงการปฏิรูป คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
ไดสนับสนุนใหมีการจัดสมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
มีมติ รวม ๗ มติ ซึ่ง คสป. ไดสงมติดังกลาวเสนอตอนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร) จนถึ ง สิ้ น ป ง บประมาณยั ง ไม มี ก าร
ดำเนินการใดๆ
สำนั ก งานปฏิ รู ป (สปร.) ในฐานะหน ว ยงานเลขานุ ก ารที่
สนับสนุนและเชื่อมประสานการทำงานของ คสป. และคณะทำงานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยต า งๆ โดยการนำข อ เสนอที่ เ ป น
มติ ส มั ช ชาปฏิ รู ป ครั้ ง ที่ ๑ จำนวน ๘ มติ และครั้ ง ที่ ๒ จำนวน ๖ มติ
ไปดำเนินการขับเคลื่อน โดยการประสานกับหนวยงานของรัฐภาคธุรกิจเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน ภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชน ทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค รวมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาในสวนที่
เกี่ยวของ โดยสำนักงานปฏิรูปไดสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ ดังนี้

การประชุมภาคียุทธศาสตร
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
โดยใชพื้นที่เปนฐาน
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
๑.๑ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
และ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๑๔ มติ
การสนับสนุนการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไดดำเนินการภายใต
การสนับสนุนของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปที่มีความเห็นวา เพื่อ
ใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของการติดตามมติ การขับเคลื่อนมติทั้งหมดอยางตรงเปาหมาย
ชัดเจนมากขึ้น จึงไดปรับมติสมัชชาปฏิรูปที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยงและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
สรุปรวมจาก ๑๔ มติ เปน ๑๐ ประเด็น โดยมีความกาวหนาในแตละประเด็น ดังนี้
๑.๑.๑ ประเด็นการปฏิรูปกฎหมายดานที่ดินและทรัพยากร
รวมมติจากสมัชชาปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๑ มติ ที่ ๑ การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน
อยางเปนธรรมและยั่งยืน มติที่ ๓ การคืนความเปนธรรมใหแกประชาชน
ในกรณีที่ดินและทรัพยากร และมติสมัชชาปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๒ มติที่ ๕ การ
ปฏิรูปโครงสรางและกฎหมายดานที่ดิน เนื่องจากปญหาที่เกษตรกร และ
คนยากจนไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง การไมไดรับความเปนธรรม
ในกรณีที่ดิน เครือขายปฏิรูปที่ดินที่มีพื้นที่ทำงานในภาคตางๆ รวมกับ
นักวิชาการ นักกฎหมาย รวมกันยกรางกฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ รวม ๔ ฉบับ
คือ ๑) (ราง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ. ....
๑๑๘

สานพลัง สรางสุขภาวะ

CH3.indd 118

11/1/14 12:51:35 AM

๒) (ราง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ๓) (ราง)
พ.ร.บ. ภาษี ที่ ดิ น อั ต ราก า วหน า พ.ศ. .... และ
๔) (ราง) พ.ร.บ. กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. .... เปนกฎหมาย
๔ ฉบับ ที่ยกรางมาจากความตองการของประชาชน
สาระสำคัญของกฎหมาย มุงเนนที่จะแกปญหาความ
ขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยของคนยากจน
กฎหมาย ๔ ฉบับ เพื่อคนจน “FOUR LAWS FOR THE POOR” และช ว ยเหลื อ ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมในคดี
เปน (ราง) พ.ร.บ.ที่ยกรางมาจากความตองการของประชาชน
ที่ดิน ขณะนี้เครือขายภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของไดรวมกัน
รณรงค ใ ห ค วามรู แ ก ป ระชาชน และรวบรวมรายชื่ อ สนั บ สนุ น กฎหมายเพื่ อ คนยากจน
ตอไป ภายใตคำขวัญที่วา FOUR LAWS FOR THE POOR (กฎหมาย ๔ ฉบับ เพื่อคนจน)
๑.๑.๒ ประเด็นการปฏิรูปโครงสรางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง
เครือขายภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันเรงรัดผลักดันกฎหมายสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง โดยนำ (ราง) พ.ร.บ.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ฉบับ ๑๓๓ มาตรา เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎหมายบังคับใชโดยเรงดวน
ขณะนี้อยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผูแทนราษฎร
๑.๑.๓ ประเด็นการปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเปนธรรม
เครื อ ข า ยผู ใ ช แ รงงานใช เ วลาประมาณ ๓ ป ในการรวบรวมรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
รวม ๑๔,๒๖๔ รายชือ่ เสนอ (ราง) พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ในการประชุม
สภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทีป่ ระชุมสภาฯ มีมติไมรบั หลักการรางกฎหมาย
ของภาคประชาชน ขณะนี้อยูในระหวางการดำเนินการที่จะหาหนทางผลักดันสาระสำคัญ
ของกฎหมายใหสำนักงานประกันสังคมเปนองคกรอิสระ
๑.๑.๔ ประเด็นการสรางระบบหลักประกันในการดำรงชีพ และระบบสังคมที่สงเสริมสุขภาวะแก
ผูสูงอายุ
เครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบเป น กลุ ม แกนหลั ก ที่ ร ว มทำงานกั บ เครื อ ข า ยภาคประชาชน
ไดรวมกันทวงถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหเรงรัดการบังคับใช พ.ร.บ.กองทุน
การออมแห ง ชาติ (กอช.) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว เมื่ อ วั น ที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใชมาแลว ๒ ป แตรัฐบาลยังไมดำเนินการตามกฎหมาย
แตกลับเสนอทางเลือกทีจ่ ะใหไปใช พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ มาตรา ๔๐ ทีร่ ฐั บาลคิดวามีหลักการ
เดียวกับ กอช. แทน เครือขายแรงงานนอกระบบรวมกับเครือขายประชาชนไมเห็นดวยและ
ยืนหยัดที่จะขับเคลื่อนการบังคับใช พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะถือเปนจุดเริ่มตนของบำนาญภาค
ประชาชน
๑.๑.๕ ประเด็นการสรางสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
เครือขายคนพิการเพื่อการปฏิรูป ไดรวมมือกับสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย รวมกัน
๑๑๙
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๑.๑.๖

๑.๑.๗

๑.๑.๘

๑.๑.๙

ยก (ราง) พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และได
เสนอเขาสูก ารพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎรในวาระที่ ๓ ถือเปนกฎหมายที่มีความกาวหนาไป
กวา พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นการปฏิรูปการกระจายอำนาจ
ไดรวมมติที่ ๗ สมัชชาปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ การปฏิรูป
การกระจายอำนาจเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการ
จัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น รวมกับมติที่ ๒ สมัชชา
ปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ การปฏิรูปโครงสราง
อำนาจสูการปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหวางรัฐบาล
กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และมติ ที่ ๔ การปฏิ รู ป ระบบ
การเมือง : พัฒนาความเขมแข็งของพลเมืองเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย ในภาพรวมทั้ ง ๓ มติ มี ค วามก า วหน า
ในหลายพื้นที่ดวยการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการ
ตนเองแลวไมนอยกวา ๔๐ จังหวัด เกิดธรรมนูญจังหวัด เชน
จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดเชียงใหม เกิด (ราง) พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .... คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เห็นความ
สำคัญเรื่องการสงเสริมใหเกิดการจัดการตนเองและกำหนดเปนยุทธศาสตรที่สำคัญของ คปก.
ประเด็นศิลปวัฒนธรรมกับการสรางสรรคและเยียวยาสังคม
ศิ ล ป น แห ง ชาติ ส าขาต า งๆ ศิ ล ป น อาวุ โ สรวมตั ว กั น ในนามสมั ช ชาศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาค
ประชาชน เปดพืน้ ทีใ่ หศลิ ปะและศิลปนไดมโี อกาสแสดงพลังในการรับใชสงั คม คณะกรรมการ
เครือขายศิลปนฯ ไดทำงานรวมกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในพื้นที่นำรองรวม
๕ พื้นที่ ไดแก แมฮองสอน ราชบุรี สุรินทร หนองบัวลำภู และสงขลา จัดตั้งมูลนิธิสรางเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชนเพื่อเปนองคกรผลักดันการยกรางกฎหมายศิลปวัฒนธรรม
ภาคประชาชนตอไป
ประเด็นการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย กำหนดแผนการดำเนินงานในการสรางความรูความ
เขาใจเรื่องการปรับโครงสรางคาจาง การเพิ่มประสิทธิภาพและคุมครองแรงงาน โดยเสนอให
รัฐบาลออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงใหแกลูกจางที่ตกงานเพราะโรงงานปด
กิจการโดยไมจายคาชดเชย และเสนอใหมีการปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ
ประเด็นการปฏิรูประบบเกษตรกรรม : เพื่อความเปนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร
เครือขายเกษตรกรรมธรรมชาติ เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือขายเกษตรปลอดสาร
เครือขายเกษตรอินทรียและเครือขายภาคประชาชนที่ทำงานดานอาหารปลอดภัยไดรวมกัน
เคลื่อนไหวเพื่อสรางความเปนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร เนนการทำงานใน ๓ ประเด็น
หลัก คือ (๑) ระบบการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนที่เนนการเรียนรูและการพึ่งภูมิปญญาของ
๑๒๐
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ทองถิ่นในเรื่องการเปนแหลงผลิตอาหารในชุมชน (๒) ระบบเกษตรพันธะสัญญาที่สราง
ผลกระทบความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำแกเกษตรกรอยางรุนแรง ทำอยางไรจึงจะ
เกิดความเปนธรรมแกเกษตรกร และ (๓) ระบบการกระจายอาหาร ทำอยางไรจึงจะเกิดการ
กระจายอาหารที่สามารถเขาถึงอาหารไดในภาวะวิกฤติ เชน เวลาเกิดอุทกภัย หรือเกิดภาวะ
สงคราม เปนตน
๑.๑.๑๐ ประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อสรางคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การปฏิรูปการศึกษาเปนประเด็นที่มีความสำคัญมาก สังคมใหความสนใจ ทุกครั้งที่กลาวถึง
การปฏิรูปประเทศ ประเด็นการศึกษาจะถูกนำเสนอเปนประเด็นหนึ่งที่ตองปฏิรูป เครือขาย
ของผูที่ทำงานดานการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือก หนวยงานรัฐและ
องคกรภาคเอกชน ไดใหความสนใจในการที่ตองรวมมือกันเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนที่จะนำ
ไปสูการปฏิรูปทั้งเชิงระบบเชิงนโยบายและเชิงประเด็นมีสวนรวมทุกภาคสวน เพื่อปลดล็อก
การศึกษาไทยในอนาคต
มติสมัชชาปฏิรปู ครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ ยังคงดำเนินการอยูใ นกลุม ภาคีเครือขายทีส่ นใจทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ในขณะที่บางประเด็นยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน เริ่มตนเสนอแนวคิดเพื่อมุงสูการแกปญหาเชิงโครงสราง
ขณะที่ขอเสนอจากภาคีเครือขายสมัชชาปฏิรูปเกิดขึ้นตอเนื่องจนไดมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับจากนี้ไป พลเมืองภาคีเครือขายทุกภาคสวนจะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
ปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด ๓ ป ที่ ผ า นมาให ก า วไปข า งหน า อย า งมี พ ลั ง และร ว มกั น สื บ สาน
การปฏิรูปประเทศใหเห็นผลเปนรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป

๒. การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือขาย
ภายใตคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
ในการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ นอกเหนื อ จากเครื อ ข า ยในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่นำเสนอแลว คณะกรรมการเครือขายฯ ที่ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ประธาน คสป.
ไดแตงตั้ง จำนวน ๑๔ คณะ ไดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปในประเด็น
ตางๆ ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป
ดำเนินการรวมกับสมาคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตางๆ ในการจัดสมัชชาองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ การปฏิรปู เสนอมติการปฏิรปู โครงสรางและระบบการปกครองสวนทองถิน่
เพือ่ สรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม และไดแตงตัง้ คณะทำงานการขับเคลือ่ นมติ
สมัชชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ เพื่อติดตามการ
ดำเนินงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตอไป
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๒.๒ คณะกรรมการเครือขายองคกรชุมชนเพื่อการปฏิรูป
มีขอเสนอซึ่งเปนมติของเครือขายองคกรชุมชนโดยมีสาระสำคัญ (๑) คืนอำนาจการจัดการตนเอง
ใหชุมชนทองถิ่น (๒) ปฏิรูประบบการจัดการที่ดินเพื่อความเปนธรรม (๓) สงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามภูมิปญญาทองถิ่น และการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
จนสามารถผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น มติ ส มั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๑
ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง

๒.๓ คณะกรรมการเครือขายผูใชแรงงานเพื่อการปฏิรูป
สนับสนุนการจัดเวทีสังเคราะหปญหาความเดือดรอนของผูใชแรงงานที่ตองการผลักดันใหเกิดการ
แกไขโดยเรงดวนโดยเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เปนเครือขายสำคัญในการขับเคลื่อน
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ

๒.๔ คณะกรรมการเครือขายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูป
เนนการขับเคลื่อนในเชิงประเด็น โดยมีเปาหมายรวมพลังสตรีสูการสรางความเสมอภาค ความ
เทาเทียมของสตรีและการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๒.๕ คณะกรรมการเครือขายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป
เนนการจัดกระบวนการใหเกิดการสรางจินตนาการรวมกันของเด็กและเยาวชนกับการปฏิรูป
และรวมเปนพลังในการขับเคลื่อนมติสมัชชาปฏิรูป

๒.๖ คณะกรรมการเครือขายคนพิการเพื่อการปฏิรูป
เน น การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น ด า นการพั ฒ นาสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม กลุ ม เป า หมาย เด็ ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ

๒.๗ คณะกรรมการเครือขายผูเ สียโอกาส คนจนเมือง และกลุม ชาติพนั ธุ เพือ่ การปฏิรปู
เคลื่อนไหวรวมกับเครือขายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) หรือ P Move และ
เครือขายทีเ่ กีย่ วของ ในการขับเคลือ่ นใหรฐั สภารับพิจารณาและประกาศใช พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นชาติพันธุ การปฏิรูปโครงสรางและกฎหมายดานที่ดิน :
การบริหารจัดการที่ดิน อยางเขมขนและตอเนื่อง

๒.๘ คณะกรรมการเครือขายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป
สนับสนุนการดำเนิน “โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดของประเทศไทย”
และยังเปนเครือขายสำคัญขององคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย)

๒.๙ คณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูป
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขารวมสนับสนุนการจัดการความรูและการทำงานทางวิชาการกับ
เครือขายปฏิรูปประเทศไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อยางนอย ๑ มหาวิทยาลัย ตอ ๑ จังหวัด เพื่อ
ใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปฏิรูปประเทศไทย
๑๒๒
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๒.๑๐ คณะกรรมการการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป
สนับสนุนบทบาทของสื่อเพื่อรวมขับเคลื่อนการปฏิรูป

๒.๑๑ คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเปนธรรม
จัดใหมีการศึกษา เรื่อง “การจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเปนธรรม” และเปนแกนหลักในการ
จัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น เรื่อง “การปฏิรูปโครงสรางการจัดการที่ดินและทรัพยากร”
สนับสนุนใหมีการดำเนินงานวิจัยที่สำคัญ ๓ เรื่อง ไดแก Best Practice การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่อยางมีสวนรวม กรณีจังหวัดตรังและจังหวัดตราด การวิจัยธนาคารที่ดิน :
แนวทางการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การจัดทำฐานขอมูลและสรางระบบการ
ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชา

๒.๑๒ คณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป
จัดทำขอโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความยุติธรรมภายใตหลักนิติธรรม และโครงการศึกษา
ปญหา และแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม กรณีที่ดิน
และทรัพยากร

๒.๑๓ คณะกรรมการเครือขายศิลปนเพื่อการปฏิรูป
ร ว มกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และเทศบาล เพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี พื้ น ที่ ส าธารณะเพื่ อ
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินงานบูรณาการเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
รวมกับเครือขายดานการตอตานการทุจริต/คอรรัปชั่น ภายใตโครงการ “เลาเรื่องโกง”

๒.๑๔ คณะกรรมการเครือขายปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร
พัฒนาขอเสนอการปฏิรูประบบเกษตรกรรม เสนอเขาเปนประเด็นและไดรับการรับรองเปนมติ
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน มติ ๓ การปฏิรูประบบเกษตรกรรม : เพื่อ
ความเปนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร
การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือขายฯ ทั้ง ๑๔ คณะ กอใหเกิดความรวมมือกับภาคี
เครือขายอื่นๆ อยางกวางขวาง ทั้งกับหนวยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน ศิลปน องคกร
ภาคประชาชน นักวิชาการ นักกฎหมายและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนรวมตัวกันของเครือขายตางๆ
ในสังคมครั้งสำคัญที่จะรวมมือกันผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาวตอไป

๓. การจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระหว า งวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ณ ศู น ย นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค
บางนา กรุ ง เทพฯ ได ก ำหนดประเด็ น หลั ก (Theme) ของงานสมั ช ชาปฏิ รู ป คื อ “พลั ง พลเมื อ ง
ปฏิ รู ป ประเทศไทย” มี จ ำนวนกลุมเครือขายที่เขารวมประชุมสมั ช ชาปฏิรูปฯ ๒๑๐ กลุมเครือ ขาย
จาก ๒๓๙ กลุมเครือขาย คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๗ โดยกลุมเครือขายพื้นที่เขารวม รอยละ ๙๘.๗๐ และ
กลุมเครือขายประเด็นหรือเปาหมายเฉพาะ ประกอบดวยเครือขายภาคประชาสังคม เครือขายภาค
วิชาชีพ วิชาการ และเครือขายภาคราชการ การเมือง เขารวมรอยละ ๘๒.๗๒ สำหรับจำนวนสมาชิก
๑๒๓
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ที่เปนผูแทนของกลุมเครือขายที่เขารวมประชุมมี ๑,๒๔๕ คน
จากจำนวน ๒,๒๖๓ คน คิดเปน รอยละ ๕๕.๐๒ โดยจำแนก
เปนสมาชิกจากกลุมเครือขายพื้นที่ กลุมเครือขายประเด็นหรือ
เป า หมายเฉพาะร อ ยละ ๙๔.๐๙ และ ๓๓.๘๖ ตามลำดั บ
นอกจากนี้ ยั ง มี ผู เ ข า ร ว มในกลุ ม อื่ น ๆ ได แ ก ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผูสังเกตการณ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และคณะทำงาน
รวมจำนวน ๒,๔๔๘ คน การจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งนี้
เปนการจัดครั้งสุดทาย (สิ้นสุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) คจสป. จึงไดจัดกิจกรรม
“๓๙ วัน ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อเปนการสานพลังภาคีเครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ทั้งภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคราชการ/การเมือง ผานการรณรงค
เชิงสัญลักษณดวยขบวน “ผาพลังพลเมือง” ในอันที่จะนำไปสูการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
ในอนาคต มีมติจากสมัชชาปฏิรูปฯ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗ มติ ดังนี้
มติที่ ๑ เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบปองกันและปราบปรามการทุจริต
มติที่ ๒ พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคม
มติที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำและแกไขอุทกภัยอยางมีสวนรวมและบูรณาการ
มติที่ ๔ ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง
มติที่ ๕ การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน สิทธิ หนาที่ การเขาถึง และความเปนธรรมเพื่อการ
พัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน
มติที่ ๖ ปฏิรปู กลไกขับเคลือ่ นความเสมอภาคระหวางเพศเสริมพลังพลเมืองสูก ารปฏิรปู ประเทศไทย
มติที่ ๗ กลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว
สำหรับมติที่ ๗ คือ เรื่องกลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว มีลักษณะพิเศษ
แตกต า งจากเรื่ อ งอื่ น ๆ ทั้ ง หมด นั่ น คื อ มิ ไ ด เ ป น เรื่ อ งป ญ หาของประเทศที่ จ ะต อ งหาทางปฏิ รู ป แต
เปนการแสดงเจตจำนงของภาคีเครือขายภาคประชาชน และประชาสังคมที่จะเดินหนาสมัชชาปฏิรูป
ตอไป หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจ ๓ ปทกี่ ำหนดไว พบวามีขอ เสนอตามมติสมัชชารวมทัง้ สิน้ จำนวน ๒๑ เรือ่ ง
ซึ่งเปนหนาที่ของภาคประชาชน และประชาสังคมในการเดินหนาตอไป

การประชุม “สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ประเด็นหลัก (Theme) ของงานสมัชชาปฏิรูป คือ “พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย”
๑๒๔
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๓.๑ ลานกิจกรรมผาพลังพลเมือง
ภายในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เริ่มจากราวบันไดทางขึ้นชั้นสองจนถึง
บริเวณภายในงานฯ จะสะดุดตากับผาดิบสีขาว ที่เต็มไปดวยลายมือเขียนตางวาดลวดลาย ลีลา
ในการจารึกขอความของ “พลเมือง” เลาถึงความฝน ความอยากใหเปน สำหรับการปฏิรูปประเทศ
ไทยในแงมุมตางๆ ขบวนผาที่ประดับอยูทั่วพื้นที่ในงานนี้เปนการรณรงคเชิงสัญลักษณที่เรียกวา
“ผาพลังพลเมือง” ที่เดินทางมาจากทุกทิศทุกทางของประเทศไทย ความยาวของผาทั้งหมดสะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง พลั ง ของผู ค นในสั ง คมที่ มุ ง มั่ น ในการร ว มกั น ปฏิ รู ป ประเทศไทย ตรงกลางผ า ดิ บ จะมี
ลายพิมพ “ดอกไมกังหัน” ซึ่งเปนอีกหนึ่งสัญลักษณที่สรางสีสันใหกับงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ครั้งที่ ๓ นี้ไดเปนอยางดี โดยสัญลักษณนี้สะทอนใหเห็นถึงความงามและคุณคา ของกลีบกังหัน
ดอกไม ๗ กลีบ ๗ สี ที่เคลื่อนไหวเบงบานอยางสวยงาม โดยแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของ
ขบวนเครือขายที่พรอมจะขับเคลื่อนไปดวยกันอยางมีพลัง และสอดคลองกับ ๗ ประเด็นของ
ระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูปครั้งนี้
บริ เ วณกลางลานกิ จ กรรมเป น พื้ น ที่ ต อ นรั บ ผู เ ข า ร ว มงานสมั ช ชาปฏิ รู ป นั่ น คื อ ลานที่ มี ก ารจั ด
โครงสรางบอกชื่อประเด็นหลักของงานในครั้งนี้ “พลังพลเมือง ปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งมีโครงสราง
รูปพลเมืองเปนฉากประกอบดานหลัง มีทั้งเด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ ผูประกอบอาชีพตางๆ ที่สื่อใหเห็น
ถึงที่มาของแตละคนที่มีความแตกตาง แตทุกคนตางถือ “ดอกไมกังหัน” และมีพื้นสีขาวเหมือนกัน
โครงสร า ง “พลั ง พลเมื อ ง ปฏิ รู ป ประเทศไทย” นี้ รอผู เ ข า ร ว มงานทุ ก คนมาร ว มกั น แต ง แต ม

เปดการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓
โดย ศาสตราจารยประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป

พิธีปดอยางมีสวนรวม “พันธสัญญาเดินหนาปฏิรูป
ประเทศไทย” ของการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓

ขบวนผาพลังพลเมือง ๔ ภาค รวมกันแสดงความคิดเห็น
แสดงพลังผานผาพลังพลเมือง
๑๒๕

บรรยากาศของผูเขารวมการประชุม
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓
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แตงเติมสีสันใหโดดเดน ดานหลังของโครงสรางจะมีเจาหนาที่ใหบริการที่โตะ พรอมถุงมือ และสีน้ำ
หลากหลาย เพื่อใหผูรวมชมงานและเครือขายทุกทานพรอมใจกันเติมเต็มสีสันดวยมือของทุก ๆ คน
ดวยการสวมถุงมือยาง นำไปจุมสี และปดรูปมือลงบนโครงสรางรูปพลเมืองเหลานั้น ใหเกิดสีสันที่มี
มิติ หลากหลาย และสวยงาม บรรยากาศมีความคึกคักหนาตาไปดวยสีสันจากผูคนที่แตงกายหลาก
หลาย ทั้งผูเขารวมประชุม ผูทรงคุณวุฒิและผูสังเกตการณรวมทั้งหมดกวา ๒,๓๐๐ คน จาก ๒๓๙
กลุมเครื อขายทั่ว ประเทศ ทุกคนที่มารวมกันที่ งานนี้ตางมีความฝนอยากใหเกิดการขับเคลื่อ น
พัฒนาประเทศไทย โดยมีรูปแบบและแนวทางการมีสวนรวมของทุกกลุมเครือขายอยางเปนระบบ
ซึ่ ง มี ก ารดำเนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งมาเป น ป ที่ ๓ โดยประเด็ น หลั ก ของสมั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ “พลังพลเมือง ปฏิรปู ประเทศไทย” ซึง่ ความหมายของ “พลเมือง” ในทีน่ ี้ หมายถึง
ผูค นที่ตื่นรู มีความตระหนักและมีจิตสำนึกสาธารณะ ที่รวมตัวกันคิดและทำสิ่งตางๆ เพื่อสวนรวม
ซึ่งเรียกไดวาเปน “พลังสำคัญของแผนดิน”
อีกหนึ่งบรรยากาศสำคัญที่เปนจุดเดนของงานครั้งนี้ คือ บทเพลง “เพิ่มพลังพลเมือง” เพลงรณรงค
ที่ชวยสรางบรรยากาศในงานปฏิรูป ซึ่งไดรับความอนุเคราะหในการแตงเนื้อรองโดยศิลปนแหงชาติ
และกวีซีไรต “อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย” โดยมี คุณยืนยง โอภากุล หรือ “แอด คาราบาว”
เปนผูเรียบเรียง แตงทำนองเพลง และขับรอง
สรางไทย ใหเปนไทย
ตองจริงใจ และจริงจัง
บานเมืองจะเรืองพลัง
ตองเพิ่มพลังใหพลเมือง
ตองลดความเหลื่อมล้ำ
ตองเปนธรรมในทุกเรื่อง
ขจัดมารกินบานเมือง
ไลมอดแมงพวกแมงโกง
คณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
สรางไทย ใหเปนไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ โดยมี
ตองรวมใจกันจรรโลง
นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน
รวมราง รวมสรางโครง
ปฏิรูปประเทศไทย
กำลังของบานเมือง
คือพลเมืองผูรวมใจ
เพิ่มพลังประเทศไทย
เพิ่มพลังใหพลเมือง ฯ
ผาพลังพลเมือง ๗ มิติ
๑๒๖
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๓.๒ นิทรรศการเครือขาย ๔ ภาค
พื้นที่นิทรรศการของกลุมเครือขาย ๔ ภาค เรียกไดวาแตละนิทรรศการไดนำเอาของดี ขาวปลา
อาหารผลไมนานาชนิด วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และโมเดลตนแบบในการจัดการปญหาหรือพัฒนา
ของแตละพื้นที่ มารอยเรียงกันอยางมีศาสตรและศิลปในพื้นที่ของตน
เริ่มดวยเครือขายภาคกลาง ถึงพื้นที่จะอยูดานในสุด แตไดรับความสนใจไมนอยไปกวาบริเวณ
อื่นๆ ตั้งชื่อนิทรรศการเกไกวา “เยี่ยมเยือน เรือนชาน บานภาคกลาง” กาวเขาไปในบริเวณงาน
จะพบกับแครไมไผตอ นรับ ซึง่ ทางเครือขายไดนำผลิตภัณฑทางเกษตรของชุมชนมาจัดแสดงใหความรู
ในเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พื ช ผั ก สวนครั ว และความพอเพี ย ง แต พื ช ที่ ดู จ ะได รั บ สนใจเป น พิ เ ศษ คื อ
“มะนาวลิเบีย” บอกไดคำเดียววาลูกใหญมาก ดูแลวเหมือนลูกบอลสีเขียวเลยทีเดียว สวนเรื่อง
เจาของเนื้อหานั้นเปนเรื่องราวภาพรวมเกี่ยวกับ “การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีในการบริหาร
จัดการ ดิน น้ำ ปา พลังงาน แหลงอาหาร ผังเมือง สิ่งแวดลอมชุมชน” เนื่องจากโลกของเรานี้
มี การเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทางเครือขาย ๒๖ จังหวัดจึงตองรวมมือกันในการศึกษาผลกระทบ
ตรองดูศักยภาพในพื้นที่ และสรางความรวมมือกันซึ่งทำใหมีภูมิตานทานตอการเปลี่ยนแปลง เชน
ปฏิญญาบางระจัน ที่เนนเรื่องการจัดการน้ำ และความมั่นคงทางอาหาร ทางเครือขายยังมีการ
รวมตัวกันติดตามเรื่องนโยบายการจัดการน้ำของรัฐบาล เนื่องจากพื้นที่รับน้ำหลัก คือ ภาคเหนือ
ตอนลาง และภาคกลาง ในนิทรรศการจึงนำ ๑๐ โมดูล การจัดการน้ำของรัฐบาลที่ใชงบกวา
๓.๕ แสนลานบาทมาตีแผเพือ่ ใหรทู นั และสามารถรับมือได นอกจากภาพรวมของการรวมตัวจัดการ
ตนเองในพื้นที่แลว ในนิทรรศการยังมีโมเดลตนแบบของการจัดการระดับชุมชนอีกดวย นั่นก็คือ
“บานดอนศาลเจา สุพรรณบุรี” ชาวบานรวมตัวกันเพื่อจัดการ “เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ภูมิปญญาและเทคโนโลยี” ดวยการรวมกลุมตางๆ ที่เชื่อมโยงกันอยางบูรณาการ พึ่งพาตนเอง
พึ่งพากันและกัน ผูนำชุมชนเผยเคล็ดลับการรวมตัววา “ไมทุม ไมทำ” เปนคติการรวมตัวที่หา
ชวงเวลาที่ไมรบกวนเวลางานและเวลาสวนตัว ทำใหทุกคนพรอมใจกันอยางแข็งขันในการให
ความรวมมือ เรียกไดวา ดวยเรื่องราวและวิธีคิดของการรวมตัวที่เขมแข็งฝาปญหาและอุปสรรค
นานาประการในพืน้ ทีน่ นั้ ทำใหการใชเวลาในนิทรรศการของเครือขายภาคกลางนัน้ สามารถเติมพลัง
เราไดอยางเต็มเปยม
เครือขายภาคใต สวนที่ไดรับความสนใจมาก คือ เวทีสนทนาขนาดยอมๆ ในบริเวณของเครือขาย
ภาคใต นำเสนอเรื่ อ งราวของปฏิ บั ติ ก ารเพชรเกษม ๔๑ มี ว งสนทนาในประเด็ น “พลั ง งาน
อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ที่ภาคใต?” มีการนำเสนอเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่
เนื่องจากภาคใตเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนสูงมาก มีการยกตัวอยางนวัตกรรม
แกสชีวภาพสำหรับครัวเรือนยุคใหม ในพื้นที่ยังมีการเปดใหคนทั่วไปมีสวนรวมในการลงชื่อเพื่อ
“ปกปองเกาะแหงชีวิต สมุย-พะงัน-เตา-หมูเกาะอางทอง” มีเอกสารความเปนมา สิ่งที่เกิดขึ้น และ
รายละเอียดแจกจายใหคนทั่วไปไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรียกไดวา เมื่อเขามาที่นิทรรศการของ
๑๒๗
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“พิธีกรรมพื้นบานของเครือขายชาติพันธุ”
บริเวณลานตลาดนัดปฏิรูป ในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาคใต นี้ จะได อ ารมณ ค วามรู สึ ก แบบกลิ่ น อายภาคใต ได มี ส ว นร ว มผลั ก ดั น เพื่ อ สร า งการ
เปลี่ยนแปลง และไดความรูในหลายๆ ประเด็นไปอยางจัดเต็ม
สำหรับเครือขายรวมพลภาคเหนือ ใชชื่อนิทรรศการที่เตะตาวา “พลิกฟนวิถีแผนดินลานนาสูกาน
จั ด ก า นตั๋ ว เก า ” เป น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การจั ด การตนเอง ทั้ ง เรื่ อ งของการจั ด การทรั พ ยากร
การจัดการภัยพิบตั ิ และการจัดการภูมปิ ญ
 ญา จังหวัดลำพูน มาในสโลแกน “รอยวัน รอยลี้ ฮอยวิถี
ครูบาฯ” จังหวัดพะเยาก็มากับ “ของกิ๋นปลอดภัย อยูอาศัยตามวิถี ครบ ๙๙๒ ป เมืองพะเยา”
จังหวัดแพรก็ไมนอยหนา มีเรื่องราวกิจกรรมนาสนใจมาบอกเลาเกาสิบเชนกัน “ภูมิใจ ที่ไดอยู
เมืองแป” เปนเรื่องราวของความพยายามที่จะแกปญหาผูคนไหลออก ภูมิปญญาทองถิ่นไมมี
ผูสืบทอดก็จางหายไป จึงมีกิจกรรมที่เนนการรักษาชุมชน สรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอการ
อยูอาศัยของคนรุนใหม นำสิ่งที่มีอยูแลวเดิมมาจัดเรียงดวยความรูใหม เพื่อนำไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนอยูในบริบทของคนแพร เชน โครงการ “ปน เปลี่ยน แป”
สวนบริเวณนิทรรศการของเครือขายภาคอีสานนั้น บรรยากาศคึกคัก ครื้นเครงกันมาแตไกล ยังไม
ตองเดินไปถึงบริเวณนั้นก็สัมผัสกลิ่นอายอีสานสนุก ๆ ได เพราะมีการนำเครื่องดนตรีทองถิ่น
คือ “แคน” มาเลนเขากับเสียงขับรองของนักรองไดอยางลงตัว ความสนุกสนานของดนตรีอสี านทำให
ผูเขาชมงานและเครือขายใกลเคียง อดใจไมไหวที่จะตองลุกขึ้นมารำไปดวย หรือถาไมกลารำ
อยางนอยก็มีรอยยิ้มบนใบหนาของทุกคนที่เดินผาน นอกจากนั้น เครือขายยังไดนำขาวนานาพันธุ
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มาจัดแสดงพรอมเกร็ดความรู เชน ขาวสังขหยด ขาวไรซเบอรรี่ ขาวเหนียวเลาแตก ขาวเหนียวก่ำ
เปลือกดำ ขาวหอมมะลิแดง โดยมีคุณลุงปราชญชาวบาน คุณลุงบุญยง สาระ เลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขาวเหลานี้ใหฟง ทั้งเรื่องของวิธีปลูกและคุณคาสารอาหารจากขาว เครือขายภาคอีสานไดแสดง
เอกลักษณออกมาเต็มที่ดวยการนำกระจาด กระบุง กระติ๊บ สมุนไพรพื้นบาน ทำซุมเล็ก ๆ ที่มุง
หลังคาดวยจาก แขวนดวยอุปกรณสานที่เรียกวาขาดไมไดในทุกครัวเรือน ดานขางยังมีสุมไก และ
บั้งไฟพญานาคขนาดยอมจัดแสดงดวย และยังมีเรื่องราวของธรรมนูญจัดการตนเองที่จังหวัด
รอยเอ็ดนำมาบอกเลาใหผูชมงานรับรูอีกดวย

๔. การสนับสนุนกระบวนการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑. การสนับสนุนกระบวนการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยโดยใชพื้นที่เปนฐาน ผานกระบวนการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่
ตั้งแตป ๒๕๕๕ และในป ๒๕๕๖ นี้ไดสนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหความสำคัญ
กับการตอยอดพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความพรอม และมีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่เหมาะสมในระดับพื้นที่ได โดยแบงการสนับสนุนเปน ๓ กลุม ไดแก

กิจกรรมรณรงค ๑๒๐ วัน
จังหวัดจัดการตนเอง ของจังหวัดเชียงใหม

เวทีตุมโฮม ฮวมแฮง ผลักดันอำนาจเจริญ สู “เมืองธรรมเกษตร”
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ พุทธอุทยาน
(ลานหนาพระมงคลมิ่งเมือง) จ.อำนาจเจริญ
๑๒๙
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กลุมที่ ๑ กลุมจังหวัดเปาหมาย สนับสนุนทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด โดยแบงตามรายภาคและประเด็น
ในการขับเคลื่อน คือ (๑) แบงรายภาค (๑.๑) ภาคเหนือ ๘ จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน
ลำพูน เชียงราย พะเยา นาน พิจิตร อุทัยธานี (๑.๒) ภาคกลาง ๗ จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ
นนทบุรี ระยอง ลพบุรี สระแกว สมุทรสาคร กาญจนบุรี (๑.๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด
ไดแก อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร มหาสารคาม (๑.๔) ภาคใต ๔ จังหวัด ไดแก สตูล
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา (๒) แบงตามประเด็นในการขับเคลือ่ น (๒.๑) ประเด็นจังหวัด
จัดการตนเอง เนนการยกรางกฎหมาย ๒ จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน (๒.๒) ประเด็น
จังหวัดจัดการตนเอง เนนการจัดทำธรรมนูญจังหวัด ๒ จังหวัด ไดแก อำนาจเจริญ เชียงราย
(๒.๓) ประเด็นจังหวัดจัดการตนเอง เนนการกำหนดอนาคตตนเองผานการจัดทำยุทธศาสตรจงั หวัด
๘ จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี สมุทรสาคร มหาสารคาม สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา
กทม. (๒.๔) ประเด็นพื้นที่จัดการตนเอง เนนการขับเคลื่อนระดับตำบล (ตำบลจัดการตนเอง)
๗ จังหวัด ไดแก สระแกว ลำพูน นาน อุทยั ธานี ระยอง ลพบุรี กทม. (๒.๕) ขับเคลือ่ นเชิงประเด็น
เนนการจัดทำธรรมนูญจังหวัดในเชิงประเด็น ๔ จังหวัด ไดแก มุกดาหาร : ธรรมนูญจังหวัดวาดวย
สวัสดิการชุมชน, นนทบุรี : ตำบลจัดการตนเอง (ตำบลสุขภาวะ เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน), จังหวัดพะเยา : สวัสดิการชุมชน, พิจิตร : ผูสูงอายุ, คนพิการ, เกษตรกร, เด็กและ
เยาวชน, การจัดการน้ำทวมและภัยแลง และขบวนการพื้นที่ตำบล/จังหวัดจัดการตัวเอง
สรุปผลการขับเคลื่อนเบื้องตนที่นาสนใจ กลาวคือ
(๑) จังหวัดที่มีการพัฒนา “กลไกกลางในระดับจังหวัด” (บูรณาการภาคีเครือขายโดยใชพื้นที่เปน
ตัวตั้ง) พบรอยละ ๔๐ ของการสนับสนุน
(๒) จังหวัดที่มีการดำเนินการพัฒนา “กลไกกลางในระดับพื้นที่ (จังหวัด/ตำบล/เชิงประเด็น)”
และเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นปญหารวมที่สะทอนถึงความไมเปนธรรม
หรือความทุกขยากของพื้นที่และพยายามหาทางออกโดยการสรางชุดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
เสนอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พบโดยสวนใหญ รอยละ ๕๐ ของการสนับสนุน (แตยัง
ไมสามารถดำเนินการจนเกิดผลตามขอเสนอเชิงนโยบายได)
(๓) จังหวัดที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปจนเกิดเปนนโยบายสาธารณะหรือรูปธรรมในพื้นที่ เชน ราง
กฎหมาย ธรรมนูญ รางยุทธศาสตรจังหวัด หรือตำบลตนแบบ และมีกระบวนการผลักดัน
หรือดำเนินการอยางตอเนื่อง พบรอยละ ๑๐ ของการสนับสนุน
นอกจากนี้ ยังพบวา แตละพื้นที่มีรูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกจังหวัด ทั้งในระดับ
หมูบาน/ชุมชน /ตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือในมิติเชิงประเด็น แตความสำเร็จดังกลาวไดพัฒนามา
จากฐานการดำเนินงานของภาคียุทธศาสตรหลัก ไดแก พอช./สปสช./สสส/สพม./สกว./สช.
เปนตน โดยใชโอกาสของกระแสการปฏิรูปประเทศไทย ตอยอด หนุนเสริม ทำใหภาพของการ
ปฏิรูปในมิติตางๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน ประเด็นพื้นที่จัดการตนเอง เปนตน
๑๓๐

สานพลัง สรางสุขภาวะ

CH3.indd 130

11/1/14 12:51:57 AM

กลุม ที่ ๒ กลุม จังหวัดทัว่ ไป สนับสนุนทัง้ สิน้ ๔๘ จังหวัด กลุม จังหวัดทีม่ กี จิ กรรมหลักเชือ่ มกับสมัชชา
ปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ (ดำเนินการพรอมๆกันทั่วประเทศ) ดังนี้ (๑) กิจกรรมรณรงคเชิงสัญลักษณ
“๓๙ วัน ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย” (๒) กิจกรรมรับฟงความคิดเห็นตอเอกสารและรางมติของ
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ การคัดเลือกและการเตรียมความพรอมของผูแทนจังหวัดในการ
เขารวมเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ อยางมีคุณภาพ (๓) กิจกรรม ถอดบทเรียนรูปธรรม
ความสำเร็จในพืน้ ที่ จากการขับเคลือ่ นมติสมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑, ครัง้ ที่ ๒ และสอดคลองกับ
ประเด็นของสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ (๑ จังหวัด ๑ รูปธรรมความสำเร็จ : หนวยของรูปธรรม
อาจเปน หมูบาน หรือตำบล หรืออำเภอ หรือจังหวัด หรือเชิงประเด็น หรือภูมินิเวศก็ได)
ผลการดำเนินการ มีการเชิญชวนภาคีเครือขายตางๆ และประชาชนทัว่ ไปแสดงความมุง มัน่ สนับสนุน
การปฏิรูปประเทศไทย ผานขบวนผาพลเมืองในทุกจังหวัด โดยจารึกขอความ บทกลอนหรือภาพศิลปะ
ทีห่ ลากหลาย พรอมลงนาม (ชือ่ -สกุลจริง) ลงบนผืนผา โดยมีผรู ว มลงนามสนับสนุนสูงถึง ๑๐๖,๘๓๒ คน
และมี ค วามยาวของผ า พลั ง พลเมื อ ง ๙,๓๙๙ เมตร ความสำเร็ จ ของการรณรงค ไ ม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ มี
คนจำนวนมากหรือความยาวของผา เพียงแตเปนการสรางการรับรูของคนในสังคมและปลุกเราพลัง
พลเมืองใหมาถักทอ เชื่อมประสาน เปนพลังรวมและพรอมที่จะขับเคลื่อนไปดวยกัน
ภาคีเครือขายสมัชชาปฏิรูปทั่วประเทศ ไดรวมกันกวา ๕๐๐ คน ไปที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๔
มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ไดยนื่ จดหมายเปดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพรอมมติสมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ ๓ ป
และรางกฎหมายภาคประชาชน ๗ ฉบับ เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา ๓ ป
และขอใหสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยมี พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟอง
และนายสุ ภ รณ อั ต ถาวงศ รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยการเมื อ ง เป น ผู แ ทนมารั บ เอกสาร
ดังกลาว และภาคีเครือขายทุกจังหวัด ไดนำมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติทั้ง ๓ ป และมติสมัชชาปฏิรูป
ระดับจังหวัด หรือขอเสนอของภาคีเครือขายปฏิรูปแตละจังหวัด สงมอบใหผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูแทน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแหง เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยอยางตอเนื่อง

พิธีลงนามบันทึกความรวมมือของหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตางๆ
ตอการขับเคลื่อนธรรมนูญสูเมืองธรรมเกษตร จ.อำนาจเจริญ
๑๓๑
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กลุมที่ ๓ จังหวัดที่ไมไดสนับสนุน จำนวน ๖ จังหวัด เนื่องจากความไมพรอมของแกนนำในพื้นที่
ไดแก กำแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ สุรินทร ตรัง และสงขลา

๔.๒ การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ
๔.๒.๑ การประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยใชพื้นที่เปนฐานผานสมัชชาปฏิรูป
เฉพาะพื้นที่ สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ไดสนับสนุนให มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)
ทำการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยโดยใชพื้นที่เปนฐาน ในชวง ๒ ปที่
ผานมา และศึกษาผลที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ตลอดจนรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่ในการสราง
ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรในการปฏิรูป
ประเทศไทยโดยใชพื้นที่เปนฐาน (ผานกระบวนการสมัชชาปฏิรูปหรือวิธีการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม) ที่ควรจะดำเนินการตอไปในอนาคต ทำการศึกษาใน ๑๕ จังหวัด ไดแก เชียงใหม
เชียงราย พิษณุโลก พิจติ ร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแกว
สมุทรสาคร ปตตานี สตูล นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
๔.๒.๒ การผลิตชุดความรูเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
๑) จัดทำหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยใชพื้นที่เปนฐาน ๒๐ กรณี
ศึกษา ชื่อหนังสือ “เรื่องเลาชาวปฏิรูป”
๒) จัดทำหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยใชพื้นที่เปนฐานผานสมัชชา
ปฏิรูปเฉพาะพื้นที่ ๕ กรณีศึกษา
๓) จัดทำวีดิทัศนบทเรียนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยใชพื้นที่เปนฐาน ๔ กรณี
ศึกษา ไดแก เชียงใหม อุบลราชธานี สระแกว และขอนแกน

๕. การสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น
๕.๑ สมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ ๒
“เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต”
เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปตตานี มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการ
ขับเคลือ่ นใหเกิดการแลกเปลีย่ นและหาทางออกในประเด็นปญหาทีย่ งั คงอยูร ว มกันอยางตอเนือ่ งจาก
สมัชชาปฏิรูป ๓ จชต. ครั้งที่ ๑ รวมทั้งแสดงถึงพลังประชาชนตอการเรียกรองสันติภาพ และรวม
กันประกาศเจตนารมณสนับสนุนสันติภาพ และสงมอบรายชือ่ ผูส นับสนุน ราง พ.ร.ฎ. จัดตัง้ สถาบัน
สงเสริมการฟน ฟูและพัฒนาชุมชนทองถิน่ จังหวัดชายแดนใต (องคการมหาชน) พ.ศ. .... ตอ เลขาธิการ
สมช. เลขาธิการ ศอ.บต. และผูวาราชการจังหวัดปตตานี

๑๓๒
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เวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ ๒ “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต”
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปตตานี

๕.๒ สมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการศึกษา
มีเปาหมายเพื่อการปฏิรูปเชิงระบบ การปฏิรูปเชิงนโยบาย และการปฏิรูปเชิงประเด็น จากการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน มีการจัดเวทีรวม ๕ เวที คือ (๑) เวทีพลังเด็กและเยาวชน เมือ่ วันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)
(๒) เวทีการศึกษาทางเลือก เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร
(๓) เวที ก ารศึ ก ษาโดยท อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสบาย
จ.นครราชสีมา (๔) เวที Corporate Education เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงาน
ผู ต รวจการแผ น ดิ น และ (๕) เวที
บูรณาการภาครัฐ เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๖ ณ โรงแรมวั ง สวนสุ นั น ทา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
สำหรับขอเสนอในภาพรวมของทุก
เวที คือ “ปลดล็อกการศึกษาไทย”

สมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการศึกษา “เวทีพลังเด็กและเยาวชน”
ณ Thai PBS วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๑๓๓
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๕.๓ การประชุมสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรื่อง
“การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม เพื่อการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด คอนเวนชั่ น กรุ ง เทพฯ มี
ขอเสนอในการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม และสนับสนุน (ราง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชน) สาระสำคัญคือ การเสนอใหมีการปฏิรูปกองทุนยุติธรรมใหมีสถานะเปนนิติบุคคล ขยาย
ภารกิจของกองทุนยุติธรรมใหกวางขึ้น เปดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมาจากหลายภาคสวน
สรางความยั่งยืนทางการเงินโดยการเพิ่มรายไดและลดรายจายที่ไมจำเปน โดยอยูบนพื้นฐานของ
หลักการ “เฉลี่ยทุกข-เฉลี่ยสุขในสังคม” และเสนอแนวทางพัฒนากองทุนยุติธรรมใหชวยเหลือ
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เยียวยาผูเสียหายหรือจำเลยที่ศาลยกฟองคดีอาญา

สมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรื่อง
“การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
เพื่อการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเทาเทียม
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕.๔ การประชุมสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการปฏิรูปโครงสรางและกฎหมายดานที่ดิน
ไดกำหนดใหดำเนินการจัดเวทีระดมความคิดเห็น ๔ ภาค เพื่อใหนักวิชาการยกรางกฎหมายดาน
ที่ดิน ๓ ฉบับ ไดแก (ราง) พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ. .... (ราง) พ.ร.บ.
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และ (ราง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา พ.ศ. .... และจัดการฝกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารแกนนำชาวบาน ๔ ภาคเพือ่ ทำความเขาใจ (ราง) พ.ร.บ. ๔ ฉบับ เปนรายมาตรา และ
เตรียมความพรอมในการรวบรวมรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหไดครบ ๑ ลานรายชื่อ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร เพื่อถายทอดความเขาใจเรื่องกฎหมาย
ที่ เ กี่ยวของใหกลุ มเป าหมายเพื่อดำเนินกระบวนการเขาชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชนใหได
๑ ลานรายชื่อตอไป
๑๓๔
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๖. การสนับสนุนการสื่อสารทางสังคม
๖.๑ การสื่อสารผานสื่อมวลชน
ข า วที่ ส ำนั ก งานปฏิ รู ป ผลิ ต ขึ้ น รวม ๔๗๙ เรื่ อ ง และข า วการปฏิ รู ป ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ผ า น
หนังสือพิมพและนิตยสาร รวม ๒,๖๙๙ ครั้ง เผยแพรผานสถานีวิทยุชุมชน จำนวน ๗๕ สถานี
และ ๑ สถานีหลัก รวม ๑๙,๖๕๐ ครั้ง

๖.๒ การสื่อสารผาน Social Network
Facebook มีผูเขาชม รวม ๑๒๒,๑๘๙ ครั้ง Twitter มีผูติดตาม รวม ๒,๒๓๕ ราย และเว็บไซต
www.reform.or.th มีผูเขาชม ๕๑,๑๘๗ ราย

เว็บไซต www.reform.or.th

๖.๓ การสือ่ สารผานสือ่ สิง่ พิมพ จัดพิมพหนังสือเพือ่ การเผยแพร จำนวน ๕๖ รายการ ดังนี้
๖.๓.๑
๖.๓.๒
๖.๓.๓
๖.๓.๔
๖.๓.๕
๖.๓.๖
๖.๓.๗
๖.๓.๘
๖.๓.๙

ยุทธศาสตรการปฏิรูปและกรอบการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป พิมพครั้งที่ ๓
ปฏิรูปประเทศไทยรายการเรื่องที่ควรปฏิรูป พิมพครั้งที่ ๒
รางขอเสนอปฏิรูปประเทศไทย พิมพครั้งที่ ๓
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย พิมพครั้งที่ ๒
รูปแบบ ระบบ และแนวทางการจัดสมัชชาปฏิรูป
ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปจิตสำนึก พิมพครั้งที่ ๔
มินิบุค ธนาคารที่ดิน
ความเหลื่อมล้ำ ฉบับพกพา
มินิบุค แนวคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรรวม
: ประสบการณจากตางประเทศและแนวคิดในประเทศไทย
๑๓๕

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖
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๖.๓.๑๐
๖.๓.๑๑
๖.๓.๑๒
๖.๓.๑๓
๖.๓.๑๔
๖.๓.๑๕
๖.๓.๑๖
๖.๓.๑๗
๖.๓.๑๘
๖.๓.๑๙
๖.๓.๒๐
๖.๓.๒๑
๖.๓.๒๒
๖.๓.๒๓
๖.๓.๒๔
๖.๓.๒๕

ขอเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร พิมพครั้งที่ ๒
บทเสวนา ความหวัง ความฝนปฏิรูปประเทศไทย พิมพครั้งที่ ๒
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพครั้งที่ ๕
คูมือเปลี่ยนประเทศไทย
แนวทางการปฏิรปู ประเทศไทย ขอเสนอตอพรรคการเมืองและผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ พิมพครัง้ ที่ ๕
ธรรมนูญประชาชน คนอำนาจเจริญ
การเปลี่ยนใหญหลังมหาอุทกภัย ป ๒๕๕๔
ชายแดนใตไมทอดทิง้ กัน : บนเสนทางการจัดการตนเองของชุมชนทองถิน่ และภาคประชาสังคม
พิมพครั้งที่ ๒
ปาฐกถาเพิ่มพลังพลเมือง สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ พิมพครั้งที่ ๑
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
คำถามปลายเปดวาดวยชะตากรรมซ้ำซากของภาคประชาชน พิมพครั้งที่ ๑
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทย
ชีวิตจริง คนสูเพื่อสิทธิ กับปญหากระบวนการยุติธรรม
รายงานความคืบหนาการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
และมติสมัชชาระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ พิมพครั้งที่ ๑

หนังสือและสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูป
๑๓๖
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วารสารปฏิรูป

๖.๓.๒๖
๖.๓.๒๗
๖.๓.๒๘
๖.๓.๒๙
๖.๓.๓๐
๖.๓.๓๑
๖.๓.๓๒
๖.๓.๓๓
๖.๓.๓๔
๖.๓.๓๕
๖.๓.๓๖
๖.๓.๓๗
๖.๓.๓๘
๖.๓.๓๙
๖.๓.๔๐
๖.๓.๔๑
๖.๓.๔๒
๖.๓.๔๓
๖.๓.๔๔

การเมืองเพื่อประชาชน
เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
การกระจายอำนาจเทากับการคืนอำนาจ
คูมือนโยบายสาธารณะชายแดนใตจัดการตนเอง
ความ (ไม) เทาเทียม
ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำป ๒๕๕๕
นวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางเลือกกลางไฟใต เราจะอยูรวมกันอยางไร
เรื่องเลาชาวปฏิรูป
มหามวลมิตรพัฒนาประเทศไทย
(ราง) พ.ร.ก. จัดตั้งสถาบันสงเสริมการฟนฟูชุมชน พ.ศ. ....
บนเสนทางสูสันติภาพ
ชุมชนบนกองเพลิง
ทำประเทศไทยใหดี ไมยากอยางที่คิด
รายงานติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
คูมือปฏิรูปที่ดิน
ทำ-ธรรมนูญ
รายดาบปราบโกง
พลังงาน เรา (ตอง) จัดการได
๑๓๗
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๖.๓.๔๕
๖.๓.๔๖
๖.๓.๔๗
๖.๓.๔๘
๖.๓.๔๙
๖.๓.๕๐
๖.๓.๕๑
๖.๓.๕๒
๖.๓.๕๓
๖.๓.๕๔
๖.๓.๕๕
๖.๓.๕๖

แนวทางกระบวนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพิ่มพลังพลเมือง สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ราคาของความเหลื่อมล้ำ
P4P ยาดี (?) ที่ใชผิด
(ราง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. วาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชน พ.ศ. ....
(ราง) พ.ร.บ. การมีสวนรวม พ.ศ. ....
วารสารปฏิรูป ๑ จำนวน ๑๖ ฉบับ รายเดือน รวม ๓๘,๐๐๐ เลม

หนังสือและสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูป
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คำประกาศวัฒนธรรมองคกร สช.
“Healthy Sor - Chor: เฮลทตี้ สช.”
เราจะรวม ทำงาน อยางเปนสุข
พรอมสนุก เปนทีม อยางสรางสรรค
ระบบงาน ยืดหยุน สัมพันธกัน
พรอมมุงมั่น ใฝเรียนรู คูความดี
“สานพลัง สรางสุขภาวะ”
ดวยนัย มืออาชีพ สมศักดิ์ศรี
เพื่อสังคม ศานติสุข พูนทวี
พรอมเต็มที่ เติมหัวใจ ใหสังคม
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ทีมงาน สช.
ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ • นายแพทยศิริวัฒน ทิพยธราดล • นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา •
นางทิ พ ย รั ต น นพลดารมย • นายแพทย อ ำพล จิ น ดาวั ฒ นะ • นายแพทย อุ ก ฤษฏ มิ ลิ น ทางกู ร •
นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร • นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา • นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา • นายแพทย
ประจักษวิช เล็บนาค • นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต • นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล • นางสาวสมพร เพ็งค่ำ •
นายอนุศักดิ์ สุภาพร • ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน • นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ • นางสาวศิริธร อรไชย •
นางสาวสิ ร ะกาญจน มโนทั ศ นั น ท • นางสาวเพ็ ญ ทิ พ ย ธนวิ จิ ต ร • นางสาวกรกนก ตั น ตระกู ล •
นางอำพร จันทจร • นางสาวชญาดา เธียรวิบูล • นางสาวถิราพร พวงโพธิ์ • นางจุไรรัตน โตคำงาม •
นางนิ ร ชา อั ศ วธี ร ากุ ล • นางสาวฐิ ติ พ ร คหั ฏ ฐา • นางสาวสุ นี ย สุ ข สว า ง • นายจารึ ก ไชยรั ก ษ •
นางสาวกชพร นิลปกษ • นางสาวชลาลัย จันทวดี • นางสาวณนุต มธุรพจน • ดร.นาตยา พรหมทอง •
นายชัชวาลย สำเภาเจริญ • นางสาวศิริเพ็ญ กองแกวรัศมี • นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป • นางสาว
ชลิดา มีสมวัฒน • นางสาวปรางทิพย เนตรนอย • นางสาวนวินดา จัดหงษา • นางสาวอรนิต อรไชย •
นางสาวธัญญาภรณ บุญแสน • นางสาวเขมวดี ขนาบแกว • นางวิลัยรัตน จั่นเพิ้ง • นางสาวนิลวรรณ
ทุนคุมทอง • ดร.ทิพิชา โปษยานนท • นายสุรชัย กลั่นวารี • นางสาวสุนันทา ปนะทาโน • นายเรวัตร
การธนะศาษฐ • นายภัคคพงศ วงศคำ • นางสาวขนิษฐา แซเอี้ยว • นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง • นายเตชิต
ชาวบางพรหม • นายวิเชียร ฤกษจินดาวงศ • นายสันติชยั วงศสวาง • นางสาวกฤติยา ศศิภมู ินทรฤทธิ์ •
นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข • นายทรงพล ตุละทา • นางสาวรัตติกาล มหาชล • นางสาวสนทยา
ทิมเรือง • นางสาวกรรณิกา ดีใจ • นางสาวสุวิมล มีแสง • นางสาวผุสดี อำนวยชัย • นางสาวชลิตา
บูรณสิน • นางสาวจรรยา ครองญาติ • นางจุฑามาศ โมฬ • นางสาวพีระพร หงสทอง • นายสัณหกิจ
รัตนกุล • นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ • นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์ • นางสาวนงลักษณ ยอดมงคล •
นางสาวสุ กั ล ยา พลเสน • นางลาวั ณ ย เงาเบญจกุ ล • นายวิ สิ ฐ อั ศ วขจรสกุ ล • นางสาวเขมวไล
ธีรสุวรรณจักร • นางสาวแคทรียา สุดดี • นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล • นางสาวนันทิยา จีรวิวฒ
ั นาชัย •
นางสาวฐิตชิ ญาน บุญกัน้ • นายยุทธศักดิ์ บุญศรี • นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ • นางวณี ปน ประทีป •
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด • นายนิติธร ธนธัญญา • นางสาวภัคคนันทน ทองเหลืองสุข • นางสาว
บวรลักษณ ธรรมภารา • นางสาวจรีรตั น นาคแกว • นางสาวอัญชลี เกตุกราย • นางสาววันวิสา แสงทิม •
นางสาวพรทิพย เชื้องาม • นายการัณย อินทะกูล • นางสาวชมภูนุช หุนนาค
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สวนที่

ô

ภาคผนวก
• ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
• รายงานของผูสอบบัญชี และรายงานการเงิน
• รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่ คสช. แตงตั้ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
• รายการสื่อเผยแพร
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๑.๑ โ ค ร ง ก า ร ๑. มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขับเคลื่อน ติดตาม
เปาหมาย : เกิดการขับเคลื่อนสาระที่เปนประเด็นสำคัญของธรรมนูญฯ ๒ เรื่อง
ในระดั บ พื้ น ที่ ห รื อ มี ก ารนำ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ผลงาน : ๑. ไดขอเสนอเรื่อง แผนกำลังคนแพทยประจำครอบครัวสูภาพพึงประสงคของระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
สาระไปอางอิงในแผนพัฒนา
ทบทวนธรรมนู ญ
ซึ่งคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อนำขอเสนอไปจัดทำแผนยุทธศาสตรการ
สุขภาพในระดับพื้นที่
ว า ด ว ย ร ะ บ บ ๒. เกิ ด นโยบายสาธารณะ ที่ มี
ดำเนินงานในเรื่องดังกลาวแลว
สุ ข ภาพแห ง ชาติ
๒. ไดขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและผลกระทบตอระบบสุขภาพกรณีความ
การอ า งอิ ง จากสาระที่ เ ป น
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตกลง TRIPS และการเขาถึงยา และเสนอกลไกตอการเจรจาการคาของรัฐบาลเพื่อใชพิจารณาประกอบการเจรจาแลว
ประเด็นสำคัญของธรรมนูญฯ
๓. ได ร า งธรรมนู ญ สุ ข ภาพแห ง ๒. การสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญในระดับพื้นที่
เปาหมาย : มีการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพในระดับพืน้ ที่ ๓๐ พืน้ ที่
ชาติ ฉบับที่ ๒
ผลงาน : มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่แลว ๒๔ พื้นที่ โดยประกาศใชแลว ๗ ฉบับ
๔. ชุ ด ความรู จ ากการประเมิ น
โดยดำเนินการดังนี้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
๒.๑ สนับสนุนการสรางกระบวนการถอดบทเรียนและประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ
ธรรมนูญระดับชาติและระดับ
๑) เกิดชุดความรูการถอดบทเรียนธรรมนูญฯ ๖ พื้นที่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณขามพื้นที่
พื้นที่
สนับสนุนการจัดทำโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการมีและใชธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
สนับสนุนใหนำเสนอเรื่อง ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเมน ในการประชุมนานาชาติของ IUHPE ที่พัทยา
๒.๒ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยเรียนรูธรรมนูญสุขภาพ ไดแก ศูนยเรียนรูของ ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล
และใหแกนพี่เลี้ยง อ.แมสาย จ.เชียงราย จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญฯ ใน
๗ พื้นที่ ของอำเภอแมสาย
๒.๓ สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญฯในระดับพื้นที่ มีการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่แลว รวมทั้งสิ้น ๗ ฉบับ
และมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แลว ๒๔ พื้นที่ โดย
(๑) สนับสนุนสำนักธรรมนูญตำบลชะแล เปนแกนพี่เลี้ยง ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขยายผล
ธรรมนูญพื้นที่ จำนวน ๑๐ พื้นที่
(๒) สนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของพื้นที่ในการจัดทำธรรมนูญฯ ในระดับพื้นที่ เชน สนับสนุนวิทยากร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนการศึกษาดูงาน ไดแก ต.แมใส อ.เมือง จ.พะเยา เตรียมการการจัดทำ
ธรรมนูญของพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีและอุทัยธานี
๓. การยกรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒
เปาหมาย : ไดรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒
ผลงาน : อยูระหวางดำเนินการ

โครงการ

๑. แผนงานธรรมนูญสุขภาพ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔๕
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การยกรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ดำเนินการดังนี้
๑ . ๒ โ ค ร ง ก า ร ๑. ขอเสนอเชิงนโยบายที่พัฒนา
๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ และมีการประชุมหารือผูทรงคุณวุฒิเพื่อออกแบบกระบวนการทบทวน
ผ า นกลไกในการดำเนิ น งาน
พั ฒ น า น โ ย บ า ย
ธรรมนูญฯ ๒ ครั้ง
รู ป แบบอื่ น ที่ สช. สนั บ สนุ น
ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ
๓.๒ สนับสนุนการศึกษาและวิจัยความรูธรรมนูญฯ สุขภาพ รวมกับ สวรส. จัดทำโครงการศึกษาและทบทวนความรู
อยางนอย ๖ เรื่อง
สุ ข ภาพแบบครบ
จากกระบวนการขับเคลื่อนใชประโยชนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบดวย
๒. คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
วงจร
๓ โครงการยอย ไดแก ๑) การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติไปใชใน
นโยบายที่ คสช. เสนอในป
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย ๒) การศึกษาทบทวนสถานการณระบบสุขภาพรายหมวด ๙ หมวด
๒๕๕๕ จำนวน ๕ เรื่อง
๘ ชิ้นงาน (โดยเชื่อมโยงกับธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๒) และ ๓) การศึกษาภาพอนาคตของระบบสุขภาพ
๓. รายงานสถานการณ ร ะบบ
๓.๓ สนับสนุนกระบวนการรับฟงความเห็นในการยกรางธรรมนูญฯ โดยเริ่มกระบวนการรับฟงความเห็นตอปจจัยที่มีผล
สุ ข ภาพที่ ส ามารถนำไปใช
ตอสุขภาพในอนาคตตามโครงการศึกษาภาพอนาคตระบบสุขภาพไปแลว
อางอิงในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ๔. การเผยแพรสื่อสารเพื่อสรางการยอมรับในธรรมนูญฯ
เผยแพรสาระ คุณคาของธรรมนูญสุขภาพ/ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ผานสื่อตางๆไดแก เผยแพรสาระคุณคาของธรรมนูญ
เช น สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
สุขภาพพื้นที่ผาน นสพ.อปท.นิวส จำนวน ๑๙ บทความ/ผานนสพ.สานพลังฯ ในคอลัมนลายแทงสุขภาพ จำนวน ๑๒
อยางนอย ๙ เรื่อง
บทความ ผานขาวเผยแพร ๓ ขาว บทความ ๑ บทความ
๑. สนับสนุนการดำเนินงานกลไกในรูปแบบคณะกรรมการที่ คสช.แตงตั้ง (๕ คณะ)
เปาหมาย : ขอเสนอเชิงนโยบายจากกลไกการพัฒนานโยบายฯที่ สช. สนับสนุน อยางนอย ๖ เรื่อง
ผลงาน : ขอเสนอเชิงนโยบายจากกลไกการพัฒนานโยบายฯที่ สช. สนับสนุน ๖ เรื่อง
ขอเสนอเชิงนโยบายผานกลไกคณะกรรมการตางๆ ที่ คสช.แตงตั้ง ดังนี้
๑) คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ไดขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องระบบบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการที่ลดความ
เหลื่อมล้ำใน ๓ กองทุน และเรื่องการออกบัตรประจำตัวคนพิการเชิงประจักษ
เห็นชอบกรอบการศึกษา ๒ เรื่อง ไดแก เรื่องการเขาถึงยา (รวมถึงการใชยา) ของคนพิการทุกประเภท และเรื่อง
การพัฒนาเพื่อสงเสริมสื่อ/อุปกรณกระตุนการพัฒนาการเด็กพิการ
๒) คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดขอเสนอทางนโยบายตอหนวยงานเกี่ยวของ กรณีความตองการ
แพทยเฉพาะทางของระบบการใหบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- มีมติใหแตงตั้งอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคนดานบริการปฐมภูมิ และคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ
- พิจารณาแผนเพิ่มการผลิตพยาบาลศาสตรของประเทศ และรางแผนยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดาน
สุขภาพ เพื่อนำเขาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดาน
สุขภาพ
๓) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ (NCITHS) ใหขอแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทรัพยสินทางปญญาและการเขาถึงยา และการเจรจาจัด

โครงการ
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ทำความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรภาคพื้นแปซิฟก (TPPA)
๔) คณะกรรมการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรการนวดไทย มรดก
ไทยสูมรดกโลก โดยมอบใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯและ สช. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
๒. สนับสนุนการดำเนินงานตามความรวมมือเครือขายสถาบัน (RTG WHO )
โครงการความรวมมือ RTG-WHO โดยองคการอนามัยโลก สงทีมประเมินทำ Midterm Review ๒ แผนงาน
๒.๑ แผนงานระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน คั ด เลื อ ก/กำหนดพื้ น ที่ ต น แบบ ๙๘ แห ง จั ด กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
วิเคราะหทุนทางสังคมของพื้นที่แลวใน ๓ ภาค / มีกลไกเชื่อมโยงการทำงานของทีมเลขานุการกลางกับพื้นที่
เปาหมายและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพของตำบลเปาหมายผานทีมสนับสนุนพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และ
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบล รวมถึงประยุกตเครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
๒.๒ แผนงานพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) เนนการทำงานวิจัยและสรางความรู โดย
กำหนดประเด็นหลัก ๕ ดาน ไดแก ภาพรวมของการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ทรัพยสินทางปญญาและ
ผลิตภัณ ฑสุ ข ภาพ สิ น คา ทำลายสุข ภาพ บริ ก ารสุ ข ภาพ และอาหาร นอกจากนี้ ITH ได ร ว มทำงานในหน า ที่
เลขานุการคณะกรรมการ NCITHSของ คสช.ดวย ทำใหมีชองทางเชื่อมโยงผลผลิตจากงานวิจัยของ ITH พัฒนาไป
เปนขอเสนอทางนโยบายตอหนวยงานเกี่ยวของ เชน การพัฒนาขอเสนอนโยบายกรณีการเจรจาการคาเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาดานยา ที่ NCITHS ใหความเห็นชอบ เสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบยา และคณะ
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว
๓. ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ไปสูการปฏิบัติ
เปาหมาย : ขอเสนอเชิงนโยบายที่ ครม./คสช. เห็นชอบหรือทีพ่ ฒ
ั นาผานกลไกรูปแบบอืน่ ที่ สช. สนับสนุน มีการผลักดัน
ไปสูการปฏิบัติ จำนวน ๕ เรื่อง
ผลงาน : พัฒนาขอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและเสนอตอ ครม. ๓ เรื่อง
๓.๑ ครม.รับทราบขอเสนอนโยบายสาธารณะ ๒ เรื่อง ไดแก มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการ
ปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพและมอบหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตามอำนาจหนาที่ และการ
ปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวลและแผนการขับเคลื่อนมติ
๓.๒ เสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาของ ครม. ๑ เรื่อง ไดแก มาตรการสังคมไทยไรแรใยหิน
โดยติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ จัดเวทีหารือผูเกี่ยวของเพื่อคนหาและ
ประมวลหลักฐานอางอิงผลกระทบทางสุขภาพ และสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนมติ
๓.๓ สนับสนุนการหารือเพื่อพิจารณาทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง การปองกันผลกระทบตอ
สุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖
๔. สนับสนุนกระบวนการจัดทำรายงานสถานการณระบบสุขภาพ
เปาหมาย : รายงานสถานการณระบบสุขภาพที่สามารถนำไปใชอางอิง ๙ เรื่อง
ผลงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ๑๐ เรื่อง
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๔.๑ สำนักงานพัฒนาขอมูลขาวสารสุขภาพ ไดจัดทำรายงานสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพ ที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
สุขภาพใหความเห็นชอบเสร็จสิ้น และมีการเผยแพรในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อกำหนดประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ของ คสช. ดวย
๔.๒ จัดทำ/พิมพรายงานสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๖
๔.๓ รวมกับ สวรส. ศึกษา รวบรวมสถานการณระบบสุขภาพตาม ๙ หมวดธรรมนูญฯ ภายใตโครงการศึกษาและ
ทบทวนความรูจากกระบวนการขับเคลื่อนใชประโยชนธรรมนูญฯเสร็จสิ้นแลว ๘ เรื่อง เผยแพรและดาวนโหลดได
ทางหองสมุดดิจิตอล สวรส.”
๕. การสื่อสารทางสังคมเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
๕.๑ เชิญสื่อมวลชนรวมเวที และ สงขาวเผยแพร/บทความเผยแพร ในเวทีวิชาการ /เวทีสาธารณะตางๆ ๓ เวที ไดแก
เวทีวิชาการสุขภาพแรงงานขามชาติกับความเปนธรรมในระบบสุขภาพ อะไรคือทางออก/เวทีกำลังคนแพทยประจำ
ครอบครัว/เวทีสาธารณะ วิกฤตพยาบาล ระดมปญญา รวมกันหาทางออก
๕.๒ เผยแพรขาวสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ
๕.๓ ประสานกับสื่อมวลชนใหขอมูลเรื่องแรใยหิน (รายงานเรื่องแรใยหินทางไทยพีบีเอสจำนวน ๕ รายงาน/บทความใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ เรื่องสังคมไทยไรแรใยหิน ใกลเปนจริง ใน นสพ.สานพลัง คอลัมนเรื่องจากปก ฉบับธันวาคม
๒๕๕๕
๕.๔ สงบทความเผยแพรเรื่องแรใยหิน ใหกับนักวิชาการ-สถาปนิก แนะรื้อถอนหลังคาใยหินแบบงายๆ ใชวัสดุทดแทน
ปลอดภัยตอสุขภาพ คุณภาพสูง คงทน
๕.๕ สงขาวเผยแพรจากหองประชุมรายงานผลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และ
เวทีประชุมวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิกฤตสาธารณสุขชายแดน และการ
บริการปฐมภูมิ รวม ๓ ขาว
๕.๖ สงขาวเผยแพรจากการประชุม คสช. ที่เกี่ยวของ ไดแก ขาวยุทธศาสตรพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
๕.๗ ประสานการจัดแถลงขาว จุดยืน ๓ สมาคม เรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหิน ในนาม ๓ สมาคม ๑ ครั้ง
๕.๘ สงขาวเผยแพรจากการประชุม คกก. ชุดตางๆ (เชน คกก.กำลังคน/คกก.NCITHS) รวม ๕ ชิ้นขาว
๕.๙ สงบทความเผยแพรเรื่องแรใยหิน จำนวน ๒ บทความ
๕.๑๐ สงขาวเผยแพรเรื่องแรใยหินจำนวน ๑ เรื่อง
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๑ . โ ค ร งก า ร จั ด ๑.๑ ผลการประเมิ น การจั ด
ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีความ
เปนระบบและเปนที่ยอมรับจาก
แหงชาติ
เครือขาย
๑.๒ ขอเสนอนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ที่ผานการรับรองจาก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีคณ
ุ ภาพ
และผานการมีสวนรวมจากภาคี/
เครือขายที่เกี่ยวของ
๑.๓ องค ก รภาคี / เครื อ ข า ยและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถ
เขารวมกระบวนการเรียนรูในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๔ ผูแทนกลุมเครือขายสามารถ
เข า ร ว มกระบวนการพั ฒ นาข อ
เสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

๒. แผนงานสมัชชาสุขภาพ
๑. จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
เปาหมาย : ผลการประเมินการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีความเปนระบบและเปนที่ยอมรับจากเครือขาย
ผลงาน : ผลการประเมินพบวา ความคิดเห็นตอกระบวนการพิจารณารางมติ กระบวนการมีสวนรวมของภาคีผูมีสวนได
เสีย ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอกระบวนการสมัชชาสุขภาพ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ และความคิด
เห็นตอคุณคาของสมัชชาสุขภาพ ของกลุมตัวอยางทุกกลุมเครือขายพบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
และเมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๔ พบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของเครือขายเพิ่มมากขึ้นทุกองคประกอบ/ตัวชี้วัด
โดยมีการดำเนินการดังนี้
๑.๑ จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือขาย และสนับสนุนการมีสวนรวม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นตอเอกสารรางที่ ๑ ของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เครือขายภาคประชาชน/ประชาสังคม/เอกชน,
เครือขายภาควิชาการ/วิชาชีพ และหนวยงานภาครัฐ/การเมือง ในระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๕/
จำนวน ๕ ครั้ง และจัดกระบวนการสรางความเขาใจกับภาคียุทธศาสตรหลักของแตละประเด็น โดยเชิญผูแทนจาก
องคกรภาคียุทธศาสตรหลักในประเด็นพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ
องคกรภาควิชาการและภาคประชาสังคม เขารวมเปนคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ซึ่งทำหนาที่รวมกัน
พัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสรางความเขาใจรวมกันตั้งแตตน ทั้ง ๙ ระเบียบวาระ โดยมีคำสั่งแตงตั้งคณะ
ทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นอยางเปนทางการ
๑.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๙ กลไก
๑.๓ การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ - จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ มีผูเขารวมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๖๒ คน โดยผูแทนกลุมเครือขายสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติไดพิจารณาและมีฉันทมติรวมกัน ตอประเด็นนโยบายที่สำคัญ จำนวน ๑๑ มติ ดังนี้
มติ ๑ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
มติ ๒ การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
มติ ๓ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย
มติ ๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
มติ ๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
มติ ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
มติ ๗ พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
มติ ๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
เฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
มติ ๙ การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
มติ ๑๐ เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
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มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๑.๔ จัดกระบวนการเรียนรูในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังนี้
๑) จัดการประชุมวิชาการจำนวน ๘ เรื่อง กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเครือขาย
๒) จัดลานสมัชชาสุขภาพ ใหเปนพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นวิชาการ รวมถึงการนำเสนอกรณี
ตั ว อย า งของการนำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพไปปรั บ ใช มุ ง เน น การมี ส ว นร ว มของภาคี
เครือขาย ภายใตประเด็นหลัก “ทุกนโยบาย หวงใยสุขภาพ” ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เชน
นิทรรศการ การเสวนากลุมยอย การฉายวีดิทัศน เปนตน
๑.๕ การสื่อสารทางสังคมในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแถลงขาวในชวงกอนการจัด
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๔ ครั้ง และการสื่อสารทางสังคมระหวางการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติโดยจัดกิจกรรม
- การถายทอดสดการประชุมและกิจกรรมตางๆ ภายในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติผานทางสถานีวิทยุชุมชนทั่ว
ประเทศ กวา ๑๘๗ สถานี และสถานีวิทยุโทรทัศนออนไลน www.healthstation.in.th
- การเผยแพรเอกสารจดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันละ ๒ ฉบับ
- การเปดใหประชาชนทั่วไปสามารถมีสวนรวมผานชองทางการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ทั้งทางเว็บไซต Facebook
และ twitter
๑.๖ การประเมินผลภายใน
การประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใชวิธีการสำรวจดวยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณโดยกลุมเปาหมายคือผูเขารวมการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕๕๑
คน ผลการประเมินพบวา ความคิดเห็นตอกระบวนการพิจารณารางมติ กระบวนการมีสวนรวมของภาคีผูมีสวนได
เสีย ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอกระบวนการสมัชชาสุขภาพ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ และความ
คิดเห็นตอคุณคาของสมัชชาสุขภาพของกลุมตัวอยางทุกกลุมเครือขาย พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และในสวนความคิดเห็นตอกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดวิเคราะหประเด็นปญหาในมุมมอง
ของภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพที่เขารวมประชุมและจัดทำขอเสนอแนะตอการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
และการสรางคุณคาเพิ่มของสมัชชาสุขภาพ สรุปเปนขอเสนอแนะในมิติตางๆ ไดแก การพัฒนาระบบและกลไกของ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตั้งแตระดับตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนากระบวนการติดตามและ
รายงานผล การพัฒนารูปแบบและระบบการสื่อสาร การปรับรูปแบบการจัดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๗ การจัดการความรูเพื่อสังเคราะหบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
จัดการประชุมถอดบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ
โรงแรมสามพรานริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อใหคณะกรรมการและกลไกที่เกี่ยวของ ไดรวมกันสะทอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้งในสวนของหลักการ และกระบวนการจัด
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
การจัดการเครือขาย การกำหนดระเบียบวาระ และพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบาย กระบวนการในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อหาขอสรุปการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒. เตรียมความพรอมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ ทบทวนหลักเกณฑการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑) ประชุ ม แกนสำคั ญ ในการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ และการขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ เพื่ อ
ทบทวนกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และเตรียมขอมูลในการทบทวนหลักเกณฑการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ในระหวางเดือนธันวาคม - ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๒) จัดทำแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เสนอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจสช.) ให
ความเห็นชอบ
๓) ตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดประชุมคณะทำงาน
๒ ครั้ง
๒.๒ กำหนดรางระเบียบวาระการประชุมและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- จัดสงหนังสือแจงเครือขายตางๆ ในการเปดรับขอเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อกำหนดรางระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดเสนอประเด็นสุขภาพที่สำคัญเพื่อการพิจารณากำหนดรางระเบียบวาระสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ ประเด็น โดยมีประเด็นที่มีความสำคัญในลำดับตน จำนวน ๔ ประเด็น
คือ ระบบสุขภาพชุมชน อาหารกับสุขภาพ สุขภาวะผูสูงอายุ สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อกลั่นกรองระเบียบวาระ ซึ่งได
ประกาศระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ระเบียบวาระ ไดแก
๑) แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน
๒) แผนยุทธศาสตร วาดวยการจัดการปญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสขุ ภาพทางวิทยุ
กระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต
๓) ระบบการจัดอาหารในโรงเรียน
๔) นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
๒.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ และกลไกที่เกี่ยวของ
๑) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๔ ครั้ง ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน ๘ คณะ และติดตามผลการดำเนินงานและสนับสนุนจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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(๒) คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม ๑-๒
(๓) คณะอนุกรรมการวิชาการ
(๔) คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรูในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๕) คณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพ
(๖) คณะอนุกรรมการประเมินผล
(๗) คณะทำงานพัฒนาการจัดกลุมเครือขายและสนับสนุนการมีสวนรวม
(๘) คณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) คณะอนุกรรมการวิชาการ ไดแตงตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ๔ คณะ ไดแก
(๑) คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
(๒) คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
(๓) คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นกรอบการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล การปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอระดับชาติ
(๔) คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการกำกับดูแลสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจสุราและ
ยาสูบ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๒. โครงการขับเคลือ่ น มีการขับเคลื่อนมติและขอเสนอ ๑. จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ
(๑) จัดทำเอกสารเบื้องตนของแนวทางการขับเคลื่อนมติไปสูการปฏิบัติในภาพรวม
มติสมัชชาสุขภาพ เชิ ง นโยบายจากสมั ช ชาสุ ข ภาพ
(๒) ศึกษาวิเคราะหมติที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมติที่เหมาะสมกับหนวยงาน
แห ง ชาติ จ นเกิ ด ผลการปฏิ บั ติ
แหงชาติ
องคกร และมติที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยแบงมติเปน ๓ กลุม คือ
อยางนอย ๒๐ เรื่อง
๑) กลุมที่มีกลไกเจาภาพในการทำงานที่ชัดเจน
๒) กลุมที่มีกลไกรับผิดชอบแตไมชัดเจน
๓) กลุมที่ไมมีกลไกรับผิดชอบเลย เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดยุทธศาสตรการทำงานที่เหมาะสมตอไป
(๓) ทบทวนองคประกอบและบทบาทของ คมส. ใหเปนกลไกที่เล็ก กระชับ และเนนการทำงานเชิงยุทธศาสตรใหมาก
ขึ้น โดยแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) ลงวันที่
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการประชุม คมส. แลวจำนวน ๓ ครั้ง โดยพิจารณาไดเห็นชอบรางภารกิจของ
คมส. แนวทางและแผนการดำเนินงานขับ เคลื่อ นและติด ตามมติส มัชชาสุข ภาพแห งชาติ และการจัด กลุ ม มติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ตามประเด็นที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยงกัน ทั้งเนื้อหาและกลุมเครือขาย เปน ๕ กลุม
ประเด็น โดยผนวกกับมติสมัชชาปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) อีก ๒๑ มติ รวมทั้งสิ้น ๗๒ มติ
๒. การพัฒนาระบบการติดตามผลการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เปาหมาย : พัฒนาระบบการติดตาม ระยะที่ ๒ / ๑ ระบบ
ติดตามผลการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ / ๔๙ มติ
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ผลงาน : จัดทำเอกสารรายงานความกาวหนาของแตละมติเปนรายเดือน ครอบคลุมทั้ง ๕๑ มติ โดยดำเนินการดังนี้
(๑) พัฒนาเมนู ขับเคลื่อนมติ ซึ่งเปนเมนูภายใตเว็บไซตสมัชชาสุขภาพ โดยระบบบริหารจัดการเว็บไซตเสร็จเรียบรอย
แลว สามารถใชงานไดทันที
(๒) จัดทำเอกสารรายงานความกาวหนาของแตละมติเปนรายเดือน ครอบคลุม ๕๑ มติ
(๓) แตงตั้งคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ภายใต
คมส. มีบทบาทและหนาที่ในการออกแบบเครื่องมือในการประเมินความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามและประเมินสถานการณในภาพรวม สนับสนุนการใชเครื่องมือฯ ขององคกร
หนวยงาน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของแตละมติ และวิเคราะหผลการประเมินความกาวหนาที่ไดเพื่อจัดทำเปน
ภาพรวมและรายงานตอ คมส.
๓. การสนับสนุนใหเกิดนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
เปาหมาย : มีการขับเคลื่อนมติและขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จนเกิดผลการปฏิบัติอยางนอย
๒๐ เรื่อง
ผลงาน : มีการจัดทำรายงานผลการนำมติไปสูปฏิบัติเพื่อรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวน ๒๕ มติ โดยดำเนินการดังนี้
(๑) คสช. มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริม
การเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมอบใหฝายเลขานุการรับขอสังเกต
ของกรรมการไปพิจารณา และใหเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ พรอมขอสังเกตของกรรมการตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไป
ประธาน คสช. ลงนามหนังสือเพื่อตอ ครม. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ อยูระหวางการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทำรายงานผลการนำมติไปสูปฏิบัติเพื่อรายงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ มติ
และถอดบทเรียนประเด็นที่เกี่ยวของกับการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในมติการปองกันปญหาวัยรุนไทยกับการ
ตั้งครรภที่ไมพรอม
(๓) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑) ประสานความรวมมือการขับเคลื่อนมติสมัชชาแหงชาติ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
๓.๑.๑) จัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนมติไปสูการปฏิบัติ อาทิ เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพื่อ
สงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน การแกไขปญหาผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล
มติการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
๓.๑.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อระดม
ความคิดกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ สถาบันวิชาการที่เกี่ยวของ ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ ภาคประชาสังคมที่
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เกี่ยวของ คณะกรรมการฯ คณะทำงานและทีม จำนวน ๒๒๙ คน / ๙ มติ ไดแก
๑. มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง
๒. มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุม น้ำขนาดเล็กอยางยัง่ ยืนโดยกระบวนการมีสว นรวมของเครือขาย
และภาคีทุกภาคสวน
๓. มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต
๔. มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
๕. มติการพัฒนากลไกการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจาก
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
๖. มติผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว มติการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อ
สุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๗. มติการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภไมพรอม
๘. มติการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
๙. มติสุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส /โรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ
๓.๑.๓) ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑. มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและ
สังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ ผลการประชุม มีขอสรุปเห็นสมควรเสนอตอ คจสช. ใหมี
การพิจารณาทบทวนและพัฒนามตินี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอนุกรรมการวิชาการภายใต คจสช.
ไดแตงตั้งคณะทำงานวิชาการพัฒนาประเด็นการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการ
คาเสรีระหวางประเทศ ทำหนาที่ศึกษาผลและปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามมตินี้ ซึ่ง
ที่ผานมาไดมีการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๓ ครั้ง (๒๔ กันยายน, ๑๔ ตุลาคม และ ๑๘
ตุลาคม) พบวามีปญหาในการปฏิบัติ และมีขอหวงใยจากทุกฝาย จึงเห็นสมควรที่จะตองมีการ
ทบทวน และพัฒนามตินี้ คณะทำงานฯ จึงไดจัดทำรางเอกสารหลักและรางมติสมัชชาสุขภาพ
เรื่อง ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคา
เสรีระหวางประเทศ เพื่อนำเขาสูระเบียบวาระที่ ๘ สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตอไป
๒. มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติที่ ๒ การจัดการปญหาการฆาตัวตาย
(สุขใจ..ไมคิดสั้น)
๓.๑.๔) สนับสนุนคณะทำงานจัดการขอมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กรณีเด็กไทยกับไอที จัดประชุม
สัมมนาวิชาการและเครือขายคนทำงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ประเด็น เด็กไทย

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑๕๔

CH4.indd 154

• สานพลัง สรางสุขภาวะ

11/1/14 1:39:12 AM

โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กับไอที” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ และการประชุมวิพากษแนวทางและคำแนะนำสำหรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการใชสื่อไอทีที่เหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
๓.๒) สนับสนุนการทำงานของภาคียุทธศาสตรในมติที่สำคัญ ไดแก
๓.๒.๑) การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก มีการสนับสนุนคณะทำงานหลัก และคณะ
ทำงานยอย ไดแก คณะทำงานกฎหมาย คณะทำงานวิชาการ และคณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้
มีเปาหมายสูการจัดทำ พ.ร.บ. การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ...และการศึกษาวิจัยการลา
คลอด ๑๘๐ วัน
๓.๒.๒) การปองกันปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อการขยายเครือขายที่
เกี่ยวของกับมตินี้ รวมถึง การจัดทำ รางพ.ร.บ.สงเสริมอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ พ.ศ ....
๓.๒.๓) การจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชนเป น ศู น ย ก ลาง มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการดำเนิ น งาน ๑ ป
(๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖) มีผลการดำเนินงาน ไดแก การจัดตัง้ เครือขายภัยพิบตั ิ
ชุมชน รางรายละเอียดการแกไขปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๗ และการจัดทำขอเสนอโครงการเครือขายชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองดานภัยพิบัติธรรมชาติ
๓.๓) ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปพิจารณาประกอบ
การดำเนินงานนั้นไดสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ภาคเหนือ) และภาคีเครือขายในการสรุป
บทเรียนและการจัดทำขอเสนอเพื่อการพัฒนากลไกคณะทำงานความรวมมือภาคประชาชนแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการจัดการปญหา
หมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
๓.๔) จัดทำแผนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การแกไขปญหาผลกระทบจากโรงไฟฟา
ชีวมวลรวมกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองมีมติเห็นชอบ ในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ยกเวนประเด็นการหามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ
ขอ ๑.๔ (๘) และประเด็นการใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ ขอ ๑.๖ (๒) ใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวง
สาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาในประเด็นดังกลาววาจะสามารถดำเนินการไดหรือไม
เพียงใด หรือมีแนวทางใดที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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๒ . ๓ โ ค ร ง ก า ร ๑. มีการจัดกระบวนการสมัชชา ๑. สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
สนั บ สนุ น สมั ช ชา
สุขภาพจังหวัด (PHA) อยาง
ประเด็น (คพส.) ๕ คณะ
สุ ข ภ า พ เ ฉ พ า ะ
นอย ๓๐ จังหวัด
๑.๑ ประชุม คพส.หมุนเวียน ๔ ภาค ๔ ครั้ง
พื้ น ที่ แ ละสมั ช ชา ๒. ก ล ไ ก ฝ า ย เ ล ข า นุ ก า ร กิ จ
(๑) จัดประชุม คพส. ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ภัทธารา รีสอรท แอนด สปา จ.พิษณุโลก
สุ ข ภ า พ เ ฉ พ า ะ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด ไดรับ
๑.๒ ประชุมอนุวิชาการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการภาค ภาคละ ๔ ครั้ง
ประเด็น ปงบประมาณ
การพัฒนาศักยภาพ ๘๐ คน
(๑) ประชุมอนุวิชาการภาคเหนือ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. มี ชุ ด ความรู ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
(๒) ประชุมอนุวิชาการภาคกลาง ๒ ครั้ง
จังหวัด ๔ จังหวัด
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๔. มีการจัดกระบวนการสมัชชา
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สุขภาพเฉพาะประเด็น อยาง
(๓) ประชุมอนุวิชาการภาคอีสาน ๑ ครั้งเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน
นอย ๑๐ ประเด็น
(๔) ประชุมอนุกรรมการภาคใต จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
๕. มี ชุ ด ความรู ก ารจั ด สมั ช ชา
ทั้งนี้อนุวิชาการภาคไดมีสวนไปสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในลักษณะการใหคำแนะนำ
สุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ๑
ขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดกระบวนการ PHA ในเวทีระดับกลุมจังหวัด
เรื่อง
๒. สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) ๓๑ จังหวัด
เปาหมาย : มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) อยางนอย ๓๑ จังหวัด
ผลงาน : สนับสนุนงบประมาณดำเนินการแลว ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จำนวน ๒๖ จังหวัด
๒.๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) ๓๑ จังหวัด
๑) สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จำนวน ๒๖ จังหวัด ประกอบดวย
- ภาคเหนื อ ประกอบด ว ย เชี ย งราย พะเยา น า น ลำปาง เชี ย งใหม สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก ลำพู น พิ จิ ต ร
เชียงราย
- ภาคกลาง ประกอบดวย ลพบุรี สระบุรี สระแกว ระยอง และราชบุรี
- ภาคอีสาน ประกอบดวย อุดรธานี สกลนคร รอยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
- ภาคใต ประกอบดวย ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และปตตานี
อยูระหวางการดำเนินการสนับสนุน จำนวน ๑๒ จังหวัด ประกอบดวย ภูเก็ต เพชรบูรณ แมฮองสอน แพร
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน สุรินทร ชลบุรี และจันทบุรี
๒) จัดทำแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพประเด็น เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด
๒.๒ ลงพื้นที่เตรียมการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด
๑) ลงพื้นที่จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial
Health Assembly: PHA) แลว จำนวน ๕๓ จังหวัด ประกอบดวย
- ภาคเหนือ ๑๓ จังหวัด ประกอบดวย เชียงราย พะเยา นาน ลำปาง เชียงใหม พิษณุโลก แมฮองสอน ลำพูน
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พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ แพร และอุตรดิตถ
- ภาคกลาง ๑๔ จังหวัด ประกอบดวย ลพบุรี สระบุรี สระแกว ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ราชบุรี
สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี อยุธยา สมุทรปราการ และจันทบุรี
- ภาคอีสาน ๑๘ จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี สกลนคร รอยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ บุรีรัมย และ
มุกดาหาร
- ภาคใต ๘ จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี กระบี่ ภูเก็ต และพัทลุง
๒. ผูประสานงานพื้นที่ (SO) ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนากลไกฝายเลขานุการ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด หลังจากการจัดประชุมปรึกษาหารือในจังหวัด
๒.๓ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) (เปาหมาย ๓ ครั้ง)
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตอยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly:
PHA) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบัดดี้ ดิโอเรียลทอล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มี
จังหวัดเขารวมจาก ๑๑ จังหวัด จังหวัดละ ๒-๓ คน ประกอบดวย ชุมพร กาญจนบุรี สมุทรสาคร นาน ระยอง
นครปฐม ลพบุรี หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครศรีธรรมราช
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตอยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly:
PHA) เมื่อวันที่ ๑-๒พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการเดนทกรุงเทพมหานคร มีจังหวัดเขารวม ๒๖
จังหวัด จังหวัดละ ๒-๓ คน ประกอบดวย ลำปาง พะเยา สุโขทัย เชียงใหม เชียงราย นาน พิษณุโลก ขอนแกน
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร รอยเอ็ด ระยอง สมุทรสาคร กาญจนบุรี สระแกว
ราชบุรี ลพบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี และกระบี่
๓. สนับสนุน AHA ทั่วไป (เปาหมาย ๓๐ พื้นที่)
๑) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพภาคใต ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีผูเขารวมจาก ๑๔ จังหวัด และ
เครือขายที่เกี่ยวของ ประมาณ ๓๐๐ คน กิจกรรมหลักคือการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่
เกี่ยวของกับภาคใต ๔ มติ ประกอบดวย
(๑) มตินโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต
(๒) มติแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต
(๓) มตินโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะและ
(๔) มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนศูนยกลาง
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับกลุมจังหวัด (ภูมิภาค) มี คณะทำงาน และผูประสานงานของ
แตละจังหวัดเขารวมกระบวนการทั้ง ๔ ภาค
๔. สนับสนุน IHA
เปาหมาย : ๑๐ เรื่อง
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ผลงาน : ๖ เรื่อง
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๖ ประเด็น
(๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการสรางสุขภาวะแรงงานขามชาติ
(๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการปกปองพื้นที่อาหารในอาว ก.ไก
(๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ชาติพันธุกะเหรี่ยง
(๔) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการฟนยานเกา
(๕) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรื่องมะเร็งในทอน้ำดีและมะเร็งตับจังหวัดขอนแกน
(๖) การขับเคลื่อนประเด็นผูสูงอายุในพื้นที่
๕. การพัฒนาศักยภาพเละการจัดการความรู ๔ ภาค
๕.๑ การสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู+พัฒนาศักยภาพ แกนสมัชชาสุขภาพในเรื่องตางๆ ๗๗ จังหวัด
ภาคเหนือ
(๑) ประชุมปรึกษาหารือ ๘ จังหวัดลานนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสุขภาพลานนา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอน
บน และหารือการตอยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรีเจนท ลอดจ
จ.ลำปาง
(๒) ประชุมปรึกษาหารือตอยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๙ จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๖ ณ จ.พิษณุโลก
(๓) ประชุมปรึกษาหารือปรับยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม เพื่อนำไปสูการ
ปฏิบัติ ที่สนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA : Provincial Health Assembly) โดยสมัชชา
สุ ข ภาพล า นนา ๘ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ ม ภู ค ำ อ.เมื อ ง
จ.เชียงใหม
(๔) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม เพื่อนำไปสูการปฏิบัติที่สนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA : Provincial
Health Assembly) ประชุมวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมภูมิไทยการเดน อำเภอเมือง จ.แพร
(๕) ประชุมปรึกษาหารือปรับยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมภาคเหนือตอน
ลาง ๙ จังหวัด ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย
(๖) ประชุมปรึกษาหารือปรับยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมภาคเหนือตอน
ลาง ๙ จังหวัด ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ จ.พิษณุโลก
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(๗) ประชุมปรึกษาหารือปรับยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมภาคเหนือตอน
ลาง ๙ จังหวัด ครั้งที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จ.พิษณุโลก
ภาคกลาง
เวทีสานพลังเครือขายสรางสุขภาวะภาคตะวันออก (๘ จังหวัด) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
การประชุมหารือเพื่อทำความเขาใจและออกแบบการพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชาสุขภาพภาคกลางดาน
ผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายสรางสุขภาวะภาคกลาง เรื่อง ชุมชนกำหนดอนาคตตนเอง ระหวางวันที่
๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จ.ฉะเชิงเทรา การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวม สถานการณ ปญหา เพื่อออกแบบการ
ขั บ เคลื่ อ นสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ระบบการวางผั ง เมื อ งที่ คุ ม ครองสุ ข ภาวะประชาชน วั น ที่ ๒๗-๒๘
กันยายน และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน
(๑) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข า ยกลุ ม แอ ง สกล ประกอบด ว ย อุ ด รธานี หนองคาย
หนองบัวลำภู เลย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขาย เรื่อง การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย กลุมอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
(๓) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและออกแบบการทำงานของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน ที่ จ.มหาสารคาม
(๔) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ กลุมจังหวัดแองสกลนคร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่
จัดการตนเองที่ตำบลบุงคลา อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๕) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(PHPP-PHA) ของเครือขายสมัชชาสุขภาพกลุมจังหวัดแองสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ
โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
(๖) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
(PHPP-PHA) ของเครื อ ข า ยสมั ช ชาสุ ข ภาพกลุ ม จั ง หวั ด แอ ง สกลนคร วั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ณ
สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๗) ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานวิชาการแองสกลนคร วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรมพรรณาราย อ.เมือง จ.อุดรธานี
ภาคใต
(๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวีแอล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีผเู ขารวมประชุม ประกอบดวย เครือขายสมัชชาสุขภาพภาคใต (จังหวัดละ ๔ คน)
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นักสานพลัง และอนุกรรมการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการภาคใต ทั้งหมดประมาณ ๗๐ คน
(๒) ประชุมสรุปงานสมัชชาสุขภาพภาคใต และการขับเคลื่อนงานภาคใต ป ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน
๒๕๕๖ ณ จ.สงขลา
(๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly) จากแนวคิดสูการปฏิบัติ
จริง กลุมจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช ณ จ.กระบี่ มีผูเขารวมจาก ๓ จังหวัด ๓๐ คน
(๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly) จากแนวคิดสูการปฏิบัติ
จริง กลุม ๗ จังหวัดใตลาง ประกอบดวย สตูล ตรัง ปตตานี สงขลา พัทลุง ยะลา และนราธิวาส ระหวางวันที่
๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จ.สงขลา
(๕) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly) จากแนวคิดสูการปฏิบัติ
จริง กลุมจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และพังงา ระหวางวันที่ ๔–๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนิภา
การเดน อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
(๖) ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลุมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
และหารือทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม พื้นที่ภาคใต ป ๒๕๕๗ วันที่ ๕-๖
กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเขาหลักเมอรลิน อ.ทายเมือง จ.พังงา
๕.๒ การสนับสนุนกลไกเลขา PHA เขารวม PHPP Program ๔๐ คน
- สนับสนุนกลไกฝายเลขานุการกิจและคณะทำงานบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (นนส.) ป ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗ จังหวัด
จังหวัดละ ๓ คน รวม ๕๑ คน
๖. การสื่อสารทางสังคม
๖.๑ การผลิตสารคดี วีดิทัศน เอกสารเผยแพรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผานกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ เรื่อง
(๑) บทความกรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพ ในหนังสือพิมพสานพลัง คอลัมน “สมัชชาขาขึ้น-ขาลง”
(๒) ผลิตหนังสือ เรื่อง “สมัชชาสุขภาพกับกองทุนสุขภาพตำบล ไปถึงไมยากหากเขาใจ” จำนวน ๓,๐๐๐ เลม
(๓) ผลิตหนังสือการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนอำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔,๐๐๐ เลม
(๔) ผลิตหนังสือกรณีศึกษาบทเรียนการเคลื่อนไหวสมัชชาปฏิรูปพื้นที่ ปฏิรูปประเทศไทย จำนวน ๓,๐๐๐ เลม
(๕) ผลิต Roll Up และแคงการู สรุปขั้นตอนสมัชชาสุขภาพจังหวัด (อยูระหวางดำเนินการผลิต)
(๖) ผลิตแผนพับสมัชชาสุขภาพจังหวัด (อยูระหวางดำเนินการผลิต)
(๗) ผลิตคูมือภาคประชาชน เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ (อยูระหวางการดำเนินการผลิต)
๖.๒ สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดทาง สสวท. วิทยุชุมชน และชองทางอื่นๆ ๒ ชองทาง
(๑) สนับสนุนการสื่อสารสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผานสถานีวิทยุโทรทัศน
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สุขภาพแหงชาติ (Health Station)
(๒) สนับสนุนการสือ่ สารสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผานเครือขายวิทยุชมุ ชน และ
สสวท.
๗. การหนุนเสริมสมัชชาปฏิรูปและการรวมทำงานกับองคกรภาคียุทธศาสตร
(๑) ประชุมหารือแนวทางการหนุนเสริมกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
(๒) ประชุ ม การขั บ เคลื่ อ นสมั ช ชาปฏิ รู ป ว า ด ว ยการจั ด การที่ ดิ น เหนื อ ล า ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ
จ.พิษณุโลก
(๓) สนับสนุนกระบวนการสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร
(๔) รวมสมัชชาสภาองคกรชุมชน กรุงเทพมหานคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน:พอช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), สำนักงานปฏิรูป(สปร.) จัดเวทีสานพลัง
เครือขายสรางสุขภาวะคน กทม. ระหวางวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมจิระ บุญมาก สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
๘. การติดตามประเมินผล PHA อยูระหวางดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๒.๔ โครงการขั บ ๑. เกิดบทเรียนการทำงานแบบ ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความเปนเจาของ
บูรณาการและมีความรวมมือ ๑. สรางกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับสวนกลางและภูมิภาค
เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
๑.๑ มีทีมแกนกลไกพื้นที่ทั้ง ๔ ภาค (ภาคเหนือ : รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน และคณะพยาบาลศาสตร
การทำงานขององคกรหนวย
ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผูชวยศาสตราจารย
งานภาคียทุ ธศาสตรทมี่ เี ปาหมาย
สุขภาพโดยใหเกิด
ราเชนทร ดวงศรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี, ภาคกลาง : ผูชวยศาสตราจารย
การสรางชุมชนทองถิน่ เขมแข็ง
ผลเปนรูปธรรมใน
ดร.กุลวดี โรจนกิจไพศาล ม.ราชภัฏฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล,
ทั้งระดับสวนกลางและพื้นที่
ชุมชนทองถิ่น โดย
ภาคใต : เครือขายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง และ อ.สามารถ ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
อยางเปนรูปธรรม
ใชเครื่องมือภายใต
๑.๒ มีคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับชุมชนทองถิ่น ทั้งใน
พ.ร.บ.สุขภาพแหง ๒. เกิ ด การขยายผลการพั ฒ นา
ระดับสนับสนุนและปฏิบัติการ
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ
สุขภาพไปยังชุมชนทองถิ่นอื่น ๒. รวบรวมและวิเคราะหระบบฐานขอมูลและกำหนดหลักเกณฑพื้นที่ตำบลเปาหมายที่มีกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ไมนอยกวา ๑๐๐ แหง
๒.๑ มีหลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกพื้นที่ ดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะฯ
๒.๒ มีฐานขอมูลชุมชนทองถิ่นที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ จำนวน ๒๕๐ ตำบลเพื่อเตรียมการพัฒนาเปนพื้นที่
สรางกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ
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- ภาคเหนือ จำนวน ๖๐ ตำบล
- ภาคกลาง จำนวน ๖๐ ตำบล
- ภาคอีสาน จำนวน ๗๐ ตำบล
- ภาคใต จำนวน ๖๐ ตำบล
๓. พัฒนากรอบการทำระบบฐานขอมูลตำบลและการถอดบทเรียน
๓.๑. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางกรอบการทำระบบฐานขอมูล ดังนี้
- กรอบขอมูลระดับพื้นที่
- กรอบขอมูลการถอดบทเรียน (เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖)
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือการถอดบทเรียนรวมกับคณะทำงานทั้ง ๔ ภาค
ยุทธศาสตรที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวยการปฏิบัติ
๑. สรางกระบวนการเชื่อมประสานงานเพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
๑.๑ มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันกับหนวยงานอื่นๆ ทั้ง ๔ ภาค
ภาคกลาง - ประชุมปรึกษาหารือฯ กับ วพบ.และ วสส. เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ คณะทำงานภาคกลาง วันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดพื้นที่ดำเนินการ ๔ จังหวัด ไดแก จันทบุรี ตราด ราชบุรี
นครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ประชุมปรึกษาหารือฯ รวมกับคณะทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๖ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดพื้นที่ดำเนินการ ๔ จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ
ยโสธร
ภาคเหนื อ - ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ฯ ร ว มกั บ คณะทำงานภาคเหนื อ วั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๖, วั น ที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดพื้นที่ดำเนินการ ๕ จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา
ลำพูน ลำปาง
ภาคใต - ประชุมปรึกษาหารือฯ รวมกับคณะทำงานภาคใต วันที่ ๑๙ เมษายน ๕๖, วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖,
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดพื้นที่ดำเนินการ ๔ จังหวัด ไดแก สตูล ตรัง สงขลา และปตตานี
องคกรภาคียุทธศาสตร
- ประชุมปรึกษาหารือฯ รวมกับภาคียุทธศาสตร เชน พอช., สปสช. เพื่อการขับเคลื่อนงานทั้ง ๔ ภาค ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ภาคเหนือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๒ พัฒนาโครงการความรวมมือกับคณะทำงานทัง้ ๔ ภาค เพือ่ เปนแกนกลไกพืน้ ทีด่ ำเนินโครงการความรวมมือขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในระดับตำบล
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การสื่อสารสังคมแบบเครือขาย
๑. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารสังคม ทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือขายและการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
นโยบายสาธารณะ ทั้ง ๔ ภาค ดังนี้
- จัดพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อชุมชนทองถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ๔ ภาค
- จัดเวทีทำความเขาใจเรื่องการสื่อสาร
๒. มีแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศโดยมีพื้นที่ดำเนินการ ไดแก ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. มีการออกแบบรวมกับเครือขายสื่อชุมชน ๔ ภาค ในการใชสื่อ HS เปนชองทางการสื่อสารและสรางพื้นที่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Social Media
- วางกรอบการทำรายงานขาวสุขภาวะ
- วางระบบการจัดทำเว็บ Healthstation.in.th/ตำบล
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
มีการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการกลไกอยางตอเนื่อง จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
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๓ . ๑ โ ค ร ง ก า ร ๑. คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ๑. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนประจำทุกเดือน
พัฒนาระบบ กลไก
ชาติ ออกประกาศ เรื่ อ ง
จัดการประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการใหมีผูแทนที่ครบถวนจากทุกภาคสวน เพื่อตอ
เอชไอเอ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น
ประธาน คสช.พิจารณา
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเอชไอเอ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากรอการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๒
๒. มีการประเมินผลกระทบจาก ๓. การจัดทำหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
การดำเนินงานตามประกาศ
เปาหมาย ๑) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจาก
ของ คสช. เรื่อง หลักเกณฑ
นโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
และวิธกี ารประเมินผลกระทบ
ผลงาน : อยูระหวางการดำเนินการการปรับปรุงหลักเกณฑฯ
ด า นสุ ข ภาพจากนโยบาย
๒) กรอบแนวคิดการประยุกตใชเอชไอเอในกระบวนการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ
สาธารณะ ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ.
ดำเนินการพัฒนาขอเสนอโครงรางการทำงานและผานกระบวนการพิจารณาแลว ทัง้ นีไ้ ดวางกรอบเวลาการทำงานตอเนือ่ ง
๒๕๕๖
๓ ป ขณะนี้อยูร ะหวางการพิจารณาของ สช.
๔. สนับสนุนการประเมินผลกระทบจากการใชหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปาหมาย : มีกลไกการติดตามและประเมินผลกระทบจากการใชหลักเกณฑฯ ในทุกมิติ และจัดทำรายงานเผยแพร
ใหสาธารณะรับทราบในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ผลงาน : ชะลอการดำเนินงานจนกวาจะมีการประกาศใชหลักเกณฑฯ ฉบับที่ ๒
๕. สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตาม มาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ใ ห มี ก ารประเมิ น
ผลกระทบดานสุขภาพ
เปาหมาย : มีกลไกการกลั่นกรองความจำเปนในการทำเอชไอเอ
มีการสนับสนุนการดำเนินงานตามคำขอใชสิทธิ ม.๑๑ ตามมติของ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ
ผลงาน : มีกระบวนการ Screening กรณีที่ยื่นขอใชสิทธิ ม. ๑๑ จำนวน ๓ กรณี คือ
- กรณีมีการวางทอกาซของโรงไฟฟาบริษัทราชบุรีเวอลด โคเจเนอเรชั่น จำกัด
- กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ที่ อ.กันตรัง จ.ตรัง
- กรณีโรงไฟฟาชีวมวล ต.ทุงสัง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช
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๓ . ๒ โ ค ร ง ก า ร ๑. หนวยงานรัฐหรือองคกรปกครอง ๑. สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรูดานเอชไอเอ
สวนทองถิน่ เริม่ ทำการประเมิน
ส นั บ ส นุ น ก า ร
๑.๑ สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการจัดตั้งหนวยวิจัยและพัฒนาเอชไอเอ
ผลกระทบด า นสุ ข ภาพเพื่ อ
ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
เปาหมาย มีหนวยวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในมหาวิทยาลัย อยางนอย ๕ แหง
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
หลักเกณฑ เอชไอ
ผลงาน : ลงนามความรวมมือแลวจำนวน ๓ มหาวิทยาลัย
ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ด า น ก า ร
เอ
ไดแก
วางแผนพั ฒ นาและนโยบาย
๑) ระหวาง สช. - ม.นเรศวร - กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สาธารณะ
๒) ระหวาง สช. - ม.สงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ
๒. มี ห น ว ยวิ จั ย และพั ฒ นาการ
๓) ระหวาง สช. - ม.เชียงใหม
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
และอยูระหวางการกำหนดวันลงนามความรวมมือกับอีก ๓ มหาวิทยาลัย ไดแก ม.ขอนแกน ม.มหิดล และ
ในมหาวิทยาลัยอยางน อย ๕
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แหง
๑.๒ สนับสนุนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายวิชาการเอชไอเอ (HIA Consortium)
๓. มีหลักสูตรและการดำเนินงาน
มีการประชุม HIA Consortium จำนวน ๕ ครั้ง จัดเวทีและลงพื้นที่เรียนรูชุมชนใน ๓ พื้นที่ คือ กรณีเหมืองแร
พัฒนาศักยภาพดานเอชไอเอที่
ทองคำ จ.เลย กรณีเหมืองหิน ที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และ กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสีย
เหมาะสมกั บ ภาคส ว นต า งๆ
อันตรายที่ ต.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้ไดมีขอตกลงรวมกันวาจะทำ HIA กรณีเหมืองทอง จ.เลย และกรณี
อยางนอย ๒ หลักสูตร
หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา
๔. มีเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการ
๑.๓ จัดทำ HIA Journal
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
HIA Journal ชะลอออกไปกอนเนือ่ งจากอยูระหวางการดำเนินงานวิจัยที่จะมาตีพิมพในวารสาร
๕. มี แ ผนปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นา
๑.๔ จัดทำ HIA Guide Reader
เอชไอเอรวมกันของประเทศ
HIA Guide Reader อยูระหวางการประสานงานใหมีการเขียนเอกสารวิชาการเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนใน
สมาชิกอาเซียน จำนวน ๑ แผน
หลักสูตร
๖. มีการพัฒนาเว็บไซตเอชไอเอ
HIA จำนวน ๑๑ หัวขอ ไดแก
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถเขา
- วิวัฒนาการของการคาดประเมินนโยบายสาธารณะ
ถึงไดโดยงายและจัดทำขอมูล
- กฎหมายและหลักเกณฑในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
- หลักการ ประเภท และรูปแบบการประเมินผลกระทบ
๗. มีการจัดสื่อเผยแพรชุดความรู
- เครื่องมือและกระบวนการกลั่นกรอง (Screening)
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทำ
- เครื่องมือและกระบวนการกำหนดขอบเขต (Scoping)
เอชไอเอหลากหลายรูปแบบ
- เครื่องมือและกระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบ (Appraisal)
อาทิ สื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน
- เครื่องมือและกระบวนการในการติดตามเฝาระวังผลกระทบ (Monitoring)
- เครื่องมือและกระบวนการทบทวนรายงาน HIA และการมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ
- การมีสวนรวมในการทำ HIA

โครงการ

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๕

•

CH4.indd 165

11/1/14 1:39:24 AM

โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน
๑.๕ ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดประชุมวิชาการเอชไอเอ
การจัดประชุมวิชาการ จากการประชุม HIA Consortium ครั้งที่ ๘ ไดกำหนดใหมี HIA Conference ในกลางป
หนาโดย ม.ขอนแกน เปน Focal Point และมีการจัดประชุมวิชาการ
- เวทีเรียนรูเอชไอเอผานกรณีศึกษา (HIA Case Conference) กรณีศึกษาที่ ๑ โครงการกอสรางทาเทียบเรือและ
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปโตรเลียมในอาวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ
ผลิต จำกัด ที่ ต.กลาย อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- การสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตรการเมือง ความยุติธรรมเชิงนิเวศน : กรณีศึกษาทาศาลา”
เป า หมาย : มี ห ลั ก สู ต รและการดำเนิ น งานพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นเอชไอเอที่ เ หมาะสมกั บ ภาคส ว นต า งๆ อย า งน อ ย ๒
หลักสูตร
ผลงาน :
๑.๖ มีการจัดทำหลักสูตรเรียนรูเชิงปฏิบัติการ EHIA สำหรับภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการทำเหมืองแร
จำนวน ๒ หลักสูตร คือ การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (จัดเมื่อ ๒๓ – ๒๕
มี.ค.) และการทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ (จัดเมื่อ ๕–๗ พ.ค.) และสรุปบทเรียน (จัดเมื่อ ๑๔-๑๖ มิ.ย.)
และอยูระหวางการพัฒนาหลักสูตร EHIA สำหรับประชาชนกรณีผลกระทบจากโรงไฟฟาถานหิน ซึ่งกำหนดจัด
ภายในเดือนสิงหาคม
๑.๗ สนับสนุนการจัดหลักสูตรเอชไอเอชุมชน ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุงอรุณ
- ม.๕ กรณีการพัฒนาในลุมน้ำบางปะกง และ กรณีอาวอุดม
- ม.๖ กรณีการทำเหมืองแรทองคำ จ.เลย
- ม.๕ กรณีการทำเหมืองหิน ที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.เลย
๑.๘ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับเอชไอเอในระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทุน ซึ่งเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณฯ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
๑.๙ สนับสนุนการฝกงานของ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร
ม.ราชภัฏอุดรธานี ใน ๓ พื้นที่ดำเนินงานเอชไอเอชุมชน ไดแก
- กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จ.สุรินทร
- กรณีทาเทียบเรือ จ.สตูล
- กรณีพื้นที่ปนเปอนของเสีย จ.ฉะเชิงเทรา
๑.๑๐ สนับสนุนการฝกงานของ นศ.สาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล ระหวาง ก.พ. – มิ.ย. ๕๖
และมีการจัดนำเสนอผลการฝกงาน เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ใน ๕ พื้นที่ดำเนินการเอชไอเอชุมชน ไดแก
- กรณีโรงไฟฟาชีวมวล จ.รอยเอ็ด
- กรณีทาเทียบเรือ จ.สตูล
- กรณีโรงไฟฟาถานหิน จ.ตรัง

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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- กรณีพื้นที่ปนเปอนของเสีย จ.ฉะเชิงเทรา
- กรณีเหมืองทองคำ จ.เลย
เปาหมาย : หนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมดานการวางแผนพัฒนาและนโยบายสาธารณะ
ผลงาน :
๒. สรางความรวมมือกับหนวยงานรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินงาน เอชไอเอ
เปาหมาย หนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มทำ HIA อยางนอย ๑ กรณี
๒.๑ การทำ HIA กรณี FTA Thai-EU ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง อย. กับ สช. ไดมีการทำการกำหนดขอบเขตและ
ประเมินผลกระทบโดยสาธารณะเสร็จแลว ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการประเมินผลกระทบ และคาดวาจะทำ
การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะไดภายในเดือนตุลาคม
๒.๒ การทำเอชไอเอใน อปท. ขณะนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร ม.ขอนแกน ตอบตกลงที่จะเปนแกนในการพัฒนาเรื่อง
นี้อยางเปนระบบและตอเนื่อง ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนากรอบการทำงานรวมกัน
๓. สนับสนุนการสรางเครือขายการทำงานเอชไอเอในระดับนานาชาติ
เปาหมาย มีนักปฏิบัติการเอชไอเอเขารวมนำเสนองานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติครบทั้ง ๓ การประชุม
ไดแก Asia Pacific HIA Conference, IAIA, International HIA Conference
ผลงาน :
สงผูแทนเขารวมนำเสนองาน/งานวิชาการในที่ประชุม Asia Pacific HIA Conference ครั้งที่ ๔ เมื่อเดือนตุลาคม
จำนวน ๒ คน และ IAIA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ๑๓–๑๗ พ.ค. ที่ประเทศแคนาดา จำนวน ๒ คน
๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Focal Point on HIA
เปาหมาย มีแผนปฏิบัติงานรวมกันจำนวน ๑ แผน
ผลงาน :
มีการจัดประชุมเมื่อเดือนตุลาคม โดยมีผูเขารวมประชุม ๔๘ คนจาก ๘ ประเทศ และฝายเลขาฯที่ประชุมเจาหนาที่
อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข ที่ประชุมไดมีการปรับกรอบ TOR และ Framework รวมถึงรวมกันวางยุทธศาสตร
และแผนการทำงาน โดยประเทศไทยรับเปนเจาภาพหลักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาเอกสารวิชาการ
เรื่อง Constructing a Caring and Sharing Community : Roles of HIA โดยรวมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเปนกรอบแนวคิดสำหรับการผลักดัน HIA in ASEAN
๕. จัดทำสื่อและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับเอชไอเอตอสาธารณะ
เปาหมาย : มีการจัดทำเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับเอชไอเอรวมถึงกรณีศึกษาตางๆทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ
เพื่อผลิตเปนสื่อในหลากหลายรูปแบบและเผยแพรตอสาธารณะในชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย
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ผลงาน :
๕.๑ มีการทำขอมูลบนเว็บไซตใหทันสถานการณอยางตอเนื่อง
๕.๒ มีการผลิตสิ่งพิมพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวีดิทัศนหลายเรื่องเพื่อเปนสื่อการเรียนรูของสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องเอชไอเอ ในรายสาขานโยบาย
- นโยบายเหมืองแร
- นโยบายพลังงาน (ชีวมวล และถานหิน)
- นโยบายการจัดการน้ำ
- แผนพัฒนาภาคใตและแผนพลังงานปโตรเคมี (Southern Seaboard)
- แผนพัฒนาภาคตะวันออกและอุตสาหกรรมปโตรเคมี : ปโตรเคมี การจัดการขยะ ทาเทียบเรือ (Eastern
Seaboard)
- นโยบายการคาเสรี (FTA)

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๓ . ๓ โ ค ร ง ก า ร ๑. มีคณะทำงานศึกษาและพัฒนา ๑. จัดตั้งคณะทำงานศึกษาและพัฒนาเอชไอเอชุมชน
เปาหมาย มีคณะทำงานศึกษาและพัฒนาเอชไอเอชุมชน ๑ คณะ
เอชไอเอชุมชน
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ผลงาน : มีคณะทำงานศึกษาและพัฒนาเอชไอเอชุมชน ๑ ชุด
ดำเนินงาน เอชไอ ๒. มี คู มื อ และแนวทางการทำ
๒.
สนั
บสนุนการถอดบทเรียนกรณีศึกษา การจัดทำเอกสารจุดประเด็น การสังเคราะหองคความรูและจัดทำคูมือ
เอชไอเอชุมชน
เอ ชุมชน
แนวทางการทำเอชไอเอชุมชน
๓. มีทีมปฏิบัติการเอชไอเอชุมชน
เปาหมาย ไดคูมือและแนวทางการทำเอชไอเอชุมชน
อยางนอยใน ๕ พื้นที่
ผลงาน : ไดรางเอกสารประมวลแนวคิดและบทเรียนการทำเอชไอเอชุมชน เพื่อเปนเอกสารจุดประเด็นในการจัดวง
สัมมนาเพื่อพัฒนาเปนคูมือ/แนวทางการทำเอชไอเอสำหรับชุมชนตอไป
๓. การสนับสนุนกระบวนการสรางผูปฏิบัติงานเอชไอเอชุมชนและเชื่อมรอยกันเปนเครือขาย
เปาหมาย : อยางนอย ๕ ทีม
ผลงาน : รวมมือกับทาง กป.อพช. ภาคใตในการพัฒนาเครือขายการทำงานเอชไอเอชุมชนในพื้นที่ภาคใต ซึ่งขณะนี้ได
เชื่อมรอยกันเปนเครือขายแลวภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. โดยมีการจัดตั้งทีมในระดับชุมชนจำนวน ๖
พื้นที่ ไดแก จะนะ , กันตรัง, หัวไทร, พัทลุง, สุราษฎร , ชุมพร ทั้งนี้ทาง ศปก.จะจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของทีมงาน โดยขณะนี้ไดพัฒนาโครงการเปนที่เรียบรอยแลวอยูระหวางการทบทวนโครงการ
๔. สนับสนุนการสรางรูปธรรมการทำเอชไอเอชุมชนในหลากหลายนโยบาย
เปาหมาย : มีกรณีศึกษาการประยุกตใชเอชไอเอชุมชนในกระบวนการพัฒนานโยบาย อยางนอย ๒ สาขานโยบาย
ผลงาน : มีการสนับสนุนการดำเนินงานใน ๒ สาขานโยบาย ไดแก
๑) การทำเอชไอเอในพื้ น ที่ ป นเป อ นมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนคลิตี้ลาง จ.กาญจนบุรี และ อ.วังสะพุง จ.เลย
๒) การทำเอชไอเอเพื่อปกปองแหลงอาหารในภาคใต
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๔.๑ โครงการพัฒนา ๑. คูมือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติเพื่อ ๑. สนับสนุนการจัดทำสื่อที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
ระบบสนับสนุนการ
พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ป ว ย
เปาหมาย
สงเสริมการใชสิทธิ
ระยะสุดทาย จำนวน ๒ คูมือ/
๑. มีสื่อสิ่งพิมพ
แ ล ะ ห น า ที่ ด า น
๑ แนวทาง/๒ แนวปฏิบัติ
ผลงาน
สุขภาพ
๑) แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็ง (Clinical Practice Guideline for Cancer Pain)
๒) คูมือประชาชน: การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care)
๓) คูมือผูใหบริการสาธารณสุข: กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ผลิตเพิ่ม
เติมตนฉบับเกา)
๔) ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต (ผลิตเพิ่มเติมตนฉบับเกา)
๒. สนับสนุนการดำเนินงานขององคกรภาคีเครือขายดานสุขภาพ
๒.๑ สภาการพยาบาล :โครงการพัฒ นาระบบการพยาบาลผูป ว ยระยะสุ ด ทา ยเพื่อ สงเสริม การใชสิท ธิ ดา นสุข ภาพ
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๑๒ ระยะที่ ๒ (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแตเดือน
พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)
เปาหมาย
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง
• แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยผูใหญ (Clinical Nursing Practice
Guidelines: Palliative Care in Adult Patients)
• แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผูปวยเด็กระยะสุดทาย (Clinical Nursing Practice Guidelines for
Pediatric Palliative Care)
• หลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและคูมือการใช
• คูมือพัฒนาทักษะสำหรับพยาบาลชุมชนในการอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
• living will สำหรับเด็ก
• วิชาชีพการพยาบาล (อาจารยในสถาบันการศึกษาและพยาบาลที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรจากสถานบริการ
พยาบาล) มีความรู ความเขาใจแนวทางการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป ว ยแบบประคับ
ประคอง
• เกิดเครือขายความรวมมือดานการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับ
ประคอง
• พยาบาลชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายในระดับชุมชน
ผลงาน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง

โครงการ

๔. แผนงานการสงเสริมสิทธิและสรางสังคมสูสุขภาวะ

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๙

•
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แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยผูใหญ (Clinical Nursing Practice
Guidelines: Palliative Care in Adult Patients)
• แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผูปวยเด็กระยะสุดทาย (Clinical Nursing Practice Guidelines for
Pediatric Palliative Care)
• หลักสูตรสำหรับฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและคูมือการใช
• จัดทำตนฉบับคูมือพัฒนาทักษะสำหรับพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (อยูระหวางการจัดพิมพ)
งานที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๖ และดำเนินการตอในปงบประมาณ ๒๕๕๗
• การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainers in Palliative Nursing สำหรับอาจารย
พยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล, ผูจัดหลักสูตรจากสถานบริการพยาบาล ผูทรงคุณวุฒิดานการดูแลผูปวย
แบบประคับประคองและผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งเปนผูแทนจากทุกภาคของประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน ใน
วันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทีส่ ภาการพยาบาล
• การจัดอบรมพยาบาลชุมชนเปนวิทยากรอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งเปนผูแทนจากทุก
ภาคของประเทศรุนละ ๖๐ คน ๕ รุน รวม ๓๐๐ คน (ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖)
• การจัดทำแนวปฏิบัติ living will สำหรับเด็ก
๒.๒ สมาคมขาราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข: โครงการสรางเสริมสุขภาพกายและจิต เพื่อคุณภาพ
ชีวิตขาราชการบำเหน็จบำนาญหางไกลโรคอยางยั่งยืน
เปาหมาย
๑. ขาราชการบำเหน็จบำนาญ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ ในพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. มีสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ สำหรับขาราชการบำเหน็จบำนาญที่เขารวมประชุม
ผลงาน
• สมาคมขาราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากสช. และไดจัด
ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๖
• หนังสือสาระความรูสำหรับผูสูงอายุ ซึ่งในหนังสือดังกลาวมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับมาตรา ๑๒
๒.๓ คายจริยธรรมสัญจรนักศึกษาแพทย มช.
เปาหมาย
นักศึกษาแพทยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
ผลงาน
• มีการจัดคายจริยธรรมสัญจรของนักศึกษาแพทย ม.เชียงใหม วันที่ ๘–๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
• มีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ ในคาจริยธรรม ดังกลาว ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และสช. ได
บรรยายสาระที่เกี่ยวของกับมาตรา ๑๒ ใหนักศึกษาแพทย ม.เชียงใหม

•

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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๓. สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานในการพั ฒ นาเอกสารและข อ เสนอเชิ ง นโยบายในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ “การตรวจ
สุขภาพ
เปาหมาย
• มีคณะทำงานในประเด็นของการตรวจสุขภาพ
• มีรางเอกสารและขอเสนอทางนโยบายที่เกี่ยวของกับประเด็นการตรวจสุขภาพ
ผลงาน
• มีการประชุมปรึกษาหารือระหวาง สช. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสุขภาพ อาทิ สสส., สปสช., มูลนิธิ
หมอชาวบาน, คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพิจารณาถึง
สถานการณ ข องการตรวจสุ ข ภาพในในสั ง คมไทย และร ว มกำหนดทิ ศ ทางการทำงานร ว มกั น เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๖
• มีการเสนอประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ จากมูลนิธิหมอชาวบาน สสส. และศูนย
นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเขาสูกระบวนการพัฒนาขอเสนอสู
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
• มีการแตงตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน
โดยมี รองศาสตราจารย นายแพทยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ เปนประธาน, นายแพทยวิวัฒน โรจนพิทยากร
เปนรองประธาน และสช. เปนทีมเลขานุการ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
• มีการประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม, ๒๑
สิงหาคม และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ
• มีรางเอกสารและขอเสนอเชิงนโยบายที่ผานการพัฒนามาตามลำดับ เพื่อนำเขาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๔ . ๒ โ ค ร ง ก า ร ๑. (ราง) แผนยุทธศาสตรระดับ ๑. สนับสนุนการพัฒนาเอกสาร, ขอเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะ
ชาติ ว า ด ว ยการสร า งเสริ ม
ทายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
สุ ข ภาวะในช ว งท า ยของชี วิ ต
เปาหมาย
ก า ร ส ร า ง สั ง ค ม
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จำนวน
รางเอกสาร, ขอเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.
สุขภาวะทีม่ หี วั ใจของ
๑ แผน
๒๕๕๗-๒๕๕๙
ความเปนมนุษย
๒. ภาคีเครือขายเชิงยุทธศาสตร
ผลงาน
ร ว มทำงานขั บ เคลื่ อ นการ
รางเอกสาร, ขอเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.
สร า งจิตสำนึกของการตายดี
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทั้งนี้ผลงานดังกลาวไดผานการพัฒนาจากกระบวนการ ดังนี้
อยางนอย ๑๐ องคกร เพื่อนำ
• มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งมาจาก ๓ ภาคสวน โดยมี นายแพทยศิริวัฒน
ไปสูการเสริมสรางสังคมที่เนน
ทิพยธราดล เปนประธาน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
หัวใจความเปนมนุษย

โครงการ

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๗๑
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มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖
มีการจัดประชุมรับฟงความเห็นตอแผนยุทธศาสตรระดับชาติ วาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖
• มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย
ของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
• มีการประชุมและพัฒนารางเอกสารหลังการรับฟงความเห็น และการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งที่
๑ โดยคณะทำงานพัฒนารางแผนยุทธศาสตรฯ ในวันที่ ๒๖ เมษายน, ๘ พฤษภาคม, ๒๖ มิถุนายน, ๑๓-๑๔
สิงหาคม ตามลำดับ และยังไดกำหนดการประชุมและพัฒนาเอกสารรวมกันในวันที่ ๘ ตุลาคม, ๑๘ พฤศจิกายน
และ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ
• มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคียุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย (๑) สช. (๒) กระทรวงสาธารณสุข (๓) สมาคม
บริบาลผูปวยระยะทาย (๔) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (๕) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (๖) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (๗) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อกำหนดทิศทางใน
การทำงานรวมกันในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม ในวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรวมพิจารณาและขอเสนอตอการพัฒนารางเอกสาร
• เตรียมการประชุมรับฟงความเห็นตอรางเอกสารฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
• เตรียมการประชุมจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. พัฒนาระบบฐานขอมูล
เปาหมาย
๑. ระบบฐานขอมูลของภาคีเครือขายมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับระบบของ สช. เพื่อการใชประโยชนตามความ
เหมาะสมของงาน
๒. มีเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และเกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวมเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต: www.deedee.in.th
ผลงาน
๑. ระบบฐานขอมูลมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับระบบของ สช. เพื่อการใชประโยชนตามความเหมาะสมของงาน
โดยไดจัดทำฐานขอมูลของภาคีเครือขาย เชน ชื่อ ที่อยู วิธีการติดตอฯ ใหเปนปจจุบัน โดยมุงเนนใหสามารถใชได
งาย และสะดวกในการดำเนินงาน
๒. มีเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และเกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวมเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต www.deedee.in.th อยางนอย ๒๐ เรื่องตอเดือน

•
•

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๑. โครงการสานพลัง ๑. เกิดกิจกรรมสานความสัมพันธ ๑. กิจกรรมสานพลังเครือขาย เกิดกิจกรรมสานความสัมพันธกับกลุมเครือขายผานกระบวนการตางๆ
เครือขาย
กับกลุมเครือขายผานกระบวน
เปาหมาย : เกิดกิจกรรมสานความสัมพันธกับกลุมเครือขายผานกระบวนการตางๆ อยางนอย ๕๐ เครือขาย
การต า งๆ อย า งน อ ย ๕๐
ผลงาน
เครือขาย
๑) จัดเวทีรับฟงความเห็นตอเอกสารรางมติ/ขอเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน
๒. ไดสื่อสารองคกรรวมกับภาคี
ระดับภาค ๔ ภาค และกลุมเครือขายจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ครั้ง ไดแก
ยุทธศาสตรสูสาธารณะ อยาง
- กลุมพื้นที่ภาคกลาง (๒๕ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ จ.นนทบุรี
นอย ๖ องคกร
- กลุมพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน
- กลุมพื้นที่ภาคใต (๑๔ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
- กลุมพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จ.เชียงใหม
- กลุมเครือขายจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ NIDA จ.กรุงเทพมหานคร
๒) มีการประสานกับผูแทนกลุมเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ไดแก กลุมเครือขายผูหญิง, กลุมเครือขายเด็กและเยาวชน, กลุมเครือขายแรงงาน,
กลุมเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข, กลุมเครือขายสื่อ, กลุมเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรม, กลุมเครือขายธุรกิจ
บริการ และกลุมเครือขายศิลปน
๓) มีการประสานกับผูแทนกลุมเครือขายภาควิชาชีพ/วิชาการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติมากขึ้น ไดแก กลุมเครือขายอธิการบดีแหงประเทศไทย, กลุมเครือขายวิชาชีพผังเมือง สถาปตย วิศวกรรม
และกลุมเครือขายวิชาชีพสื่อ
๔) มี ก ารประสานกั บ ผู แ ทนกลุ ม เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/ราชการ/องค ก รของรั ฐ เพื่ อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคม, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๕) มี ก ารจั ด ประชุ ม กลุ ม เครื อ ข า ยพื้ น ที่ ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต เมื่ อ วั น ที่ ๒๖พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวี แ อล
จ.สงขลา เพื่อทำความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดกลุมเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่ง
อยูในแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพประเด็น
๒. กิจกรรมสื่อสารองคกร
เปาหมาย : ไดสื่อสารองคกรรวมกับภาคียุทธศาสตรสูสาธารณะ อยางนอย ๖ องคกร
ผลงาน : ไดสื่อสารองคกรรวมกับภาคียุทธศาสตรสูสาธารณะ จำนวน ๗ ครั้ง
• จั ด แสดงนิ ท รรศการ สช. ในการประชุ ม วิ ช าการ Living to the End : Palliative Care for an Ageing
Population ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศิริราช จัดโดยคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล
• จัดแสดงนิทรรศการ สช. ในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : แผนยุทธศาสตรวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะใน
ชวงสุดทายของชีวิต ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การเดน

โครงการ

๕. แผนงานการบริหารจัดการเครือขาย

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๗๓

•
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จัดแสดงนิทรรศการ สช. ในการประชุมวิชาการ ๑๕ หนวยงานที่มี พ.ร.บ.เฉพาะฯ หัวขอประชุมวิชาการเรื่อง รวม
สรางเด็กพันธุใหมเพื่ออนาคตไทย ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
• จัดแสดงนิทรรศการ สช. ในประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๑๔ ภายใต theme องคกรที่นาไว
วางใจ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล
• จั ด แสดงนิ ท รรศการในงานประชุ ม วิ ช าการวิ จั ย ป ๕๖ ระหว า งวั น ที่ ๒๔-๒๕ เม.ย.๕๖ รร.เซ็ น ทาราแกรนด
ศูนยราชการฯ จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• แสดงนิทรรศการ สช. การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ๒๕ - ๒๖ เม.ย ๕๖ จัดโดย
คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต
๗. การประชุมสามั ญประจำปสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ มิ.ย. ๕๖ ณ ศูนยประชุม
นานาชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

•

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๒. โครงการพัฒนา ๑. ได ร ะบบที่ ส อดคล อ งกั บ แผน ๑. พัฒนาขอมูลขาวสารและชองทางการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาหมาย : ไดจัดทำเว็บไซต สช. รูปโฉมใหมที่ผูเขาใชเขาถึงและใชงานงายดวยอุปกรณที่หลากหลาย
แม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ผลงาน : อยูระหวางดำเนินการ
และการสื่ อ สาร ฉบั บ ที่ ๑
และการสื่อสาร ป
๑) พัฒนาชองทางการสื่อสารเว็บไซต สช. ใหม ขณะนี้ไดทำการจัดตั้งกองบรรณาธิการเว็บไซตเรียบรอยแลว เพื่อ
(พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๖)
ของ
๒๕๕๕
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต ซึ่ ง คาดว า จะสามารถดำเนิ น การพั ฒ นาแล ว เสร็ จ ภายในต น ไตรมาสที่ ๔
สช. ใชงานไดทุกครบระบบ
ปงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. ไดเว็บไซต สช. รูปโฉมใหมที่ผู
ทั้งนี้ การดำเนินการในระหวางไตรมาสที่ ๓ มีความจำเปนตองชะลอการพัฒนาเว็บไซตเพื่อรอความชัดเจนของ
เข า ใช เ ข า ถึ ง และใช ง านง า ย
โครงสรางเว็บไซตที่ตองสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหมกอน รวมทั้งปญหา Server โดนโจมตีจากภายนอก การ
ดวยอุปกรณที่หลากหลาย
ดำเนินการในสวนของการพัฒนาเว็บไซตจงึ มีเหตุใหหยุดลงเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ขณะนีไ้ ดแกปญ
 หาดังกลาวเสร็จแลว
๒) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารสูสาธารณะอยางสม่ำเสมอ ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน SMS, E-News
Letter และสื่อ Social Media ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน
ทั้งนี้ ในสวนชองทางการสื่อสารบริการ E-News Letter มีการยกเลิกบางสวน ที่คาดวาจะหา Service จาก
ภายนอกมาใหบริการได เนื่องจากคาบริการในการใชงานมีอัตราที่สูงเกินความจำเปนไปมาก
๓) เพิ่มเติม ปรับปรุงขอมูลของภาคีเครือขายตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน สช. อยางสม่ำเสมอ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดหาซอฟแวรเพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ของ สช.
เปาหมาย : ไดระบบที่สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
ของ สช. ใชงานไดครบทุกระบบ

โครงการ

๑๗๔
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ผลงาน : มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
๒.๑ ระบบสารสนเทศฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๘ ระบบหลัก โดยขณะนี้มี ๔ ระบบที่เริ่มทยอยใชงาน
แลว (intranet บางสวน + HRM + บริหาร ICT + ภาคีเครือขาย) สวนระบบที่เหลือคาดวาจะสามารถเริ่มใชงาน
(คูขนานกับระบบงานเดิม) ไดในชวงทายไตรมาสที่ ๔ เนื่องจาก สช.ไดปรับกระบวนการทำงาน (Work Flow) เพื่อ
ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำใหมีผลกระทบตอกระบวนการทำงานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตาม
กระบวนการทำงานเดิม
ทั้งนี้ สช.ไดระงับการพัฒนาระบบในระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ และในระยะที่ ๓ ออกทั้งหมด เนื่องจากการ
พัฒนาคอนขางลาชาอันมีผลจากมีจำนวนระบบจำนวนมาก ประกอบกับผูพัฒนามีอุปสรรคในการบริหารโครงการ
พัฒนาเปนระยะๆ และระบบทีก่ ำหนดใหพฒ
ั นาในระยะที่ ๓ เปนระบบใหมที่ สช. ยังไมเคยมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการทำงานภายในของ สช. มากอน จึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเปนซอฟตแวรเพือ่ ใชงานไดจริง ดังนัน้ เพือ่
ปองกันเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงพิจารณาใหระงับงานดังกลาวขางตน
๒.๒ การพัฒนาบุคลากรของ สจค. ดานเทคนิค ICT ยังไมไดดำเนินการ เนื่องจากในไตรมาสนี้ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบตามแผนแมบทฯ เปนสำคัญ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๖.๑ โครงการสนับ- ๑.๑ ไดชดุ ความรูท เี่ ปนแนวปฏิบตั ิ ๑. สนับสนุนการจัดการความรูภายในองคกร
สนุ น การจั ด การ
จากการถอดบทเรียนกระบวน
๑.๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูภายในบานเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติ หรือพัฒนาระบบงานสำคัญ
ค ว า ม รู เ พื่ อ ก า ร
การทำงานภายในองค ก ร
เปาหมาย : มีการจัดกระบวนการเรียนรูภายในองคกร อยางนอย ๔ เรื่อง และไดแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญอยาง
ปฏิรปู ระบบสุขภาพ
สช. อยางนอย ๔ เรื่อง และ
นอย ๒ เรื่อง
ได ชุ ด ความรู จ ากการถอด
ผลงาน : มีการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบงานสำคัญ โดยเนนที่ระบบบริหารจัดการภายในองคกร เชน งาน
บทเรียนกรณีศกึ ษา (เครือขาย)
พัสดุ งานการเงิน งานขอตกลง งานสารบรรณ นำไปสูการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และไดจัดทำคูมือ
อยางนอย ๕ เรือ่ ง (นับเฉพาะ
หรือแนวปฏิบัติที่เปนเอกสารชัดเจน คือ คูมืองานพัสดุ คูมืองานการเงิน
ผลงานภายใตโครงการนี้)
๑.๒ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานพื้นที่ (บุคลากร สช.) และถอดความรูจาก
๑.๒ ไ ด ห นั ง สื อ ห รื อ สื่ อ อื่ น ๆ
ประสบการณสูการทำคูมือหรือแนวปฏิบัติ (Guideline) โดยเนนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบ
สำหรั บ สนั บ สนุ น กระบวน
ทางสุขภาพ (เอชไอเอ)
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เปาหมาย : มีการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานพื้นที่จำนวน ๒ เรื่อง และไดกรอบแนวทางการ
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม
ปฏิบัติงานสำคัญอยางนอย ๒ เรื่อง
ที่เกิดจากการจัดการความรู
ผลงาน : มีการจัดเวทีสังเคราะหความรูเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยเชิญแกนเครือขายและบุคลากร สช. มารวม
อย า งน อ ย ๑๐ เรื่ อ ง (นั บ
แลกเปลี่ยนและถอดความรูจากประสบการณจริง ซึ่งชุดความรูที่ไดจะใชสำหรับการจัดทำ Guideline ธรรมนูญสุขภาพ
ภาพรวมองคกร)
พื้นที่ฉบับภาคประชาชนในป ๒๕๕๗ และใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. และแกนเครือขายที่สนใจตอไป
๑.๓ มี ฐ านข อ มู ล กรณี ศึ ก ษาการ
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. ในรูปแบบอื่นๆ เชน จัดเวทีเรียนรูงานวิจัยธรรมนูญสุขภาพ
นำเครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ
โดยวิทยากรภายนอก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูในพื้นที่กรณีศึกษา สำหรับ Guideline ธรรมนูญ
มาใชในกระบวนการพัฒนา
สุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน มีแผนจะสนับสนุนใหเครือขายในพื้นที่ซึ่งเปนผูปฏิบัติจริง
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
เปนผูดำเนินการจัดทำเอง ในป ๒๕๕๗
แบบมี ส ว นร ว ม อย า งน อ ย
๑.๓ สนับสนุนการจัดทำหนังสือ สื่อการเรียนรูตางๆ
๑๐ กรณี
เปาหมาย : มีการจัดพิมพหนังสือ (ใหม) อยางนอย ๓๐ เรื่อง (ภาพรวมทั้งองคกร)
๑.๔ มี ฐ านข อ มู ล พื้ น ที่ เ รี ย นรู
ผลงาน : มีการจัดพิมพหนังสือ (ใหม) ในภาพรวมของทั้งองคกร จำนวน ๒๗ เรื่อง
กระบวนการพัฒนานโยบาย
และอยูในระหวางดำเนินการจัดทำ บันทึกยอนรอยปฏิรูป เพื่อบันทึกความคิดและอุดมการณของคนทำงานในยุคการ
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๐) ในรูปแบบวีดิทัศน และหนังสือ มีแผนแลวเสร็จปลายป ๒๕๕๖ นี้
สวนรวม (ที่ใชเครื่องมือตาม
นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๖ ยังไดริเริ่มการพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยสินทางปญญาสำคัญๆ เชน หนังสือ
พ.ร.บ.สุขภาพฯ อยางใดอยาง
สื่อมัลติมีเดีย ผลงานตามขอตกลง บทความ ผลงานวิจัยงานวิชาการ เอกสารนำเสนองาน หรือ Power Point เปนตน
หนึง่ หรือมากกวา ๑ เครือ่ งมือ)
อย า งน อ ยเครื่ อ งมื อ ละ ๔
พื้นที่ คือ
- ธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่
จำนวน ๔ พื้นที่

โครงการ

๖. แผนงานการจัดการความรูและพัฒนาศักยภาพ
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- สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
จำนวน ๔ พื้นที่
- การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพโดยชุมชน (CHIA)
จำนวน ๔ พื้นที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. สนับสนุนการดำเนินงานของหอประวัติศาสตรสุขภาพ
เปาหมาย : มีแหลงเรียนรูประวัติศาสตรสุขภาพไทยในรูปแบบนิทรรศการที่นาสนใจ ทันสมัย เขาถึงงาย
ผลงาน : หอประวัติศาสตรสุขภาพ เริ่มเปดใหบริการตั้งแต ๑๑ กุมภาพันธ ๕๖ เปนตนมา และ สช. ไดสนับสนุน สำนัก
วิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ในการจัดทำเนื้อหาและจัดพิมพหนังสือ รอยเวลา เสนทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย เพื่อ
ใชในการเผยแพรและเรียนรูของเครือขาย นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ

๔. สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานหอจดหมายเหตุฯ (ตึก ๑๐ ชั้น สถาบันบำราศนราดูร)
เปาหมาย : มีแหลงรวบรวมจัดเก็บและสืบคนขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรสุขภาพไทยที่เปนระบบไดมาตรฐาน
ผลงาน : หอจดหมายเหตุฯ เปดใหบริการทั้งทางกายภาพและผานระบบออนไลนทางอินเทอรเน็ต

๓. สนับสนุนงานหองสมุด ๑๐๐ ป เสม พริ้งพวงแกว
เปาหมาย : มีหองสมุดสำหรับใหบริการบุคลากรของ ๔ หนวยงาน และใหบริการเครือขายภาคี
ผลงาน : มีการรวบรวมหนังสือที่ผลิตโดย สช. และเครือขายจัดเก็บไวในหองสมุดฯ เพื่อเผยแพรเครือขายภาคีและ
ผูสนใจ

๒. สนับสนุนการจัดการความรูของเครือขาย
สนับสนุนการถอดบทเรียนกรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จำนวน ๕ กรณี
เปาหมาย : ไดชุดความรูจากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
จำนวน ๕ กรณี
ผลงาน :รวมกับ สปพ. สนับสนุนใหมีการถอดบทเรียน
- พัฒนาการและกระบวนการขับเคลื่อนของเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
- กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ตรัง และอุดรธานี
- ถอดบทเรียนของเครือขายภายใตโครงการในพื้นที่ เชน สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค อีกดวย

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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๖.๒ โครงการสนับ- ๑. แกนนำเครือขายในกลไกสมัชชา ๑. สนับสนุนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : นนส.
เปาหมาย : แกนนำเครือขายในกลไกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนนักสานพลังขับเคลื่อน
สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด ได รั บ
ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม อยางนอย ๑๒ จังหวัด
การพั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพเป
น
นั
ก
ศักยภาพ
ผลงาน : แกนนำเครือขายในกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน ๑๗ จังหวัด
สานพลั ง ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
จากทุกภาค รวมจำนวน ๔๘ คน
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
เริ่มตนจัดโปรแกรมการเรียนรูเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะดำเนินการตอเนื่องในป ๒๕๕๗
ส ว นร ว ม อย า งน อ ย ๑๒
๒. สนับสนุนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเครือขายในรูปแบบอื่น ๆ หรือโปรแกรมการเรียนรูเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุม
จังหวัด
เปาหมาย ( (เชน กลุมผูนำ คศน.)
๒. บุคลากร สช. หรือเครือขาย
เปาหมาย : บุคลากร สช. หรือเครือขายไดรับการพัฒนาศักยภาพผานโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอื่นๆ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพผาน
ผลงาน :
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพอืน่ ๆ
- ริเริ่มการจัดโปรแกรมเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายสมัชชาสุขภาพ ในรูปแบบ โปรแกรมพาทัวร NHA’55
- มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ที่ผานมา ทั้งในรูปแบบ หัวขอบรรยาย
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- มีโปรแกรมการฝกอบรมเครือขายชุมชน ดานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน (CHIA)
- มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด (PHA) เรื่องการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ใน
กลุมจังหวัดภาคอีสาน
- สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะ (คศน.) โดยสงบุคลากร สช. เขารวมเรียนรูในโครงการ
จำนวน ๒ คน แกนเครือขายจำนวน ๑ คน

โครงการ
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๔. ประเมินผลการสื่อสารทางสังคม พบวา
๔.๑ องคกรภาคีเครือขาย รูจัก เขาใจ และจดจำบทบาทภารกิจของ สช. ไดเปนอยางดี รอยละ ๗๘.๑ (เปาหมาย
รอยละ ๕๐)
๔.๒ องค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยหลั ก ด า นสื่ อ เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ ร อ ยละ ๕๒
(เปาหมายอยางนอยรอยละ ๓๐)
๔.๓ สื่อทองถิ่น /สื่อชุมชน ที่ผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพแลว สามารถสื่อสารกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวมได รอยละ ๗๒.๑ (เปาหมายรอยละ ๕๐)

๓. ผลิต และพัฒนาสื่อหลัก
๓.๑ ผลิตขาว ๖๑ ชิ้น และขอมูลสำหรับสื่อมวลชน ๓ ชิ้น บทความจำนวน ๑๘ ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจตางๆ ของทุก
สำนัก
๓.๒ จัดเวที สช.เจาะประเด็น ๓ ครั้ง/๒ เรื่อง
คุมเขมเด็กเลนเกม : “ลิดรอนสิทธิ์หรือชวยสรางสรรค”
นโยบายเกษตรเพื่อสุขภาพ : “แบน ๔ สารเคมีเกษตรกอมะเร็ง”
แถลงขาว (ในนาม ๓ สมาคม) จำนวน ๑ ครั้ง เรื่องแรใยหิน
สานพลังคุมครองผูบริโภค การโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ)
๓.๓ ผลิตหนังสือพิมพสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ ๑๒ ฉบับ (๑ ฉบับ/เดือน) พรอมทำใบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูอานในฉบับเดือนธันวาคม
๓.๔ จัดประชุมโตะสื่อทางสังคมทุกสัปดาหอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปนเวทีใหสำนักตางๆ นำเสนอประเด็นการสื่อสารที่
คมชัดสูสาธารณะ รวม ๒๔ ครั้ง

๒ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน
๒.๑ พบสื่อมวลชนเพื่อทำความเขาใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ อาทิ สมาคม
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย นิตยสารชีวจิต เนชั่นสุดสัปดาห หนังสือพิมพโพสตทูเดย สถานีวิทยุจุฬาฯ สถานี
วิทยุคลื่นความคิด สถานีวิทยุ อสมท. ๑๐๐.๕ เปนตน

๗.๑ โครงการสือ่ สาร ๑. องค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยร อ ยละ ๑. ดำเนินงานรวมกับองคกรภาคีเครือขายหลักดานสื่อ เพื่อขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
๑.๑ จัดประชุมจรรยาบรรณสื่อกับการนำเสนอขาวการฆาตัวตาย โดยรวมกับกรมสุขภาพจิตเพื่อหาแนวทางการดำเนิน
๕๐ รู จั ก เข า ใจ และจดจำ
ทางสั ง คมเพื่ อ ขั บ
งานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง สุขใจ..ไมคิดสั้น
บทบาทภารกิจของ สช. ไดเปน
เคลื่ อ นงานตาม
อยางดี
พ.ร.บ.สุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. องคกรภาคีเครือขายหลักดาน
สื่ออยางนอยรอยละ ๓๐ เขา
มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

โครงการ

๗. แผนงานการสื่อสารทางสังคม
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๓. การพัฒนาศูนยขาวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เริ่มดำเนินการในรูปของคลังของขอมูล ขาวสาร เสียง และวิดีโอ และกำลังขยายชองทางในการรับขอมูลขาวสารจากภาคี
สื่อทองถิ่น โดยใหสื่อชุมชนทองถิ่นใชพื้นที่ทำรายการประจำ
จัดทำหนาเพจ Idea Box เพื่อเปดพื้นที่แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้น เครือขาย
สามารถนำไปตอยอดจากพื้นที่สูพื้นที่ไดอีกดวย

๒. การพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติเพื่อรองรับการสนับสนุนการดำเนินงานของสื่อชุมชนและสื่อทองถิ่น
๒.๑ มีการปรับปรุงรูปแบบ หนาเว็บไซตของสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ เพื่อความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ของผูใชบริการ
๒.๒ รวมถายทอดสดและบันทึกเทปกิจกรรมตางๆ ของ สช. และเครือขาย โดยประชาสัมพันธผาน SMS และSocial
Network อยางตอเนื่อง มีสื่อชุมชนรับสัญญาณการถายทอดเสียงอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติมีสื่อชุมชนรับสัญญาณ ๑๘๗ สถานี รวมถายทอดสด เรื่องชี้แจงการปรับวิธีคำนวณการจายเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
แกบุคลากร พรอมเขาสูการใชรูปแบบ P๔P กับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผูเขารวมรับชม และรับฟง
การถายทอดสด จำนวน ๑๔,๓๒๗ เพจวิว
ถ า ยทอดสด เรื่ อ ง Health Service Plan ให แ ก ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยมี ผู เ ข า ร ว มรั บ ชม และรั บ ฟ ง การ
ถายทอดสดกวา ๔,๐๐๐ เพจวิว

๗.๒ โครงการพัฒนา ๑. สื่อทองถิ่น/สื่อชุมชน รอยละ ๑. พัฒนาศักยภาพสื่อชุมชน/ทองถิ่น
๑.๑ มีนักขาวสุขภาวะ ซึ่งเปนสื่อชุมชน สื่อทองถิ่น เขารวมจัดรายการกับสถานีโทรทัศนและสุขภาพแหงชาติ จำนวน
๕๐ ที่ผานกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพการสือ่ สาร
๑๗ ทาน (จังหวัด) มีการจัดรายการรายงานขาวสุขภาวะ โดยผูจัดรายการติดตามกระบวนการสมัชชาจังหวัดเพื่อ
ศั
ก
ยภาพแล
ว
สามารถสื
่
อ
สาร
ทางสังคมของภาคี
เปนขอมูลแกภาคีและพื้นที่ที่สนใจ นำไปตอยอดกระบวนการได ยกตัวอยางเชน รายงานขาวสุขภาวะจังหวัด
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เครือขาย
ขอนแก
น วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กลาวถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมได
๑.๒ มีการติดตอประสานงานใหผูแทนสื่อชุมชนสื่อทองถิ่นเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๐
๒. องค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยในกลุ ม
สถานีและใหสื่อชุมชนรวมทำงานกับสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ บันทึกวิดีโอ ตัดตอ และเขียนบทโดย
เป า หมายร ว มใช ป ระโยชน
มี Health Station เปนพี่เลี้ยง และมีการประสานงานในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อเตรียมการถายทอดสดในสมัชชา
สถานี โ ทรทั ศ น สุ ข ภาพแห ง
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย
ชาติ อยางนอยรอยละ ๓๐
๑.๓ คณะทำงานพัฒนาสื่อชุมชนฯ มอบหมายใหเครือขายสื่อภาคเหนือตอนลางเปนแกนหลักในการถายทอดสดงาน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีสื่อชุมชนตางๆ ทั้ง ๔ ภาคเขารวมดำเนินงาน จำนวน ๓๐ คน และในการถายทอดสด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดประสานเครือขายภาคเหนือตอนลางเปนแกนในการถายทอดสดเชนกัน

โครงการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕. สนับสนุนสมัชชาสุขภาพทางอากาศ
- พัฒนาแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศแลวเสร็จ และจะทดลองปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน ภาคใต ขณะนี้
ไดลงพื้นที่ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพรอมในการดำเนินการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ โดย
พื้นที่จะเตรียมขอมูล ทุน ที่มีอยู ทั้งแกนในการดำเนินการ พื้นที่ที่สนใจ เครือขายสื่อมวลชนในพื้นที่ สช. (สกส.
และ Health Station) สนับสนุนการดำเนินการ เชน การเตรียมความพรอมดานเทคนิค และดานอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
- ผลิตหนังสือถอดบทเรียนการถายทอดสดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยเครือขายวิทยุชุมชนตั้งแตสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ ๑-๕ อยูระหวางการประสานการผลิตหนังสือ

๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อชุมชนทองถิ่น สื่อทองถิ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ
๔.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจบทบาทสื่อชุมชนทองถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๓ ครั้ง
ภาคใต ภาคอีสาน และภาคกลาง

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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๘.๑ โครงการพัฒนา ๑. ร ว มกั บ องค ก ารอนามั ย โลก ๑. การขับเคลื่อนเรื่อง HiAPs และเรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
เปาหมาย : -รวมจัดทำยุทธศาสตร HiAPs ระดับภูมิภาค
ความร ว มมื อ เพื่ อ
ใต พั ฒ นายุ ท ธศาสตร HiAPs
ผลงาน : (ราง) กรอบการพัฒนายุทธศาสตร HiAPs ระดับภูมิภาค รวมกับองคการอนามัยโลก
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ในระดั
บ
ภู
ม
ภ
ิ
าค
๑.๑.
จัดทำกรอบการพัฒนายุทธศาสตร HiAPs ระดับภูมิภาค รวมกับองคการอนามัยโลก
ขับเคลื่อนนโยบาย
องคการอนามัยโลกรวมกับ สช. ดำเนินการ
ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ ๒. เกิด Think-Tank เรื่องความ
เปนธรรมทางสุขภาพระหวาง
- พัฒนา (ราง) กรอบการพัฒนายุทธศาสตร HiAPs ระดับภูมิภาค ผานกระบวนการประชุมในงานสมัชชาสุขภาพ
สุขภาพ
ไทย-ออสเตรเลีย
แหงชาติ ครั้งที่ ๕ (ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีคิด เครื่องมือ กลไก และกระบวนการ กับ
๓. เกิ ด องค ค วามรู เ รื่ อ งสมั ช ชา
ประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นประเทศ
- จัดการประชุม Regional Consultative Meeting ที่ประเทศศรีลังกา เพื่อสรุป (ราง) กรอบการพัฒนาฯ โดย
ต า งๆ และเปรี ย บเที ย บกั บ
สช. (นายแพทยอุกฤษฎ มิลินทางกูร และนายแพทยณนุต มธุรพจน) เขารวมและนำเสนอผลงานของ สช. ให
ประเทศไทย
เปนขอมูลสำหรับการประชุม
๔. การเป น เจ า ภาพร ว มจั ด การ
- ป จ จุ บั น (ร า ง) กรอบการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร HiAPs ระดั บ ภู มิ ภ าค เป น ข อ มู ล หนึ่ ง ในการจั ด ทำ HiAP :
ประชุมนานาชาติ IUHPE
Framework for Country Action ขององคการอนามัยโลก
๑.๒ พัฒนา Think-Tank เรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพระหวางไทย-ออสเตรเลีย
เปาหมาย : เกิด Think-Tank เรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพระหวางไทย-ออสเตรเลีย
ผลงาน : Think-Tank ระหวางไทย-ออสเตรเลียเรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพเกิดขึ้นโดยทำงานแบบเครือขาย
ประเทศไทย (สช. รวมกับ IHPP สสส. มหิดล) และออสเตรเลียประกอบดวย Australian National University,
FlindersUniversity, VIC Health และกระทรวงสุขภาพของรัฐบาลออสเตรเลียใต ไดมีการประสานความรวมมือ และ
จัดเวทีการประชุมรวมกัน เพื่อพัฒนากรอบการทำงานของ Think -Tank ระหวาง ๒ ประเทศขึ้นมา และจัดทำ Policy
Brief หัวขอนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาความเปนธรรมทางสุขภาพขึ้น
๒. การศึกษาวิจัยรวมเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติระหวาง ๓ ประเทศ คือ ไทย บราซิล และยูกันดา
เปาหมาย : เกิดองคความรูเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเทศตางๆ และเปรียบเทียบกับประเทศไทย/ผลงาน
วิชาการ ๔ เรื่อง
ผลงาน : ผลการศึกษาวิจัยกำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน แตขอขยายถึงธันวาคม
๑) จัดทำขอตกลงกับสถาบันประชากรและสังคม ม.มหิดล ในฐานะหนวยบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยรวมเรื่อง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติระหวาง ๓ ประเทศเปนที่เรียบรอยแลว
๒) จัดประชุมนักวิจัยจาก ๓ ประเทศดังกลาว เพื่อนำเสนอความกาวหนาในการศึกษาวิจัยเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในแตละประเทศ พรอมรับฟงขอเสนอแนะจากทีป่ รึกษาชาวไทย ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ สวนสามพราน
นครปฐม
๓) จัดประชุม Writing Workshop ใหผูเขียน ระหวางวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และการประชุมที่ปรึกษา เพื่อ

โครงการ

๘. แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ
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๘.๒ โครงการพัฒนา ๑. บุคลากรของ สช. และเครือขาย
ศักยภาพบุคลากร
ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของ สช. และ
ผานการเขารวมประชุม หรือ
เ ค รื อ ข า ย ใ ห มี
อบรมดานการพัฒนานโยบาย
บ ท บ า ท ใ น เ ว ที
สาธารณะ อยางนอย ๑๐ คน
ระหวางประเทศ
๒. ผลงานวิ ช าการที่ จั ด ทำโดย
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ช . แ ล ะ
เครือขาย จำนวน ๖ เรื่อง

โครงการ

๑.๑ การพัฒนาศักยภาพผานการทำงานวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ IUHPE
เปาหมาย
- สนับสนุนผูเขารวมในการประชุมระหวางประเทศ ๑๐ คน
- ไดผลงานวิชาการ ๔ เรื่อง
ผลงาน:
- สนับสนุนผูเขารวมในการประชุมระหวางประเทศ ๑๓ คน
เจาหนาที่ และเครือขาย สช. รวม ๔ คน ไดรับการตอบรับใหนำเสนอผลงานวิชาการในงาน IUHPE ไดแก
นางสาวนิลวรรณ ทุนคุมทอง
นางสาวกฤติยา ศศิภูมินทรฤทธิ์
นายแพทยแสงชัย พงษพิศพิทักษ
ดร.สมนึก จงมีวศิน

ใหขอคิดเห็นตอรางสุดทายของผลการศึกษาวิจัย ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประเทศอิตาลี
๓. การสื่อสารกับภาคีเครือขายสุขภาพระหวางประเทศ
จัดทำ E-newsletter อยางตอเนื่องเปนประจำทุกเดือน เพื่อใหขอมูลขาวสารการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพของประเทศไทยใหกับภาคีเครือขายระหวางประเทศของ สช. โดยไดจัดสง E-newsletter ใหกับภาคีเครือขายทั้ง
ในและตางประเทศจำนวน ๕๓๐ รายชื่อ
๔. การริเริ่มเชื่อมโยงและพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศ
๔.๑ กระทรวงสุขภาพ ประเทศภูฏาน
จัดบรรยายเรื่องเนื้อหาและกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ใหกับเจาหนาที่ดานกฎหมาย กระทรวง
สุขภาพ ประเทศภูฏาน จำนวน ๒ คน ไดแก Mrs. Tshering Cholden Ms. Deepika Adhikari เนื่องจากตองการ
จัดทำกฎหมายดานสุขภาพขึ้นเปนครั้งแรก โดยศึกษาประสบการณจากประเทศไทย สิงคโปร และอินเดีย ซึ่งนับวา
เปนการริเริ่มการดำเนินงานเชื่อมโยงพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศของ สช.
๕. การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ/ จำนวน ๔ ครั้ง ทุก ๓ เดือน
เพื่อวางรากฐานงานตางประเทศใน สช. ไดมีการตั้งคณะทำงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ โดยมี นายแพทย
อำพล จินดาวัฒนะ เปนประธาน และ นายแพทยประจักษวิช เล็บนาค เปนรองประธาน เพื่อทบทวนการทำงาน
ตางประเทศที่ผานมา และวางทิศทางการดำเนินงานตอไป คณะทำงานชุดนี้ไดมีประชุมไปแลว ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม
และกรกฎาคม แทนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
๖. การเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการ IUHPE
เปาหมาย : การเปนเจาภาพรวมจัดการประชุมนานาชาติ IUHPE
ผลงาน : การเปนเจาภาพรวมจัดการประชุมนานาชาติ IUHPE
สช. ในฐานะองคกรรวมจัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมให สสส. เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และสนับสนุนใหเจาหนาที่ และเครือขาย สช. สงงานวิชาการเสนอในงาน IUHPE จำนวน ๔ เรื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมใน
งาน ไดแก การออกบูธ การจัดวงเสวนากลุมยอยในบูธ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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งานตางประเทศไดเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่และเครือขาย สช. ๒ เรื่องคือ
จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาบทคัดยอ เพื่อเสนอในการประชุมนานาชาติ IUHPE ๒๐๑๓ ในเดือนพฤศจิกายน ใหกับ
เจาหนาทีแ่ ละเครือขาย สช. ทีส่ นใจ โดยมีนกั วิชาการจากมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ เปนกระบวนการ ผูเ ขาประชุมจำนวน ๑๐ คน
จัดอบรมเรื่อง ทักษะการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษ รวมกับฝายบุคลากร ในเดือนกรกฎาคม (อยูระหวางการวางแผน
และประสาน)
๑.๒ การเขารวมประชุมระหวางประเทศ CARC
เครือขาย สช. ๑ คน ไดแก นายแพทยชาตรี เจริญศิริ เปนวิทยากร นำเสนอเรือ่ ง Living Will Living Will: A Tool to
Assist in Communicating about Death and Dying ในนาม นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ ที่การประชุม 6th
Central Asia Regional Congress (CARC) of the Medical Women’s International Association (MWIA)
ระหวางวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม
งานสัมมนาเรื่อง HIA ที่ประเทศญี่ปุน ผูบริหาร สช. รวม ๒ คน เขารวมสัมมนา Empowering Communities
and Building Social Consensus: International Seminar on HIA ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น ระหว า งวั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไดแก
นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ
นางสาวสมพร เพ็งค่ำ (วิทยากร)
IAIA
เจาหนาที่ และเครือขาย สช. รวม ๒ คน นำเสนอผลงานวิชาการในงาน IAIA ที่ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่
๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดแก
ดร.วิพุธ พูลเจริญ (ประธาน HIA Commission)
นางสาวเขมวไล ธีรสุวรรณจักร (Oral Presenter)
8GCHP
ผูบริหาร และเครือขาย สช. รวม ๓ คน เขารวมการประชุม 8th Global Conference on Health Promotion
โลก ที่ประเทศฟนแลนด ระหวางวันที่ ๑๐–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดแก
นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ (รองประธาน คจสช.)
การประชุมนี้จัดโดยองคการอนามัย วาดวยเรื่อง HiAP ผลงานเขียนเรื่องสมัชชาสุขภาพแหงชาติของเจาหนาที่ สช.
ไดรับการเผยแพรในเว็บไซตของการประชุมดังกลาว
๒. การเขาอบรมพัฒนาศักยภาพที่จัดโดยองคกรระหวางประเทศ
เปาหมาย จำนวน ๒ คน
สนับสนุนเจาหนาที่ สช. ๒ คน ไดแก นายจารึก ไชยรักษ และ นางสาวปรางทิพย เนตรนอย ใหไดรับการคัดเลือกจาก
Asian Health Institute เขารับการอบรมเรื่อง Community Health and Development Leadership ประเทศ
ญี่ปุน เปนระยะเวลา ๕ สัปดาห ระหวางวันที่ ๘ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
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๑. โครงการสนั บ - ๑. คสช. และ คบ. ทำหน า ที่ ไ ด ๑. บริ ห ารจั ด การการประชุ ม คสช. และ คบ. เพื่ อ ให มี ก ารดำเนิ น งานตามหน า ที่ แ ละอำนาจที่ ก ำหนดไว ใ น
ส นุ น ก า ร ด ำ เ นิ น
ครบทุกมาตราตามหนาที่และ
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
งานของ คสช. และ
อำนาจที่กำหนดไวใน พ.ร.บ.
• บริหารจัดการการประชุม คสช. จำนวน ๔ ครั้ง
• ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
คบ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
:
ให
ความเห็นและขอเสนอตอบทบาทของ คสช. ในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒. คสช. และ คบ. มี ค วามพึ ง
๒๕๕๐ โดยมอบหมายให สช. ดำเนินการเพื่อเสนอ คสช. พิจารณาตอไป ดังนี้
พอใจในระบบการสนั บ สนุ น
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหไดโจทยอันเปนประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับใชเปนประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงาน
การดำเนินงานของสำนักงาน
นโยบายสาธารณะเพื
อ่ สุขภาพของ คสช. และแนวทางการขับเคลื่อน
รอยละ ๘๐
: สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การคนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
: พัฒนาแนวทางการพัฒนากลไกการทำงานเชิงยุทธศาสตรของ คสช. เพื่อใหสามารถจัดทำและเสนอนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพที่ทุกฝายยอมรับ
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
: เสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๔ การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ตอ
ครม. และ ครม. มีมติรับทราบฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับมติ คสช. ดังกลาวไป
พิจารณาตามอำนาจหนาที่ภายใตกฎหมาย ระเบียบและมติ ครม.ที่เกี่ยวของ และใหรับความเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาตอไปดวย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
: รับทราบความกาวหนาในการพัฒนาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับ
ชาติในประเด็นระบบสุขภาพชุมชน พรอมเห็นชอบหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วา
ดวยระบบสุขภาวะชุมชนตามเสนอ ซึ่งไดพัฒนาเปนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ คจสช. มีมติเห็นชอบใหบรรจุ
เปนระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
: ` รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และ
เพื่อใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมจึงมีมติใหเชิญหนวยงานและคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติดังกลาวรวมกัน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ
สุรัสวดี) ประธาน คสช. เปนประธานการประชุม ซึ่ง(ราง) แผนการขับเคลื่อนมติฯ ไดผานความเห็นชอบจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ที่มี รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน คสช. เปนประธานการประชุมแลว
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรง
ไฟฟาชีวมวลที่ปรับปรุงแลว และ (ราง) แผนการขับเคลื่อนมติฯ ตามเสนอ พรอมทั้งเห็นชอบใหเสนอตอ ครม. เพื่อ
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พิจารณาเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไป
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
: เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมอบใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตของกรรมการไปพิจารณา และใหเสนอมติพรอมขอ
สังเกตของกรรมการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนิน
การตามมติที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งอยูระหวางการเสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธาน คสช.
ลงนามเสนอเรื่องตอ ครม.
๒) บริหารจัดการการประชุม คบ. จำนวน ๔ ครั้ง
• ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
: รับทราบการจายเงินคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำป ๒๕๕๕
: รับทราบความกาวหนาในระหวางการดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ป ๒๕๕๔ (ประเมินภายนอก)
ที่ดำเนินการโดยคณะวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
: เห็นชอบหลักการกรอบแนวคิดในการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๕
(ประเมินภายนอก) ตามที่คณะผูประเมินจากคณะสาธารณสุขศาสตร ม.บูรพา เสนอ โดยใหคณะผูประเมินรับความเห็น
และขอเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป และเห็นชอบใหปรับวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพิ่ม
ขึ้นไดในวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)
: เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานประเมินทั้งการประเมินภายนอกและประเมินภายใน ป ๒๕๕๖ ของ สช.
โดยมอบหมายให นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช, รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เปนผูแทน
คบ. ในคณะกรรมการประเมินภายนอก ทั้งนี้ มอบใหฝายเลขานุการรับความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการไป
พิจารณาดำเนินการตอไป
: เห็นชอบขอหารือ เรื่อง การพัฒนากลไกยุทธศาสตรการทำงานของ คสช. ในขอเสนอทางเลือกที่ ๒ โดยมอบหมายให
ฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
: รับทราบความกาวหนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖ โดยใหนำ
ความเห็นและขอเสนอของกรรมการไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ
: รับทราบความคืบหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๔ (ประเมิน
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ภายนอก) และใหผูประเมินรับขอคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการดวย
: เห็นชอบตอแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ โดยใหนำความเห็นและขอเสนอของกรรมการไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการ
• ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
: รับทราบสถานการณการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
: รับทราบคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
และวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
: รับทราบผลการดำเนินงานรายแผนงานและการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ สช.
ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
: รับทราบความคืบหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๔ (ประเมิน
ภายนอก) โดยมอบหมายให สช. นำความเห็นของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
: รับทราบความคืบหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๕ (ประเมิน
ภายนอก) และใหผูประเมินรับขอคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการดวย
: เห็นชอบการปรับแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (กลางป) ตามเสนอ
: เห็นชอบใหแตงตั้ง นายแพทยประจักษวิช เล็บนาค ผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนรองเลขาธิการเพิ่มเติม และการจัดลำดับให
รองเลขาธิการเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ดังนี้ (๑) นายแพทยอุกฤษฎ มิลินทางกูร (๒) นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
(๓) นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา (๔) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา และ (๕) นายแพทยประจักษวิช เล็บนาค
• ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: รับทราบความคืบหนาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๔ (ประเมิน
ภายนอก) โดยใหคณะผูวิจัยฯ และ สช. รับขอเสนอแนะและความเห็นของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
: เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๕ (ประเมิน
ภายนอก) และให สช. รับความเห็นและขอเสนอของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
: รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมอบหมายให สช. ไปปรับปรุงแกไขตามที่ผูตรวจสอบภายในไดตั้งขอสังเกตและแนะนำ และนำกลับมารายงานความ
กาวหนาฯ ใหคณะกรรมการไดทราบในการประชุมครั้งตอไป
: เห็นชอบใหฝายเลขานุการจัดหาบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการประเมินฯ และดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
ตามกำหนด และจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประกอบดวย
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นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
ผูแทน คสช.
ประธานอนุกรรมการ
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
ผูแทน คบ.
อนุกรรมการ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผูแทน คบ.
อนุกรรมการ
นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผูชวยเลขานุการ เลขานุการ
โดยใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ และเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ
ใหรายงานตอ คบ. เพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ กำหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖
• ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: รับทราบการขอลาออกจากการดำรงตำแหนงเลขาธิการ คสช. ของ นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ เปนตนไป
: เห็นชอบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ และมอบหมายใหฝายเลขานุการนำขอเสนอ
แนะของ สตง. ไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานตอไป
• ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
: รับทราบรายงานประจำป ๒๕๕๕ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยมอบใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตอไป
: รับทราบสรุปผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณของโครงการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
: รับทราบความคืบหนาคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗
: รับทราบเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอใหพิจารณาทบทวนการลาออก และเห็นควรให
เลขาธิการพิจารณาทบทวนตามเสนอ
: เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ
๒๕๕๔ และใหนำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ แนบทายรายงานการประเมินผลฯ ฉบับ
สมบูรณ
: เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประเมินภายนอก) ที่มีองคประกอบ หนาที่และอำนาจ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอขางตน
: เห็นชอบกำหนดนโยบาย คบ. วาดวยการงบประมาณตามความเห็นของคณะกรรมการ และเห็นชอบในหลักการให
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติออกประกาศ วาดวยการงบประมาณ พ.ศ. .... โดยใหฝายเลขานุการรับขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงใหมีความครอบคลุมสอดคลองกับนโยบายของ คบ.
: เห็นชอบให คบ. ทำหนาที่กำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการฯ ใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตาม
เสนอ และเห็นชอบให สช. บริหารจัดการโครงการฯ ภายใตประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม
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: เห็นชอบโครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และ
ใหจัดตั้งสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) ภายใตสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เพื่อทำหนาที่บริหารจัดการโครงการฯ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
: เห็นชอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
พ.ศ. .... ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
: เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระดับ
ดี (เกือบดีมาก) ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินฯ เสนอ
: เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
เลขาธิการเสนอ และอนุมัติใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับการปฏิบัติงานแก รองเลขาธิการ คสช. ประจำป ๒๕๕๖
ไมเกิน ๑.๘ ของเงินเดือนรวมของรองเลขาธิการ ๔ คน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒. บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ คสช. และ คบ. เพื่อรวมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและยุทธศาสตรใน
การผลักดันนโยบายสาธารณะ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การคนหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การเดนส ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
: มีผลการจัดประชุมโดยสรุป ดังนี้
จัดทำและเสนอขอมูล สถานการณดานสุขภาพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๑. รายงานภาวะสังคมไทย ป ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓
นำเสนอโดย นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒. ตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๕
นำเสนอโดย นายแพทยพินิจ ฟาอำนวยผล ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
๓. ประเด็นสุขภาพสำคัญจากรายงานสุขภาพคนไทย
นำเสนอโดย รองศาสตราจารย ดร.ชาย โพธิสิตา ผูแทนคณะจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
๔. ประเด็นสุขภาพที่สำคัญในมุมมองกระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอโดย นายแพทยสุวัฒน กิตติดิลกกุล ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
๕. ประเด็นสุขภาพที่สำคัญจากการเขารวมประชาคมอาเซียน และโลกไรพรมแดน
นำเสนอโดย นายแพทยภูษิต ประคองสาย ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
- ประเด็ น สุ ข ภาพที่ ส ำคั ญ จากการประมวลคำกล า วในการเป ด การประชุ ม ฯ ของรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน คสช.
๑. ในทัศนะของรัฐบาลเห็นวา สิ่งสำคัญที่สุดของชาติ คือ ประชาชน
๒. ควรใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่อง สุขภาพของประชาชน โดยความหมายของคำวา สุขภาพ สอดคลองกับนิยาม
ตามความหมายในการขับเคลื่อนงานของ สช. และ สธ. ที่มีความหมายในเชิงกวาง
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๓. ควรใหความสำคัญกับผูสูงอายุดวย ในสังคมไทยในปจจุบันเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ที่นำไปสูภาวการณพึ่งพิงทาง
สังคมสูง หากมีการจัดการที่ดี ผูสูงอายุจะกลายเปนพลังสำคัญอยางยิ่ง
๔. ควรใหความสำคัญกับการปองกันโรค กอนการเกิดโรคหรือการระบาดของโรคที่พึ่งพิงตนเองได
๕. ควรใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖. ใหความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน และสามารถดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนที่ได
รับใหมาก
- ไดประเด็นสุขภาพที่สำคัญจากการประมวลและสังเคราะหขอมูล สถานการณดานสุขภาพ ความเห็นของประธาน
คสช.และผูเขารวมการประชุม จำนวน ๑๘ ประเด็น ซึ่งไดมีการจัดลำดับความสำคัญ โดยเรียงลำดับดังนี้
๑. อาหารกับสุขภาพ
๒. สุขภาวะผูสูงอายุ
๓. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๔. ระบบสุขภาพชุมชน
๕. บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสุขภาพ
๖. ผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาประเทศ
๗. ปญหาของระบบบริการสุขภาพ
๘. ความเปนธรรม ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ
๙. สุขภาพจิต
๑๐. การจัดการภัยพิบัติกับสุขภาวะ
๑๑. อุบัติเหตุ
๑๒. โลกาภิวัตนกับผลกระทบตอสุขภาพ
๑๓. สุขภาพกับแรงงานขามชาติ
๑๔. โรคไมติดตอ
๑๕. ปญหาเกี่ยวกับกำลังคนดานสุขภาพ
๑๖. อนามัยเจริญพันธุ
๑๗. สุขภาพผูพิการ
๑๘. ความรุนแรงกับสุขภาพ
- ระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพที่สำคัญใน ๔ ลำดับแรก ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) วิเคราะหสถานการณ
ในดานโอกาสและปญหาอุปสรรคที่พึงระวังในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ และ (๒) แนวทางในการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพที่สำคัญ
: คสช. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
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ความกาวหนา
• ประเด็นระบบสุขภาพชุมชน
- รับทราบความกาวหนาในการพัฒนาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระดับชาติ ในประเด็นระบบสุขภาพชุมชน พรอมเห็นชอบหลักการและแนวทางในการจัดทำ แผนยุทธศาสตรรวม
แหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชนตามเสนอ โดยมอบหมายให สช. รับขอคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณา และ
รายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตอ คสช. ตอไป
- ไดรับการพิจารณาจาก คจสช. ใหระบุเปนระเบียบวาระ NHA’ ๕๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวย
ระบบสุขภาวะชุมชน โดยมอบหมายให นายแพทยพลเดช ปนประทีป และคณะ เปนผูดำเนินการ
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรรวมวาดวยชุมชนเขมแข็งชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑
สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
• ประเด็นอาหารกับสุขภาพ
- ไดเชิญผูแทนจากคณะกรรมการอาหารแหงชาติ (ดร.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนัก อย.) และผูแทนจากแผนงาน
สนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร สสส. (นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผูอำนวยการมูลนิธิชีววิถี) มาชี้แจง
แผนและผลการดำเนินงานใน Pre คสช. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
สสช.ไดจัดประชุมภาคีเครือขายเพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นอาหารในทุกมติของ NHA เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๖
๓. บริหารจัดการการลงพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของ คสช. และ คบ.
บริหารจัดการการลงพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จังหวัดพิจิตรและ
พิษณุโลก
๓.๑ เสนอ คสช. รับทราบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓.๒ ลงพื้นที่เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหความเห็นตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใน
ระดับพื้นที่และเฉพาะประเด็น
๔. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษของ คสช. และ คบ. /ใชงบประมาณของสำนักที่รับผิดชอบหลัก
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในเรื่อง/ประเด็นตางๆ (Pre-คสช.)
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ กอนการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ใน ๒ เรื่อง
- การเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
- ประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เรื่อง ระบบสุขภาพชุมชน
• ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ กอนการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เรื่อง สุขภาวะผูสูงอายุ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๕. สรรหา คสช. ทดแทนตำแหนงที่วางลง นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตำบล
๕.๑ จัดประชุม คกก.สรรหา คสช.จำนวน ๓ ครั้ง
• ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
: พิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบในการพิจารณากำหนดวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลาในการเลือกกันเองของ
นายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คนเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ
: ทบทวนวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลาในการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คนเปนกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ใน ๒ รูปแบบ
: เห็นชอบในหลักการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑในการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คนเปนกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... โดยใหมีการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีทุกแหงในแตละจังหวัดใหไดผูแทน
ระดับจังหวัด ๑ คน และผูแทนระดับจังหวัดลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียใหไดผูแทน ๑ คนเปนกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง (ราง)
ประกาศฯ และสงใหคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
• ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
: เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลาการเลือกผูแทน
นายกเทศมนตรีเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติการการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติจาก
ผูแทนนายกเทศมนตรี ที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ
: เห็นชอบในหลักการการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนนายก
เทศมนตรีที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ
• ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ พรอมการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีที่เปน
ผูแทนระดับจังหวัด
: เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาบัตรลงคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณียของนายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คน เปน
กรรมการสุขภาพแหงชาติตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
: เห็นชอบหลักเกณฑวิธีการนับลงคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณียของนายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คน เปน
กรรมการสุขภาพแหงชาติตามเสนอ
: เห็นชอบซองสงบัตรลงคะแนนที่จะนับเปนคะแนนในการเลือกกันเองทางไปรษณียของนายกเทศมนตรีใหไดผูแทน ๑ คน
เปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๖๔ ซอง จากซองสงบัตรลงคะแนนที่สงภายในกำหนดเวลา จำนวนทั้งสิ้น ๖๓
ซอง รวมซองใสบัตรลงคะแนนที่เปนซองที่คณะกรรมการสรรหาฯจัดทำและซองอื่นๆ ซองสงบัตรลงคะแนนที่ไมมีการ
ประทับตราแตคณะกรรมการสรรหาฯ วินิจฉัยใหนับเปนคะแนน จำนวน ๑ ซอง
: ดำเนินการตรวจนับคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเอง

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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ความกาวหนา
: ไดประสานขอความรวมมือกับปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
: ไดแจงกระบวนการสรรหาใหนายก อบต. จำนวน ๕.๔๙๘ แหง ในวัน ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ / ๑ ครั้ง
จัดจางบริษัท Win Together จำกัด เปนผูประเมินภายนอก ปละ ๑ รอบ (ระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖) ผลการประเมินเสนอตอ คบ. เสร็จเรียบรอยแลว
๗. การประเมินความพึงพอใจของ คสช. และ คบ.ตอระบบการสนับสนุนการดำเนินงาน/ ๑ ครั้ง
เปาหมาย : คสช. และ คบ.มีความพึงพอใจในระบบการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรอยละ ๘๐
ดำเนินการโดย คณาจารยจากคณะสาธารณสุขศาสตร ม.บูรพา ผลการประเมินพบวา คสช. และ คบ.มีความพึงพอใจ
(ระดับมาก) ในการสนับสนุนการดำเนินงาน รอยละ ๙๑.๗ (เปาหมายรอยละ ๘๐)

: รับรองผลการเลือกกันเองทางไปรษณียข องนายกเทศมนตรีใหไดผแู ทน ๑ คนเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติวา นายสมนึก
ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เปนผูที่ไดรับการเลือกกันเองเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ จากผูแทน
นายกเทศมนตรี และมอบหมายใหฝายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้
จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง รายชื่อผูแทนนายกเทศมนตรีที่ไดรับเลือกเปน
กรรมการ เสนอประธานกรรมการสรรหาฯ ลงนามและประกาศไว ณ สำนักงาน เว็บไซตสำนักงาน
จัดทำหนังสือแจงใหผูที่ไดรับการเลือกเปนกรรมการทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่การตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้น พรอมทั้ง
แจงใหผูแทนนายกเทศมนตรีของจังหวัดตางๆ ไดรับทราบดวย
: รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน คสช. ลงนามในประกาศ คสช. เรื่อง รายนามกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ตามมาตรา ๑๓(๖) และ (๗) แหงพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: รับทราบการทบทวนบทเรียนจากกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติจากผูแทนนายกเทศมนตรี เพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ราง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ
และระยะเวลาการเลือกผูแทนนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... ในระเบียบวาระ
ตอไป
: เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลาการเลือกผูแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบลเปนกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... ที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และมอบหมายใหฝายเลขานุการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย
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ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๒. โครงการพัฒนา ๑. ระบบมีคุณภาพและสนับสนุน ๑. จัดทำแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของสำนักงานฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ และเตรียมการประชุมทบทวนและปรับ
นโยบายยุทธศาสตร
การดำเนินงานตามภารกิจหลัก
แผนกลางป ในวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
และการประเมินผล ๒. มีขอ มูลปอนกลับเพือ่ พัฒนาการ
๒. จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๗
ทำงานอยางตอเนื่อง
ทบทวนเปาหมายการใหบริการ / ผลผลิต ตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ และจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ สงใหสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๒๙๕ ลานบาท
(ประกอบดวย ๑ ผลผลิต : นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน /๑ กิจกรรม : สงเสริมสนับสนุนการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ว นร ว ม) และได รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณขั้ น ผ า นการพิ จ ารณาของ
กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแลวจำนวน ๒๒๓.๑๐ ลานบาท เพื่อดำเนินงานใน ๙ แผนงาน ๒๒ โครงการ
๓. จัดทำรายงานประจำป ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานประจำป ฯ ของ สช. ตามคำสั่ง สช. ที่ ๓๔ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
และดำเนินการประชุมหารือ แนวทางการจัดทำรายงาน เคาโครงและเนื้อหารายงาน และแบบปก และจัดทำตนฉบับ
เนื้อหารายงานเสร็จเรียบรอยแลว (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖)
๔. จัดใหมีการพัฒนาระบบคุณภาพ ( การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน)
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยง และแลกเปลี่ยนกระบวนการประเมินความเสี่ยงและทดลองปฏิบัติ (งาน
จัดซื้อจัดจาง) วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ซึ่งไดมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน งานจัดซื้อจัดจาง โดย สอ. ไดนำผลการวิเคราะหไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อลดปจจัยเสี่ยง
ในการดำเนินงาน ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากร สช. ในดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความ
พรอมในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงป ๒๕๕๗ ตอไป โดยจะจัดประชุมในวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. พัฒนาระบบการประเมินและทำการประเมินภายใน
แตงตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลและควบคุมภายใน ประจำป ๒๕๕๖ ของ สช. ตามคำสั่ง สช. ที่ ๔๐ / ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒) จั ด ทำกรอบแนวทาง การติ ด ตามประเมิ น ผลและควบคุ ม ภายใน และจั ด ประชุ ม คณะทำงานฯ เพื่ อ พิ จ ารณา
แนวทางการติดตามประเมินผล ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓) จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดประเมินผล วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ซึ่งไดกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สช. และจัดประชุมหารือแผนการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผล
ภายใน และทำความเขาใจเครื่องมือฯ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
๔) จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินรอบที่ ๑ (ต.ค. ๕๕ – สิงหาคม ๕๖) นำเสนอผลการประเมินตอ คบ. ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๖ ตอไป ขณะนี้อยูระหวางการจัดทำรายงานการประเมินผลภายในฉบับสมบูรณ

โครงการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๖. จัดใหมีการประเมินภายนอก ประจำป ๒๕๕๕ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร ม.บูรพา จัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จ
เรียบรอยแลว นำเสนอตอ คสช. ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตอไป
ดำเนินการใหมีการประเมินภายนอก ประจำป ๒๕๕๖ โดย
- แตงตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลภายนอก มี นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช เปนประธาน คณะกรรมการ
ประกอบดวย รองศาสตราจารย วิลาวัณย เสนารัตน นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ เปนเลขานุการ
- จัดจางทีมประเมินผลภายนอกโดย ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล ขณะนี้อยู
ระหวางการดำเนินการทบทวนกรอบแนวคิดของการประเมินผล
๗. การจัดระบบงานและโครงสรางองคกร สช. ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ ในการจัดประชุมเพื่อทบทวนพันธกิจของ สช.
ซึ่งดำเนินการจัดประชุมอยางตอเนื่องในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ จนไดกรอบโครงสรางการบริหาร สช.
และพันธกิจหลักและระบบงาน เพื่อนำไปใชเปนกรอบในการจัดอัตรากำลังใหเหมาะสมตอไป

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๓ โครงการบริหาร ๑. ระบบบริหารจัดการไดรับการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด :
๑.๑ ระบบบริหารจัดการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงระบบงานบริหารจัดการ ๔ ระบบงาน ไดแก ระบบ
จัดการทั่วไป
พัฒนาอยางตอเนื่อง
งานพัสดุ งานขอตกลง งานการเงิน และงานสารบรรณ (รอยละ ๑๐๐)
๒. พนักงาน สช. มีความพึงพอใจ
๑.๒. พนักงาน สช. มีความพึงพอใจในระบบการบริหารจัดการของสำนักงานรอยละ ๖๖ (เปาหมายรอยละ ๘๐)
ในระบบการบริหารจัดการของ
๑. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สำนักงานรอยละ ๘๐
๑.๑. ทบทวนระบบงานใหสอดคลองกับโครงสรางใหม
๑) มีการจัดประชุมปรึกษาหารือระหวางสำนักอำนวยการและสำนักบริหาร สำนักตางๆเพื่อหาแนวทางในการ
ดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง ไดแก ระบบงานขอตกลง และระบบงานการเงิน (ยืมเงินและคืนเงิน) และ ครั้งที่ ๓
ระบบพัสดุ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๒) มีการจัดประชุมปรึกษาหารือและติดตามงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดของแผนงานบริหารจัดการจำนวน ๒ ครั้ง
และจะมีการจัดประชุมทุกๆ ๒ เดือน
๑.๒ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือระหวางสำนักอำนวยการและสำนักบริหาร สวนงานตางๆ เพื่อหาแนวทางในการ
ดำเนินงาน ระบบพัสดุ และทบทวนใหม จำนวน ๑ ครั้ง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๑.๓ ประชุมทบทวนขั้นตอนกระบวนการงานตางๆ ใหสอดคลองกับโครงสรางใหม ๗ ครั้ง ดังนี้
- รับมอบนโยบายการทบทวนขั้นตอนกระบวนการการยืมเงิน ขอตกลงและพัสดุ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
- ทบทวนขัน้ ตอนกระบวนการการยืมเงินและเดินทางไปปฏิบตั งิ าน กับสำนักบริหารแตละสำนัก จำนวน ๔ ครัง้ ดังนี้
๑) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ๒) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ๓) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ๔) วันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๖

โครงการ
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- ทบทวนขั้นตอนกระบวนการงานขอตกลง กับสำนักบริหารแตละสำนัก ๒ ครั้ง ๑) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๒) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๔ มีการประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้
- ขัน้ ตอนกระบวนการการจัดทำขอตกลง และ คำถาม-คำตอบเกีย่ วกับงานขอตกลง จำนวน ๑ ครัง้ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
- ขั้นตอนกระบวนการระบบพัสดุ และ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- ทบทวนขั้นตอนกระบวนการตางๆ จำนวน ๒ ครั้งดังนี้
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทบทวนขั้นตอนกระบวนการสนับสนุนดานการเงินและงบประมาณ และจัดลำดับ
ความสำคัญของระบบงานตางๆ ที่จะตองดำเนินการ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทบทวนขั้นตอนกระบวนการขอตกลง และทบทวนคำถาม-คำตอบของงานการเงิน
และงานขอตกลง
๑.๕ นำเสนอขั้นตอนกระบวนการสนับสนุนดานการเงินและงบประมาณ และขั้นตอนกระบวนการการจัดทำขอตกลง
เพื่อใหที่ประชุม ETM เห็นชอบจำนวน ๑ ครั้งในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ทบทวนขั้นตอนกระบวนการพัสดุ และปรับอัตราคาใชจายตางๆ และ นำเสนอขั้นตอนกระบวนการงานสารบรรณ
จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทบทวนขั้นตอนกระบวนการพัสดุเนื่องจากมีการปรับขั้นตอนกระบวนการให
สอดคลองกับประกาศของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ
ราคากลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีการปรับปรุงอัตราคาใชจายตางๆ ดังนี้
๒.๑ ปรับปรุงคาใชจายในหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายในการเดินทางทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตาม
ขอ ๖ ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจายเงินเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ ปรับปรุงคาใชจายในหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายในการจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา หรือดูงานใน
ราชอาณาจักรตามขอ ๘ ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ
แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นำเสนอขั้นตอนกระบวนการงานสารบรรณ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคูมือในการปฏิบัติงาน ๒ เรื่อง จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
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๑) วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จัดทำคูมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
๒) วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ จัดทำคูมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ การเก็บ
รักษา การจายเงินและการบัญชี
๒. สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกดานอื่นๆ ในการดำเนินงานของสำนักงาน
๒.๑ มีการจัดระบบและปรับปรุงระบบงานสารบัญใหเอื้อตอการดำเนินงาน และรวมกับ HR ในการพัฒนาทักษะดานการ
เขียนจดหมายราชการและระบบสารบัญ
๒.๒ มีการปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง ปรับเพิม่ อัตราคาตอบแทนการจัดประชุม ตาม
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินเพื่อบริหารจัดการของสำนักงาน ในสวนที่ ๓ ขอ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๓ รวมปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๔ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของระบบงานพัสดุ
๒.๕ มีการสรางแบบฟอรมในการจัดหาพัสดุประจำปเพื่อสงใหแตละสำนักกรอกขอมูล
๒.๖ มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางพัสดุประจำเดือน
๒.๗ มีการเบิกจายคาใชจายประจำเดือน
๒.๘ มีการจัดทำแผนพัสดุประจำป ๒๕๕๗
๒.๙ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ และจัดทำจดหมายเชิญ สตง. และผูตรวจสอบบัญชีเพื่อ
รวมตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑประจำป ๒๕๕๖
๒.๑๐ มีการจัดทำขอตกลงในป ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖ โครงการ แบงเปนดังนี้
- โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลา จำนวน ๑๖ โครงการ
- โครงการที่ขอขยายเวลา จำนวน ๕ โครงการ
- โครงการที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลา จำนวน ๒๙ โครงการ
- โครงการที่ปดแลว จำนวน ๖ โครงการ
๓. รณรงคลดการใชพลังงาน
๓.๑ จัดทำแผนการรณรงคลดการใชพลังงาน และมีการดำเนินการวมกับงานบุคลากรจัดอบรมเรื่องประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ๑ ครั้ง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๓.๒ มีการแตงตั้งคณะทำงานรณรงคลดการใชพลังงาน ประจำป ๒๕๕๖
๓.๓ อยูระหวางดำเนินการโครงการรณรงคลดการใชพลังงานรวมกับ สรวส. และ สรพ. เพื่อรณรงคการใชพลังงานของ
อาคารสุขภาพแหงชาติ
๓.๔ มีการจัดประชุมคณะทำงานรณรงคลดการใชพลังงานประจำป ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ครั้งเพื่อเคราะหสถานการณและ
ติดตามการทำงาน และไดนำผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อใหที่ประชุม SM เห็นชอบ จำนวน ๑ ครั้งใน
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วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และไดดำเนินการตามมติที่ประชุม SM ในการรณรงคลดการใชพลังงาน
๓.๕ มีการนัดประชุมหารือเรื่องการรณงคลดการใชพลังงานรวมกัน สวรส. และ สรพ. ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. ดำเนินการตรวจสอบภายใน
๔.๑ การตรวจสอบภายใน ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ กำหนดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสำนักงาน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบปละ ๑ ครั้ง ขณะนี้ไดจัดทำ
สัญญากับบริษัทนิลสุวรรณแลว
๔.๒ การควบคุมและติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามประกาศ สช. เรื่องหลักเกณฑแนวทางและวิธีปฏิบัติ การรับและ
เก็บรักษา การจายเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดจัดทำสัญญาจางกับบริษัทเพชรรุงเรืองการบัญชีและกฎหมาย
เพื่อดำเนินการควบคุมและติดตามการใชเงินของเงินสนับสนุนที่ สช. จายไป
๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำป ๒๕๕๕
๔.๔ บริษัทนิลสุวรรณไดดำเนินการตรวจสอบเอกการเงินประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖
๔.๕ ไดรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการใชจายเงินของเงินสนับสนุนที่ สช.จายไป ในป ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐
โครงการ และนำเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาและนำขอมูลไปพัฒนาการสนับสนุนโครงการตอไป
๕. ประเมินความพึงพอใจของพนักงานและภาคีเครือขาย เสร็จเรียบรอยแลว

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

๔. โครงการบริหาร ๑. งานบุ ค ลากรมี แ ผนพั ฒ นา ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : งานบุคลากรมีแผนพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและมีการดำเนินงานตาม
และพัฒนาบุคลากร
บุคลากร ในการพัฒนาสมรรถนะ แผน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ที่สำคัญและมีการดำเนินงาน ๑. บริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร
ตามแผน ไมนอยกวา รอยละ
๑) บริหารจัดการการเบิกจายเงินเดือนและสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
๘๐
๒) บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการใหพนักงานเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหเปน
ไปตามขอบังคับ
๓) เตรียมการศึกษาเรื่องการจางงานพนักงานโครงการ แทนการจางพนักงานชั่วคราว
๔) เตรียมการศึกษาสวัสดิการเรื่องการรับบริการสาธารณสุขของพนักงาน เพื่อเปนสวัสดิการที่สรางความพึงพอใจแก
พนักงาน และองคกรมีความสามารถในการจายได
๕) เตรียมการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน สช. เขาสูระบบ ๓๐ บาท Plus ของสปสช. ซึ่งระบบนี้
สปสช. ไดมีการลงนามความรวมมือกับองคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) เรียบรอยแลว และไดจัดทำหลักเกณฑ
....เสร็จเรียบรอยแลว
๖) จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน เพื่อศึกษา
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงานมีความเหมาะสมสามารถแขงขันได ไดจัดทำรายงานฯ เสร็จ
เรียบรอยแลวเพื่อนำไปใชปรับปรุงพัฒนาความเหมาะสมตอไป
๒. สนับสนุนบุคลากรในการทำ IDP ODP เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
๒.๑ งานดานการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โครงการ

๑๙๘
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โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรมีการจัดทำ IDP กันครบถวนเพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง (IDP) ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การประเมินสมรรถนะตามระบบสมรรถนะของบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ของตำแหนงงาน (Functional Competency) เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามที่องคกรคาดหวัง
- งานบุคลากรไดนำความตองการสวนใหญมาจัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประจำป (ODP)
- สนับสนุนการสงบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตาม IDP ของบุคลากร
- บุคลากรไดรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะสวนบุคคล IDP เชื่อมโยงการรายงานผลสำเร็จในการพัฒนาตามแผน
พัฒนาสมรรถนะสวนบุคคล กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- การจัดกิจกรรม Learning Session ในองคกรโดยเชิญผูมีความรูประสบการณมาแลกเปลี่ยนประสบการณความรู
เปนประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
- สงพนักงานเขารับการพัฒนาศักยภาพ ดวยการสงพนักงานเขารับอบรม/สัมมนาภายนอกมีวาระการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการประชุมกลุมผูบริหารและกลุมนักวิชาการ (Expert Team) เปนประจำทุกเดือน โดยกำหนด
ใหพนักงานที่เขารับการอบรมสัมมนาจากภายนอก หรือการมอบหมายใหพนักงานอาน คนควางาน
๔. การสนับสนุนการปรับโครงสรางและยุทธศาสตรการทำงาน
๑) จัดจางบริษัทวินทูเกเตอรมาทำการศึกษาพยากรณอัตรากำลังและคาตอบแทนในอนาคต ถึงภาระดานคาใชจายดาน
บุคลากรของ สช.
๒) มีการสรรหาคนเพื่อรองรับโครงสรางใหม
๓) ทำแผนพัฒนาสมรรถนะสวนบุคคลของพนักงานที่มีการเปลี่ยนตำแหนงงานใหม เพื่อรองรับการทำงานในหนาที่ใหม
๕. การพัฒนาระบบงานที่สำคัญและจำเปน
๑) มีการประชุมกรรมการบริหารบุคคล และมีการกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน โดยมีการจัด
ทำรางหลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนหลักการสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สช.
๒) มีการพัฒนาระบบปฐมนิเทศ เชน รองเลขาธิการ นักวิชาการเขาใหม ใหมีความรูความเขาใจในปรัชญา ยุทธศาสตร
ขององคกร
๓) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนำขอมูลจากปที่แลวมาพัฒนา โดยนำเขาคณะกรรมการบุคคลเพื่อให
ความเห็นรวม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔) รวมกับงานสื่อสารองคกรในการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธในองคกร
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรในการระดมสมองรวมเพื่อกำหนดวัฒนธรรมองคกรของ สช.

ผลการดำเนินงาน/เทียบกับเปาหมาย

รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
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รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก
ที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) แตงตั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพิ่มเติม
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๑ ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๒. นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๓. นางประนอม คำเที่ยง
๔. นายพิชัย ศรีใส
๕. นายมานิจ สุขสมจิตร
๖. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๒.๒ กรรมการ
๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒. รองศาสตราจารย ดรุณี รุจกรกานต
๓. นายเจษฎา มิ่งสมร
๔. นายศุภกิจ ศิริลักษณ
๕. นายสุรเดช เดชคุมวงศ
๖. รองศาสตราจารย สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
๘. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือผูแทน
๙. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผูแทน
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน
๑๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูแทน
๑๒. นายกสภาเภสัชกรรม หรือผูแทน
๑๓. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๑๔. เลขาธิการสภาหอการคาแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๑๕. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผูแทน
๑๖. ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือผูแทน
๑๗. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

๒๐๔
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๑๘. เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๑๙. เลขาธิการสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย
๒๐. ประธานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๒๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
๒๒. นางกัลยา เอี่ยวสกุล
๒๓. นายกาสัก เตะขันหมาก
๒๔. นายชวินทร ศิรินาค
๒๕. นายชาญวิทย วสันตธนารัตน
๒๖. นายธีรยุทธ สุคนธวิทย
๒๗. นายนันทศักดิ์ ธรรมานวัตร
๒๘. นายน้ำคาง มั่นศรีจันทร
๒๙. นางเบญจา รัตนมณี
๓๐. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๓๑. นายเปรม ชินวันทนานนท
๓๒. นางภารนี สวัสดิรักษ
๓๓. นางรัตนา สมบูรณวิทย
๓๔. นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
๓๕. นายสุรพงษ พรมเทา
๓๖. นายสุทัศน ตระกูลบางคลา
๓๗. นายสุเทพ นุชทรวง
๓๘. นางสาวสำรวย โยธาวิจิตร
๓๙. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๔๐. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๔๑. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ ที่ปรึกษา

๑. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๓.๒ กรรมการ
๑. นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. นางรัตนา สมบูรณวิทย
๓. นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ
๔. ประธานอนุกรรมาธิการสาธารณสุข
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๕. ผูจัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือผูแทน
๖. ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือผูแทน
๗. ประธานคณะทำงาน กกร. เพื่อประสานงาน
ภาคสังคม ภายใตคณะกรรมการรวมภาคเอกชน
๓ สถาบัน (กกร.) หรือผูแทน
๘. รองศาสตราจารย จิราพร ลิ้มปานานนท
๙. ผูชวยศาสตราจารย พงคเทพ สุธีรวุฒิ
๑๐. นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
๑๑. นางจรวยพร ศรีศศลักษณ
๑๒. นายจุมพล ไชยวงศกรรมการ
๑๓. นายชัยพร จันทรหอม
๑๔. นายดาวฤกษ สินธุวณิชย
๑๕. นางทิพยรัตน นพลดารมย
๑๖. นายศุภกิจ ศิริลักษณ
๑๗. นายสุรพงษ พรมเทา
๑๘. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๙. ผูอำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒๐๖
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รายการสื่อเผยแพร
รหัสและรายชื่อ

นส ๒๘๒ เอชไอเอ ชุมชนในสังคมไทย
นส ๒๘๓ อาหาร-ถานหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคาม-สนามชัยเขตฯ
นส ๒๘๔ เก็บเบี้ยใตถุนลาน
นส ๒๘๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒
นส ๒๘๖ เปลี่ยนตะวันออก
นส ๒๘๗ แนวทางการมีสวนรวมของกลุมเครือขายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
นส ๒๘๘ แมวัยรุน : ชีวิตเลือกได
นส ๒๘๙ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
นส ๒๙๐ สูจิบัตรการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
นส ๒๙๑ สูจิบัตร “รางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ”
นส ๒๙๒ ปาฐกถาพิเศษ สุนทรพจน สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
นส ๒๙๓ กาวยางทางเดินสูธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับแรก
นส ๒๙๔ เยี่ยมเพื่อน เยือนมิตร เลม ๑
นส ๒๙๕ เยี่ยมเพื่อน เยือนมิตร เลม ๒
นส ๒๙๖ บันทึกการสัมมนา การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนมาบตาพุด ครั้งที่ ๒
นส ๒๙๗ Revitalizing CHIA English
นส ๒๙๘ นักสูแหงคำเสือหลม บทเพลงจากหมูบาน เสียงจากทองถิ่น เพื่อปกปองชีวิตและชุมชน
นส ๒๙๙ แหลงอาหารบางปะกงชวงตนกับอุตสาหกรรมน้ำดิบ
นส ๓๐๐ แหลงอาหารบางปะกงชวงกลางกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการทาเรือ
นส ๓๐๑ แหลงอาหารบางปะกงชวงลางกับโรงงานอุตสาหกรรม
นส ๓๐๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
นส ๓๐๓ คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
นส ๓๐๔ รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๖
นส ๓๐๕ รวมมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
นส ๓๐๖ สมัชชาสุขภาพกับกองทุนสุขภาพตำบลฯ
นส ๓๐๗ กรณีศึกษา : บทเรียนการเคลื่อนไหวสมัชชาปฏิรูปพื้นที่ ปฏิรูปประเทศไทย
นส ๓๐๘ การขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนอำนาจเจริญสูเมืองธรรมเกษตร ครั้งที่ ๒
นส ๓๐๙ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพตำบลริมปง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
นส ๓๑๐ อนาคตหนองแหน เสนทางการฟนฟูอยางเปนรูปธรรม
นส ๓๑๑ อาวอุดม อันอุดม
นส ๓๑๒ เหมืองแรทองคำ : ทำรายไดหรือทำรายกัน?
นส ๓๑๓ การประชุมวิชาการ “๑ ทศวรรษ สมัชชาสุขภาพ”
นส ๓๑๔ เจาะแผนพัฒนาภาคใต
นส ๓๑๕ สูจิบัตร “นิทรรศการและเสวนาประเทศไทยเปอนพิษ”
นส ๓๑๖ เสนทางการพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ ในประเทศไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
นส ๓๑๗ บันทึกนักศึกษาสา’ สุข กับประสบการณใหมที่กัวลาบารา
นส ๓๑๘ เมฆปริศนา : ประวัติศาสตรบอกเลาถึงเหมืองแรในประเทศไทย
นส ๓๑๙ หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
นส ๓๒๐ รายงานประจำป ๒๕๕๕

•
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จดหมายขาว
จข ๐๙๒ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
จข ๐๙๓ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
จข ๐๙๔ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
จข ๐๙๕ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๖
จข ๐๙๖ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖
จข ๐๙๗ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
จข ๐๙๘ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖
จข ๐๙๙ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
จข ๑๐๐ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
จข ๑๐๑ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
จข ๑๐๒ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

วีดิทัศน
๑ เอกสารและวีดิทัศน “สุวรรณคูหา”
๒ คุณคาสมัชชาสุขภาพแหงชาติและรายงานความคืบหนา ๑๓ มติ
ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๕
๓ In Health Assembly Version 2012 ฉบับปรับปรุง
๔ สารคดีสั้นและสปอตวิทยุ
๕ เรื่อง “สวนรวมจาย : ทางเลือกหรือความเปนธรรม”
๖ ชุดรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๕ ภาพรวม
๗ คสช. จากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
๘ สรุปงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
๙ Animation แนะนำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
๑๐ ชุดรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๕ (๑ จังหวัด ๑ พื้นที่ ๑ กรณี)
๑๑ สารคดี “แมน้ำเหลื่อมล้ำ”
๑๒ “ยอนรอยปฏิรูป”
๑๓ สื่อนำเสนอ (Presentation) “เขาหินซอน”
๑๔ สุชน Animation ตอน ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
๑๕ แพ็คเกจวีดิทัศนชุดรางวัลสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖ แนะนำ ๗ ระเบียบวาระ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๐๘
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