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รายงานสานพลัง ๙
คณะบรรณาธิการ ผาณิต บุญมาก

อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

คณะผู้จัดทำ�

นิรชา อัศวธีรากุล
สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
สาวณนุต มธุรพจน์
กรกนก ตันตระกูล
สัณหกิจ รัตนกุล
วริฎฐา แก้วเกตุ
สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์

อนุศักดิ์ สุภาพร
ปนัดดา ขาวสะอาด
จารึก ไชยรักษ์
นันทพร เตชะประเสริฐสกุล
ธัญญาภรณ์ บุญแสน
นงลักษณ์ ยอดมงคล
ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
วิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง

ส่สารจากประธานกรรมการสุ
วนนำ�
ขภาพแห่งชาติ

รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สารจากประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายนามคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๗
๘
๑๒
๑๓
๑๕

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำ�เนินงานตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒
กลไกและงานสำ�คัญภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ทิศทางและแนวทางการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงสร้างการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๐
๒๑
๒๑
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)

๓๐
๔๒

ส่วิสัยวทันที
่ ๑ เกี่ยวกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ศน์

ส่ผลการดำ
วนที�เนิ่ น๒งานคณะกรรมการสุ
ผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการ
ขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ส่แผนงานธรรมนู
วนที่ ๓ญสุผลการดำ
�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ขภาพ

๕๐
๖๖
๑๒๒
๑๓๖
๑๔๖
๑๕๘
๑๗๐
๑๘๔
๑๙๒

แผนงานสมัชชาสุขภาพ
แผนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ
แผนงานการบริหารจัดการเครือข่าย
แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
แผนงานการสื่อสารทางสังคม
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงานบริหารจัดการ
โครงการพิเศษ
• โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น
โดยใช้เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
• โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
• โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๒๑๔
๒๓๘

รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้ง โดย คสช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายการสื่อเผยแพร่

๒๕๐
๒๕๕
๒๖๐

ส่รายงานของผู
วนที่ ๔้สอบบัภาคผนวก
ญชีและรายงานการเงิน

๒๐๖

ก้าว...สู่สังคม

ส่วนนำ�

สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สารจากประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายนามคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในระหว่างทีผ่ มได้มโี อกาสทำ�หน้าทีป่ ระธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่าง
ยิง่ ทีไ่ ด้เห็นความสำ�เร็จและการพัฒนาการทำ�งานในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
การดำ�เนินการเรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนการทำ�งานของ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งในรูปแบบสมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สิทธิ
และหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ เป็นต้น นับว่าเป็นก้าวเดินอย่างมีคณุ ภาพและมีจดุ หมายปลายทางทีช่ ดั เจน
คือการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยมีการทำ�นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนทางสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม
ผมขอแสดงความชืน่ ชมผลงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทเี่ กิดจากความ
ร่ ว มมื อ ของทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ คณะกรรมการบริ ห ารสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำ�ปีฉบับนี้จะสามารถถ่ายทอดข้อมูล ผลงาน
สร้างประกายความคิดที่มีประโยชน์และขยายการเรียนรู้ในด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
แนวใหม่ออกไปอย่างกว้างขวาง เพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมทำ�งานนโยบาย
สาธารณะกันมากขึ้น โดยมีเป้าหมายใหญ่คือสังคมสุขภาวะ หรือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๙
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รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๖ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
๑ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(ประธานกรรมการ)
สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
๒ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
นพ.ปิยะสกล สกลสตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๘ นพ.อำ�นาจ กุสลานันท์
(รองประธานกรรมการ)
กันยายน ๒๕๕๗ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนแพทยสภา

๑๔ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
ผูแ้ ทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย

๓ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๙ ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
ผู้แทนทันตแพทยสภา
และความมั่นคงของมนุษย์
สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๐ ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
๔ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้แทนสภาการพยาบาล

๑๗ นางศิริน ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มธุรกิจ

๕ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
๑๒ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้แทนสภากายภาพบำ�บัด
และสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์

๑๕ ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
๑๖ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผูท้ รงคุณวุฒิ กลุม่ การบริหาร เศรษฐศาสตร์
การต่างประเทศ

๑๘ นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มพัฒนาประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๒๐ พระครูอมรชัยคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มการพัฒนาสังคม
และชุมชนท้องถิ่น
๒๑ นายอิทธิพล คุณปลื้ม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ
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๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๒๒ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒๘ นายวิเชียร คุตตวัส
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๔

๓๔ ศจ.สนั่น วุฒิ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐

๒๓ นายสมนึก ธนเดชากุล
ผู้แทนนายกเทศมนตรี

๒๙ นายวีระพล สุดตรง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๕

๓๕ นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑  

๒๔ นายพยอม ระวังพันธุ์
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล

๓๐ นายปิยกูล คุณแก้ว
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๖

๓๖ นายชัยพร จันทร์หอม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๒

๒๕ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑

๓๑ นายสวัสดิ์ กตะศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗

๓๗ นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓

๒๖ นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒

๓๒ นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๘

๒๗ นายเจษฏา มิ่งสมร
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓

๓๓ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙

๓๘ นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
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รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๘ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
๑ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ผู้แทนแพทยสภา
(ประธานกรรมการ)
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๙ ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
๒ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
ผู้แทนทันตแพทสภา
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๗ ก.ค. ๒๕๕๙
นพ.ปิยะสกล สกลสตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๐ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
(รองประธานกรรมการ)
ผู้แทนทันตแพทสภา
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๘ ก.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๓ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๑๑ รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
และความมั่นคงของมนุษย์
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๑๒ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
๔ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๑๓ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
๕ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ผู้แทนสภาการพยาบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
และสิ่งแวดล้อม
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๑๔ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
ผู้แทนสภากายภาพบำ�บัด
๖ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๑๕ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
๗ นางอรรชกา สีบุญเรือง
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๑๖ นางกัญจนา ดีวิเศษ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๕๙
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๑๗ นายพิเชฐ บัญญัติ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
๑๐ ม.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๑๘ นายปิ่น นันทะเสน
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙
๑๙ รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
๑ ก.พ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน
๒๐ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙
๒๑ นางสุภาวดี นวลมณี
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
๑ ก.พ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๒๒ ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๒๓ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์
การต่างประเทศ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๒๔ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มธุรกิจ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๓๒ ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๐ นายสมคิด สิริวัฒนากุล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๓ ร้อยตำ�รวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๑ นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๔ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๒ นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๕ ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๔
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๓ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๒
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๖ นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๕
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๔ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๒๙ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๗ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๖
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๐ ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ผู้แทนองค์กรบริหารส่วนเทศบาล
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว)

๓๘ นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๕ นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
หมดวาระ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

๒๕ นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๒๖ นางปรีดา คงแป้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มพัฒนาประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๒๗ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มการพัฒนาสังคม
และชุมชนท้องถิ่น
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
๒๘ ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์ บริพตั ร ผูแ้ ทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ -  ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙
(ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว)

๓๑ นายประสพโชค นิ่มเรือง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บล
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๓๙ จ่าเอก วีรพล เจริญธรรม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๘
๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

๔๖ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
๑ ก.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

11 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

สารจากประธานกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นปีแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การดำ�เนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา สช.ได้ดำ�เนินการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอด เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนหลายประการ เช่น มีมติสมัชชาสุขภาพไม่น้อยกว่า ๗๐ ประเด็น เกิดธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ๒ ฉบับ เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มีข้อเสนอเชิง
นโยบายจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เรื่อง รวมทั้งการดำ�เนินงานด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ที่สำ�คัญ สช.มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าทีส่ นับสนุนและควบคุม
การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของ สช. ให้ถกู ทิศถูกทาง จะสนับสนุนให้ สช. ดำ�เนินงานได้อย่างมัน่ ใจ
และทำ�หน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอขอบพระคุณ
องค์กร ภาคีเครือข่ายและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทีม่ สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นและผลักดันให้การ
ดำ�เนินงานของ สช. ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมุ่งมั่นสานพลังในการดำ�เนินงานให้สู่สังคมสุขภาวะต่อไป

(นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
ประธานกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๙
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
๑

๔

๒

๕

๓

๖

๑ นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการบริหาร สช.

๔ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
กรรมการบริหาร สช.

๒ นายอำ�นวย กาจีนะ
กรรมการบริหาร สช.

๕ นายพิชัย ศรีใส
กรรมการบริหาร สช.

๓ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการบริหาร สช.

๖ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
กรรมการบริหาร สช.

๗

๗ นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

13 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
๑

๒

๕
๖
๑ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธานกรรมการ
๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

๒ พญ.ประนอม คำ�เที่ยง
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๓ นางสุวรรณี คำ�มั่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๔ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๕ ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

๓

๗

๘
๖ นายเจษฎา มิ่งสมร

๔

๙

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

๗ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
๘ นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
หมดวาระ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
๙ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
๑ ก.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
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สารจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทปี่ รากฏอยูใ่ นหนังสือรายงาน
ประจำ�ปี ๒๕๕๙ ฉบับนี้ เป็นผลงานทีเ่ กิดจากการขับเคลือ่ นภารกิจภายใต้กรอบแผนงานหลัก สช.
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ซึ่งทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนาสืบเนื่องกันมา
สำ�หรับผม เพิง่ เข้ามารับไม้ตอ่ ในช่วง ๓ เดือนหลัง ได้สานต่อนโยบายการทำ�งานทีส่ �ำ คัญของ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์อำ�พล จินดาวัฒนะ) ที่วางแนวทาง
และระบบงานไว้เป็นอย่างดี จึงเพียงแต่ช่วยดูแลการรวบรวมผลงานและนำ�เสนอออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม ในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ทัง้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทัง้ พนักงานทุกระดับของ สช. ทีไ่ ด้ปพู นื้ ฐาน
การทำ�งานขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ จนสามารถนำ�พากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมมาได้อย่างมีแบบแผน
ส่วนในช่วงเวลาข้างหน้า ภายใต้กรอบภารกิจตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔ ในฐานะเลขาธิการฯ ผมจะมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานและจะพยายามนำ�ผลงานปีต่อๆ ไป
มารายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

(นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๕๙
15 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ก้าว...สู่เป้าหมาย

๘

ส่วนที่ ๑

เกี่ยวกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำ�เนินงานตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒
กลไกและงานสำ�คัญภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ทิศทางและแนวทางการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงสร้างการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เกี่ยวกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สช. คือใคร?
ทำ�อะไรในเรื่องสุขภาพคนไทย?
สช.เป็นองค์กร “สานพลัง สร้างสุขภาวะ”
“สานพลัง สร้างสุขภาวะ” Synergy to Well-being คือ พันธกิจหลักของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาพ
และดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ครบทั้ง ๔ มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา
โดยเชือ่ มัน่ และยึดหลักพลังของการมีสว่ นร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย สช.ได้ท�ำ หน้าทีส่ นับสนุนให้ทกุ ภาคส่วน
ของสังคมร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายทีม่ คี วามสำ�คัญในการวางกรอบและแนวทางการกำ�หนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิด
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะนำ�ไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม

19 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

หลักการและเหตุผลการมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เป้าประสงค์

ทิศทาง

สุขภาพ = สุขภาวะทางกาย
จิต สังคม ปัญญา
ที่เป็นองค์รวม
อย่างสมดุล

ระบบสุขภาพ
“สร้าง นำ� ซ่อม”

• มีส่วนร่วม • รู้เท่าทัน

กรอบทิศทางและแนวทาง
พันธกิจและเครื่องมือ
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐

• กำ�หนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
สำ�หรับการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ

องค์กร กลไก เครื่องมือ

• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
• สมัชชาสุขภาพ
• เอชไอเอ
• สิทธิด้านสุขภาพ
• เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะต่างๆ

คสช.
ภาคีเครือข่าย
คบ.
สช.

ขับเคลื่อนนโยบาย

เคลื่อนไหวสังคม

ที่มา : http://www.nationalhealth.or.th/it-is-all-about-us
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พันธกิจ

พันธกิจ สช. คือ การสานพลังทางความรู้ พลังทางสังคม พลังทางด้านนโยบาย และการทำ�งานกับทุกภาค
ส่วน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ซึ่งมีแนวทางการดำ�เนินงานดังนี้

๑. พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP)
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยใช้ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ชุดประสบการณ์ และถกแถลง
(deliberative) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำ�หนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำ�เนินการ ติดตาม และขับเคลือ่ น ประเมินและทบทวนนโยบายสาธารณะเพือ่ การปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาเครื่องมือในการดำ�เนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
การทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนา
ระบบกลไกและเครื่องมือการประเมิณผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอืน่ ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สทิ ธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ
อย่างเหมาะสม
๓. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำ�คัญ
ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำ�ดับ
๔. เสริมสร้างความเข้าใจให้สงั คมรับรูแ้ ละเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) และเข้า
ร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ

ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการ

เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ สช.จึงใช้ “ยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำ�เนินการ
รวมทั้งได้ใช้ยุทธศาสตร์สำ�คัญตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒ อีก ๔ ประการ เพื่อให้การดำ�เนินงานตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้

21 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การสานพลังความร่วมมือทางสังคม

แนวคิดหลักของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ คือการสร้างให้เกิดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(participatory health systems) ที่สอดคล้องกับแนวคิดระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องถักทอกับ
ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ดังนั้นการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างได้ผล ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือทางสังคมเป็นหัวใจสำ�คัญ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนในสังคมทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย ทัง้ ระดับชาติ ระดับพืน้ ที่ ระดับชุมชนท้องถิน่ ระดับครอบครัว
และปัจเจก ทั้งที่อยู่ในโครงสร้างแนวตั้งและโครงสร้างแนวนอน ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สุขภาพมากบ้างน้อยบ้าง ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการถักทอ ผสานพลังกันขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะไปสู่สังคมสุขภาวะ
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์นี้ ต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม (social network management)
แสวงหาภาคียทุ ธศาสตร์และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพือ่ กำ�หนดเป้าหมายและแนวทางในการทำ�งานร่วมกัน พัฒนา
กลไกการประสานงานแบบพหุภาคีในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับองค์กรภาคีตา่ งๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผูเ้ กีย่ วข้อง
ตลอดจนมีการบริหารความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อทำ�ให้เกิดระบบสุขภาพที่วางอยู่บนฐานความรู้ (knowledge-based health systems) และสร้างให้
การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและภาคีเครือข่ายที่ผสมผสานอยู่ในวิถีการทำ�งานทุกระดับ
รวมถึงเป็นตัวเชือ่ มประสานงานของแต่ละองค์กร ให้มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน จึงต้องมุง่ ไปทีก่ ารส่งเสริมสนับสนุน
เอือ้ อำ�นวย และเชือ่ มประสานเครือข่ายวิชาการและเครือข่ายอืน่ ๆ เพือ่ ร่วมกันสร้างและจัดการความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการทำ�งานให้ได้อย่างมีคณุ ภาพและเพียงพอ
การสร้างและการจัดการความรู้ตามยุทธศาสตร์นี้ หมายถึง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนา
ระบบการทำ�งานอย่างเป็นเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล การพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาการ
และเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย การบันทึก การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การติดตามประเมินผล การศึกษาวิจัย งานสร้างชุดความรู้
ที่ได้จากการดำ�เนินงานจริง การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแบบอย่างแนวทางในการดำ�เนินการจัดการ
ความรูด้ ว้ ยวิธตี า่ งๆ ทีส่ อดคล้องกับบริบท การพัฒนามาตรฐานการดำ�เนินงาน การพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงาน
การเก็บรวบรวมและเผยแพร่ชดุ ความรู้ เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและภาคีเครือข่าย
และการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ความรู้ทั้งในและนอกองค์กร
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ยุทธศาสตร์การสือ่ สารการตลาดเพอ่ื สังคมแบบบูรณาการ

การสื่อสารทางสังคมเป็นเครื่องมือสำ�คัญเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การมีส่วนร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันขององค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่
ร่วมดำ�เนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้แนวทาง
การกำ�หนดวาระ (Agenda setting) ให้สอดประสานกับกระแสสังคม การสร้างเครือข่ายสือ่ สารทางสังคมทัง้ ส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุมทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อชุมชน สื่อพื้นบ้าน และทางเลือกอื่นๆ รวมถึงเครือข่าย
องค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน การสื่อสารทางสังคม
ของภาคีเครือข่ายต่างๆ และการเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบหลากหลายช่องทางที่เสริมพลัง
ให้เกิดระบบสุขภาพที่ดี
แนวทางการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ นำ�หลักการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ
(Integrated social marketing communication) มาประยุกต์ใช้ มีการกำ�หนดวาระทีต่ อ้ งสือ่ สารให้สอดประสาน
ไปกับกระแสสังคม โดยมีกระบวนการบริหารประเด็น (content management) อย่างเป็นระบบ มีการสร้าง
กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมโดยการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของและใช้สื่อสาร
ถึงกัน การขยายช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อ
การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการที่ดี สามารถทำ�สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Management is making the impossible
possible) และสามารถทำ�สิ่งที่ยากให้สำ�เร็จได้ งานของ สช. เป็นงานที่ท้าทายและต้องการพลังความร่วมมือ
อย่างสูงจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องนำ�มาใช้
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์นี้ คือ การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (smart management) มีความ
เป็นมืออาชีพ ได้แก่ การทำ�งานที่มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ ยุทธศิลป์ ยุทธวิธี แผน ขั้นตอน วิธีการดำ�เนินงาน
การอำ�นวยการ การสนับสนุน การประสานงาน การกำ�กับดูแลติดตามและประเมินผล การบริหารทรัพยากร
การควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาบุคลากรและอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดการบริหารงานทีเ่ ป็นระบบ มีธรรมาภิบาล
เกิดการสร้างค่านิยมร่วมในการทำ�งานที่ดี (core value) ของทั้งบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่าย ให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยองค์กรทำ�หน้าที่อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่ดี ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในขณะ
เดียวกันก็คำ�นึงถึงมิติด้านมนุษย์และวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย
แนวทางในการทำ�งานตามยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความเป็นระบบ ยืดหยุ่น
คล่องตัว แต่มีธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่เอื้อต่อการทำ�งานของทั้งบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่ดี
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กรอบแนวคิดรวบยอดการดำ�เนินงานตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒
สังคมมีสุขภาวะเพิ่มขึ้น
สช. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง
กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การสานพลังความร่วมมือ
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างและ
จัดการความรู้

พลังปัญญา

พลังสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการ

พลังรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมแบบบูรณาการ

• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ • สมัชชาสุขภาพ • เอชไอเอ
• สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ • พัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมายสูงสุดของการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ “การมีสังคมสุขภาวะ”
โดย สช.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม เน้น “การสร้างนำ�ซ่อม” ใช้ยุทธศาสตร์หลัก คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ การเชื่อมโยงพลัง
สังคม พลังปัญญา และพลังรัฐเข้าทำ�งานร่วมกัน รวมทั้งยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ๔ ประการ ตามแผนหลัก
สช. ฉบับที่ ๒ คือ (๑) การสานพลังความร่วมมือทางสังคม (๒) การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ (๓) การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ และ (๔) การบริหารจัดการ และมีเครื่องมือหรือฐานในการดำ�เนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (๑) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) กระบวนการสมัชชา
สุขภาพ (๓) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (๔) การส่งเสริมสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ และ (๕) การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยรูปแบบอื่นๆ
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กลไกและงานสำ�คัญ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
๒. คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
๓. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ความเชื่อมโยงการทำ�งานของกลไก
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คสช.

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

• นายกรัฐมนตรี : ประธาน

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ภาควิชาการ

คบ.

สมัชชาสุขภาพ
• เฉพาะพื้นที่
• เฉพาะประเด็น
• แห่งชาติ

พหุภาคี
ภาคประชาชน

สช.

• หน่วยงานของรัฐ

ภาครัฐ

ในกำ�กับนายกรัฐมนตรี

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ)
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพด้วยรูปแบบอื่นๆ
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ทิศทางและแนวทางการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ทิศทางการดำ�เนินงาน

๑. ผลักดันงานหลักให้ขยายผลในปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเสริมสร้างความยั่งยืน
ในการทำ�งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เน้นการทำ�งานที่เป็นระบบ ขยายภาคีเครือข่าย
เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน ขยายเครือข่าย
ต่างประเทศ โดยเน้นที่ประเทศอาเซียนและเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก
๒. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคนและวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (นสส.) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เน้นการจัดการความรู้และพัฒนางานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้จัดประชุมวิชาการ ๔ ภาค ในช่วงกลางปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเวทีพัฒนาคน
และพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. ดำ�เนินการให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
โดยทีมงานจากภายนอก เพือ่ พัฒนาทิศทางการทำ�งานของ คสช. คบ. และ สช. รวมไปถึงการทำ�แผนหลัก ๕ ปี
ฉบับที่ ๓ เพื่อใช้เป็นเส้นทางการทำ�งานในช่วงถัดไป
๔. การสรรหา คสช./ คบ. รอบที่ ๓ และการสรรหาเลขาธิการ คสช. คนใหม่ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม
มารับช่วงการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
๕. งานสำ�คัญทีจ่ ะต้องดำ�เนินการให้ส�ำ เร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๒ และต่อยอดงานเดิม
ให้มพี ลังมากขึน้ ได้แก่ งานส่งเสริมสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ รวมทัง้ การพัฒนาระบบสนับสนุนของ สช. ได้แก่
ระบบฐานข้อมูลและการสื่อสาร ระบบงานบริหารและงานบุคลากร
๖. เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน เร่งรัดการออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ ขับเคลือ่ น
การดำ�เนินงานต่อไป
๗. ดำ�เนินงานโครงการของสำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ ๓ ซึง่ เป็นปีสดุ ท้าย
โดยการดำ�เนินงานในปีที่ ๔ ให้รอนโยบายของเลขาธิการ คสช.คนใหม่
๘. พัฒนาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ โดยร่วมทำ�งานกับ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของรัฐบาล
๙. เรื่องอื่นๆ ที่เป็นการทำ�งานใหม่ๆ เช่น การบันทึกเหตุการณ์สำ�คัญ

แนวทางการดำ�เนินงาน

๑. มุ่งเน้นการทำ�งานเชิงบูรณาการภายในองค์กร โดยการทำ�งานข้ามสำ�นัก/กลุ่มงานให้มากขึ้น เพื่อให้มี
การมองภาพรวมองค์กรและมองเห็นระบบการทำ�งานที่มีการหนุนเสริมกัน
๒. มุ่งเน้นการทำ�งานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิด
ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓. มุ่งเน้นที่งานหลัก (core business) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
๔. ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการทำ�งานที่โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ เพื่อรองรับการตรวจ
สอบของหน่วยงานภายนอก
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โครงสร้างการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.)

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เลขาธิการ
ที่ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ
ตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.)

สำ�นักพัฒนาวิชาการ
และการจัดการ
ความรู้ (สวค.)

สำ�นักสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
(สสช.)

สำ�นักสนับสนุน
การปฏิบัติการพื้นที่
(สปพ.)

สำ�นักส่งเสริมสิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ
(สส.)

ศูนย์ประสานงาน
การพัฒนาเอชไอเอ
(ศปก.)

สำ�นักการสื่อสารทางสังคม (สกส.)
สำ�นักยุทธศาสตร์
แผน และประเมินผล (สย.)
สำ�นักอำ�นวยการ (สอ.)
งาน คสช./คบ.
งานต่างประเทศ (ตปท.)
งานทรัพยากรบุคคล (บค.)

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์กรเลขานุการให้กบั คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) อยูภ่ ายใต้การกำ�กับการดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คบ.) โดยมีเลขาธิการ คสช. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ทำ�งานเชือ่ มโยง ประสานกับหน่วยงานและองค์กร
ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โครงสร้างการบริหารภายใน สช. ประกอบด้วยที่ปรึกษา รองเลขาธิการ คสช. และหน่วยงานระดับสำ�นัก
ศูนย์ งานต่างๆ รวม ๑๑ หน่วยและมีส�ำ นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะเป็นหน่วยบริหารโครงการเฉพาะ
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ก้าว...สู่ความสำ�เร็จ

ส่วนที่ ๒

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ

ผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
ผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คบ.)

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ

ผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กลไกสำ�คัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

มีองค์ประกอบจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ (๑) ภาคการเมืองและรัฐ (๒) ภาควิชาการ/วิชาชีพ และ  (๓) ภาค
ประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ซึ่ง
ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์
พิพัฒนาศัย) เป็นประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๗
กันยายน ๒๕๕๘ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘
ในปี ๒๕๕๙ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ซึ่งสิ้นสุดวาระลงเมื่อวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๘ และมี คสช. ชุดที่ ๓ ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีระยะเวลาดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๔ ปี ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รองนายกรัฐมนตรี
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำ�เนียบรัฐบาล

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คสช. ได้ด�ำ เนินงานตามหน้าที่ ทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
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๑. มาตรา ๒๕ (๑)

จัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙) ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำ�ข้อสังเกตและข้อเสนอของกรรมการไป
พิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ และให้เสนอ (ร่าง) ธรรมนูญฯที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  และ
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดย คสช. มอบนโยบายมุ่งนำ�ธรรมนูญฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

๒. มาตรา ๒๕ (๒)

เสนอแนะหรื อ ให้ คำ � ปรึ ก ษาต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสุ ข ภาพ
และติดตามผลการดำ�เนินงานตามที่ได้เสนอแนะ หรือให้คำ�ปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบด้วย

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คสช.ได้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จำ�นวน ๗ เรื่อง ดังนี้
๑) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำ�นวน ๕ เรื่อง
๒) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คสช.และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำ�นวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) กรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategic
framework 2015-2020)
๒) แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สำ�หรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจาก คสช. แล้วอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรี
จำ�นวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) ข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ จัดทำ�โดย
คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
(คจคสช.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒) ข้อเสนอเรือ่ ง “การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย” เป็นวาระแห่งชาติ และร่างแผนยุทธศาสตร์
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบในการประชุม
คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรี
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นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข
นำ�เสนอกรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลกของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพือ่ ให้ คสช.พิจารณาในการประชุม
คสช. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘
เมือ่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ

พญ.มยุรา กุสมุ ภ์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข ให้ขอ้ มูลเรือ่ ง นโยบายการลดบริโภคเกลือและ
โซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) ในการประชุม
คสช. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙
เมือ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

๓. มาตรา ๒๕ (๓)

จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น

คสช.ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งก่อนและ
หลังจัดงาน รวมทั้งได้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
และ คสช.ได้มีมติเห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ทั้ง ๕ เรื่อง ในการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)

พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน คสช. กล่าวเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระหว่าง ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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นอกจากนี้ คสช. ได้ตดิ ตามผลการจัดสมัชชาสุขภาพพืน้ ทีซ่ งึ่ ครอบคลุมทัง้ ๗๖ จังหวัด ในการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) และรับทราบผลการดำ�เนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยใช้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย

๔. มาตรา ๒๕ (๔)

จัดให้มหี รือส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพเพือ่
ให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

๔.๑ การติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อน และติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙) มีมติรบั ทราบความคืบหน้าการดำ�เนินงานของคณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึ่ง คสช. ให้ความสำ�คัญกับการติดตามการขับเคลื่อนทั้ง ๖๙ มติให้เห็น
รูปธรรมทั้งมติที่ประสบความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดำ�เนินการ
ต่อไปแล้ว และแนะนำ�ว่าควรมีการทบทวนมติที่ยังมีข้อจำ�กัด อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานด้วย
๔.๒ การติดตามสถานการณ์ของระบบสุขภาพคนไทย
ในการประชุม คสช. ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙) มีมติรบั ทราบรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ :
รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการตามมาตรา ๒๗ ที่กำ�หนดให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติสำ�รวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อจัดทำ�เป็น
รายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๓ การพัฒนาร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙) มีมติรับทราบ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และให้ สช. แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... เพื่อดำ�เนินการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มาตรา ๒๕ (๕)

กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีมติรับทราบการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเว้ (Hue University of Medicine and Pharmacy) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กับ สช.
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ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) มีมติรับทราบผลการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN
Engagement and Sustainable Development 2015 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. มาตรา ๒๕ (๖)

เสนอแนะหรือให้คำ�ปรึกษาในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้มีมติรับทราบการทบทวน พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ อั น สื บ เนื่ อ งมาจากพระราชกฤษฎี ก าการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมายบังคับใช้” ซึ่ง สช. ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานศึกษา
เพือ่ เสนอทบทวน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ทีไ่ ด้มกี ารประชุมและสรุปว่า ยังไม่พบประเด็นสำ�คัญเร่งด่วน
ที่จะต้องเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ แต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะทำ�งานฯ จะติดตามข้อมูล
และสถานการณ์โดยต่อเนื่องต่อไป

๗. มาตรา ๒๕ (๗)

กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ คบ. และ สช.

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ได้รับทราบรายงานประจำ�ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉบับสมบู รณ์ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำ�เนิน งานของสำ�นัก งาน ผลการตรวจสอบงบการเงิน และบัญชี
พร้อมทั้งรายงานของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันเป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๓๐ วรรคท้าย ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำ�หนดให้ “ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิน้ ปีบญั ชีของทุกปี ให้ส�ำ นักงานทำ�รายงานประจำ�ปีเสนอต่อ คบ. เพือ่ เสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ”
นอกจากนี้ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
มีมติรับทราบผลการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้มีมติรับทราบรายงาน การประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประเมินผล
ภายนอก) ซึ่งเป็นไปตามที่กำ�หนดในมาตรา ๓๙ (๕) ด้วย
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๘. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ คสช.
มอบหมาย

คสช. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งานต่างๆ เพือ่ เป็นกลไกรับผิดชอบสนับสนุน
การขับเคลือ่ นงานตามภารกิจทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพือ่ การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอื่นๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำ�นวน ๖ คณะ ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี  นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์
จากผู้แทนองค์กรภาคราชการ เป็นประธานกรรมการ (จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
๒) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)
๓) คณะคณะกรรมการระดับชาติจัดทำ�ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยมีปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ (จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๔) คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี รศ. ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ (จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
๕) คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
๖) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมี  นพ.วิพุธ พูลเจริญ
เป็นประธานกรรมการ (จากมติที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)

๙. มาตรา ๒๕ (๑๐)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๙.๑ การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) มีมติรับทราบคำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓ และมีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม
๙.๒ การสรรหาคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบให้ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ เป็นประธานกรรมการบริหารสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทน นพ.วิชยั โชควิวฒ
ั น ทีค่ รบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และเห็นชอบให้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 36

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหารฯ บรรยากาศการลงคะแนนเลือกผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการบริหาร
ในการประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ ให้คดั เลือกจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ด้วยกันเองในการประชุม คสช.ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำ�เนียบรัฐบาล
เมือ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
กรุงเทพฯ
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จ.นนทบุรี

ต่อมาในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗ (๓)
๙.๓ การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คนที่ ๓
ในการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ (๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีมติรับทราบความคืบหน้า
การเตรียมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ แทน นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ ซึ่งครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)
คสช. มีมติเห็นชอบให้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เป็น
ผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนต่อไป โดยเริ่ ม
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เข้ารับตำ�แหน่ง และเริ่มดำ�เนินการ
การประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เลขาธิการฯได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ วรรคท้าย ๒ คน ณ ห้องประชุมเมืสานใจ
๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ได้แก่ นางอรพรรณ ครีสขุ วัฒนา รองเลขาธิการ คสช.
จ.นนทบุรี
และนายอนุศักดิ์ สุภาพร ผู้ช่วยเลขาธิการ คสช.
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๙.๔ การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
คสช.ได้รับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประชุม
คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๙.๕ การสนับสนุนการดำ�เนินงานตามมาตรา ๗ ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
ในการประชุม คสช.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ และมอบฝ่าย
เลขานุการนำ�ไปสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสภาวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น
๙.๖ การสนับสนุนการดำ�เนินงานตามมาตรา ๑๒ ว่าด้วยสิทธิการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบโครงการจัดประชุมวิชาการ
“๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ” และแนะนำ�ว่า เป็นเรื่องใหม่ที่สังคมสนใจ และเสนอให้เปลี่ยนชื่องาน
ให้เหมาะสมขึน้ ซึง่ คณะผู้จดั งาน ได้เปลี่ยนชือ่ งานใหม่เป็นการประชุมวิชาการ “สร้างสุข ทีป่ ลายทาง” ซึง่ จะจัด
ขึ้นในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย คสช. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมนี้ด้วย

เวทีถอดบทเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

๙.๗ การพัฒนาประเด็นงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๑) ประเด็นผู้สูงอายุ
ในการประชุม ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) คสช.มีมติเห็นชอบให้ สช. ประสานและสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้กำ�หนดให้เรื่องสังคมสูงวัย เป็นวาระการปฏิรูปที่ ๓๐ ภายใต้การดำ�เนินงานของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง”
ที่ สช. ได้ขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผลมาอย่างต่อเนื่อง
๒) แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อในระบบสุขภาพ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) คสช.ได้ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาเชิงวิชาการเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ต่อไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ที่ สช. ได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาทบทวนเอกสารข้อมูล
ทางวิชาการเรื่องนี้ และนำ�เสนอต่อ คสช.
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การสานต่อ คสช. ชุดที่ ๒ ... สู่ คสช. ชุดที่ ๓
เนื่องด้วย คสช. ชุดที่ ๒ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ๔ ปี ในวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตลอดระยะเวลา
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง คสช.เกิดผลการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีเ่ ป็นคุณปู การอย่าง
มาก คสช. ชุดที่ ๒ จึงมีความประสงค์ที่จะถอดบทเรียนการทำ�งาน ในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ที่เป็นชุดความรู้
จากประสบการณ์ทำ�งานจริง ส่งต่อให้กับ คสช. ชุดที่ ๓ เพื่อสานต่อการทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการทำ�งานของ คสช. ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์สังคมไทย
ในปัจจุบันและอนาคต
ในการนี้ สช. จึงสนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียน คสช. ชุดที่ ๒ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผลการถอดบทเรียนได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพือ่ พัฒนางานต่อไป โดยมีนางรัตนา สมบูรณ์วทิ ย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
เป็นผูแ้ ทนนำ�เสนอสรุปสาระสำ�คัญจากการถอดบทเรียนต่อทีป่ ระชุม คสช. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ภาพบรรยากาศเวทีถอดบทเรียน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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คสช.สัญจร
การศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อเริ่มเข้ารับหน้าที่ คสช. ชุดที่ ๓ กรรมการได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม ผ่านกิจกรรม “คสช.สัญจร : ศึกษาดูงานพืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหา/ประเด็นที่ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้แก่ รูปธรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบด้วย (๑) การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ร้อยเอ็ด (๒) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จากกรณีตัวอย่างรูปธรรม “ธรรมนูญประชาชนคนตำ�บลหนองหิน อำ�เภอ
หนองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด” (๓) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำ�บล

คสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมนูญประชาชนคนตำ�บลหนองหิน
อ.หนองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เหนือเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว คสช. ได้ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม และได้รายงานผลการศึกษาดูงานและข้อเสนอแนะที่ได้ต่อที่ประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้รับทราบร่วมกัน
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ผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คบ.)
ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คบ. ชุดที่ ๒ ที่มี  นพ.วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นประธาน ได้สิ้นสุดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อมา คสช. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นประธาน คบ. คนใหม่ และ คสช.ได้จัดกระบวนการ
สรรหาผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการบริหารฯ และเห็นชอบให้แต่งตัง้ กรรมการบริหารชุดใหม่ ซึง่ เริม่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คบ. มีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพือ่ กำ�กับดูแลการทำ�งาน
ของ สช. ให้ดำ�เนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

บรรยากาศในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จ.นนทบุรี
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คบ. มอบของที่ระลึกให้กับ นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
ที่ครบวาระดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ คสช. ในการประชุม
คบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จ.นนทบุรี

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คบ. มีการประชุมจำ�นวน ๘ ครั้ง ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

๑. มาตรา ๓๙ (๑)

กำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ สช.ให้เกิดการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำ�นาจหน้าที่

๑.๑ การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานในภาพรวม
คบ. ได้ตดิ ตามรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้
ข้อเสนอแนะต่อผลการดำ�เนินงานของ สช. ทุกไตรมาส และรับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน (ในเบือ้ งต้น)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สช. โดยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตาม
แผนที่กำ�หนดไว้ ตลอดจนแนะนำ�ให้ สช. ปรับปรุงรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานฯ ให้สมบูรณ์ และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และการประเมินผลของ สช.พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอต่อ คบ. ซึง่ คบ.
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยให้ นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ
เป็นประธานอนุกรรมการ
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) และครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจำ�ปี ๒๕๕๘ และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของ สช. โดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ง สตง.มีความเห็นว่า
“งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
และผลการดำ�เนินงานทางการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ” และในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) มีมติรับทราบรายงาน
การตรวจสอบประเมินผลการดำ�เนินงานสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และมีข้อเสนอแนะให้ สช. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โดย คบ.มีมติให้
แต่งตั้งศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ของ สช. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานต่อไป
ทั้งนี้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ คสช.คนใหม่ ได้ร่วมประชุมและนำ�เสนอนโยบายการบริหารงาน
ให้ คบ. รับทราบในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๑.๒ การกำ�กับดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษทีข่ นึ้ กับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสช.ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการประชุม คบ. ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙
(๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการ คสช. ประจำ�ปี ๒๕๕๙
และมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานให้กับรองเลขาธิการ คสช. และ
ต่อมาได้รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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๑.๓ การกำ�กับดูแลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำ�นักงาน
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีมติเห็นชอบการจัดจ้างโครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารของ สช. โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นผูด้ �ำ เนินการ และได้ตดิ ตามและรับทราบความคืบหน้าการดำ�เนินงานโครงการฯ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง

๒. มาตรา ๓๙ (๒)

กำ�หนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดำ�เนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบ
ที่ คสช. กำ�หนด
๒.๑ การสรรหาเลขาธิการ คสช.
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัด
เลือกเพือ่ แต่งตัง้ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบให้ฝา่ ยเลขานุการ
จัดทำ�ประกาศรายชือ่ ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ทำ�หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ และ
เชิญผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติมานำ�เสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหาร สช. ต่อมาในการประชุม คบ. ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ คสช.
และมีมติเห็นชอบให้เสนอชือ่ นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งเลขาธิการ คสช.คนต่อไป และได้เสนอ
คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

การประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการดำ�เนินการประชุม
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๒.๒ การแต่งตั้งรองเลขาธิการ คสช.
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองเลขาธิการ คสช.
และกำ�หนดให้รองเลขาธิการรักษาการแทน (ตามมาตรา ๓๑ วรรคท้าย) จำ�นวน ๓ คน ได้แก่ (๑) นางอรพรรณ
ศรีสุขวัฒนา (๒) นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ (๓) ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ตามที่เลขาธิการ คสช. เสนอ
โดยให้เข้ารับตำ�แหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๓. มาตรา ๓๙ (๓)

อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำ�เนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงาน

๓.๑ แผนการเงินและงบประมาณประจำ�ปี
ในการประชุม คบ. ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบการปรับแผนงานหลัก แผนการเงิน
และงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กลางปี) ของ สช. และ ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
(๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีมติรับทราบคำ�ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ สช. และรับทราบความก้าวหน้าของการขอตั้งงบประมาณฯ โดยต่อเนื่อง
๓.๒ แผนหลักของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
คบ. ได้มีการติดตามและรับทราบความคืบหน้าการจัดทำ�แผนหลักของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติรองรับการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม คบ. รวม ๔ ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘ ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อมาในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) จึงได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๓ และมีข้อแนะนำ�ให้ สช. ปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนงานหลักฯ ฉบับนี้ โดยมอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และการประเมินผล ของ สช. ให้คำ�แนะนำ�
และปรับปรุงก่อนเสนอต่อ คบ. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๓ แผนการดำ�เนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) มีมติเห็นชอบให้ สช.ดำ�เนินงานตามแผนการ
ดำ�เนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้กรอบแผนงานหลัก สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยใช้งบประมาณตามกรอบงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปพลางก่อน และให้ สช. ปรับปรุงแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ให้คำ�แนะนำ� แล้วเสนอ คบ. เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
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๔. มาตรา ๓๙ (๔)

ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้

ในการประชุม คบ. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้มมี ติเห็นชอบคุณสมบัตริ องเลขาธิการ คสช.
และการกำ�หนดจำ�นวนรองเลขาธิการ คสช. โดยเห็นชอบให้ใช้คุณสมบัติรองเลขาธิการ คสช.ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติของเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และเห็นชอบให้
เลขาธิการ คสช. แต่งตัง้ รองเลขาธิการ คสช. ได้ จำ�นวน ๔ คน เพือ่ เป็นผูช้ ว่ ย สัง่ และปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ลขาธิการ คสช.
มอบหมาย
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานการพัฒนายุทธศาสตร์และทิศทางการทำ�งานสอดคล้องกับแผนงานหลัก
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึง่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำ�งานและภารกิจใหม่ ดังนั้นในการประชุม
คบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) จึงมีมติเห็นชอบการปรับวิธีการจัดสรรกรอบอัตรากำ�ลังพนักงาน
และให้ดำ�เนินการแก้ไขกรอบอัตรากำ�ลังของพนักงาน ในประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การขยายกรอบและปรับกรอบอัตราพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

๕. มาตรา ๓๙ (๕)

จัดให้มีการประเมินผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน และรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในการประชุม คบ. ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๘ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีมติรบั ทราบรายงานสรุปเบือ้ งต้นการประเมิน
ผลภายใน ของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรับทราบกรอบการรายงานการประเมินผลองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและข้อสังเกตของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ต่อการจัดทำ�รายงานการประเมินผลของ สช. ทั้งนี้ สช. ได้นำ�ข้อสังเกตของ ก.พ.ร. ไปเพิ่มเติมในกรอบ
การประเมินผลฯ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ คบ. ได้ติดตามและรับทราบความคืบหน้าการประเมินผลภายนอกต่อการดำ�เนินงานของ สช.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จนได้รายงานประเมินผลภายนอกฉบับสมบูรณ์ ในการประชุม คบ. ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
รวมทั้ง คบ. มีมติรับทราบความคืบหน้าการประเมินผลเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการทำ�งาน
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๘ ที่มี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าคณะประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง ในการประชุม คบ. ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙
(๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
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๖. มาตรา ๓๙ (๖)

จัดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ

เพื่อเป็นดำ�เนินงานตามระเบียบ คบ. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑
คบ. ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ คสช. (นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ) ประจำ�ปี
๒๕๕๙ ที่ประกอบด้วย คสช. และ คบ. จำ�นวน ๓ คน และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ คสช. และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทีข่ น้ึ กับผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ คสช.
เรียบร้อยแล้ว
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ก้าว...ไปด้วยกัน

ส่วนที่ ๓

๙ แผนงานสานพลัง สร้างสุขภาวะไทย
แผนงานธรรมนูญสุขภาพ
แผนงานสมัชชาสุขภาพ
แผนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ
แผนงานการบริหารจัดการเครือข่าย
แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
แผนงานการสื่อสารทางสังคม
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงานบริหารจัดการ
โครงการพิเศษ
		 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
			 ในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
		 • โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
		 • โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๑. แผนงานธรรมนูญสุขภาพ

“สุขภาวะคนไทย ร่วมสร้างได้
ด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ”
นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทิศทาง
และเป้าหมายของระบบสุขภาพ กำ�หนดภาพพึงประสงค์ของระบบสุขภาพในอนาคต เป็นกรอบแนวทาง กติกา
ข้อตกลง เจตจำ�นงร่วม หรือพันธะสัญญาเพือ่ นำ�ไปสูส่ ขุ ภาวะทีด่ ขี องคนไทยร่วมกัน โดยมีธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือกำ�เนิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แผนงานธรรมนูญสุขภาพได้ด�ำ เนินงานจนก่อเกิดผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม ทีส่ �ำ คัญเช่น
การขับเคลื่อนและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้รับการ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบแล้ว
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ผ่านมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เรื่อง “นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable
diseases: NCDs)”
การสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยสนับสนุนการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
สำ�หรับเรียนรูธ้ รรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ ๓๕ แห่ง สนับสนุนการถอดบทเรียนและจัดการความรูเ้ ผยแพร่สสู่ งั คมผ่าน
สื่อรูปแบบต่างๆ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๑ สนับสนุนกลไกและกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
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๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็น
วันที่ ๒๗, ๒๘, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง)
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน ใน ๔ ภาค (อีสาน เหนือ ใต้ และกลาง ตามลำ�ดับ)
มีผู้เข้าร่วม ๑,๑๑๕ คน
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับทบทวน เป็นรายหมวด ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ หน่วยงาน องค์กรภาคีและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายประเด็น มีผู้เข้าร่วม ๔๒๐ คน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดส่งเอกสาร   (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับทบทวน ไปยังหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพือ่ รับฟังความเห็นทางเอกสาร มีหน่วยงาน องค์กร
ตอบรับและให้ความเห็น ข้อแนะนำ� ถึง ๙๙ องค์กร
๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประมวลข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น
สำ�หรับนำ�มาปรับแก้ไขเอกสาร (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชุม
ครั้งสุดท้าย และเห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... พร้อมให้เสนอต่อ
คสช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
เมือ่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี โดยมี นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน
รับทราบความคืบหน้าการดำ�เนินงานและเห็นชอบต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
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๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ การประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ดังกล่าว และเห็นชอบให้น�ำ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาต่อไป
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. .... ตามทีค่ สช.เสนอ และให้รายงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทราบ แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๒ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ดำ�เนินการต่อไปตามอำ�นาจหน้าที่ของตน
๑.๒ สนับสนุนกลไกและกระบวนการสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กล่าวคือ มีการใช้สื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ แอนิเมชัน
ชุดนิทรรศการ เวทีเสวนา ข่าว และบทความต่างๆ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเรือ่ งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
และการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ กับภาคีเครือข่ายและสาธารณะ เพื่อที่ทุกภาคส่วน
จะได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและทำ�ความเข้าใจ ตัง้ แต่ตน้
ก่อนที่จะนำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ไปขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคต
๑.๓ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากสาระในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะจากสาระในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ จำ�นวน ๒ เรื่อง ได้แก่
มีการนำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ ข้อ ๙ ระบบสุขภาพต้องให้
ความสำ�คัญกับการสร้างเสริมสุขภาพอันนำ�ไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนและการพึ่งตนเองได้ของประชาชน หมวด ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ หมวด ๕ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ หมวด ๘ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค หมวด ๙ การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และหมวด ๑๐ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ ไปอ้างอิงในการพัฒนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายการลด
บริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases: NCDs)
มีการประชุมร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ ทำ�งานทางวิชาการ เรือ่ งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการบริการสาธารณสุขสำ�หรับเตรียมการขับเคลือ่ นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
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๑.๔ สนับสนุนการถอดบทเรียน การจัดทำ�ชุดความรู้ และการสื่อสารกระบวนการขึ้นรูป ขับเคลื่อน และใช้
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในระดับต่างๆ
ถอดบทเรียนกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงาน
ผลการศึกษาจากกระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)  (๒) ผลสรุป จากการจัดเวทีรบั ฟังความเห็นระดับภาค
๔ ภาค โดยใช้กระบวนการเรียนรูห้ ลังการทำ�งาน (After action review: AAR)  (๓) ผลสรุปจากการถอดบทเรียน
จากกลุ่มนักวิชาการยกร่างรายประเด็นด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group)
สนับสนุนการจัดทำ�ชุดความรู้ระบบประเมินและผลการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ในภาพรวม จากโครงการการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ได้ชุดนวัตกรรมการทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จากโครงการการประเมินการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ได้เอกสารแนวปฏิบัติ (Guideline) “ธรรมนูญสุขภาพ...สิทธิสามัญประจำ�หมู่บ้าน”
ได้เอกสาร “นวัตกรรมการทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่”
ได้เอกสาร Fact Sheet “รูจ้ กั และเข้าใจ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที”่
จัดทำ�ข้อมูลเกีย่ วกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพทุกระดับ รวมถึงนำ� (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nationalhealth.or.th/ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ-ฉบับที่-2 เพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้าง
สนับสนุนการดำ�เนินงานการจัดทำ�ฐานข้อมูลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
๑.๕ เวทีวิชาการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
จัดเวที “เสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐” เมื่อ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระใน ร่าง ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำ�คัญในการเข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนสู่ภาพพึงประสงค์ของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ในอนาคต
โดยมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ซึ่งมีการระบุถึงแนวทาง ทุกนโยบาย
ห่วงใยสุขภาพ (Health in All policies: HiAPs) และ ๔ สถานะของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....  ได้แก่
๑) องค์กรรัฐใช้เป็น “กรอบและแนวทาง” เพื่อพัฒนาให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพผ่านแผนบริหารราชการแผ่นดิน
๒) ภาคส่วนต่างๆ ใช้เป็น “ภาพพึงประสงค์ร่วม” ของระบบสุขภาพที่ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาไปให้ถึง
ในรายหมวด/ประเด็น
๓) ชุมชนทุกรูปแบบใช้เป็นต้นแบบแนวคิดและหลักการ เพื่อจัดทำ� “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ประเด็น”
๔) เป็น “เครื่องมือสื่อสาร” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในอนาคต
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แนวทางการผลักดันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์

ควรยึดหลัก ๓ ช. คือ
๑. เชื่อมโยง - ด้วยการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ เพื่อค้นหาข้อต่อ จุดร่วม จุดต่าง
๒. ช่วยกัน - แสวงหากลวิธีเชิงรุกร่วมกันให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
๓. ชื่นชม - การสานเสริมเติมเต็มกันและกัน เรียนรู้ เกื้อกูล ชื่นชมยกย่องในการขับเคลื่อนไป
ด้วยกันบนหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพือ่ บรรลุเป้าหมายภาพพึงประสงค์สขุ ภาวะร่วมกัน

การจัดเวที “เสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สูย่ คุ ประเทศไทย ๔.๐”
เมือ่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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๒. การสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

๒.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
นำ�ผลจากการศึกษาการดำ�เนินการพัฒนาระบบประเมินและประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
โดย รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มา
วางแผนดำ�เนินการสนับสนุนและยกระดับการขับเคลื่อนและติดตามผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต ๖ ระยอง และเขต ๘ อุดรธานี รวม
๔๑ แห่ง เป็นเป้าหมายดำ�เนินการนำ�ร่อง
โดยพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีรูปธรรมการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การถอดบทเรียนและการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
สำ�หรับ ๒๐ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต ๖ เมื่อ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บางแสนเฮอริเทจ
จ. ชลบุรี และ ๒๐ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต ๘ เมื่อ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนภาลัย
จังหวัดอุดรธานี เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมของการนำ�เครือ่ งมือการประเมินตนเองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ตรงกับเจตนารมณ์และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
และเพื่อให้ได้ชุดความรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในระยะต่อไป
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ ๒ ครัง้ นี้ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ผูร้ บั ผิดชอบขับเคลือ่ น
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานและปฏิบัติจริงในพื้นที่ คลอบคลุมสามภาคส่วน คือ ผู้
แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นสำ�คัญ โดยใช้รูปแบบ
การบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคิด ขั้นตอนการประเมินตนเอง การถอดบทเรียน สลับกับการแบ่งกลุ่มระดม
ความเห็น ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและนำ�เสนอแลกเปลี่ยนความเห็น

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาศักยภาพแกนนำ� การขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่
โดยใช้กระบวน “การถอดบทเรียนและการประเมินผล การขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที”่
เมือ่ ๒๕-๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
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๒.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
สช. ร่วมกับ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ เขต ๖ ระยอง และเขต ๘ อุดรธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบหรือพืน้ ทีเ่ รียนรู้ : ธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ เพือ่ สร้างพลังการเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูช้ มุ ชนเข้มแข็ง
ผ่านกลไกธรรมนูญสุขภาพพืน้ ทีแ่ ก่พนื้ ทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์และมีความพร้อม ซึง่ ได้พฒ
ั นาพืน้ ที่ ๓๕ แห่ง ให้เป็นพืน้ ที่
ต้นแบบสำ�หรับเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แล้ว

พื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่เรียนรู้ : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
ภาคเหนือ (๑๑ แห่ง)

๑) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำ�พูน
๒) ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๓) ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
๔) ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
๕) ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๖) ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
๗) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
๘) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
๙) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.เชียงใหม่
๑๐) อ.สูงเม่น จ.แพร่
๑๑) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๓ แห่ง)

เชียงราย
แมฮองสอน

ลำพูน

ลำปาง

นาน
แพร
อุตรดิตถ

สุโขทัย

ตาก

กำแพงเพชร
อุทัยธาน�

หนองคาย
เลย

พิษณุโลก
เพชรบูรณ

อุดรธาน�
นครพนม
สกลนคร
หนองบัวลำภู
ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร
ชัยภูมิ

พิจิตร
นครสวรรค

ชัยนาท

ลพบุรี

10

บึงกาฬ

มหาสารคาม
ยโสธร
รอยเอ็ด

นครราชสีมา

อำนาจเจริญ
อุบลราชธาน�

สุรินทร ศรีษะเกษ
สุพรรณบุรี 9 สระบุรี
บุรีรัมย
กาญจนบุรี
8 นครนายก
3
4 2 1 ปราจีนบุรี สระแกว
ราชบุรี 7 6 5 ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เพชรบุรี
ระยอง จันทรบุรี
ตราด

ภาคกลาง (๖ แห่ง)

๑) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
๒) ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
๓) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
๔) ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
๕) อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
๖) หมู่บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง
อ.เมือง จ.สระแก้ว

พะเยา

เชียงใหม

๑) ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
๒) ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
๓) ต.เปือย อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
๔) ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
๕) ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู
๖) ต.อุทยั สวรรค์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำ�ภู
๗) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
๘) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
๙) ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกสุพรรณ จ.สกลนคร
๑๐) ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
๑๑) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๑๒) ต.วิศษิ ฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
๑๓) ต.โพธิห์ มากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎรธาน�
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธาน�
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อางทอง
10. สิงหบุรี

นครศรีธรรมราช
ตรัง สตูล
พัทลุง สงขลา ปตตาน�
ยะลา
นราธิวาส
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ภาคใต้ (๕ แห่ง)

๑) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
๒) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๓) อ.กันตัง จ.ตรัง
๔) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
๕) ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

สนับสนุนการจัดพิมพ์รปู เล่มธรรมนูญสุขภาพพืน้ ทีใ่ ห้กบั “พืน้ ทีเ่ รียนรู”้ จำ�นวน ๑๖ แห่ง ได้แก่ ธรรมนูญ
สุขภาพ (๑) ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (๒) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำ�พูน (๓) ต.เปือย อ.ลืออำ�นาจ
จ.อำ�นาจเจริญ (๔) ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย (๕) ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ (๖) ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย (๗) ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย (๘) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย (๙) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา (๑๐) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (๑๑) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (๑๒) อ.กันตัง จ.ตรัง
(๑๓) ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (๑๔) ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (๑๕) ต.หนองยาว
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ (๑๖) หมู่บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
๒.๓ สนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่ใหม่
สช. ใช้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการจัดทำ�
และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ที่จำ�เป็นแก่แกนนำ�ธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ในด้านต่างๆ และเวทีจุดประกายขยายพื้นที่ ได้แก่
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาศักยภาพกลไกพีเ่ ลีย้ ง : ธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่”
เมื่อ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ทีมแกนนำ�ระดับพื้นที่สามารถนำ�ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และการทำ�งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ /พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะทำ�งานประสานการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้น ที่ เขต ๑
เชียงใหม่ จาก ๘ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงรายแพร่ ลำ�ปาง ลำ�พูน พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน)
จัดกระบวนการเพื่อเอื้อให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
เครื่องมือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำ�นวน ๔ ภาค และ นนส.
ส่วนกลาง
จัดกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพืน้ ทีส่ กู่ ารพัฒนาตำ�บลจัดการสุขภาพต้นแบบ ในเวทีจดุ ประกาย
ความรู้ การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ในเวทีภาคียุทธศาสตร์ อาทิ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่
เขต ๓ นครสวรรค์ เขต ๘ อุดรธานี ธรรมนูญสุขภาพสุขภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ธรรมนูญสุขภาพ
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ธรรมนูญสุขภาพ อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ และภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำ�เภอ เป็นต้น
จัดทำ�โครงการพัฒนาต้นแบบการขับเคลือ่ นสุขภาพระดับตำ�บลสูก่ ารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ร่วมกับ สปสช.
เขต ๓ นครสวรรค์ และเขต ๑ เชียงใหม่
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายความคิด “การพัฒนาและขยายผล : การสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพชุมชนท้องถิ่นผ่านธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ครั้งที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
ธนาสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.สระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สนับสนุน

59 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

การดำ�เนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ และติดตามความก้าวหน้าแผนการพัฒนา
กองทุนโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เป็นเครื่องมือของ สปสช.ทั้ง ๑๓ เขต
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายความคิด “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพอำ�เภอ” ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อจุดประกาย
ความคิดสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
นำ�ร่องร่วมกับเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (District Health System : DHS)

การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละจุดประกายความคิด “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพอำ�เภอ”
เมือ่ ๑๙-๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
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๓. โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

๓.๑ การจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สช.ได้สนับสนุนการจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ๕ เรื่อง ได้แก่
๑) กรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategic
framework 2015-2020) ซึ่งเป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เสนอ
๒) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ เรื่องตามที่ คสช.เสนอ ได้แก่ (๑) สุขภาวะชาวนา :
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา (๒) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
(๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม (๔) การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อ
(NCDs) และ (๕) วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ และมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการตามความเหมาะสมตามอำ�นาจหน้าที่โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓) (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน พ.ศ. .... ซึง่ คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่ คสช.เสนอ
๔) (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อ
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ คสช.เสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับทราบแล้ว เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
๕) แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมติ
เรือ่ งวิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ
๓.๒ การจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สช.ได้จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อ คสช. ๖ เรื่อง ได้แก่
๑) กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) โดย คสช.
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
๒) ความร่วมมือในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพอย่างบูรณาการ โดย คสช.
เห็นชอบให้ สช.ประสานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย
ด้านสุขภาพอย่างบูรณาการต่อไป
๓) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำ�นวน
๕ เรื่อง โดย คสช.ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการต่อไป
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๔) (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.... โดย คสช.เห็นชอบและให้นำ�เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
๕) ข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ โดย คสช.ให้น�ำ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
โดย คสช.เห็นชอบ และได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓.๓ การพัฒนาข้อเสนอนโยบายและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพ (คจคส.) มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ (๑) ได้นำ�ข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ มาเสนอในการประชุม คสช. เมือ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึง่ ทีป่ ระชุม
ได้เห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวและให้นำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (๒) พัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอต่อเรือ่ งการจัดทำ�หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศในการจัดทำ� (ร่าง) รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ ซึ่งหลังจากการจัดทำ� (ร่าง) ข้อเสนอ คจคส. มีความเห็น
แตกต่างกัน จึงมีมติไม่เสนอข้อเสนอในนาม คจคส. (๓) รับทราบผลการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศ
และสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ เรื่องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
การสาธารณสุข และระบบสุขภาพของไทย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสนอต่อ คสช.เพื่อพิจารณา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) คณะกรรมการกำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ (๑) การสังเคราะห์
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนกำ�ลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
โดยคณะอนุกรรมการวางแผนกำ�ลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ที่มี
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน ซึ่งทำ�การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของกลไกวิชาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (๒) การพัฒนาระบบการจัดการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ร่วมกันกับกลไกเขตสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ วางกรอบการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการจัดการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในระดับเขต
เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ ๑๒ + ๑ เขต ที่ครอบคลุมกำ�ลังคนด้านสุขภาพทุกภาคส่วน
๓) คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ (๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) ที่มีอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เชื่อมโยงกับเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดทำ�งานระดับพื้นที่ และติดตาม ถอดบทเรียนการทำ�งานเพื่อสะท้อนข้อมูลกลับในพื้นที่
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โดยมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับเครือข่าย นนส. ๑ ครั้ง และการจัดประชุมสุนทรียสนทนาเพื่อขยาย
เครือข่ายในพื้นที่แล้ว ๔ พื้นที่ ที่จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และชัยนาท มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้ง
๔ ภาค จำ�นวน ๑๔๖ คน และมีการทำ�แผนการทำ�งานร่วมกัน เช่น การเข้าถึงสุขภาพช่องปากของเด็กพิการ
เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและถอดบทเรียนการดำ�เนินงานของแต่ละพื้นที่ (๒) การประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) (๓) จัดกระบวนการสรุป
บทเรียนการทำ�งาน และได้เสนอข้อเสนอแนะเรื่องการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการระยะต่อ
ไปต่อ คสช. เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนกลไก การดำ�เนินงานของ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ จ.นครปฐม
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๔) คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ (๑)
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมปิ ญั ญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และจัดทำ�
รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (๒) จัดทำ�ร่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ มี นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ และจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ (๓) สนับสนุนการนำ�ร่องพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพในระดับพื้นทีใ่ น ๒ พื้นที่ คือ จังหวัดเชียงรายและอุดรธานี โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำ�เนินการ
๒ คณะ มี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ (๔) การคัดเลือกหมอไทยดีเด่น
แห่งชาติ ซึ่งได้จัดกระบวนการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ ร่วมกับกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมีพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓
เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕) คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑
มีการประชุม ๒ ครั้ง เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ และ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอ
แนะต่อความคืบหน้าการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ (๑) การเตรียม
การจัดประชุมวิชาการประจำ�ปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๒) การกำ�หนดนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้สำ�หรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ (๓) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละระบบสารสนเทศ ๔) การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้บคุ ลากรด้านสุขภาพ
และ ๕) การพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผล
๓.๔ การจัดทำ�รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ
ได้สนับสนุนการจัดทำ�รายงานแล้วเสร็จ ๒ เรื่อง คือ (๑) รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๙ เป็นการดำ�เนิน
การร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งจัดทำ�
โดยคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ส�ำ นักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ดำ�เนินการพัฒนา รายงาน
สถานการณ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในระดับชาติและระดับภาค ในปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้กรอบของชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติด้วย
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๓.๕ กระบวนการจัดทำ�ฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ
ได้สนับสนุนการจัดทำ�ฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพด้านต่างๆ ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” (http://phpp.nationalhealth.
or.th/รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้บุคลากร สช. และบุคคลทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ซึ่งจัดทำ�โดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
๓.๖ สนับสนุนการสือ่ สารทางสังคมเพือ่ พัฒนาขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ และนำ�สาระสำ�คัญจากการจัดทำ�ชุด
ความรู้และรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ เผยแพร่ผ่านการสื่อสารทางสังคม
มีประเด็นสื่อสารเพื่อให้สังคมรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและข้อเสนอ
ต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อน โดยจัดทำ�เนื้อหาข่าวและสกู๊ป เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ จำ�นวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่
(๑) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย (๒) บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตพยาบาล
วิชาชีพ (๓) กำ�ลังคนด้านสุขภาพระดับพืน้ ที...
่ ปัญหาทีร่ อการแก้ไข (๔) รายงานสถานการณ์สขุ ภาพคนไทย ๕)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบสำ�นักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (๖) คสช. เห็นชอบข้อเสนอแนะจาก
การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (๗) ร่างพิมพ์เขียว
กำ�ลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า ห่วงสังคมดิจิตอลกระทบแผนผลิตแพทย์รุ่นใหม่ (๘) พัฒนาระบบสุขภาพ
เพือ่ คนพิการ (๙) จับตาบอร์ดสุขภาพคนพิการชุดใหม่ ดึงทุกฝ่ายบูรณาการเชิงรุกแผนยุทธศาสตร์ (๑๐) หนังสือ
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก”
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๒. แผนงานสมัชชาสุขภาพ

“สานพลังปัญญาและภาคี
สร้างวิถีสุขภาวะไทย”
ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะและการมีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวทางสร้างเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพของคน
ทุกภาคส่วน เป็นหัวใจสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนไทยมีสุขภาวะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สมัชชาสุขภาพ จึงเกิดขึ้น
จากความพยายามในการสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ มุ่งเน้นการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิรปู ระบบสุขภาพและกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ

สมัชชาสุขภาพ “เครือ่ งมือสำ�คัญในการสานพลังและพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม”

หรือ....
“กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนำ�ไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดย
จัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”

• สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ • สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ • สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สมัชชาสุขภาพ ๓ รูปแบบ ทัง้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ได้รบั การพัฒนากระบวนการมาอย่างต่อเนือ่ งในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ จนนำ�ไปสูก่ ารเป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญในการสานพลังและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(National Health Assembly : NHA)
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา

๔๑ ซึ่งบัญญัติให้ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ ” บทบาทสำ�คัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอยูท่ เี่ ป็นพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ให้เกิดกระบวนการสร้างฉันทมติรว่ มกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ครบวงจร

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีลักษณะอย่างไร
กลไกการจัดการเป็นกลไกพหุภาคี ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ/ราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/
วิชาการ และภาคประชาชน/ประชาสังคม ร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำ�เนินงาน
มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกระบวนการสร้างฉันทมติร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การ
กำ�หนดประเด็นเชิงนโยบาย การกำ�หนดทางเลือก การตัดสินใจทางนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งมติหรือข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะและสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
ใช้ฐานความรู้ผสมผสานกับฐานด้านจิตใจ ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนและหน่วย
งานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลวิชาการและความรู้ หรือเรียกได้ว่าใช้ “ปัญญา” เป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกัน
รวมถึงยึด “ความรักสมัครสมาน” เป็นกรอบในการพูดคุยหารือ ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง
เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) เป็น “กระบวนการของประชาชน
โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน” คำ�นึงถึงความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนทีม่ าร่วมกันทำ�งานอย่างเคียงบ่าเคียง
ไหล่ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญคือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นมีความชัดเจน โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นประเด็นใหญ่ สามารถนำ�ประเด็นเล็กๆ ใกล้ตัวมาพัฒนา
เป็นประเด็นเชิงนโยบายทีม่ กี ระบวนการค้นหาทางออกร่วมกัน และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทีอ่ าศัยข้อมูล
เชิงวิชาการในการพิจารณาไตร่ตรองจนได้ฉันทมติร่วมกัน
มีโอกาสและสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง ผลสำ�เร็จของการ
สานพลังทุกภาคส่วน นอกจากมีมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว ยังรวมถึงการขับเคลื่อน ผลักดันมติไปสู่การ
ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย
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รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ภายใต้ประเด็นหลักในการจัดงาน คือ “สานพลังปัญญา
และภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย”

๕ ประเด็นนโยบายที่เป็นข้อเสนอในการประชุม
๑. วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการ
ปัญหาแบบบูรณาการ
๒. สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายองค์กรชาวนา
๓. ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
๔. นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
๕. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๕๘๖ คน จาก ๒๘๐ กลุ่มเครือข่าย (constituencies) ทั้งจาก หน่วยงาน องค์กร
ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐ/ราชการ/การเมือง ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน/ประชา
สังคม
วัตถุประสงค์การจัดงาน
๑. พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. เชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
๓. พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีความรู้และประสบการณ์การทำ�งาน
แบบมีส่วนร่วมอันเป็นรากฐานประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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โครงสร้างและกลไลจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

คสช.
ที่ปรึกษา

คจ.สช.

สช. •เลขานุการ

๑. คณะอนุกรรมการบริหาร

๕. คณะอนุกรรมการวิชาการ

๒. คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม ๑

๖. คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายฯ

๓. คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม ๒

๗. คณะอนุกรรมการประเมินผล

๔. คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม ๓

๘. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุ่เครือข่ายฯ

ตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให คสช. แตงตัง้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(คจ.สช.) คณะหนึง่ มีจาํ นวนตามที่ คสช.กาํ หนด ซึง่ ในปี ๒๕๕๘ คสช.ได้แต่งตัง้ คจ.สช. โดยมีนายเจษฎา มิง่ สมร
ผู้แทนจากภาคประชาสังคมเป็นประธาน มีเลขาธิการ คสช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกิดประสิทธิผลสูงสุด คจ.สช. ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการรวม ๘ คณะ
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการบริหาร (๒) คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม ๑ (๓) คณะอนุกรรมการดำ�เนินการ
ประชุม ๒ (๔) คณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม ๓ (๕) คณะอนุกรรมการวิชาการ (๖) คณะอนุกรรมการ
ประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ (๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุม่ เครือข่าย
(๘) คณะอนุกรรมการประเมินผล และมีการตั้งคณะทำ�งานสนับสนุนการทำ�งานของคณะอนุกรรมการ เช่น
คณะทำ�งานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น คณะทำ�งานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

การกำ�หนดประเด็นและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้หลักการสำ�คัญ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน คจ.สช. จึงเปิดโอกาสให้องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ๓ ภาคส่วน ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเสนอ
ประเด็นเชิงนโยบายเพื่อนำ�เข้าสู่การพิจารณา โดยในปี ๒๕๕๘ มีการเสนอประเด็นเชิงนโยบาย จำ�นวน ๒๓
ข้อเสนอ จาก ๒๒ องค์กร/ภาคีเครือข่าย
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คจ.สช. ได้พิจารณากำ�หนดประเด็นเชิงนโยบายเพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการกลั่นกรองเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ได้แก่ ความสำ�คัญของปัญหา ความรุนแรงของผลกระทบ ความสนใจของ
สาธารณะ ความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบาย และการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ร่วมกับข้อมูลสถานการณ์ระบบ
สุขภาพในปัจจุบันและความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในส่วนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะอนุกรรมการวิชาการได้จดั ให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่าง
คณะอนุกรรมการวิชาการกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายผู้เสนอประเด็น โดยมีเป้าหมายเพื่อกำ�หนดขอบเขตของ
ประเด็นนโยบายให้ชัดเจน เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายและทำ�ความรู้จักกระบวนการสมัชชา รวมถึงการประเมิน
ตนเองขององค์กร/ภาคีเครือข่ายผูเ้ สนอ เพือ่ เลือกช่องทางการพัฒนาข้อเสนอทีเ่ หมาะสม ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสมัชชาเฉพาะพื้นที่ หรือช่องทางอื่นๆ ประกอบกับได้มีการจัดเวที
ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ กำ�หนดเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
การตัง้ คณะทำ�งานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นดำ�เนินการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายตามกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คจ.สช. จึงประกาศให้ประเด็นที่ผ่านการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ
จำ�นวน ๕ ประเด็น เข้าบรรจุเป็นระเบียบวาระ เพื่อการพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ ประกอบด้วย
๑. วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
๒. สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา
๓. ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
๔. นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
๕. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ

งานแถลงข่าวงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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นอกจากนั้น ยังมีระเบียบวาระการรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
ผ่านมา (ตามที่มติสมัชชาสุขภาพประเด็นนั้นได้กำ�หนดว่าต้องรายงานในครั้งที่ ๘ จำ�นวน ๑๒ มติ ได้แก่
๑. มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. มติ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
๓. มติ ๓.๙ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
๔. มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
๕. มติ ๖.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
๖. มติ ๖.๒ เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
๗. มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
๘. มติ ๖.๖ การกำ�กับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๙. มติ ๖.๗ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
๑๐. มติ ๖.๘ การปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
๑๑. มติ ๗.๒ การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
๑๒. มติ ๗.๓ การกำ�จัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในประชาชน
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พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ

๑.๑ การดำ�เนินการประชุมหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อ คจ.สช.ประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุก
ภาคส่วนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมีการปรับเอกสารร่างมติแต่ละระเบียบวาระตามความเห็นแล้ว
หลังจากนั้นจึงนำ�เสนอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกอบ
ด้วย ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การรับรองระเบียบวาระการประชุมในห้องประชุมใหญ่
๒. การประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดำ�เนินการโดยคณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุม
ทั้ง ๓ คณะ เพื่อร่วมกันพิจารณา อภิปรายให้ข้อคิดเห็น.ในการปรับปรุงร่างมติ
๓. การนำ�เสนอผลการพิจารณาร่างมติแต่ละระเบียบวาระที่กลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพมีฉันทมติรับรอง
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำ�เนินการประชุมทั้ง ๓ คณะ เพื่อให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพได้พิจารณารับรอง
มติในห้องประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
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ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการรับรองมติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๘ รวม ๕ ระเบียบวาระ ดังนี้
สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๑ สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา
สมัชชาสุขภาพ ๗ มติ ๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ ๗ มติ ๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพ ๗ มติ ๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
สมัชชาสุขภาพ ๗ มติ ๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

การประชุมหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๕๘๖ คน จาก ๒๘๐
กลุ่มเครือข่าย (constituencies) ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ราชการ/
การเมือง ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน/ประชาสังคม/เอกชน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมใน
ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในลานสมัชชาสุขภาพ
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ตารางที่ ๑ แสดงจำ�นวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
(จำ�แนกตามกลุ่มเครือข่าย)
ลำ�ดับ
๑
๒
๓
๔

จำ�นวนกลุ่มเครือข่าย

กลุ่มเครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่
กลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและเอกชน
กลุ่มเครือข่ายวิชาการ
และวิชาชีพ
กลุ่มเครือข่ายภาค
การเมือง ราชการ และ
องค์กรรัฐ
รวม

จำ�นวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
ร้อยละ
๗๙๕
๗๖๘
๙๖.๖๐
๔๕๘
๑๒๙
๒๘.๑๗

ทั้งหมด
๗๗
๗๔

ที่เข้าร่วม
๗๗
๕๘

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๗๘.๓๘

๓๘

๓๒

๘๔.๒๑

๑๙๒

๘๓

๔๓.๒๓

๙๑

๖๖

๗๒.๕๓

๓๗๑

๑๕๒

๔๐.๙๗

๒๘๐

๒๓๓

๘๓.๒๑

๑,๘๑๖

๑,๑๓๒

๖๒.๓๓

๑.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอรูปธรรมความสำ�เร็จ
ของการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผี่ า่ นมา โดยเชิญหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย และผูเ้ กีย่ วข้อง
กับมติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมติต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น (๑) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (๒) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ รวม ๑๒ มติ

การนำ�เสนอรูปธรรมความสำ�เร็จของ
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๑.๓ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน
เป็นกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและกำ�หนดทิศทางระบบสุขภาพไทยใน (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
เมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๔ เวทีสาธารณะเรื่อง “หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย”
เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพไทย
รวมถึงโอกาสและความท้าทายในอนาคต และให้มมุ มอง แนวคิด ในหัวข้อ “หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย”
โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และนายเจษฎา มิ่งสมร ดำ�เนินการเสวนาโดย นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์

เวทีสาธารณะเรื่อง
“หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย”
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๑.๕ การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เป็นการประชุมย่อย เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเตรียมความพร้อม
ในประเด็นทีจ่ ะพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในอนาคต หรือมีความเกีย่ วข้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่
ผ่านมา และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในประเด็นทีส่ �ำ คัญๆ รวมถึงเชือ่ มร้อยเครือข่ายเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
นโยบายสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้รว่ มเป็นองค์กรเจ้าภาพจัดประชุม
มีการจัดประชุมวิชาการจำ�นวน ๘ เรื่อง ดังนี้
(๑) ตอบโจทย์สุขภาพด้วยสื่อสาธารณะ
(๒) “ตรวจสุขภาพ” เพื่อ “สุขภาพ”
(๓) ถอดรหัสเอชไอเอชุมชน (CHIA) ขุดขุมทรัพย์ทางปัญญาร่วมกัน
(๔) บ้านนี้ไม่ดื้อ (ยา) | การรับฟังความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของ
ประเทศไทย
(๕) เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
(๖) การบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๗) เวทีเปิดมุมความคิด และปฏิบัติการ “ข้อมูล...คุณทำ�ได้”
(๘) สภาชนเผ่าพื้นเมือง ตำ�รับยาดีสยาม

การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ “สภาชนเผ่าพื้นเมือง ตำ�รับยาดีสยาม”
เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๖ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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กิจกรรมลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

๑.๖ ลานสมัชชาสุขภาพ
เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำ�หรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการนำ�เสนอรูปธรรมกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการนโยบายสาธารณะ เวทีกลาง
การเสวนากลุม่ ย่อย การฉายวีดทิ ศั น์ เป็นต้น และเป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงการทำ�งานและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทำ�งาน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและประชาชนทั่วไป
๑.๗ การสื่อสารในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
เพือ่ การเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวงกว้าง ทัง้ ในส่วนการพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ดังนี้
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(๑) เว็บไซต์ www.samatcha.org

(๒) จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ “เกาะติด NHA 365 วัน” ส่งไปยังของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๓) การสื่อสารสังคมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติยงั มีการสือ่ สารภายในงานหลากหลายช่องทาง เช่น สูจบิ ตั ร
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
(ผ่าน www.healthstation.in.th) และการจัดทำ�จดหมายข่าว “เกาะติดสมัชชาสุขภาพ”

เกาะติ ด สมั ช ชา

เกาะติ ด สมั ช ชา

จุลสารเฉพาะกิจ
ฉบับที่ ๒

จุลสารเฉพาะกิจ
ฉบับที่ ๗

วั น จั น ท ร ที่ ๒ ๑ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘

วั น พุ ธ ที่ ๒ ๓ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘

เราคือใบไมตนเดียวกัน
“We are the star of one sky.
The time has come for all to live as one,
We are the star of one sky”

เสียงเพลง We are the leaves of one tree.
‘เราคื อ ใบไม ต  น เดี ย วกั น ’ จบลงไปพร อ มกั บ พิ ธ ี ป  ด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๘ ณ อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๑-๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๘
การประชุมที่ชักนำผูคนเขามามากมายจากทั่ว
ประเทศ จากหลายภาคสวนเขารวมหารือ จัดทำขอเสนอ
นโยบายเพือ่ ขับเคลือ่ นสุขภาวะของสังคม มีผเู ขารวมถึง
๒,๖๐๐ กวาคนจาก ๒๕๐ เครือขายมากที่สุดเปน
ประวัตกิ ารณนบั ตัง้ แตมกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมา
ดังที่ นายเจษฏา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ กลาววา นี่นับเปน
เครือขายคณะทำงานดานสุขภาพทีใ่ หญทส่ี ดุ ของประเทศ
ที่เขามากำหนดทิศทางนโยบายการแกไขปญหาตางๆ
ไดอยางแทจริง และทำใหเห็นการดำรงอยูของพลังและ
ประสิทธิภาพของภาคประชาชนรวมกับภาคสวนอื่นๆ
ในการกำหนดอนาคตของตัวเอง
ทีส่ ดุ แลวในปนไ้ี ดมฉี นั ทมติใน 5 เรือ่ ง คือ สุขภาวะ
ชาวนา ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง การจัดการปญหา
เชื ้ อ แบคที เรี ย ดื ้ อ ยา การลดการบริ โ ภคเกลื อ และ
โซเดียม และการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเมื่อ
๓ ปกอน ในเรื่องการจัดการปญหาหมอกควัน เพื่อปรับ
กระบวนการทำงานใหเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลลัพธในวันนีไ้ มไดเกิดจากการทำงานเพียง ๓ วัน
หากแต เป นการทำงานตลอดหลายป ท ี ่ ผ  า นมาของ
ภาคส ว นต า งๆ ที ่ เข า มามี ส  ว นร ว ม ซึ ่ ง ในตอนท า ย

พรึบ! เปดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘
‘ขาขึ้น-ขาเคลื่อน’ จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
“แล ว ป  น ี ้ ไ อ จ  อ นจะเอาป ญ หาอี ห ยั ง มาอู  ”
แมจำปาถาม
นี ่ เป นท อ นหนึ ่ ง ของบทละครบนเวที ในพิธีเปด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๘ ทีอ่ าคาร อิมแพ็คฟอรัม่
เมืองทองธานี ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม เพื่อเปด
ประเด็นของการประชุมครั้งนี้
ป น ี ้ ค ึ ก คั ก เป น พิ เศษด ว ย ‘เสี ย งในฟ ล  ม ’ ทั ้ ง
อูกำเมือง เวาอีสาน แหลงใต และภาษากลาง บอกเลา
เรื่องราวจากแตละภูมิภาคทั่วประเทศที่หลายสวนมี
ป ญ หาคล า ยคลึ ง กั น ไม ว  า จะเป น เรื ่ อ งเชื ้ อ ดื ้ อ ยา
สุขภาวะชาวนา สุขภาวะคนเมืองใหญ การรับประทาน
เค็ม รวมถึงปญหาหมอกควัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมา
พูดคุยรวมกันในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.
๒๕๕๘ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม มารวมกันกวา ๒,๐๐๐ คน เพือ่ หาวิธแี กไข
และผลักดันนโยบายสุขภาพใหเปนจริง
“ในปน้ี คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ได ย กระดั บ รู ป แบบกระบวนการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ

แหงชาติ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประเทศ หรือที่
พวกเราคุนเคยวา ‘ขาขึ้น’ โดยจะใหความสำคัญกับ
การขับเคลื่อนมติ หรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติทผ่ี า นมา
ตลอดเวลา ๗ ป ๖๔ ประเด็น ๖๔ มติทผ่ี า นมา ซึ่งพวก
เราเรียกวา ‘ขาเคลื่อน’ นี่คือสองเครื่องยนตที่จะขับ
เคลื่อนไปพรอมๆ กัน” นายเจษฎา มิ่งสมร ประธาน
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
กลาวเปดการประชุม
เด็กติดเกม โรคอวน น้ำมันทอดซ้ำ สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช แรใยหิน บุหรี่ เหลา อุบัติเหตุ ปญหาเหลานี้
ถูกเลาถึงผานวีทีอารเปดงาน หลากหลายปญหาแลวที่
ไดรับการแกไขและผลักดันนโยบายใหเปนจริง
“เราคือกำลังที่สำคัญที่จะเปลี่ยนทุกอยางใหดีขึ้น
เริ่มงายๆ เริ่มที่ตัวเอง ใช! คนเล็กๆ อยางเรานี่แหละ
เมือ่ เราเปลีย่ น สังคมเปลีย่ น นีค่ อื กำลังสำคัญทีจ่ ะเปลีย่ น
ประเทศใหดีขึ้น ไมตองรอใหใครทำกอน พวกเรานี่

ประธานคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ไดก ลาวขอบคุณผู เขารวมทุก คน ทุ ก ภาคี เครื อ ข า ย
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีมงานเบือ้ งหลังอีกมากมาย ทีม่ สี ว น
ทำใหงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติเกิดขึ้นและดำเนินไป
ไดดวยดี
พรอมกันนัน้ ยังไดทำการสงไมตอ ใหกบั นพ.ศุภกิจ
ศิริลักษณ ผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ผูจะ
เปนประธานจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติในครั้งถัดไป
เพลง ‘We are the leaves of one tree’ จะดังยิ่ง
ขึ้น เฉกเชนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่บิด
เกลียวแนนขึ้นทุกป
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๒. สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภายหลังการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มกี ารสรุปบทเรียนการจัดงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดย
คจ.สช. อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายเลขานุการ กระบวนการสรุปบทเรียนประกอบด้วยโจทย์สำ�คัญ ในการ
พัฒนาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาระเบียบวาระ(เชิงรับ-เชิงรุก) (๒) รูปแบบ
การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (๓) กลุ่มเครือข่ายและ (๔) การสื่อสาร
ผลการแลกเปลี่ยนการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ข้อเสนอ
สำ�หรับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
(๑) การพัฒนาระเบียบวาระ
การพิจารณาเลือกประเด็น ควรเลือกประเด็นที่มีความคมชัดและเป็นประเด็นระดับชาติ รวมถึงเป็น
ประเด็นภายใต้กรอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
การพัฒนาคุณภาพของการเขียนข้อเสนอ ควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่
และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอ ควรมีการดำ�เนินงานร่วมกับเจ้าของประเด็นและให้การสนับสนุน
การพัฒนาในประเด็นที่ยังไม่มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้
เสียและเกี่ยวข้องกับมติโดยตรง
จัดกระบวนการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง
(๒) รูปแบบการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระควรมีการปรับรูปแบบเพื่อให้สามารถเริ่มพิจารณาในวันแรก
ของการประชุม
การรายงานการติดตามมติควรมีการจัดกลุ่มมติเพื่อการรายงานที่ชัดเจน และควรมีรูปแบบการเสนอ
ความเห็นและแลกเปลี่ยนที่มีความหลากหลาย
ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของภาคีเครือข่าย
ในการร่วมแสดงบทบาทและผลงาน นอกจากนั้นยังควรมีการหมุนเวียนการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
(๓) กลุ่มเครือข่าย
ควรทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจขององค์กร/กลุม่ เครือข่าย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประเด็นเป็นตัวตั้ง
ควรมีการสานสัมพันธ์ ทำ�ความเข้าใจกับผู้บริหารขององค์กรภาครัฐผ่านผู้แทนที่เป็น คสช./คจ.สช.
เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ�ร่วมนำ�ไปปฏิบัติ
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ควรมีการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายนำ�ร่องที่สอดคล้องกับระเบียบวาระของปีนั้นๆ เพื่อชวนเข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ต้น
ทำ � ให้ กระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นความรูส้ าธารณะทีแ่ พร่หลายโดยร่วมมือกับสถาบันวิชาการในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อรุกพื้นที่แบบเดิม
(๔) การสื่อสาร
ควรมีการสื่อสารไปยังกลุ่มเครือข่ายทุกระดับอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารเพื่อสะท้อนให้สังคมรับรู้
ความก้าวหน้ากระบวนการขาขึ้น ขาเคลื่อน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

๓. การเตรียมความพร้อมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙

เพือ่ ให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สช.จึงได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา และถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเปิดรับประเด็นทีจ่ ะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาประเด็นการพัฒนาด้านวิชาการ และการรับฟังความเห็นกลุ่มเครือข่ายและ
ภาคีผเู้ กีย่ วข้อง ซึง่ ในครัง้ ที่ ๙ นีไ้ ด้มกี ารเปิดรับประเด็นในทุกช่วงเวลาและผ่านหลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีองค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆ ให้ความสนใจเสนอ
ประเด็นเพือ่ การพัฒนาในประเด็นต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลายของประเด็นและองค์กรผูเ้ สนอประเด็นเป็นจำ�นวน
๒๗ ประเด็นซึ่งจำ�แนกเป็น ๖ กลุ่มประเด็น ได้แก่
(๑) กลุ่มผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาประเทศ
(๒) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
(๓) กลุ่มปัญหาระบบบริการสุขภาพ
(๔) กลุ่มการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) กลุ่มความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมและเศรษฐกิจ
(๖) กลุ่มประเด็นอื่นๆ โดยมีองค์กร/เครือข่ายหลักที่นำ�เสนอประเด็นจำ�นวน ๓๐ องค์กร และองค์กร
สนับสนุนจำ�นวน ๓๑ องค์กร/เครือข่าย
ขั้นตอนต่อมา คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายโดยคณะอนุกรรมการ
วิชาการ เพื่อการปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ ซึ่งในการพัฒนาประเด็นนโยบายได้มีการ
สนับสนุนการทำ�งานของคณะทำ�งานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นพัฒนารายละเอียดร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบายฯ เพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะอนุกรรมการวิชาการและผู้เสนอประเด็น
เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมืิอง จ.นนทบุรี

การประชุมคณะทำ�งานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยและเมืองเพือ่ สุขภาวะอย่างมีสว่ นร่วม
เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมืิอง จ.นนทบุรี

หลังจากนั้น คจ.สช. ได้พิจารณาร่างระเบียบวาระซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการ
วิชาการ และได้ประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวม ๔ ระเบียบวาระ
ได้แก่
(๑) การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
(๒) น้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยสำ�หรับประชาชน
(๓) การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
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(๔) สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
โดยจะมีกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระเพื่อนำ�เสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔. การขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ทำ�ให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ
ที่เรียกว่า “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ที่ได้รับฉันทมติจากภาคีเครือข่าย จำ�นวน ๖๙ มติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ ที่เหมาะสม ให้เกิด
การดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม คสช. จึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม
การดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบกลไกและวางยุทธศาสตร์
แนวทางการขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการดำ�เนินการตามมติสมัชชา
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ เพื่อแสวงหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนมติที่เหมาะสม และรายงานผลต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ คสช. อีกทั้งการให้ข้อเสนอแนะและ
คำ�ปรึกษาต่อ คจ.สช.เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ รวมถึงพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณะ โดยมี สช. เป็นฝ่ายเลขานุการ
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปี ๒๕๕๙ คมส.ได้มีการดำ�เนินงานขับเคลื่อนและติดตามมติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๔.๑ วางระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ให้ความสำ�คัญกับการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ ด้วยการวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน (Develop
& Drive หรือ D1 x D2) ตามบทบาทหน้าที่ของ คมส. โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งในส่วนยุทธศาสตร์ การทำ�งาน กลไก และวิธีการทำ�งานขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์การสานพลังความร่วมมือ (Synergy)
เป็นการทำ�งานแบบเครือข่ายที่เน้นการเสริมพลังทางบวก ให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่าในการทำ�งาน
ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีพลัง
หลักการทำ�งาน ได้แก่ การสร้างตัวอย่าง (Demonstration) การหนุนเสริมการทำ�งาน (Encouragement)
การสร้างเครือข่าย (Networking) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation : appreciation : recognition) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) การสือ่ สารสังคม (Social communication) การใช้ระบบข้อมูล (Information system) การบูรณาการการทำ�งานข้ามหน่วยงาน องค์กร ข้ามภาคส่วน (Integration) ซึ่งหลักการทำ�งาน
๘ ข้อข้างต้น สรุปย่อได้เป็น “DENMarKSII”
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ครม. พิจารณาให้ความคิดเห็นชอบ/มอบหมาย

มาตรา ๒๕(๓)

มาตรา ๒๕(๒)

มติสมัชชา
สุขภาพ
แห่งชาติ

คสช.รับทราบ/
มอบหมาย

มาตรา ๔๕

คบส.
ร่วมกับ
อนุฯ
วิชาการ
คจ.สช.

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ติดตามมติ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์และ
สาธารณสุข

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ติดตามมติ
ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพสังคม
และสุขภาวะ

(ขาขึ้น)

การพัฒนา
ร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
จากช่องทาง
ที่หลากหลาย
ทั้งเชิงรับและลุก

การทบทวนมติ (Revisit)

• วิเคราะห์มติฯ
• ส่งเสริม/สนับสนุน/
แสวงหาความร่วมมือ
• ติดตามฯ/ประเมินผล
• รายงาน

มาตรา ๒๕(๔) (๑๐)

หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย
นำ�มติไปขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์:
สานพลังความร่วมมือ
(Synergy)
หลักการทำ�งาน “DENMarKSII”
การสร้างตัวอย่าง
(Demonstration)
❑ การหนุนเสริมการทำ�งาน
(Encouragement)
❑ การสร้างเครือข่าย
(Networking)
❑ การสร้างแรงจูงใจ
(Motivation :
apprecation : recognition)
❑ การจัดการความรู้
(Knowledge management)
❑ การสื่อสารสังคม
(Social communication)
❑ การใช้ระบบข้อมูล
(Information system)
❑ การบูรณาการ
(Intearation)
❑

การสื่อสารสาธารณะ/สร้างกระบวนการเรียนรู้/การติดตามและประเมินผล

แผนผังระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มี คมส. เป็นกลไกหลัก ซึ่งมี
รองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร เป็นประธาน โดยมี อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติฯ ๒ คณะ เป็นกลไกดำ�เนินงาน ได้แก่
อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมี นพ.ศุภกิจ
ศิริลักษณ์ เป็นประธาน และ อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ ซึ่งมี รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีการดำ�เนินการและผลการขับเคลื่อนและติดตาม
มติสมัชชาสุขภาพ ในปี ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

จัดลำ�ดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผล

คมส. ได้ทำ�การจัดลำ�ดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์ความรุนแรง/ขนาดของ
ปัญหา ความร้ายแรงเร่งด่วน ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา การยอมรับและความร่วมมือของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ความสอดคล้องนโยบายของรัฐ ทำ�ให้ได้มติสำ�หรับการขับเคลื่อนแบบเร่งด่วน เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
๖ มติ/กลุ่มมติ รวม ๑๔ มติ ได้แก่
มติสมัชชาสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำ�นวน ๓ มติ/กลุ่มมติ
๑) กลุ่มมติ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำ�นวน ๔ มติ ได้แก่
มติ ๑.๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

85 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

มติ ๒.๕ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
มติ ๓.๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
มติ ๖.๖ การกำ�กับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒) กลุ่มมติ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง จำ�นวน ๓ มติ ได้แก่
มติ ๗.๔ การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
มติ ๔.๕ การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางวิทยุกระจายเสียง
สื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
มติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
๓) มติ ๖.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
มติสมัชชาสุขภาพด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ๓ มติ/กลุ่มมติ ได้แก่
๑) มติ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
๒) กลุ่มมติ เกษตร อาหาร และโภชนาการ ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๓ มติ ได้แก่
มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร ที่เป็นอาหาร
๓) กลุ่มมติเด็กกับสื่อ ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๒ มติ ได้แก่
มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที

วางแนวทางการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพฯ ทีข่ บั เคลือ่ นแบบเร่งด่วน มีการดำ�เนินการโดย

๑) จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน องค์กรทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ น หรือเกีย่ วข้องกับมติ วางแนวทางการขับเคลือ่ น
มติ และระบุเป้าหมายรูปธรรมทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง ทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้เห็นผล (quick win) และกำ�หนดแผนการ
ขับเคลื่อนมติ
๒) มีการตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ขับเคลือ่ นมติฯ รวม ๓ คณะ ได้แก่ คณะทำ�งานขับเคลือ่ นมติกลุม่ มติเด็กกับสือ่
คณะทำ�งานขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกลุม่ มติเกษตรและอาหารปลอดภัย คณะทำ�งานขับเคลือ่ นมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
๓) มีการติดตามการดำ�เนินงานของทุกมติ/กลุ่มมติ ผ่านการประชุมอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ และนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุม คมส. เป็นการกระตุ้นการดำ�เนินงานของกลไก ภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิด
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเป็นลำ�ดับ ตามแนวทางและแผนงานที่วางไว้ ดังนี้
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กลุม่ มติเด็กกับสือ่ (๑) ทำ�ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ตัง้ อนุกรรมการ
ปกป้องและคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ขึ้นเป็นกลไกดำ�เนินงานหลักในเรื่องนี้ (๒) เกิดความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการมือถือ ๓ ค่าย ได้แก่ AIS DTAC และ True ในการดำ�เนินการเพื่อการคุ้มครองเด็กเยาวชนจาก
การใช้สื่อออนไลน์ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ (๓) มีการร่างกฎหมายการคุ้มครองเด็กในการใช้
สื่อออนไลน์
กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย (๑) มีการยกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกัน
และกำ�จัดศัตรูพืช ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการจัดรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(๒) เกิดความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สำ�นักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สช.
และ สสส. ดำ�เนินโครงการจัดทำ�ต้นแบบระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมของ
ประเทศ (๓) มีชุดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรและการจัดการอาหารปลอดภัย เพื่อใช้ขยายผลต่อไป
มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เกิดโครงการนำ�ร่องการพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน
ระดับจังหวัด ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ลำ�ปาง ร้อยเอ็ด และปทุมธานี โดยเป็นความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด คณะทำ�งานสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) และกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยมี ศูนย์วิชาการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สนับสนุนงานวิชาการ สช.สนับสนุนด้านการประสานนโยบาย และ สสส. สนับสนุน
งบประมาณ
กลุม่ มติ ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ ซึง่ มีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำ�เนินการ มีผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมหลายประการ ได้แก่ (๑) ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. .... ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (๒) การปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และพัฒนาอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (๓) ผลักดันการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เฝ้าระวังการกระทำ�ผิดกฎหมาย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของอุตสาหกรรมสุราอย่างต่อเนือ่ ง (๕) มีแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
กลุ่มมติ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง มีคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ดำ�เนินงาน ทำ�ให้เกิด (๑) มีการตรวจสอบและดำ�เนินคดีผู้ทำ�ผิดการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยความร่วมมือระหว่าง อย.และสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (๒) ระบบเฝ้าระวัง แจ้งเหตุการทำ�ผิดการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารผู้บริโภค (๓) ระบบแจ้งเหตุและการเฝ้าระวังการใช้สารสเต
อรอยด์ (๔) ระบบควบคุม ติดตามการนำ�เข้าและการกระจายสารสเตอรอยด์ในประเทศไทย ได้ปรับปรุงระบบ
FDA Reporter ซึ่งสามารถให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ใช้ตรวจสอบเส้นทางสเตียรอยด์ในจังหวัด
ได้ (๕) ออกประกาศ อย. เรื่องกำ�หนดให้ยาเดกซาเมทาโซนและยาเพรดนิโซโลนและเกลือของยา เป็นยาที่
ต้องรายงานต่อ อย. (ระบบรายงานครอบคลุมวัตถุดิบ ถึง ยาสำ�เร็จรูป) และการจัดทำ� (ร่าง) ประกาศกระทรวง
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พาณิชย์ เรือ่ ง การส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ ยาเดกซาเมทาโซน และยาเพรดนิโซโลน
และเกลือของยาดังกล่าว พ.ศ. .... (๖) มีการรณรงค์สร้างความร่วมมือระดับปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการชั่งใจ
ก่อนใช้ยา...สเตอรอยด์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยา
สเตอรอยด์” โครงการ อย.น้อย โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำ�เนินงานของ อย.
(๗) ดำ�เนินการนำ�ร่องด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ๑ ตำ�บลในทุกจังหวัด ตามแผนบูรณาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
มตินโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน มีรปู ธรรมสำ�คัญ ได้แก่ (๑) มีแนวทาง
การตรวจสุขภาพทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมสำ�หรับ ๓ กลุม่ วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยทำ�งาน และผูส้ งู อายุ ซึง่ มีการทดลอง
ใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทกุ แห่งแล้ว และจะขยายผลใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข
ต่อไป (๒) ระบบประกันสุขภาพหลักทั้ง ๓ ระบบ นำ�แนวทางการตรวจสุขภาพฯ ไปพิจารณาร่วมกันเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การจัดบริการของระบบ

การพัฒนารูปแบบการนำ�เสนองานขับเคลือ่ นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ และครัง้ ที่ ๙

การจัดงานขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพให้ภาคี เครือข่ายเห็นความสำ�คัญจึงปรับรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ (ขาเคลื่อน) เท่ากับการพิจารณาระเบียบวาระ (ขาขึ้น) ดังนี้
(๑) จัดกิจกรรมขาเคลื่อนในห้องประชุมใหญ่ โดยแบ่งเวลาการจัดกิจกรรมขาขึ้นและขาเคลื่อนออกเป็น
คนละวัน เพือ่ ไม่ให้ซอ้ นเหลือ่ มเวลากัน ทำ�ให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพ ได้เข้ามีสว่ นร่วมกับงานขาเคลือ่ นมากยิง่ ขึน้
(๒) ให้บทบาทกับภาคีหน่วยงาน องค์กรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ มากยิ่งขึ้น เช่น การให้เป็น
ผูร้ ายงานการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นมติ การจัดเสวนาแลกเปลีย่ นการขับเคลือ่ นมติในห้องประชุมใหญ่
การเตรียมการจัดงานขาเคลือ่ นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ เน้นการมีสว่ นร่วมจาก
ภาคีทุกภาคส่วน จึงมีการเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ ในหลายช่องทาง ได้แก่ (๑) การจัดทำ�
เอกสารความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพ ที่ต้องรายงาน และมติสมัชชาสุขภาพที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ส่งให้กับภาคีเครือข่ายที่เชิญเข้าร่วมประชุม (๒) มีการชี้แจงภาคีพื้นที่
จาก ๗๗ จังหวัด เพื่อให้มีการเตรียมตัวแทนเข้าร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ
๔.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพือ่ เป็นการปรึกษาหารือและร่วมแลกเปลีย่ นความก้าวหน้าการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติของหน่วยงาน/องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงกำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนและการประสาน
ความร่วมมือตามยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงได้มกี ารจัดประชุมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในหลายลักษณะ ได้แก่
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวม ๘ มติ/กลุ่มมติ คือ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาตม ๒๕๕๘
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

(๑) มติการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก
(๒) กลุ่มมติเด็กกับสื่อ ได้แก่ มติผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และมติการจัดการสภาพ
แวดล้อมรอบตัวเด็ก
(๓) มติความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำ�เป็น
(๔) มติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
(๕) มติวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
(๖) กลุม่ มติ เกษตร อาหารปลอดภัย ได้แก่ มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต มติความปลอดภัยทางอาหาร :
การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และ มติการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
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(๗) มติระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
(๘) มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพรวม ๑๒ มติ ในการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แก่
(๑) มตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) มติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
(๓) มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
(๔) มติกลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
(๕) มตินโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
(๖) มติเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
(๗) มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
(๘) มติการกำ�กับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๙) มติการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
(๑๐) มติการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
(๑๑) มติการพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
(๑๒) มติการกำ�จัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในประชาชน

การรายงานความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพฯ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อ ๒๑ ธันวาตม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการ
จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและนำ�เสนอความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน
องค์กร นอกจากจะทำ�ให้ทราบความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแล้วยังทำ�ให้เกิดการหารือแนวทางการ
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การประชุมเชิงปฏฺิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ทำ�งาน การหนุนเสริมซึง่ กันและกัน และทีส่ �ำ คัญ เป็นการกระตุน้ ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วมกันขับเคลือ่ น
มติอย่างต่อเนื่อง
การติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพผ่านการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างปี ๒๕๕๙ มีมติสมัชชาสุขภาพที่มีการนำ�เสนอในการ
ประชุมทั้งสิ้น ๑๘ มติ ได้แก่
กลุ่มมติปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำ�นวน ๔ มติ ได้แก่
(๑) มติยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๒) มติยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
(๓) มติมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
(๔) มติการกำ�กับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มมติ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง จำ�นวน ๓ มติ ได้แก่
(๕) มติการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
(๖) มติการจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง
สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
(๗) มติแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
(๘) มตินโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
(๙) มติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
(๑๐) มติเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
(๑๑) มติระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
(๑๒) มตินโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
(๑๓) มติวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
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(๑๔) มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
(๑๕) มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
(๑๖) มติการพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
(๑๗) มติการกำ�จัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในประชาชน
(๑๘) มติโรคติดต่ออุบัติใหม่
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารติดตามและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพสังคมและ
สุขภาวะเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีการติดตามมติสมัชชาสุขภาพ รวม ๘ มติคือ
(๑) มติสุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และ เรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
(๒) มติการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม
(๓) มตินโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
(๔) มตินโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
(๕) มติการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำ�งานในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ
(๖) มติการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๗) มติแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้
(๘) มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
การประชุมอนุกรรมการฯ ด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ
รวม ๙ มติ/กลุ่มมติ ได้แก่
(๑) มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
กลุ่มมติ เกษตร อาหาร และโภชนาการ ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๓ มติ ได้แก่
(๒) มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต
(๓) มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
(๔) มติการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
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กลุ่มมติเด็กกับสื่อ ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ จำ�นวน ๒ มติ ได้แก่
(๕) มติผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
(๖) มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
(๗) มติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
(๘) มติการบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง
(๙) มติมาตรการทำ�ให้ สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

๔.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติของภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การดำ�เนินการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำ�ในหลายลักษณะ ดังนี้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนุนเสริมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ของภาคีเครือข่าย
(๑) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทีมขับเคลื่อน
มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และ สช.เข้าพบ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เพือ่ ปรึกษาเรือ่ ง
ความร่วมมือในการหนุนเสริมบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับพืน้ ที่ โดยสรุปให้มกี ารจัดทำ�ข้อเสนอ
ประเด็นในการปรับระเบียบขององค์กรปกครองท้องถิน่
เสนอต่อกรมส่งเสริมฯ และมีความเห็นร่วมกำ�หนด
พื้นที่นำ�ร่องจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขยาย
ผู้บริหาร สช. และอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
ผลต่อไป
ด้านสุขภาพและสุขภาวะ

เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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(๒) สนับสนุนเวทีหมอกควันภาคเหนือ “ปรับ
ทิศ คิดต่อ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน”วันที่ ๒๙-๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม อุ ทั ย จั น ทรผกา
ส่วนจัดการต้นน้ำ�  สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาหมอกควัน
ของแต่ละเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ชุมชน รัฐและ
เอกชน ก่อเกิดกลไกและเครือข่ายในการทำ�งานร่วม บรรยากาศเวที “ปรับทิศ คิดต่อ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน”
เมื่อ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
กันด้านหมอกควันในภาคเหนือ และนำ�ไปสูก่ ารรณรงค์
ณ ห้องประชุมอุทัยจันทรผกาส่วนจัดการต้นน้ำ�
สื่อสาร สร้างทัศนคติในการจัดการปัญหาหมอกควัน
สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่ถูกต้องร่วมกัน
(๓) ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชาวเล หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาชิกสภาปฏิรูป นักวิชาการ เครือข่าย
ศิลปิน เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรม นำ�สังคมสู่สุขภาวะ เมื่อ ๖ และ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เวทีรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
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(๔) เวทีรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
(๕) ประชุมเสวนาทางวิชาการกรณีปัญหาชาวเลหาดราไวย์ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนบนฐานการพึง่ ตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม กรณีภาคใต้ เมือ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๖) จัดประชุม “เหลียวหลัง...แลหน้าการดำ�เนินงานพื้นที่จัดการตนเอง” เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและ ปัจจัยเงื่อนไขการดำ�เนินงานพื้นที่จัดการตนเอง กำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นพื้นที่จัดการตนเอง/การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเอง
เพื่อสังคมสุขภาวะ
(๗) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
นำ � เสนอการจั ด ทำ � มาตรฐานจั ก รยานและชิ้ น ส่ ว น
เมื่ อ ๑๗ - ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ นำ � เสนอการ
ปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน ต่อภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในการ
ดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการวิ ช าการรายสาขา
คณะที่ ๔๓ จักรยานและชิน้ ส่วน (แต่งตัง้ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม) เพือ่ นำ�ข้อมูลไปสูก่ ารจัดทำ�ประชาพิจารณ์
ภาพกิจกรรมจัดทำ�มาตรฐานจักรยาน
ต่อไป
(๘) จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมพื้นที่จัดการตนเอง” เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อวางแนวทาง
ในการขับเคลือ่ นพืน้ ทีจ่ ดั การตนเองภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง และ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สนับสนุนการโครงการขับเคลื่อนมติ

(๑) สนับสนุนโครงการศึกษาเพื่อจัดทำ�ร่างกฎหมายสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
เกษตรกร ผู้บริโภค และการทำ�การเกษตรที่ดี เพื่อวิเคราะห์ข้อจำ�กัดและปัญหาของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจัดการสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชและจัดทำ�ร่างกฎหมายสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และตอบสนองเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองเกษตรกร
ผู้บริโภค และเพื่อการทำ�การเกษตรที่ดี
(๒) สนับสนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการ กลไกคุ้มครองเด็ก
เยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง ในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ศึกษาการนำ�ยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ รวมถึงศึกษาต้นแบบกลไกบูรณาการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยงในระดับ
ท้องถิ่น
95 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

(๓) สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “เด็กกับสื่อ ”วัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการคุม้ ครองเด็กในการใช้สอื่ ออนไลน์ โดยการพัฒนากฎหมาย ระบบเฝ้าระวัง การสำ�รวจประเมินสถานการณ์
องค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและต่อที่
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๔) สนับสนุนโครงการนำ�ร่องการเชื่อมโยงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผล
กระทบต่อสุขภาพสู่การปฏิบัติการระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือ
แก้ปญั หาไฟป่าหมอกควันทีม่ คี วามหลากหลาย และมีการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งในระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ
ให้สามารถเป็นตัวอย่างในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติมติสมัชชาสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระดับอำ�เภอ รวมถึงศึกษาและสรุปบทเรียน
การบริหารจัดการไฟป่าเชิงพืน้ ที่ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างการเรียนรูข้ ยายผลบทเรียน และจัดทำ�ข้อเสนอในทางนโยบาย
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติมาตรการทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหิน ในลักษณะ workplace
-based โดยมีเครือข่ายการบริการ/วิชาการ/วิจัยร่วมกัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
(๖) สนับสนุนโครงการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารตามแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำ�จัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน้ำ�ดี ”เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพฯ โดยเมื่อ ๒๑ มิถุนายน๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ทศวรรษกำ�จัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้�ำ ดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ แล้ว และให้มี
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๗) สนับสนุนโครงการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามติสมัชชาสุขภาพฯ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริงของพื้นที่ และพัฒนาประเด็นสู่การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐ และร่วมกันกำ�หนดทิศทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
๔.๔ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สนับสนุนการจัดทำ� (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ๒ มติ ได้แก่ (๑) มาตรการทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (๒) การจัดการ
ปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔.๕ การถอดบทเรียนและองค์ความรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๑) ถอดบทเรียน เรื่อง “บทเรียนการขับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ จังหวัดพังงา :
ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ สู่พังงาเมืองแห่ง
ความสุข” เป็นการถอดบทเรียนการดำ�เนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการรวบรวมบทเรียนการจัดการภัย
พิบัติใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จากเหตุการณ์สึนามิจน
กระทั่งปัจจุบัน
(๒) เรื่อง “เรื่องเล่าบนขบวนรถไฟสายสุขภาพ”
เป็นการประมวลและนำ�เสนอความก้าวหน้าการนำ�มติ
ไปขับเคลื่อนในลักษณะเรื่องเล่า ที่ทำ�ให้เห็นภาพรวม
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้ง
ที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๗ รวม ๖๔ มติ ซึ่งมีการขับเคลื่อนใน
หลายระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน องค์กร
และระดับพื้นที่ โดยแต่ละมติมีความก้าวหน้าแตกต่าง
กันไป ทั้งที่มีความราบรื่น มีอุปสรรคหรือมีข้อจำ�กัด
เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ โดยภาพรวม
(๓) สนับสนุนโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ๔ จังหวัด
(สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และชัยนาท) เพื่อถอดบทเรียนผลการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
คนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของนักสานพลัง
(๔) สนับสนุนโครงการถอดบทเรียนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน พื้นที่นำ�ร่องจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
สุรินทร์
(๕) ถอดบทเรี ย นพื้ น ที่ ต้ น แบบด้ า นเกษตร
ปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนมติด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อใช้
ในการขยายผลให้มีพื้นที่เกษตรและอาหารปลอดภัย
ให้มากขึ้น
(๖) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “เด็กกับสื่อ” เพื่อให้เห็น
กิจกรรมถอดบทเรียนอาหารในโรงเรียน
ภาพรวมการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กกับสือ่ ทีส่ อดคล้อง
กับมติสมัชชาสุขภาพฯ
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(๗) การสังเคราะห์งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เพื่อศึกษา

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ เพื่อใช้วางแผนการขับเคลื่อนมติ และการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาด้านสุขภาวะพระสงฆ์เพื่อเสนอต่อสถาบันการศึกษาของสงฆ์
๔.๖ การสื่อสารสาธารณะสำ�หรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนการสือ่ สารผ่านสือ่ วิทยุ โดยสนับสนุนโครงการผลิตรายการสือ่ วิทยุกระจายเสียงเพือ่ เผยแพร่ผา่ น
สื่อชุมชนท้องถิ่น แก่สมาคมผู้ประกอบอาชีพวิทยุท้องถิ่น (วทท.) เพื่อถ่ายทอดงานการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สื่อเผยแพร่สำ�หรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๑) การจัดทำ�รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
และรูปธรรมความสำ�เร็จจำ�นวน ๑ เรือ่ งได้แก่ หนังสือ “เรือ่ งเล่า...บนขบวนรถไฟ
สายสุขภาพ” นำ�เสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทีผ่ า่ นมาทัง้ ๗ ครัง้ เผยแพร่สสู่ าธารณะ และในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
(๒) การจัดทำ�วีดีทัศน์สำ�หรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
เพื่อนำ�เสนอภาพรวมความสำ�คัญของการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน และรูปธรรมความสำ�เร็จเผยแพร่ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
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สมัชชาสุขภาพจังหวัด
(Provincial Health Assembly : PHA)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นกระบวนการและพื้นที่กลาง ที่พัฒนาและยกระดับมาจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ (Area-based Health Assembly : AHA) ในพื้นที่ต่างๆ สู่กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่าน “สมัชชาสุขภาพจังหวัด”
เป้าหมายร่วมกัน คือ สุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัด ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ/สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Health Public Policy : PHPP) โดยสมัชชาสุขภาพ
เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่สำ�คัญที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดเวทีกลางในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์ เปิดช่องทางรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ขอ้ มูลวิชาการ และรวบรวม
องค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางและเป้าหมายของการดำ�เนินการเกี่ยวกับสุขภาวะของ
คนในจังหวัด

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โดยการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA)

๑ ทบทวน วิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมประเมินผล
๖ นโยบาย

๒ ร่วมกำ�หนด
ประเด็นนโยบาย
ภาคสังคม

- สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
- ธรรมนูญสุขภาพ
- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
- สิ่งดีๆ ในพื้นที่

ร่วมพัฒนาข้อเสนอ
๓ เชิงนโยบาย

กลไก
การจัดการ
แบบพหุภาคี

ภาครัฐ
เลขานุการกิจ
๕ ร่วมปฏิบัติ
& ขับเคลื่อนมติสู่
รูปธรรม

รับฟังความคิดเห็น
หลากหลาย

ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ
ภาควิชาการ ๔ จังหวัด หาฉันทามติ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์พัฒนา PHPP พื้นที่ + แนวทาง(Guideline) PHPP พื้นที่

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• สื่อสารสังคมตลอดกระบวนการ
• จัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพ

แผนภาพ แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด
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กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีขั้นตอนสำ�คัญๆ ดังนี้ (๑) ทบทวนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒) ร่วมกำ�หนดประเด็นนโยบาย (๓) ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย (๔) ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย (๕) ร่วมปฏิบัติและขับเคลื่อนมติสู่รูปธรรมการปฏิบัติ และ
(๖) ร่วมประเมินผลนโยบาย โดยมีกลไกการจัดการแบบพหุภาคีเป็นกลไกหลักในการดำ�เนินงาน ดังแผนภาพ
เชียงราย
แมฮองสอน

พะเยา

เชียงใหม
ลำพูน
ตาก

ลำปาง

นาน
แพร
อุตรดิตถ

สุโขทัย
กำแพงเพชร
อุทัยธาน�

หนองคาย
เลย

พิษณุโลก
เพชรบูรณ

ชัยนาท

อุดรธาน�
นครพนม
สกลนคร
หนองบัวลำภู
ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร
ชัยภูมิ

พิจิตร
นครสวรรค

บึงกาฬ

มหาสารคาม
ยโสธร
รอยเอ็ด

อำนาจเจริญ
อุบลราชธาน�

ลพบุรี

นครราชสีมา
๑๐
สุรินทร ศรีษะเกษ
สุพรรณบุรี ๙ สระบุรี
บุรีรัมย
กาญจนบุรี
๘ นครนายก
๔ ๒ ๓๑ ปราจีนบุรี สระแกว
ราชบุรี ๗ ๖ ๕ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เพชรบุรี
ระยอง จันทรบุรี
ตราด
ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎรธาน�
พังงา
ภูเก็ต

๑. กรุงเทพมหานคร
๒. นนทบุรี
๓. ปทุมธาน�
๔. นครปฐม
๕. สมุทรปราการ
๖. สมุทรสาคร
๗. สมุทรสงคราม
๘. พระนครศรีอยุธยา
๙. อางทอง
๑๐. สิงหบุรี

กระบี่ นครศรีธรรมราช

การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สช.สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด (Provincial Health Assembly : PHA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยมีการเตรียมความ
พร้อมพัฒนากลไกกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด และมีจังหวัดที่ดำ�เนินการ
ไปถึ ง การจั ด ประชุ ม สมั ชชาสุ ขภาพจั ง หวั ด เพื่อหา
ฉันทมติตอ่ ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว จำ�นวน ๕๐ จังหวัด
(รายละเอียดตามภาพ) ได้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
จำ�นวน ๒๕๓ มติ

ตรัง สตูล
พัทลุง สงขลา ปตตาน�
ยะลา
นราธิวาส

แผนทีแ่ สดงการสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
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รายละเอียดการดำ�เนินงาน

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจังหวัดที่ดำ�เนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดถึงขั้นตอนการประชุม
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว จำ�นวน ๒๕ จังหวัด ได้มติสมัชชาสุขภาพ
จำ�นวน ๙๓ มติ ประกอบด้วย กลุ่มมติด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำ�นวน ๓๓ มติ คิดเป็นประมาณร้อยละ
๓๕ และกลุ่มมติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำ�นวน ๖๐ มติ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๖๕

๓๕.๓๕%

๖๐.๖๕%

กลุมการแพทยและสาธารณสุข

กลุมสังคมและสิ�งแวดลอม

แผนภูมิแสดงสัดส่วนกลุ่มมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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สมัชชาสุขภาพจังหวัด ๒๕๕๙
ลำ�ดับที่
๑

๒

๓

๔

จังหวัด
ลำ�ปาง

ประเด็นนโยบาย
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(๑) การพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(๒) การจัดการดูแลแบบบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนพิการ
จังหวัดลำ�ปาง
(๓) การกำ�หนดมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารจังหวัดลำ�ปาง
ประจวบคีรีขันธ์ จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(๑) การจัดระบบและโครงสร้างเพือ่ ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ
ประจำ�วัน”
(๒) การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๓) การจัดการขยะมูลฝอย
(๔) ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากฟอร์มาลิน
(๕) การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์
นครสวรรค์ จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(๑) การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและวัยรุ่น
จังหวัดนครสวรรค์
(๒) การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุและการขับเคลือ่ นเครือข่ายผูส้ งู อายุ
แบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์
(๓) การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาน
จังหวัดนครสวรรค์
(๔) การคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์
ชัยภูมิ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๑) การจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
(๒) คนชัยภูมิกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
(๑) คนชัยภูมิกับการจัดการตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
(๒) ครอบครัวอบอุน่ กรณี เด็กติดมือถือสมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ต และเด็กติดเกม
(๓) คนชัยภูมิกับการป้องกันโรคเรื้อรัง
(๔) คนชัยภูมิในการจัดการน้ำ�ดื่มเพื่อคุณภาพชีวิต
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ลำ�ดับที่
๕

จังหวัด
สระแก้ว

๖

เชียงใหม่

๗

ชัยนาท

๘

ลำ�พูน

ประเด็นนโยบาย
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
(๑) การพัฒนาคนสระแก้วให้เป็นคนดีด้วยกระบวนการรักษาศีลห้า
(๒) การจัดทำ�ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว
(๓) การสร้างชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเองด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ เสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
(๔) การพัฒนาเครือข่ายการแก้ไขการขาดสารไอโอดีนจังหวัดสระแก้ว
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
(๑) จุดเปลี่ยนปฐมวัยด้วยการจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม
(๒) การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม
(๓) การพัฒนากลไกการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองแบบองค์รวม
(๔) สวัสดิการชุมชนถ้วนหน้าลดความเลือ่ มล้�ำ สร้างความเป็นธรรมนำ�สุขภาวะ
ชุมชนฯ
(๕) การพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยธรรมนูญสุขภาพ
(๖) ยุทธศาสตร์คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
(๗) การพัฒนากลไกการดำ�เนินการของสมัชชาสุขภาพเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
(๑) การดำ�เนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
(๒) ฟื้นฟูสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
(๓) จักรยานเพื่อชีวิตและสุขภาพ
(๔) ฟื้นฟูสุขภาพเด็กและเยาวชน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
(๑) ความมั่นคงทางอาหาร บนฐานภูมินิเวศน์วัฒนธรรมลำ�พูน
(๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมิติวัฒนธรรม
(๓) การจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ
(๔) การสร้างสังคมสุขภาวะ : สังคมไม่กม้ หน้า ไม่ทอดทิง้ กันด้วยจิตอาสาเพือ่ สังคม
(๕) สวัสดิการชุมชนจังหวัดลำ�พูน
(๖) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำ�พูนครั้งที่ ๑ ความมั่นคงด้านอาหาร
เพื่อสุขภาวะของประชาชน (คนลำ�พูน)
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ลำ�ดับที่
๙

จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๐

กาญจนบุรี

๑๑

พังงา

๑๒

ลพบุรี

๑๓

นครปฐม

๑๔

สระบุรี

ประเด็นนโยบาย
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
(๑) การจัดการขยะ
(๒) การแก้ไขปัญหาสารเคมีที่ใช้ในแปลงเกษตร (พืช) ในจังหวัดร้อยเอ็ด
(๓) อาหารปลอดภัยในชีวิตประจำ�วัน
(๔) การจัดการสุขภาพชุมชน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๑) อัตลักษณ์คนเมืองกาญจน์
(๒) อยู่เมืองกาญจน์ อาหารปลอดภัย
(๓) การท่องเที่ยว (เส้นทางการท่องเที่ยวและการจราจร)
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๑) การลดใช้โฟมและพลาสติก
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(๓) การลดการใช้สารเคมีในภาคเกตรกรรม
(๔) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวาน มัน เค็ม
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๑) ผู้สูงอายุ : การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี
(๒) คุ้มครองผู้บริโภค : การจัดการปัญหาโฆษณา อาหาร ยา เครื่องสำ�อาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๓) พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : “ศีล 5 นำ�พาสุขภาพดี ลพบุรี
เมืองสะอาด”
(๔) ยาเสพติด : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
(๑) ผังเมืองและภัยพิบัติ
(๒) สุขภาวะคลองเจดีย์บูชา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
ชาวคลอง
(๓) คลื่นสัญญาณโทรคมนาคม : มาตรการในการจัดการและควบคุม
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
(๑) คุณภาพชีวิตผู้พิการ
(๒) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(๓) การป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 104

ลำ�ดับที่
๑๕

จังหวัด
ภูเก็ต

๑๖

ยะลา

๑๗

สุพรรณบุรี

๑๘

สตูล

๑๙

ขอนแก่น

๒๐

ระนอง

ประเด็นนโยบาย
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๑) การดูแลผู้สูงอายุ
(๒) การจัดการอุบัติเหตุ
(๓) ลด ละ เลิก การใช้โฟม
(๔) โภชนาการในเด็ก (เด็กอ้วน)
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๑) การลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ด้านการมีเพศสัมพันธ์ต้องห้าม
(๒) การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ Yala Zero Waste
(๓) เกษตรอินทรีย์
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๑) การผลิตอาหารปลอดภัยทั้งระบบห่วงโซ่อาหาร
(๒) การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมสุขภาพคนสุพรรณด้วยการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจำ�วัน
(๔) การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล/ชีวภาพ
(๕) การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๑) คนสตูล ร่วมต้านไข้เลือดออก
(๒) คนสตูล ใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย
(๓) คนสตูล ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร
(๔) คนสตูล มีส่วนร่วมลดฟันผุในเด็ก
(๕) ชีวิตดี๊ดี คนสตูลปลอดบุหรี่
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๑) การพัฒนากลไกการติดตามและคุม้ ครองชุมชนจากผลกระทบด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน/ไร้บ้าน
(๓) การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคมะเร็ ง ท่ อ น้ำ � ดี
อย่างทันท่วงที
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑) การจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ
๒) การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺและบุหรี่
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ลำ�ดับที่
๒๑

จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๒

นครราชสีมา

๒๓

นนทบุรี

๒๔

สุรินทร์

๒๕

สุโขทัย

ประเด็นนโยบาย
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๑) การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการจราจร
ติดตามมติเดิม
(๑) ติดตามมติการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๒) ติดตามมติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๑) การพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา : คนโคราชห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพพระสงฆ์
(๒) การจัดการวิกฤติลุ่มน้ำ�สำ�คัญของจังหวัดนครราชสีมา
(๓) ด่านชุมชนคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา
(๔) ตำ�บลสุขภาวะแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา
(๕) สวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของคนโคราช
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๑) ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
(๒) การบริโภคอาหารถูกส่วนจากแหล่งอาหารคุณภาพ ด้วยสูตรอาหาร ๒:๑:๑
และ สูตรอาหาร ๖:๖:๑
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๑) ความมั่นคงด้านอาหาร
(๒) พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ครั้งที่ ๑
(๑) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
(๒) การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ�ห้วยเสนง
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๑) พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี
(๒) การจัดการอาหารในโรงเรียนเพื่อชุมชน
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
(๑) การจัดการขยะ
(๒) ความปลอดภัยบนท้องถนน
(๓) ลดเหล้าบุหรี่
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำ�ปาง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำ�พูน เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำ�พูน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูงาธานี อ.เมือง จ.พังงา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
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การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ข้อมูลจากการจัดประชุมติดตามผลการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน
๒๕๕๙ พบว่า มีการนำ�มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม (วิเคราะห์จากมติสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด ๒๔๖ มติ) จำ�นวน ๑๔๘ มติ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖ (รายละเอียดตามแผนภูมิ) และมีนโยบายสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ ๑)
จำนวนมติ

๓๐๐

๖๘.๘๕%

๕๙.๐๔%

๒๕๐

๖๐.๑๖%
รวมมติ

๑๕๐

๕๐
๐

๒๔๖

๔๙.๒๘%

๒๐๐

๑๐๐

๖๙.๗๐%

การนำมติไปปฏิบัติ
รอยละ

๘๓

๖๙
๓๔
เหน�อ

๑๔๘

๔๙
อีสาน

๖๑

๔๒

กลาง

๓๓ ๒๓
ใต

แผนภูมิแสดง จำ�นวนมติและร้อยละของการนำ�มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปปฏิบัติ
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รวม

รูปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด

จากการจัดเวทีติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด พบว่า รูปแบบการนำ�มติสู่การปฏิบัติ
มีกลไกและช่องทางการขับเคลื่อนและติดตามมติ ดังนี้
กลไกการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) ใช้กลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ทำ�หน้าที่เอื้ออำ�นวยทั้งการจัดกระบวนการการขาขึ้น
และขาเคลื่อน โดยมีคณะทำ�งานเฉพาะประเด็นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามมติโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการ/
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
๓) ใช้กลไกหน่วยงานอืน่ เช่น คณะกรรมการจังหวัดของหน่วยงานต่างๆ คณะทำ�งานเฉพาะประเด็น ขบวน
สภาองค์กรชุมชน กลไกสภาเด็กและเยาวชน
ช่องทางการขับเคลื่อนและติดตามมติ พบว่า ช่องทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด อาจสรุปได้
๒ รูปแบบ ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนมติผ่านกลไกที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน การส่งเอกสารมติอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด เพื่อนำ�ไปสู่การเกิดรูปธรรมนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด เช่น ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือ
นโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติ/แผนท้องถิ่น
๒) การขับเคลือ่ นมติผา่ นกลไกทีไ่ ม่เป็นทางการ เช่น วงประชุมปรึกษาหารือในระดับเครือข่าย การสือ่ สาร
ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารรูปธรรมนโยบายสาธารณะ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในระดับเครือข่าย
นโยบายสาธารณะฯ ที่เกิดจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด พบว่า เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้ง ๓ ระดับ ประกอบ
ด้วย (๑) กิจกรรมทีเ่ ครือข่ายนำ�มติไปปฏิบตั ิ (๒) นโยบายระดับอำ�เภอองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ (๓) นโยบาย
ระดับจังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นนโยบายทีเ่ ครือข่ายนำ�ไปปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นเพราะข้อเสนอทีใ่ กล้ตวั กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียและสามารถนำ�ไปปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการได้ทันที รองลงมาเป็นนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขับเคลือ่ นอย่างเป็นทางการผ่านหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทีม่ ผี วู้ า่ ราชการ
จังหวัดเป็นประธาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคเหนือ เมื่อ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
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ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคกลาง เมื่อ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ คำ�แสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด และข้อเสนอแนะ
๑) การพัฒนาประเด็น/ร่างมติ ได้ใช้สถานการณ์/ข้อมูลในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ทัง้ ขอบเขตของปัญหาและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยเฉพาะถ้าสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของประเทศ จังหวัด และนโยบายการทำ�งานของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๒) กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่ออกแบบให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเจ้าภาพ
และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระหว่างการพัฒนาข้อเสนอร่วมกัน
๓) การพัฒนาประเด็น/ร่างมติ มีเจ้าภาพในการขับเคลื่อน การดำ�เนินงาน การบูรณาการทรัพยากร และ
การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
๔) การพัฒนาประเด็น/ร่างมติ มีการเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มาร่วมออกแบบนโยบาย
ตั้งแต่ต้นเพื่อวางเป้าหมายร่วมกัน และต้องกำ�หนดบทบาทของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายให้ชัดเจน
ไม่ฝากความหวังไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ข้อเสนอที่เครือข่ายต่างๆ มาพัฒนาร่วมกันเครือข่าย
สามารถร่วมขับเคลื่อนได้ตามบทบาทของตนเองด้วย
๕) นโยบายที่ ผ่ า นการรั บ รองเป็ น มติ ส มั ช ชา
สุ ข ภาพจั ง หวั ด มี ก ารจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ
ขับเคลือ่ นร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการทำ� ข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลักดันงานเข้าสู่ระบบ
๖) การสื่อสารประเด็นนโยบายไปยังทุกระดับ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อน
ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน
มติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคใต้
ที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินงานเรื่องนั้น ให้เห็น
เมื่อ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สิเกา จ.ตรัง
สถานการณ์ร่วมกันตลอดกระบวนการ
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ปัญหา อุปสรรค
๑) หากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานหรือผู้บริหารองค์กรขับเคลื่อนต่างๆ ที่รับมติข้อเสนอ
ไปดำ�เนินงาน อาจเป็นเหตุให้ไม่มีการนำ�มติไปขับเคลื่อนต่อ
๒) ทัศนคติ ความเข้าใจต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เชื่อมั่นว่าสามารถทำ�ได้หรือมองเห็นแต่อุปสรรคปัญหา ทำ�ให้ไม่เกิดการร่วมมือ
ประนีประนอมหรือหาทางเลือกร่วมกัน
๓) คณะทำ�งานขาดองค์ความรู้ในประเด็นนั้นๆ ทำ�ให้มองไม่เห็นเป้าหมายของประเด็น รวมถึงไม่สามารถ
ย่อยข้อมูลเพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ได้
๔) ขาดองค์กรหลักในการขับเคลื่อนข้อเสนอในมติสมัชชาสุขภาพ หรือสนับสนุนนโยบายในประเด็นนั้นๆ
ที่ชัดเจน
๕) หน่วยงานที่ขับเคลื่อนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเด็นตั้งแต่ต้น
ข้อเสนอแนะ
๑) ผู้บริหารสูงสุด แผนของหน่วยงาน และนโยบายในแต่ละระดับเป็นช่องทางและเครื่องมือที่สำ�คัญ
๒) ต้องให้หน่วยงาน ภาคี องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเด็น/มติตั้งแต่เริ่มแรก
๓) ต้องมีกลไกล/ช่องทางการติดตาม เช่น ใช้บทบาทของสื่อในการติดตามผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือข้อตกลงปฏิบัติราชการ
๔) เพิ่มช่องทางในการผลักดันเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด ๓ ปี และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี เพือ่ ให้ได้รบั การสนับสนุนและการนำ�ไปปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน ภาคี เครือข่าย กลุม่ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
๕) ต้องทำ�ให้เกิดแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ จึงจะเห็นเป็นรูปธรรม
๖) เพือ่ ให้เกิดพลังในการขับเคลือ่ น ต้องบูรณาการและขับเคลือ่ นในรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึง่ จะมี
ภาคีเครือข่ายและองค์กรเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการรวมกลไก รวมทุน รวมปัญญา และรวมเครือข่าย
ที่มีพลัง ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ของเครือข่าย ทำ�ให้ เกิดนโยบายต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ
๗) ต้องมีผู้ที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและทำ�หน้าที่ติดตามอย่างชัดเจน
๘) พัฒนากลไกคณะทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
๙) เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดจะต้องไม่เป็นเพียงงานกิจกรรม (Event) แต่ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์และ
คุณภาพของเวที รวมทั้งต้องคำ�นึงถึงคุณค่าของการทำ�งาน มีจิตสำ�นึกที่จะทำ�เพื่อคนในสังคม
๑๐) บูรณาการงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากส่วนกลาง
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การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และการนำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

117 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(Issue-based Health Assembly : IHA)
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โดยการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (IHA)
- ข้อมูลวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็น
- ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๖ ร่วมประเมินผล
นโยบาย
๕
ร่วมปฏิบัติ & ขับเคลื่อนมติ
เป็นรูปธรรม

๑
ร่วมกำ�หนด
ประเด็นนโยบาย
ภาคสังคม

๒
วิเคราะห์เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

กลไก
การจัดการ
แบบพหุภาคี

ภาครัฐ
เลขานุการกิจ ภาควิชาการ
๔ ร่วมประชุมสมัชชา
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สุขภาพเฉพาะประเด็น
• สื่อสารสังคมตลอดกระบวนการ
• จัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพ
เพื่อหาฉันทามติต่อ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

๓
ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบาย
รับฟังความคิดเห็น
หลากหลาย

แผนภาพ แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

มีขั้นตอนสำ�คัญๆ คือ (๑) ร่วมกำ�หนดประเด็นนโยบาย (๒) วิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
(๓) ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย (๔) ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพือ่ หาฉันทมติตอ่ ข้อเสนอเชิง
นโยบาย (๕) ร่วมปฏิบัติและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม (๖) ร่วมประเมินผลนโยบาย โดยมีกลไกการจัดการพหุภาคี
เป็นกลไกหลัก ดังแผนภาพ
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ประเภทของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ประเภทที่ ๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ครอบคลุมมากกว่าจังหวัด พื้นที่รูปแบบอื่นๆ หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ (ประเด็นร่วมระดับประเทศ) เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการ
สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
ประเภทที่ ๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทีค่ รอบคลุมมากกว่าจังหวัด (ประเด็นร่วมระดับภาค/กลุม่ จังหวัด)
เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยมะเร็งท่อน้ำ�ดีและพยาธิใบไม้ในตับภาคอีสาน สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นว่าด้วยการจัดการลุ่มน้ำ�ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน
ประเภทที่ ๓ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเล็กกว่าจังหวัด เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวม ๑๗ ประเด็น โดยมีความก้าวหน้า

กลุ่มที่ ๑ อยู่ในขั้นการพัฒนานโยบาย
(๑) ขั้นการพัฒนากลไกและประเด็นร่วม จำ�นวน ๓ ประเด็น คือ ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ประเด็น
หมอเมืองล้านนา และประเด็นการสร้างสรรค์อุทยานทวารวดีจังหวัดนครปฐม
(๒) ขั้นการพัฒนาทางเลือกนโยบาย จำ�นวน ๑๓ ประเด็น คือ การจัดการสุขภาพวิถีอิสลาม
ในระบบบริการสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พื้นที่
๘ จังหวัดล้านนา (รวม ๗ ประเด็น) ความปลอดภัยทางอาหาร” พื้นที่สยามบน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
(รวม ๕ ประเด็น)
(๓) ขัน้ การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพือ่ หาฉันทมติตอ่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีขอ้ เสนอ
เชิงนโยบายที่ผ่านขั้นนี้แล้ว จำ�นวน ๑ ประเด็น คือ ประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็น
กลุ่มที่ ๒ อยู่ในขั้นการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ จำ�นวน ๑ ประเด็น คือ ประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จำ�เป็น
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ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประเด็น “สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง” พื้นที่ ๘ จังหวัดล้านนา
เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังทองแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เวทีรับฟังความเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
“สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง”
เมื่อ ๑๘ กันายน ๒๕๕๙ พื้นที่ ๘ จังหวัดล้านนา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
“อาหารปลอดภัย” พื้นที่สยามบน (ภาคเหนือตอนล่าง)
เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เฮือนคำ�ฟ้ากอล์ฟ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
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๓. แผนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

“บนเส้นทาง สร้าง นำ� ซ่อม”
บนเส้นทาง “สร้าง นำ�  ซ่อม” การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)
เป็นเครื่องมือที่ สช. นำ�มา “ปกป้อง” และ “สร้างสุขภาวะ” ของประชาชนในเวลาเดียวกัน สะท้อนให้เห็น
การทำ�งานเชิงรุกของ สช. ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ทำ�ให้เกิดการวิเคราะห์ คาดการณ์ผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่กำ�หนดตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นแนวปฏิบัติ

123 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

กลไกการทำ�งานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก

เอชไอเอ (HIA Commission) และเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) ประสานการขับเคลื่อน
ทีภ่ าคส่วนต่างๆ ร่วมกันขับเคลือ่ น รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุ ชนสามารถรวมกลุม่ กันเพือ่ ทำ�การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพได้ตามความสนใจของชุมชน (Community-driven HIA CHIA) ปัจจุบนั มีชมุ ชนทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ
ดังกล่าวใน ๒๖ พืน้ ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของประเทศไทย โดยเป็นประเด็นนโยบายเหมืองแร่ ๑๑ พืน้ ที่ นโยบาย
พลังงาน ๕ พื้นที่ นโยบายแผนพัฒนาภาคใต้ ๗ พื้นที่ และ นโยบายอื่นๆ อีก ๓ พื้นที่
โรงไฟฟาชีวมวล ต.เวียงเหน�อ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เหมืองแรเหล็ก บานแมถอด
ต.แมถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
“แมถอด : จากเหมืองแร
สูบานแหงสมุนไพร”

เหมืองแรทองคำ อ.วังสะพุง
เหมืองแรเหล็ก บานอุมุง อ.เชียงคาน
เหมืองแรทองแดง ต.นาดินดำ จ.เลย
“คนกับเหมือง : อนาคตเหมืองเลย”
กรณ�การขอสัมปทาน
ทำเหมืองแรโพแทซ จ.อุดรธาน�

การปนเปอนแคดเมี่ยม
จากการทำเหมืองที่แมดาว
อ.แมสอด จ.ตาก

โรงไฟฟาชีวมวล
อ.สวางวีระวงศ
จ.อุบลราชธาน�

• โรงไฟฟาถานหิน ต.เขาหินซอน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
• อาหาร-ถานหิน : จุดตัดการพัฒนา
บนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคามสนามชัยเขต
• การปนเปอนขยะอุตสาหกรรม
ที่หนองแหน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา (CHIA)
โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
บนเกาะยาวใหญ จ.พังงา
กรณ�เขตนิคมอุตสาหกรรม
ทุงคาย จ.ตรัง

โรงไฟฟาชีวมวล
อ.ปราสาท และ
อ.เมือง จ.สุรินทร

สรางทาเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ อ.สิชล-ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
“ประมงชายฝง/อาวทองคำ/สูการนิยามตนเปน
ผูผลิตอาหารเลี้ยงโลก / CHIA หัวไทร”
กรณ�ทอสงกาซและโรงแยก
กาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
อ.จะนะ จ.สงขลา

กรณ�การกอสรางทาเรือปากบารา จ.สตูล

แผนภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศไทย
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ยทธศาสตร
ุ
แผนพฒนา
ั
พื้นที่ภาคใต

พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สนับสนุนการนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สช.ได้วางทิศทางและแนวทางการดำ�เนินงานโดยเน้นกระบวนการพัฒนา
ระบบ กลไก และเครือ่ งมือสร้างมาตรฐานงาน พัฒนาหลักเกณฑ์ พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ สนับสนุน
กระบวนการทำ�งานระดับชุมชนท้องถิ่น ขยายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อม
ทัง้ ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารนำ�การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการการใช้เครื่องมืออื่นภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับพืน้ ทีร่ ว่ มกัน ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ เพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

การสนับสนุนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีผลการดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๙ โดยสรุปดังนี้

๑. โครงการพั ฒ นาระบบและกลไกสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทีเ่ กิดจากนโยบาย
สาธารณะทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... และสนับสนุนการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ตลอดจนการขยายและพัฒนา
กลไกเพื่อขับเคลื่อนงานเอชไอเอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ
๑.๑ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
ซึ่ง คสช.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA
Commission) เสนอในการประชุม คสช.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมนำ�กระบวนการนี้
ไปประยุกต์ใช้
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การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำ�เนียบรัฐบาล
ห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ฉบับที่ ๒ เน้นให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำ�ไปใช้เองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และลดความขัดแย้งของสังคม หวังลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากการดำ�เนินงานโครงการ แผนงาน และนโยบายทุกระดับ
ย้ำ�ต้องนำ�หลักเกณฑ์ไปใช้จริงโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคมวงกว้าง ในการประชุมมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม

๑.๒ การจัดประชุมวิชาการ The 1st ASEAN IA Conference on Impact Assessment and Mitigation:
Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ซึ่ง สช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร และ HIA Commission เมื่อ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือ
บันทึกความร่วมมือระหว่าง สช.กับ HUE, University of Medicine and Pharmacy (HUE UMP)
เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน IA / HIA ที่สอดรับ
กับสังคม และสามารถนำ�ปฏิบัติได้จริง โดยความร่วมมือในลักษณะนี้ก็จะมีการขยายผลไปยังประเทศอื่นต่อไป
เกิดโครงการวิจัยคู่ขนานระหว่าง สช.กับ HUE UMP และ HIA Commission ด้วยกระบวนการเอชไอเอ
จำ�นวน ๒ เรื่อง คือ TPP and its impacts on drug selection and procurement in hospitals of Vietnam
and Thailand และ HIA for Aedes aegypti Control
HUE UMP รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครัง้ ต่อไปภายใต้ชอื่ The 2nd ASEAN Conference on Health
Impact Assessment under the theme “Health Impact Assessment : Towards ASEAN Engagement
and Sustainable Development” ระหว่าง ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
แผนการพัฒนากำ�ลังคนด้านเอชไอเอในระดับอาเซียน โดยใช้ยุทธศาสตร์ Health in All Policies และ
มุ่งไปสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเอชไอเอทั้งสำ�หรับชุมชน นักวิชาการ ภาคส่วนการลงทุน
ในระดับอาเซียน โดยจะนำ�เสนอต่อที่ประชุม Health Cluster 2 ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย
ก่อนจะเสนอต่อที่ประชุม Senior Officials Meeting on Health Development - SOMHD ต่อไป
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การประชุม The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable
Development” ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน IA/HIA ที่สอดรับกับสังคม และสามารถนำ�ปฏิบัติได้จริง ถือเป็นผลรูปธรรมของความร่วมมือจากการประชุมในครั้งนี้
โดยความร่วมมือในลักษณะนี้ ก็จะมีการขยายผลไปยังประเทศอื่นต่อไป อีกทั้ง Hue University of Medicine and Pharmacy
ยังรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๒ ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม เมื่อ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกด้วย
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๑.๓ HIA Commission แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับทิศทางการดำ�เนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้น
ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและผลกระทบสุขภาพ : มาตรการสุขภาพและการติดตามผลกระทบ
ที่มี นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เป็นประธาน และคณะทำ�งานดำ�เนินงานโครงการศึกษาฯ ที่มี ผศ.ดร.รุ่งเพ็ชร
สกุลบำ�รุงศิลป์ เป็นประธาน
๑.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือระบาดวิทยาภาคชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระ
ทบ จัดโดย สช. HIA Commission ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเว้
๑.๕ สช. HIA Commission ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเผยแพร่รายงาน
EHIA ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน ผ่านระบบเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน และจัดแสดงเอกสารรายงานเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด
นพ.พงศ์เทพ วิวรรธณเดช กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และทีมงาน สช.
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ เหงียน เกา ฮุง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเว้
(Prof Nguyen Khoa Hung) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ
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๑.๖ HIA Commission เห็นชอบให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีเหมืองแร่ทองคำ� อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก และมอบฝ่ายเลขานุการประสานการทำ�งานเชิงวิชาการระดับนโยบายและทำ�งานร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และภาคประชาชน โดยอาจพิจารณาตัง้ เป็น
คณะทำ�งานร่วมและนำ�ข้อค้นพบจากการดำ�เนินงานกรณีศึกษาอื่นๆ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินงานในระดับนโยบาย
๑.๗ HIA Commission เห็นชอบให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการ
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า กำ�ลังการผลิต ๙.๔ เมกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่
เป็ น อั น ตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ ตำ � บลบ้ า นธาตุ อำ � เภอแก่ ง คอย จังหวัด
สระบุ รี และ ๒. โครงการโรงงานผลิ ต ไฟฟ้ า จากขยะมู ล ฝอย ที่ ต .โพนสว่ า ง อ.เมื อ ง จ.หนองคาย
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการมีคณะบุคคลร้องขอใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
การดำ�เนินงานในระดับนโยบาย ให้ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การป้องกัน
และลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยผนวกเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะ และจัดเวทีสัมมนาทาง
วิชาการโดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจเรื่องกรอบ เทคนิค วิธีการ สถานการณ์
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากขยะ และวางกรอบการทำ�งานในเชิงระดับนโยบายต่อไป

๒.โครงการสนับสนุนการดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์เอชไอเอ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการนำ�ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะองค์กร ชุมชน
ทั้งระดับพื้นที่และนโยบายตามรูปแบบการดำ�เนินงานใน ๔ กรณีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญดังนี้
๒.๑ พัฒนารูปแบบการใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน (CHIA) กับสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) เสริมศักยภาพและต่อยอดการดำ�เนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำ�บล ในประเด็น
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การจัดการขยะ การเกษตร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชน โดยมีพื้นที่นำ�ร่อง คือ สปสช.
เขต ๒ พิษณุโลก เขต ๓ นครสวรรค์ เขต ๗ ขอนแก่น และเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒.๒ สนับสนุนการจัดเวทีวิเคราะห์ (ร่าง) รัฐธรรมนูญฯ ฉบับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ต่อประเด็น
สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (รวมถึงระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และการ
ประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)) โดยมีขอ้ เสนอทีส่ �ำ คัญต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
และได้รวมตัวเป็นเครือข่ายฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คฟส.) เสนอให้มีการ
“คืนสิทธิชุมชน” ในหมวดสิทธิ เสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหลักสิทธิประชาชนและสิทธิชุมชน
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๒.๓ สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ (ร่าง) พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. .... และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ�
โดยมีผลลัพธ์ทสี่ �ำ คัญคือข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. .... ทีส่ �ำ คัญ คือ ควรมีการตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายแร่ เพื่อจัดทำ�แผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการแร่ เพื่อออกหลักเกณฑ์
ในการกำ�กับอนุมตั ิ อนุญาตต่างๆ ควรดูแลแก้ไขผูป้ ว่ ยหรือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในพืน้ ทีอ่ ย่างเร่งด่วน และ
เพิ่มระบบเฝ้าระวังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๔ สนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาม มาตรา ๑๑ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
จำ�นวน ๔ กรณี คือ
กรณีโครงการท่าเรือขนถ่ายสินค้า (ท่าเรือคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที) และอาคารโกดังคลังสินค้า
ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีการจัดกระบวนการกำ�หนดรายละเอียดของกรอบการศึกษา

เวทีเติมเต็มข้อมูลศักยภาพพื้นที่ตำ�บลริมน้ำ�บริเวณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และการประเมินผลกระทบจาก
โครงการท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์และนโยบายการใช้แม่น้ำ�บางปะกงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำ�
เมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
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(Community Public Scoping) และสนับสนุนชุมชนในการสำ�รวจและจัดเก็บข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในประเด็นศักยภาพประมงพื้นบ้าน เศรษฐกิจชุมชนการทำ�จาก พันธุ์ไม้ชายเลน กุ้ง และเคย พร้อมจัดเวทีทวน
สอบข้อมูลร่วมกันกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำ�เหมืองแร่ทองคำ� พืน้ ที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โดยมีการจัดกระบวนการกำ�หนดรายละเอียดของกรอบการศึกษา จัดกระบวนการลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญของ
ชุมชนเพื่อทบทวนอดีต วางอนาคต และกำ�หนดกรอบการศึกษาร่วมกัน และสนับสนุนชุมชนในการสำ�รวจและ
จัดเก็บข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในประเด็นศักยภาพมะม่วง นาข้าว และแหล่งท่องเที่ยว

กระบวนการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชนของชุมชนเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๙
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กรณีโครงการผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า กำ�ลังการผลิต ๙.๔ เมกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยจัดเวทีวิชาการ
นำ�เสนอการทำ�การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย และกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.คำ�สร้างไทร อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางการทำ� ซี
เอชไอเอ กรณีโรงไฟฟ้าขยะให้กบั ผูแ้ ทนชุมชนบ้านธาตุ และจัดกระบวนการทำ�แผนทีช่ มุ ชนทีร่ ะบุจดุ เสีย่ ง แหล่ง
ศักยภาพ และเส้นทางการพัฒนาที่สำ�คัญของชุมชน

กระบวนการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชนของชุมชน
ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๙

กรณีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จำ�นวน ๒ โรง กำ�ลังการผลิต ๔.๙ เมกะวัตต์ และกำ�ลัง
การผลิต ๔.๐ เมกะวัตต์ ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โดยจัดกระบวนการกำ�หนดรายละเอียดของกรอบ
การศึกษา โดยได้ประเด็นศึกษาที่สำ�คัญคือ แหล่งทำ�มาหากิน ทั้งนาข้าว ปลูกผัก สวนผลไม้ และแหล่งหาปลา
ตามหนองน้ำ�สาธารณะของชุมชน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ไขข้อข้องใจ โรงไฟฟ้าขยะ และการจัดการ
ขยะโดยชุมชน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าขยะให้กับชุมชน
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนผู้แทนจากทั้ง ๔ ชุมชน/กรณี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการ
ประเมินผลกระทบ และสนับสนุนโครงการศึกษาวิจยั เรือ่ งเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขยะทีเ่ หมาะสมในประเทศไทยเพือ่
หาแนวทางการดำ�เนินงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับสากล รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
นโยบายพลังงานจากขยะของประเทศไทย
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๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและกำ�ลังคน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ผ่านการจัดประชุมวิชาการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) ที่จัดตั้งขึ้นจากการประสาน ถักทอความร่วม
มือทั้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการอิสระ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนแกนนำ�ภาคประชาชน
ที่มีศักยภาพ ทำ�หน้าที่เป็นกลไกสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำ�เนินงานการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน โดยมีกิจกรรมดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ
๓.๑ สนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและ
ผลกระทบสุขภาพ : โดยได้ผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือรายงานการกลั่นกรองนโยบายเพื่อคัดเลือกประเด็นผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ที่พบว่าน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพในประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ผลกระทบต่อผู้ป่วยในการ
เข้าถึงยา จากการบริโภคยาที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากยาที่ติดสิทธิบัตรและมีความจำ�เป็นต้องใช้ จะมีการขยาย
ระยะเวลาผูกขาดเพิ่มขึ้น ผ่านระบบสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา โดยเฉพาะยาในกลุ่ม
โรคเรื้อรัง เช่น เอชไอวี/เอดส์ และมะเร็ง
๓.๒ เกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่าง HIA Commission กับ WHO-SEARO และรัฐบาลของประเทศภูฏาน ในการ
พัฒนาหลักเกณฑ์เอชไอเอ ในระดับ Policy Program และ Community ของประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีทรัพยากรอย่างจำ�กัด
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๓.๓ การสนับสนุนอื่นๆ
สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
ระหว่าง ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๔๐๑ อาคาร LRC 1 ชั้น ๑๔ สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนการสัมมนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ” จัดโดยสมาคมอนามัยสิง่ แวดล้อม
ไทย เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับสังคมเรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน
จากต่างประเทศและในประเทศไทย สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ากับการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ
พร้อมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะทางออกเพื่อลดปัญหาต่อสุขภาพในกรณีใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า
สนับสนุนและร่วมการดำ�เนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในโครงการจัดสร้างเลนจักรยาน ของ
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนแนวการทำ�งานของเครือข่ายติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นระเบียบวาระร่วมในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไปในมิติ “การสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ” จำ�นวน ๔ ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชนและสังคม และ
ด้านระบบสุขภาพ
สนับสนุนการจัดประชุม ๖๐ ปี มินามาตะ เมื่อ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคาร
เฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารสังคม

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสือ่ สารทางสังคมตามบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยได้จัดทำ�สื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่สำ�คัญ ดังนี้
๑) หนังสือปาฐกถาเรื่อง “HIA เครื่องมือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๒) หนังสือ “ปกาเกอะญอ : ฉันคือคน (บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่)”
๓) หนังสือ “สรุปสาระสำ�คัญจากการประชุม The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment
and Mitigation” ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔) วีดิทัศน์ข้อเสนอกระบวนการ HIA ใน FTA
๕) วีดิทัศน์ “สรุปการประชุม The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation”
๖) วีดิทัศน์เรื่อง “Constructing a caring and sharing , the role of HIA in ASEAN”
๗) วีดิทัศน์เรื่อง “Stakeholder Consultation for Post 2015 Resource Mobilization in Enhancing HIA
in ASEAN”
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๘) แผ่นพับ “ปั่นเพลินเดินสบาย” สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการดำ�เนินงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพในโครงการจัดสร้างเลนจักรยาน
๙) แผ่นพับ “The Role of HIA in ASEAN : From The Understanding to The Dou Meeting for
establishing HIA Curriculum”
๑๐) แผ่นพับลำ�ดับเหตุการณ์การพัฒนาที่สำ�คัญของหมู่บ้านคลิตี้ล่างฉบับภาษาอังกฤษ “Lower Klity
Village’s Timeline”
๑๑) จัดทำ�ฐานข้อมูลอีเอชไอเอ ๑ ฐานข้อมูล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน)
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๔. แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ

“รู้หน้าที่และสิทธิ
ชีวิตมีสุขภาวะ”
ชีวิตคนไทยจะมีสุขภาวะได้ หน่วยงานรัฐต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลและเอื้ออำ�นวยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
ด้านสุขภาพ ในขณะที่ประชาชนก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพด้วย บทบาทของ
แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะจึงมุง่ พัฒนาระบบรองรับการใช้สทิ ธิดา้ นสุขภาพ โดยเฉพาะส่งเสริม
การใช้สิทธิด้านสุขภาพ และการสื่อสารสังคมให้ประชาชนทุกเพศวัยได้รับทราบสิทธิด้านสุขภาพของตน

กลไกการทำ�งาน แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม

การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา และกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้สิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มุ่งพัฒนาระบบรองรับการใช้สิทธิด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

๑. การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพ
๑.๑ สนั บ สนุ น กลไกคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ซึ่ง มีนพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากผูแ้ ทนสภาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานยุทธศาสตร์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย โดยมีการประชุมตาม
กำ�หนดวาระทีเ่ หมาะสม และมีการนำ�มติจากทีป่ ระชุม
ไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม
การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุชน ๒
อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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๑.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
มีการประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ความรูแ้ ละสือ่ สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้องกับมาตรา ๑๒ ให้โรงพยาบาล และ
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ และมีการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร
และจัดประชุมวิชาการร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สช.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ

นายชวน หลีกภัย องค์ปาฐก ในการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
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สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปลายทางชีวิต จะลิขิตการรักษาอย่างไร”
ในเวทีประชุมวิชาการ กองทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ประจำ�ปี ๒๕๕๙
เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

การประชุม “กฎหมายการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์ควรทราบ”
เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
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พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้มาตรา ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยสาระที่กำ�หนดไว้ ดังนี้ “บุคคลมีสิทธิทำ�หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บ
ป่วยได้ การดำ�เนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง เมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบตั ติ ามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึง่ แล้ว มิให้ถอื ว่า
การกระทำ�นั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง”
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๒. สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิและหน้าทีด่ า้ น
สุขภาพ
๒.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
คณะทำ�งานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน ซึ่งมี
นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เป็นประธาน ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน ผลการ
ดำ�เนินงานสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมตินี้ และเป็นการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้แก่ การตัง้ คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากราชวิทยาลัย
สภาวิชาชีพ และหน่วยงานวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้จดั ทำ�แนวทางการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำ เป็น
และเหมาะสมสำ�หรับประชาชนที่ผ่านการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
และมีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากขึ้น
เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางมาตรฐานของประเทศต่อไป
และเพื่อให้ประเด็นดังกล่าวมีการสื่อสารในวงกว้างจึงมีการจัดเสวนา “ตรวจสุขภาพ เพื่อ สุขภาพ” ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน
เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
141 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสม

เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “ตรวจสุขภาพ เพื่อ สุขภาพ”
เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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การสื่อสารเรื่อง “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน” ทางช่อง TNN
เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

๒.๒ การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระใน (ร่าง) พ.ร.บ.การวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ. .... ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาสาระเหมาะสมกับการดำ�เนินงานของหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งบุคลากร
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระใน (ร่าง) พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา ๙
เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุชน ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้แนวทางการ
ปฏิบัติดังกล่าวมีความครบถ้วนและเหมาะสมจึงมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติ และการส่ง
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ”
เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติใ
นการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖
อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 144

การจัดประชุมวิชาการ “สร้างสุขที่ปลายทาง” เพื่อยกระดับการรับรู้ของสังคมเรื่องการสร้างเสริมสุข
ภาวะในระยะท้ายของชีวิตในสังคมไทยให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมทั้งกำ�หนดทิศทางการทำ�งานสำ�หรับ
เป็นกรอบในการยกระดับกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดประชุมสร้างสุขทีป่ ลายทางซึง่ มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน
และคณะทำ�งานสื่อสารการประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง ซึ่งมี ผ.ศ.ดร.กำ�พล แสวงบุญสถิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดประชุมที่กำ�หนดขึ้นในวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะทำ�งานสร้างสุขที่ปลายทาง
เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสุชน ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

การประชุมคณะทำ�งานสื่อสาร
การจัดประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง
เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสุชน ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

ส่งเสริมการสื่อสารมาตรา ๑๒ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และแฟนเพจ “สุขปลายทาง”

การสื่อสารมาตรา ๑๒
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค “สุขปลายทาง”
145 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

๕. แผนงานบริหารจัดการเครือข่าย

“สานพลังเครือข่าย
ร่วมใจสร้างสุขภาวะ”

ประเภทของกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

“กลุ่มเครือข่าย” ในที่นี้หมายถึง กลุ่มคน กลุ่มองค์กร กลุ่มหน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ได้รับการจัดรวมเป็น
กลุม่ เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือพืน้ ทีเ่ ดียวกันทีเ่ ข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมีการประสาน
เชื่อมโยงการทำ�งานเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดย สช.มีบทบาทในการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย
ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๙) มีกลุม่ เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน ๒๘๐ กลุม่ ๘๕๔ หน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
การจัดกลุ่มเครือข่ายพิจารณาที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมที่ดำ�เนินการไปในแนวทางเดียวกัน
มี ๔ ประเภท คือ
กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (จังหวัด) หรือ (MA) ประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน
ภาควิชาการ วิชาชีพ และ ภาครัฐ การเมือง ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งกลุ่มเครือข่ายพื้นที่มีบทบาทสำ�คัญใน
การร่วมพัฒนาและนำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนและเอกชน (MS) หมายถึง องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมถึง
สมาคม, มูลนิธิ, ชมรม, สภา, สมาพันธ์, เครือข่ายและกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล
มีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์ หรือเพิ่มพูนผล
ประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับชุมชนและสังคม
กลุม่ เครือข่ายภาควิชาการ/วิชาชีพ (MK) หมายถึง องค์กร ภาคีเครือข่ายทีท่ �ำ งานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ได้แก่
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, สถาบัน, สมาคม, ศูนย์วิจัย เป็นต้น มีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุน ข้อมูลทางด้าน
วิชาการ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งให้ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ
ในการวางยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง (MP) หมายถึง องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เป็น หน่วยงานที่สังกัดภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรด้านการเมือง ซึง่ เป็นกลุม่ เครือข่ายทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการ ผลักดันนโยบาย
สาธารณะให้บรรลุผลสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังภาคีเครือข่ายในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สช.ได้ให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนตลอดสายธารของการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เริ่มตั้งแต่การเสนอประเด็น การร่วมพัฒนาข้อเสนอและร่วมถกแถลง
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารมีฉนั ทมติรว่ มกัน รวมไปถึงร่วมผลักดันขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และเกิดความเป็นเจ้าของ
นโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน
กิจกรรมสำ�คัญที่ได้ดำ�เนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังนี้

๑.๑ การพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำ�หรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
การจัดเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำ�หรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.
๒๕๕๘ จัดขึ้นเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
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เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำ�หรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เพื่อทำ�ความเข้าใจเนื้อหาสาระตามประเด็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เตรียมความพร้อมกลุม่ เครือข่ายในการจัดเวทีรบั ฟังความเห็นต่อเอกสารร่างประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ จำ�นวน ๗๗ กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มเครือข่าย
นำ�ร่อง จำ�นวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
รวมผู้เข้าร่วมจำ�นวน ๓๐๖ คน
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
พ.ศ.๒๕๕๘ ของกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ แต่ละจังหวัดได้กำ�หนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มได้จัดกระบวนการปรึกษาหารือภายในกลุ่มในการให้ความคิดเห็นต่อเอกสารร่าง
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนของกลุ่มที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ตามจำ�นวนโควตาทีไ่ ด้รบั

จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
จ.สุพรรณบุรี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

๑.๒ การพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำ�หรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.
๒๕๕๙
การทบทวนการจัดกลุม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพ
และจัดกลุ่มเครือข่าย ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้ได้กลุ่มเครือข่ายที่มีองค์ประกอบของกลุ่มองค์กร และเครือข่ายองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเด็นใกล้เคียงกัน โดยมีขนาดของ
กลุ่มที่เหมาะสมในการวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย ต่อไป
สำ�หรับการจัดกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำ�หนด
จำ�นวนกลุ่มเครือข่ายสมาชิก จำ�นวน ๒๘๐ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคีต่างๆ จำ�นวน ๘๕๔ กลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ
เอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดขึ้นเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเอบีนา่ เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำ�ความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างเอกสาร สำ�หรับกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๑.๓ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรมสำ�คัญ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทางเฟซบุก๊ ในชือ่ “เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพ” ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกติดตามกว่า ๑๓,๐๐๐ คน
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเฟซบุ๊ก “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ”

๒.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย
๒.๑ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย
สช. ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย โดยประชุมคณะทำ�งานจำ�นวน ๓ ครั้ง จัดทำ�
แผนปฏิบัติการรายปี กำ�หนดกิจกรรมที่จะดำ�เนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำ�หนดไว้ มีการขับเคลื่อน
แผนงานโดยคณะทำ�งานภายในสำ�นักงาน และเพื่อให้เห็นความสำ�เร็จของการดำ�เนินการ ได้กำ�หนดให้มีการ
รายงานผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด
กรอบยุทธศาสตร์นพี้ ร้อมทัง้ ตัวชีว้ ดั ได้ถกู นำ�ไปใช้ประกอบในการจัดทำ�แผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓

๓. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สช.ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมภายใต้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทำ�งาน สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำ�งานสร้างสังคมสุขภาวะของทุกภาคส่วน เรียกว่า “ระบบคลังข้อมูล สช.”
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ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล สช. คณะทำ�งานประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ โดยมีรองเลขาธิการ
คสช. เป็นประธานคณะทำ�งาน และได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกเป็นทีป่ รึกษา คณะทำ�งานชุดนีม้ กี ารประชุม
อย่างสม่ำ�เสมอ และได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้พัฒนาระบบคลังข้อมูล ได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จ
ในระยะที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้ดำ�เนินการพัฒนาระยะที่ ๒ แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ซึง่ ได้พฒ
ั นาให้ระบบมีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากขึน้ ประกอบด้วย (๑) สร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (๒) การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สช. (๓) รายงานสรุปผลใน
รูปแบบ infographic ทั้งนี้ยังได้จัดทำ�คู่มือการใช้ระบบเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายในระดับพื้นที่
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเข้าใช้ข้อมูลในระบบต่อไปด้วย
สำ�หรับข้อมูลที่นำ�เข้าและเผยแพร่ในระบบได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่สำ�คัญ โดยมีข้อมูลจัดเก็บในระบบ
ทั้งหมด ๑๓ หมวดหมู่ ๕,๙๔๖ ชิ้นงาน

คู่มือการใช้ ระบบคลังความรู้ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายในระดับพื้นที่

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 152

๔๕๐๐
๔๐๐๐
๓๕๐๐
๓๐๐๐
๒๕๐๐
๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๐

๔๐๔๘

๘๕๔ ๗๓๔

๑๖๙

๖๙

๓๓

๑๓

๑๐

๘

๖

แผนภาพแสดงจำ�นวนข้อมูลในระบบ แยกตามหมวดหมู่ที่มีข้อมูลมากที่สุด ๑๐ ลำ�ดับ

๔. โครงการการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication
Management : CCM)
ดำ�เนินงานสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทภารกิจของ สช. โดยเน้นการสานพลังทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวของ สช. และเครือข่าย สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รับรู้ต่อสังคมวงกว้าง ตลอด
จนการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการดำ�เนินงานและผลงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๑ การเสริมสร้างแบรนด์
หนุนเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นทีร่ บั รูต้ อ่ สังคมวงกว้างและการสร้างภาพลักษณ์ภายในองค์กร คือ
การผลิตสือ่ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายภาคีและเสริมสร้างแบรนด์
องค์กร ได้แก่ สมุดบันทึกประจำ�ปี ๒๕๕๙ จัดทำ�ชุดนิทรรศการแนะนำ�ให้รู้จักเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ เอชไอเอ และสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์สขุ ภาพแห่งชาติ  
Health station) จัดทำ�ของที่ระลึกคือ “ผ้าขาวม้า สช.” ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน
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การจัดแสดงนิทรรศการของ สช. ในการประชุมสำ�คัญวาระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์องค์กร ได้แก่
(๑) ประชุมวิชาการ ๑๕ หน่วยงาน ที่มี พ.ร.บ.เฉพาะ ณ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (๒) ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2015 “ขอเป็นแสงสุดท้ายใต้เงามืด” ณ โรงพยาบาล
ศิริราช (๓) ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2015 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (๔) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๘ ในส่วนงานลานสมัชชาสุขภาพ ณ อิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี (๕) งานประชุมวิชาการ ๔ ภาค แลกเปลีย่ น
เรียนรู้รูปธรรมความสำ�เร็จการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ (๖) ประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ (๗) ประชุมวิชาการ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี
๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (๘) ประชุมวิชาการประจำ�ปี HA National Forum
ครั้งที่ ๑๗ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี (๙) ประชุมวิชาการ R2R forum ครั้งที่ ๙ ณ อาคาร
อิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี (๑๐) ประชุมวิชาการสมัชชาคุณธรรม ครัง้ ที่ ๘ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี
(๑๑) งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ชุดนิทรรศการ รู้จักเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

นิทรรศการ สช. ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
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นิทรรศการ สช. ในการประชุม The First ASEAN
Conference on Impact Assesment
and Mitigation Towards ASEAN Engagement
and Sustainable Development

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การปรับปรุงเว็บไซต์ มีการดำ�เนินงานปรับปรุงและเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของ สช. จำ�นวน ๓ เว็บไซต์

ได้แก่
		 เว็บไซต์ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (www.nationalhealth.or.th) ปรับปรุงเนื้อหาข่าว
แบนเนอร์ภาคี ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของ สช.ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
		 เว็บไซต์ สมัชชาสุขภาพ (www.samatcha.org) ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ เพิม่ ฟังก์ชนั่ การแสดงแบนเนอร์ภาคี
เครือข่าย และเพิม่ การแสดงผลในหน้าแรกของเว็บไซต์ ปรับปรุงแบนเนอร์ของเมนูส�ำ หรับลิงค์ไปยังเว็บไซต์ลกู
		 เว็บไซต์ Thailivingwill (www.thailivingwill.in.th) ปรับปรุงการเผยแพร่เนื้อหาข่าว และปรับปรุงเพิ่ม
เมนูใหม่
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ กีฬาสัมพันธ์ภายในองค์กร และกิจกรรมสัมพันธ์
ในองค์กร ภายใต้ชื่อ “สช.ไขอาชีพ” จำ�นวน ๒ ครั้ง

กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร - “กีฬาสานสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙”

กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร - “สช.ไขอาชีพ :
เรียนรู้ทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์”
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๔.๒ การสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
เน้นการสือ่ สารความเคลือ่ นไหวข่าวสาร สช. ไปยังภาคีเครือข่าย เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าที่ของ สช.อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร โดยสนับสนุนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
สนับสนุนการร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม เดิน-วิง่ หัวใจอาสา ครัง้ ที่ ๖
สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ โดยสื่อสารงานองค์กร ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊ก ของ สช. อย่างสม่ำ�เสมอ จำ�นวนการกดถูกใจ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบัน (กันยายน ๒๕๕๙)
มียอดถูกใจแล้ว ๗๖๘ คน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีต่างๆ และสื่อมวลชน โดยการเข้าเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคี
และสื่อมวลชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประมาณ ๑๕ องค์กร และส่งการ์ดแสดงความยินดีไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ

สช. ร่วมจัดกิจกรรม “เดินวิ่งหัวใจอาสา ครั้งที่ ๖”
ณ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา รองเลขาธิการ คสช.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมวางพานพุ่ม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คณะผู้บริหาร สช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.
เยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
โดยมี นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำ�นวยการ สวรส.
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการ คสช.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.
เยี่ยมเยือนสำ�นักงานพัฒนานโยบายและสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) โดยมี นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
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สช. สวัสดีปีใหม่หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

สช. สวัสดีปีใหม่สถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สช.ได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการดำ�เนินงานขององค์กรอย่าง
หลากหลายต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อทำ�ให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กรมีความเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓” จึงได้จัดทำ�  (ร่าง) นโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น และจะจัดทำ�  (ร่าง) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกาศ
ใช้ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปตามลำ�ดับ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานจริงได้ในช่วงไตรมาสที่ ๒
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดการใช้ระบบที่มีความสามารถการร่วมการทำ�งานได้
ส่วนการสนับสนุนทั่วไปนั้นพบว่า บุคลากร สช. มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สช. กว่าร้อยละ ๗๐ ซึ่งจะได้นำ�ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงต่อไป
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๖. แผนงานการจัดการความรู้
		และพัฒนาศักยภาพ

“จัดการความรู้...ฐานปัญญา
				 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง”
สช.ได้นำ�การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management Tools มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การทำ�งานของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการสร้างและใช้ความรู้จากการปฏิบัติงานพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกทัง้ สอดคล้องกับแนวทางของ คสช. ทีเ่ น้นการทำ�งานแบบสานพลัง บูรณาการทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยใช้การจัดการความรู้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินงานของแผนงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงดำ�เนิน
งานภายใต้นโยบาย “ปีแห่งการจัดการความรู้” ที่เริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๗ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำ�เนินการตาม
แผนการสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ ทีม่ คี ณะทำ�งานสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละพัฒนา
ศักยภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกส่วนงานภายใน สช. ร่วมกันวางแผนและกำ�หนดกรอบการทำ�งานดังกล่าว

๑. โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
๑.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร สช.และภาคีเครือข่ายใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้ดำ�เนินการและมีผลสำ�เร็จ คือ
จัดทำ�แผนและดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด และเวทีวิชาการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับภาค ซึ่งเป็นการทำ�งานระหว่างสำ�นักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่
และสำ�นักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ เพือ่ ออกแบบและดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชา
สุขภาพจังหวัดร่วมกัน ใน ๔ กิจกรรม คือ (๑) การจัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายสำ�หรับสมัชชาสุขภาพจังหวัด” (๓) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การถอดบทเรียน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด” และ (๔) การสร้างความรู้/งานวิชาการจากกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
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สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการทำ�งานของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย
• การจัดเวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชน และ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมีการสรุปประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากกระบวนการ
สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนำ�เสนอข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป
• การจัดกระบวนการเพื่อถอดบทเรียนการดำ�เนินงานการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลังขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
โดยได้มีการสรุปประสบการณ์ และบทเรียนสำ�คัญที่ได้จากการดำ�เนินงานโครงการฯ ของแต่ละโปรแกรม
(รวม ๕ โปรแกรม คือ นนส.ภาคเหนือ นนส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นนส.ภาคกลาง นนส.ภาคใต้
และ นนส.ส่วนกลาง) โดยบทเรียนและข้อเสนอแนะที่ได้จะนำ�ไปปรับแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
โปรแกรม นนส. ในปีต่อไป
• จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายสำ�หรับสมัชชาสุขภาพจังหวัด” รุน่ ที่ ๑ ซึง่ เป็น
หัวข้อการพัฒนาศักยภาพทีเ่ ป็นความต้องการของภาคีเครือข่าย และภาคีเครือข่ายสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายสำ�หรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด
๒๘ คน จาก ๖ จังหวัด
๑.๒ สนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการทำ�งานระหว่างกันเป็นประจำ� อันเป็นฐานในการสร้างวิถกี าร
ทำ�งานเพื่อนำ�ไปสู่วัฒนธรรมการจัดการความรู้ สช. ในอนาคต ซึ่งได้ดำ�เนินการและมีผลสำ�เร็จ คือ
ผลักดันให้การจัดการความรูเ้ ป็นตัวชีว้ ดั หนึง่ ในการประเมินผลการทำ�งานเฉพาะตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร สช. ซึง่
มีผลเริ่มใช้ในการประเมินผลประจำ�ปี ๒๕๕๙
จัดการประชุมคณะทำ�งานสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเป็นประจำ�ทุก ๒ เดือน ทำ�ให้
เกิดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทำ�งานร่วมกันภายใน สช. และเชือ่ มโยงการทำ�งานด้วยเครือ่ งมือการจัดการความ
รูผ้ า่ นคณะทำ�งานฯ ทีเ่ ป็นตัวแทนของแต่ละสำ�นัก/กลุม่ งาน อย่างทัว่ ถึงและเกิดประสิทธิภาพในการทำ�งานร่วมกัน
ภายในสำ�นัก/กลุ่มงานต่างๆ มากขึ้น
จัดทำ�แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคลและสำ�นัก
สื่อสารทางสังคม ซึ่งจัดให้มีทั้งส่วนวิชาการและทักษะชีวิตเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานกับการดำ�เนินชีวิตของ
บุคลากร สช. โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และได้ร่วมกันดำ�เนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนจากการทำ�งาน” ให้กับบุคลากรจากสำ�นักสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ สำ�นักพัฒนาวิชาการ และการจัดการความรู้ สำ�นักส่งเสริมสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ และสำ�นักยุทธศาสตร์
แผนและประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Learning Session เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยเน้น
การเรียนรู้หลักการถอดบทเรียนและปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการทำ�งานจริง ซึ่งผลที่ได้นอกจากบุคลากร
จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถอดบทเรียนแล้ว ยังได้นำ�งานที่ทำ�ร่วมกันของแต่ละสำ�นักมาฝึกปฏิบัติ
ถอดบทเรียนจริงอีกด้วย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 160

ออกแบบและดำ�เนินกระบวนการถอดบทเรียนการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำ�หรับบุคลากร โดยสำ�นักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสำ�นักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ โดยได้มี
การสะท้อนผลการทำ�งาน บทเรียนในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของบุคลากร
สช. ทั้งหมดร่วมกัน รวมทั้งมีการสรุปงานและนำ�บทเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ นำ�ไปรวบรวม จัดเก็บเป็น
ข้อมูลและบทเรียนเพื่อนำ�ไปประยุกต์เป็นแนวทางในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป
สำ�นักการสือ่ สารทางสังคม ได้น�ำ กระบวนการถอดบทเรียนทีอ่ อกแบบร่วมกับ สวค. ไปประยุกต์ใช้กบั การ
จัดเวทีถอดบทเรียนงานวิทยุชุมชน ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ เพื่อสรุปงานและนำ�บทเรียนที่ได้ไป
ประยุกต์เป็นแนวทางการดำ�เนินงานของวิทยุชุมชนในการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและงานอื่นๆ ต่อไป
ออกแบบระบบสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั กิ ารสูง่ านวิชาการเพือ่ นโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมให้บคุ ลากร สช. สามารถ
สร้างความรูห้ รืองานวิชาการทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมจาก
การปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยมีกลไกพีเ่ ลีย้ งทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้ค�ำ ปรึกษาและพาทำ� มีบคุ ลากร
สช. สนใจเสนอหัวข้อความรู้และงานวิชาการจำ�นวน ๑๖ เรื่อง
ดำ�เนินการจัดกิจกรรม KM Day ซึง่ เป็นเวทีเสนอผลงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาและสร้างความ
รู้จากการปฏิบัติการสู่งานวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร สช. ให้เกิด
การเรียนรูร้ ว่ มกันและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งานวิชาการจากการปฏิบตั ภิ ายใต้แนวคิด เรียนรู้ สร้างสรรค์
และมีความสุข โดยมีการนำ�เสนอผลงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาและสร้างความรู้จากการปฏิบัติการสู่
งานวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน ทั้ง ๑๖ เรื่อง
สนั บ สนุ น การจั ด การฐานข้ อ มู ล ความรู้ ส ารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการจั ด การความรู้ ร่ ว มกั บ
สำ�นักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการดำ�เนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานองค์กร
E-Office และระบบคลังข้อมูล สช. (INCC) โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างและจัดเก็บความรู้
๑.๓ รวบรวมองค์ความรู้หรือชุดความรู้ที่จ�ำ เป็นต่อการทำ�งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมที่มาจากการปฏิบัติจริง ซึ่งได้ดำ�เนินการและมีผลสำ�เร็จ คือ
ได้องค์ความรูแ้ ละ/หรือสือ่ เพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
จำ�นวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) รายงานการประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำ�นึกประชาธิปไตย ในโอกาส
๙ ปี สช. ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการบันทึกสรุปประเด็นสำ�คัญจากการนำ�เสนอ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อรวบรวมความรู้และใช้การอ้างอิงเพื่อการพัฒนาระบบ
สุขภาพในอนาคต
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๒) หนังสือเล่าให้ลึก ๖ โดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทปาฐกถาในวาระและ
โอกาสต่างๆ และงานเขียนจากคอลัมน์ “เล่าให้ลึก” ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายเดือน “สานพลัง”

๒.โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับภาค

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค ๔ ภาค จัดประชุมวิชชาการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” (Knowledge Enhancing towards better PHPP) ขึ้น เพื่อนำ�
บทเรียนจากการทำ�งานภายใต้เครื่องมือและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน และเครื่องมือนโยบายสาธารณะ
อื่นๆ ที่สนับสนุนโดยองค์กรภาคียุทธศาสตร์ มาสังเคราะห์เป็นความรู้จากการทำ�งาน ยกระดับกระบวนการ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
การดำ�เนินงานดังกล่าวนี้เป็นเวทีที่พัฒนาทั้งบุคลากรและวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับพื้นที่ (จังหวัด-เขต) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ตาม
พันธกิจที่ ๒ คือ พัฒนาระบบและยกระดับกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดการดำ�เนินงาน
๑) เป็นความรูท้ มี่ ชี วี ติ มีตวั แบบปฏิบตั กิ ารและคนต้นเรือ่ ง ไม่ใช่การทบทวนจากเอกสาร โดยจะมีทมี วิชาการ
ลงพื้นที่เพื่อช่วยทำ�การสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับพื้นที่ตั้งแต่ต้น จึงใช้คำ�ว่า “วิชชาการ” แทน “วิชาการ”
๒) เป็นปัญญาปฏิบัติ (PHPP Knowledge Action) ไม่ยึดติดว่างานวิชชาการเป็นของนักวิชชาการ เป็น
พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นงานที่มาจากเครื่องมือหลากหลาย ไม่ใช่แค่เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) ยกระดับกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อน PHPP
๔) ต้องดึงภาคียุทธศาสตร์ในพื้นที่มาร่วมจัดงาน
๕) มีการประเมินผลหลังการจัดเวที
๖) มีกระบวนการติดตามแบบเสริมพลัง เช่น มีหอ้ งให้ค�ำ ปรึกษา เสริมพลัง ได้เพือ่ น มีวงให้เพือ่ นได้สะท้อนใน
“สิ่งที่ยังติดขัด”
๗) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบชาวบ้านสอนชาวบ้าน
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เป้าหมายของการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ
๑) สร้างวัฒนธรรมวิชชาการในพื้นที่
๒) เกิดชุดความรู้ที่มาจากปัญญาปฏิบัติ (PHPP Knowledge Action)
๓) มีการทำ�งานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๔) ยกระดับการขับเคลือ่ นงาน PHPP ในพืน้ ทีไ่ ด้ดขี น้ึ
การเตรียมงาน มีการเตรียมงานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน คือ
๑) กำ�หนดแนวทางและออกแบบกระบวนการร่วมกับผู้แทนคณะทำ�งาน ๔ ภาค
๒) คณะทำ�งานแต่ละภาคจัดประชุมชี้แจงการดำ�เนินงาน และพัฒนากลไกคณะทำ�งานฯ
๓) ออกแบบรายละเอียดเชิงเนื้อหาเวทีวิชชาการ กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น รูปแบบการนำ�
เสนอ ชุดความรู้ เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๔) พัฒนาศักยภาพ (capacity building) ภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ เพือ่ สังเคราะห์องค์ความรูก้ ระบวนการพัฒนา
และขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และเครื่องมืออื่นๆ ในพื้นที่
๕) ติดตามกระบวนการทำ�งาน และสนับสนุนการทำ�งานของกลไกคณะทำ�งานให้ด�ำ เนินงานตามเป้าหมาย
๖) บริหารจัดการและดำ�เนินการจัดประชุมเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ระดับภาค
๗) รวบรวมชุดองค์ความรูแ้ ละเครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อมูลชุดองค์ความรู้
ของเครือข่าย ตลอดจนสรุปบทเรียน และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการประชุม
๘) สรุปผลการจัดประชุมวิชชาการในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง
๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียมเนือ้ หาและผลงานความสำ�เร็จของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำ�เสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับภาค ทั้ง ๔ ภาค
โดยได้มกี ารออกแบบการพัฒนาศักยภาพร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ แกนวิชาการ และวิทยากรกระบวนการถอด
บทเรียนของทั้ง ๔ ภาค เพื่อให้ทุกภาคมีกรอบการถอดบทเรียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสมกับบริบท
แต่ละภาค พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพแกนวิชาการทั้ง ๔ ภาค ในการเป็นวิทยากร
กระบวนการถอดบทเรียนฯให้กับพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละภาคต่อไป
ผลทีไ่ ด้ คือความเข้าใจหลักการ แนวทางการถอดบทเรียน และมีกรอบการถอดบทเรียนในทิศทางเดียวกัน
ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ระบวนการถอดบทเรียนและการเขียนผลงานเชิงวิชาการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมทีม่ าจากการความรูแ้ ละการปฏิบตั จิ ริงของพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ศักยภาพและความ
สามารถของแกนวิชาการแต่ละจังหวัด ในการออกแบบกระบวนการและการเป็นพีเ่ ลีย้ งถอดบทเรียนให้กบั พืน้ ที่
อีกด้วย
163 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

๒.๒ ผลการประชุมวิชชาการระดับภาค
• ภาคเหนือ มีการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ย้อนรอยวิชชาการ สานองค์ความรู้
สู่ชุมชน จัดการตนเอง” มีชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ ๑ ชุด ประกอบด้วย ประเด็นงาน
ต่างๆ ที่มีการขับเคลื่อนงานภายใต้การใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และเครื่องมืออื่นๆ จำ�นวน ๑๗ เรื่อง แบ่งออกเป็นการแพทย์ทางเลือก ความมั่นคงและ
ปลอดภัยทางอาหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุ

เวทีวชิ ชาการนโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ ย้อนรอยวิชชาการ
สานองค์ความรู้ สู่ชุมชน จัดการตนเอง
เมื่อ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะ ภาคกลาง
ยกระดับพลังความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(Knowledge Enhancing towards better PHPP)
เมื่อ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมแกรนด์ซี
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

• ภาคกลาง มีการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมแกรนด์ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน “ยกระดับพลังความรู้สู่การ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” และในปี ๒๕๕๙ มีการจัดทำ�องค์ความรู้
เกีย่ วกับกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ๑ ชุด ประกอบด้วย การถอดบทเรียนกระบวนการจัดทำ�สมัชชาสุขภาพ
จังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และเครื่องมืออื่นๆ จำ�นวน ๒๖ เรื่อง
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• ภาคอีสาน มีการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมแม่น้ำ�  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ภายใต้ชื่องาน “โฮมสุขอีสาน (๒)” มีการจัดทำ�องค์ความรู้ ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้ภาวะคุกคามคนอีสาน ชุดที่ ๒ บทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓๖ เรื่อง

เวทีวชิ ชาการนโยบายสาธารณะฯ ภาคอีสาน “โฮมสุขอีสาน ๒”
เมื่อ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมแม่น้ำ� คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เวทีวิชชาการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
ภาคใต้ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เมื่อ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

• ภาคใต้ มีการจัดเวทีวิชชาการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภายใต้ชอื่ งาน “ยกระดับความรู้ สูก่ ารพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม” ภาคใต้ ๒๕๕๙ มีการจัดทำ�องค์ความรู้ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ กระบวนการ
จัดทำ�สมัชชาสุขภาพจังหวัด และเครื่องมืออื่นๆ รวมจำ�นวน ๒๔ เรื่อง ชุดที่ ๒ ปฏิวัติที่โลกใบเล็ก : มนุษย์
โซลาร์ที่แผ่นดินใต้ และชุดที่ ๓ โลกให้น้ำ� ฝายให้ชีวิต : ปฏิบัติการจัดการน้ำ�โดยชุมชน
• ได้ผลงานการสรุปบทเรียนหรือชุดความรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จาก
การถอดบทเรียนและนำ�เสนอของภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมระดับภาค ทั้ง ๔ ภาค จำ�นวน ๔ ชุด รวม ๙๓ เรื่อง
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๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนานักสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
(นนส.)
นนส. หรือ นักสานพลังฯ ย่อมาจาก นักสานพลังขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมและ
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ หมายถึง แกนนำ�เครือข่ายที่ทำ�หน้าที่เชื่อมประสานบุคคลหน่วยงาน องค์กร เครือ
ข่ายภาคีทุกภาคส่วน ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การสร้างสังคมสุขภาวะ
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมและการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ” (นนส.)
มุ่งสร้าง “นักสานพลัง” เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีฐานคิดที่
เชื่อว่าคนทุกคนล้วนมีศักยภาพ คือมีความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ด้วยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสกัด
ความรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) แล้วนำ�มาตรวจสอบกับความรู้เชิงทฤษฎี
สังเคราะห์ให้ได้ความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) คือ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถ
สื่อสารเผยแพร่ต่อไปได้
กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามโครงการนี้ จึงใช้ “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือหลัก ภายใต้ SECI
Model (เป็นรูปแบบการจัดการความรูท้ เี่ สนอโดย Ikujiro Nonaka) และสร้างความร่วมมือกับภาคีระดับภูมภิ าค
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ แต่ละโปรแกรม
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลังฯ”
๑) เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เครือข่ายคนทำ�งานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะในทุกภูมิภาค
๒) เพื่อส่งเสริมการสร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
กระบวนการดำ�เนินงาน
สช.สนับสนุนเครือข่ายโปรแกรมนักสานพลังฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ โดยมีกระบวนการดำ�เนินงาน
และผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
ระยะเตรียมการ (๑) แต่งตั้งคณะทำ�งานกำ�กับทิศทางคณะทำ�งานแต่ละโปรแกรม (๒) ประชาสัมพันธ์ไปยัง
เครือข่ายในพื้นที่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโปรแกรมละ ๕๐ คน จัดทำ�แผนปฏิบัติการโครงการ
รายปี (๓) ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ของแต่ละรุ่น และวางแผนการดำ�เนินงานเป็นรายปี
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ระยะดำ�เนินการ (๑) ประชุมคณะทำ�งานฯ ภาค เพื่อกำ�กับติดตามและให้คำ�ปรึกษาอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
(๒) ดูแลการจัดโปรแกรมการเรียนรูต้ ามแผนทีก่ �ำ หนดไว้ (๓) ประชุมแลกเปลีย่ นโดยผูแ้ ทนทุกโปรแกรมระหว่าง
การดำ�เนินงาน
ระยะท้ายการของดำ�เนินงาน (๑) สรุปบทเรียนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง (๒) รายงานผลการ
ดำ�เนินงานต่อประธานคณะทำ�งานกำ�กับทิศทาง เป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง (๓) จัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน

ประชุมถอดบทเรียนปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
และพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ปี ๒๕๕๙
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกินรี ๑
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

CM1 ชี้แจงและทำ�ความเข้าใจหลักการจัดโปรแกรม
และการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ ๑
เน้นการรู้จักตนเอง และ care ผู้อื่น

ผลการดำ�เนินงานของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ
นักสานพลังฯ ทีผ่ า่ นการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ได้เรียนรูก้ ระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบ
มีสว่ นร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครือ่ งมือสำ�คัญตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกัน เกิดทัศนคติที่ดีร่วมกัน และมีสมรรถนะในการเป็นผู้ร่วม
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมทีด่ ี ไปจนถึงการเป็นผูเ้ อือ้ อำ�นวยกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Policy facilitator) เป็นไปตามเนื้อหาสาระหลักและจุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม ปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๕ โปรแกรมมีนักสานพลังที่มาจากผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายเฉพาะ และ
องค์กรความร่วมมือ จำ�นวน ๒๕๘ คน มาจากภาคต่างๆ คือ
๑) โปรแกรมนักสานพลังฯ ส่วนกลาง จำ�นวน ๔๘ คน รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยมูลนิธิเครือข่ายหมอ
อนามัย
๒) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคเหนือ จำ�นวน ๓๖ คน รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยวิทยาลัยพยาบาล
เชียงใหม่
๓) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน ๕๑ คน รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดย
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
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๔) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคกลาง จำ�นวน ๔๙ คน รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
๕) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคใต้ จำ�นวน ๕๑ คน รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยวิทยาลัยพยาบาลชนนี
จังหวัดตรัง

บรรยากาศหลังการประชุมวางแผนเตรียมการเรียนรู้
เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นบทบาทของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ
โดยผู้จัดโปรแกรมทำ�หน้าที่จัดกระบวนการ
เตรียมแหล่งเรียนรู้ให้เท่านั้น

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตามบทบาท
และองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล
ตามหลักการ Care Share Learn

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังฯ ในภาพรวม
๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักสานพลังรุ่นต่อไปล่วงหน้า
๒) ด้านเนือ้ หา/กระบวนการ เนือ่ งจากกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องนักสารพลังฯ เป็นการเรียนรูแ้ บบกลุม่
จึงควรเพิ่มเติมทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้ศักยภาพแบบ ๕ ตัวจี๊ด (ประกอบด้วย นักประสานงาน
นักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ นักสื่อสาร และนักจัดการ) ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการทำ�งานเป็นทีมให้ดี
ยิง่ ขึน้ ควรจุดประกายความคิดและเป้าหมายของการเป็นนักสานพลังทุกครัง้ ทีจ่ ดั การเรียนรู้ และให้นกั สานพลังฯ
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายฯ
๓) การสื่อสาร เฝ้าระวัง ติดตาม และย้ำ�เตือนถึงเป้าหมายสำ�คัญของการเป็นนักสานพลังที่สร้างสรรค์
อย่างเป็นระยะ และมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะทำ�งานและนักสานพลังฯ
๔) ควรมีการติดตามผลเชิงคุณภาพ เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีข่ องผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังจากจบการ
เข้าร่วมกระบวนการ

ปัจจัยสำ�คัญทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานวิชาการและจัดการ
ความรู้ของ สช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) นโยบายปีแห่งการจัดการความรู้ และวัฒนธรรมวิชาการจากผูบ้ ริหาร สช. คือปัจจัยขับเคลือ่ นหลักให้เกิด
กระบวนการและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพดังกล่าว
๒) ความต้องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย ที่อยากถอดสกัด และ
รวบรวมความรูท้ เ่ี ป็นรูปธรรมจากการทำ�งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมมากว่า ๑๐ ปี
๓) คณะทำ�งานกำ�หนดกลไกการสนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพทีม่ อี งค์ประกอบของผูแ้ ทน
จากทุกส่วนงานใน สช. ทำ�ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ�งานเป็นทีม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปถึงการ
ทำ�งานเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดียิ่ง
๔) การใช้ความสัมพันธ์แนวราบทัง้ ภายใน สช. และระหว่างภาคีเครือข่าย ทำ�ให้ได้รบั ความร่วมมือเพือ่ นำ�ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ วัฒนธรรมวิชาการและการจัดการความรู้
๕) การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของงานของภาคีเครือข่าย โดย สช. เป็นเพียงผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
๖) การยึดเป้าหมายการทำ�งานให้ชัดเจนและเป็นทิศทางเดียวกัน แต่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการทำ�งานระหว่างทางให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
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๗. แผนงานการสื่อสารทางสังคม

“สื่อสาร สานพลัง สร้างสุขภาวะ”
ความสำ�เร็จในการสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง พัฒนาสังคม
ไทยให้มีสุขภาวะตามยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” จะเกิดขึ้นได้ จำ�เป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งสังคม ทั้งในหมู่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายต่างๆ
การสือ่ สารทางสังคม จึงนับเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญยิง่ สำ�หรับการดำ�เนินงานของ สช. ในการขับเคลือ่ นกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้สำ�เร็จลุล่วงสู่เป้าหมายที่วางไว้
แนวทางการดำ�เนินงานของแผนงานการสื่อสารทางสังคมมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการที่
สอดประสานไปกับกระแสสังคม โดยมีกลไกการบริหารประเด็นอย่างเป็นระบบ ขยายช่องทางการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของเครือข่ายทั้งใน
ส่วนกลางและภูมภิ าค พร้อมทัง้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สือ่ มวลชนทุกแขนง พืน้ ทีห่ รือช่องทางการมีสว่ นร่วม
ให้เข้าถึงง่ายและกว้างขวางขึน้ รวมถึงเปิดช่องทางการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และข้อมูลข่าวสารซึง่ กัน
และกัน เพื่อการสื่อสารทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

แผนงานการสื่อสารทางสังคมมีการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. โครงการสื่อสารทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
๑.๑ การจัดกิจกรรมสื่อสารสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ
ตามกระแสสังคม ประกอบด้วย
• การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจพันธกิจขององค์กร สื่อสารปฏิทิน
กิจกรรมสำ�คัญในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมในการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับนักข่าวประจำ�กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักสารนิเทศ กระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรสื่อ จำ�นวน ๑๕ แห่ง แบ่งเป็นองค์กรสื่อโทรทัศน์จำ�นวน ๘ องค์กร และองค์กรสื่อ
หนังสือพิมพ์ ๗ องค์กร
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• การจั ด กิ จ กรรมสื่ อ สารทางสั ง คมเพื่ อ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสว่ นร่วม ในประเด็นต่างๆ ตามวาระและกระแส
สังคม ประกอบด้วย

		 ๑) การประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน
“การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบ
ภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สื่อสารทางสังคม การประชุมวิชาการนานาชาติ
ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๓ระดับอาเซียน “การประเมินผลกระทบ
๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ
แนวคิดความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตข่าวและสกู๊ปการจัด และการบรรเทาผลกระทบภายใต้
และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑”
งาน ๖ ชิ้น ประสานและรับรองสื่อมวลชน จำ�นวน ๓๕
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คน ร่วมทำ�ข่าวในงานและลงพื้นที่ มีการเผยแพร่ข่าว
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ จำ�นวน ๒๕ ชิ้นงาน ประกอบ
ด้วย หนังสือพิมพ์ ๕ ชิ้นงาน โทรทัศน์ ๙ ชิ้นงาน และ
สื่อออนไลน์ ๑๑ ชิ้นงาน
		 ๒) การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ โดยทำ�การผลิตและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ
เชิ ญ ชวนผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมสมั ค รเข้ า รั บ การ
สรรหา การเผยแพร่ข่าวสารกระบวนการสรรหา และ
การประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ ผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ คือ หนังสือพิมพ์ ๑๕ ชิ้นงาน สื่อวิทยุ ๔ ชิ้น
งาน และสื่อออนไลน์ ๑๖ ชิ้นงาน
		 ๓) ประเด็นนโยบายสาธารณะเรือ่ งตรวจสุขภาพ
ที่จำ�เป็นและเหมาะสม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘ -เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย การจัดทำ�
ข้อมูลข่าว (factsheet) ข่าวแจก ภาพข่าว และสกูป๊ การ
จัดงาน ๕ ชิ้น ประสานสื่อมวลชนร่วมทำ�ข่าวกิจกรรม
สื่อสารทางสังคม การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ต่างๆ โดยมีการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ
ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
ระหว่
า
งวั
นที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำ�นวน ๑๘ ชิ้นงาน ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ ๙ ชิ้น
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
งาน และสื่อออนไลน์ ๙ ชิ้นงาน
		 ๔) การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ
ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการจัดทำ�สกู๊ป จำ�นวน ๖ ชิ้น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
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ขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ และเครือข่ายสื่อชุมชนท้องถิ่นในเชื่อมต่อ
สัญญาณการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๕๘ จากสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์สขุ ภาพแห่งชาติ
รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน การประสานและรับรองสื่อมวลชนระหว่างการจัดงาน โดยมีการนำ�เสนอ
ข่าวสารผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ จำ�นวน ๗๓ ชิน้ งาน ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ ๓๔ ชิน้ งาน โทรทัศน์ ๑๖ ชิน้ งาน
สื่อวิทยุ ๓ ชิ้นงาน และสื่อออนไลน์ ๒๐ ชิ้นงาน
		 ๕) การจัดทำ� (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... มีการจัดทำ�ข่าว ภาพข่าว และ
สกู๊ปการจัดงานจำ�นวน ๙ ชิ้น โดยเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ ๑๕
ชิน้ งาน และสือ่ ออนไลน์ ๒๕ ชิน้ งาน
		 ๖) การจัดทำ�หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดทำ�ข่าวและ
สกูป๊ จำ�นวน ๔ ชิน้ โดยได้เผยแพร่ขา่ วสารผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ ประกอบด้วย สือ่ สิง่ พิมพ์ ๕ ชิน้ งาน สือ่ โทรทัศน์
๒ ชิ้นงาน และสื่อออนไลน์ ๖ ชิ้นงาน
		 ๗) ประเด็นสิทธิสว่ นบุคคลด้านสุขภาพ หนึง่ ในสิทธิดา้ นสุขภาพทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา ๗ ของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ผ่านการจัดเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” และ การจัดทำ� 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร มีการผลิตข่าว ภาพข่าว
และสกู๊ปจำ�นวน ๓ ชิ้น และประสานสื่อมวลชนร่วมทำ�ข่าวการจัดงาน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
โดยมีการเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ๑๓ ชิ้นงาน โทรทัศน์ ๗ ชิ้นงาน สื่อ
วิทยุ ๓ ชิ้นงาน และสื่อออนไลน์ ๑๔ ชิ้นงาน

สื่อสารทางสังคม เวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” และ
การจัดทำ� (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. ....
เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
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สื่อสารทางสังคม เวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” และ การจัดทำ� (ร่าง)
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. ....
เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
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		 ๘) การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ “ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ” ระหว่างวันที่
๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร มีการจัดทำ�ข่าวและสกู๊ปจำ�นวน ๕ ชิ้น
และประสานสื่อมวลชนร่วมทำ�ข่าวตลอดงาน โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ ๖ ชิ้นงาน สื่อโทรทัศน์ ๔ ชิ้นงาน และสื่อออนไลน์ ๕ ชิ้นงาน
		 ๙) การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน ๖ ครั้ง มีการจัดทำ�ข่าว ภาพข่าว และสกู๊ปจำ�นวน
๑๐ ชิน้ และประสานสือ่ มวลชนร่วมทำ�ข่าวการประชุมทุกครัง้ โดยมีการนำ�เสนอข่าวผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ ๑๖ ชิ้นงาน สื่อโทรทัศน์ ๔ ชิ้นงาน สื่อวิทยุ ๔ และสื่อออนไลน์ ๓๑ ชิ้นงาน

สื่อสารทางสังคม การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

		 ๑๐) การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มีการจัดทำ�ประกาศข่าว/ภาพข่าว จำ�นวน ๖ ชิ้น โดยได้รับ
การเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ ๓ ชิ้นงาน โทรทัศน์ ๑ ชิ้นงาน และ
สื่อออนไลน์ ๑๔ ชิ้นงาน
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๑.๒ การจัดเวที สช. เจาะประเด็น เพื่อสื่อสารการดำ�เนินงานของ สช. ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสำ�คัญที่เป็น
กระแสสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สื่อมวลชน ตลอดจนสาธารณชนและผู้สนใจ จำ�นวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑) “ฆ่าตัวตาย...สุขภาวะคนไทยบนปากเหว” จัดขึ้นเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี
เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อสื่อสารทางสังคมประเด็นสุขภาพจิต ซึ่งเป็น
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ “สุขใจ..ไม่คิดสั้น” และเป็นหนึ่งในหมวดที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ใน
(ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....

เวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ หัวข้อ “ฆ่าตัวตาย..สุขภาวะคนไทยบนปากเหว”
เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

๒) “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย” เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โถงหน้าห้อง
ประชุมสานใจ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพือ่ สือ่ สารทางสังคมเกีย่ วกับการประกาศใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๑๑ ตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เวที สช.เจาะประเด็นครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙
หัวข้อ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA
ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โถงหน้าห้องประชุมสานใจ ชัน้ ๖
อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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๓) “ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุ์ใหม่” จัดขึ้นเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ
โถงหน้าห้องประชุมสานใจ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสื่อสารการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติจ.นนทบุรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อสาธารณะ
๑.๓ การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)

• ศึกษาดูงานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยนำ�สื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาการใช้เครื่องมือ ทั้ง ๓

เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับตำ�บล และการจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ จำ�นวน ๑๔ สำ�นัก

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
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• ศึกษาดูงานพืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม ประเด็น “สานพลังโรง
พยาบาล ครอบครัว และชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ศึกษาดูงานสิทธิในการทำ�หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็น
ไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งกำ�หนดไว้ในมาตรา ๑๒ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ และดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ร่วมเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ จำ�นวน ๑๖ สำ�นักข่าว

๑.๔ การผลิตเนื้อหา (ข่าว บทความ) และพัฒนาเนื้อหารูปแบบใหม่ เช่น Infographic, Video Clip
เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ตามกระแสสังคม
จำ�นวน ๑๒๕ ชิ้น ได้แก่ ข่าวจำ�นวน ๑๐๐ ชิ้น และสกู๊ปจำ�นวน ๒๕ ชิ้น โดยสามารถจำ�แนกประเด็นการนำ�
เสนอข่าวตามหมวดหมู่เนื้อหางานของ สช. ได้ดังแผนภาพด้านล่าง
ขาวอื่นๆ เกี่ยวกับ
สช. รอยละ ๘.๘
คณะกรรมการที่ คสช.
แตงตั้ง ๑๔.๔

สมัชชาสุขภาพ
รอยละ ๑๔.๔

คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
รอยละ ๑๓.๖

สนับสนุนปฏิบัติการ
พื้นที่ รอยละ ๔
เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน รอยละ ๔.๘

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ รอยละ ๘

คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ รอยละ ๘

การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ รอยละ ๑๒.๘

สิทธิและหนาที่ดาน
สุขภาพ รอยละ ๑๑.๒
แผนภาพ จำ�แนกประเด็นการนำ�เสนอข่าวตามหมวดหมู่เนื้อหางานของ สช.
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๑.๕ การเผยแพร่เนื้อหาและพัฒนาช่องทางสื่อหลัก (Backbone) และช่องทางการสื่อสารใหม่ (New Media)
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำ�นวน ๖๔๒ ชิ้นงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• การผลิตหนังสือพิมพ์ข่าวรายเดือนขององค์กร สช. “สานพลัง” จำ�นวน ๑๒ ฉบับ เผยแพร่ในรูปสื่อ
สิง่ พิมพ์ให้กบั ภาคีเครือข่าย เดือนละ ๑๕,๐๐๐ ฉบับ และในรูปแบบ E-book ซึง่ สามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลด
ได้ทางเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th

จดหมายข่าว “สานพลัง” เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ E-book
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านได้ทาง www.nationalhealth.or.th

• การผลิตบทความและเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ “อปท.นิวส์” จำ�นวน ๑๒ ครั้ง ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์

อปท.นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ทมี่ กี ารเผยแพร่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ โดยมียอดพิมพ์
จำ�นวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ/ปักษ์
• การผลิตและเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์ “สุขสาธารณะ” ในหนังสือพิมพ์เนชัน่ สุดสัปดาห์ เพือ่
นำ�เสนอผลการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมของ สช. ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทาง
สังคมในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง รวมจำ�นวน ๔๐ ฉบับ
• การผลิตและเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์ “ชานชาลาสุขภาวะ” ในนิตยสารสารคดี เพือ่ นำ�เสนอ
ตัวอย่างรูปธรรมความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ สช. ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้ง รวมจำ�นวน ๙ ฉบับ
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การผลิตและเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์ “ชานชาลาสุขภาวะ” ในนิตยสารสารคดี

• การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ “ปฏิบตั กิ าร ลุก ปลุก เปลีย่ น” จำ�นวน ๑๓ ตอน เพือ่ เสนอตัวอย่าง

รูปธรรมความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายผ่านช่องทางโทรทัศน์ ซึง่ จะช่วยขยายการรับรูข้ า่ วสารต่อสาธารณชนในวงกว้างได้มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยัง
สามารถต่อยอดการนำ�เสนอไปยังช่องทางสื่ออื่นๆ เช่น youtube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อีกด้วย
• การเผยแพร่ข่าวสารของ สช. ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ จำ�นวน ๕๕๖ ชิ้นงาน

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางสังคมของภาคีเครือข่าย
๒.๑ การพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health Station)  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ไม่หยุดยั้งเพื่อเปิดพื้นที่ช่องการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารออกไปได้กว้างขวางขึ้น โดยให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมเป็นเจ้าของ และก้าวไปสู่ สถานีมัลติมีเดียออนไลน์ ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารนโยบายสาธารณะ
อย่างเต็มรูปแบบ  โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำ�กัด ได้จัดลำ�ดับความนิยมเว็บไซต์และ
ความน่าสนใจของเว็บไซต์ในประเทศไทย ผลปรากฏว่า สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์สขุ ภาพแห่งชาติ (Health Station)
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๓ ในหมวดหน่วยงานด้านสุขภาพ จากทั้งหมด ๒๔ อันดับ
นอกจากนี้ เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนารูปแบบและช่องทางสื่อสารผ่านทาง Social Media (สื่อสังคม) อย่างหลากหลาย
เพือ่ สือ่ สารการดำ�เนินงานตามภารกิจของ สช.ให้เข้าถึงผูร้ บั สือ่ ยุคใหม่ได้มากขึน้ โดยสามารถสรุปผลการดำ�เนิน
งานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ดังนี้
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• การพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย

Health Station Mobile site คือ การพัฒนาเว็บไซต์สำ�หรับการรับชม Health Station บนสมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ต เพื่อการพัฒนาช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ที่เข้าถึงผู้รับสื่อได้ทุกช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารของภาคีเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทยจำ�กัด พบว่า
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีผู้เข้ามาในเว็บไซต์ Health Station ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๙๐ หรือประมาณ ๑/๔ ของยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด หลังจากมีการทำ�ระบบ mobile site
แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
Health Station E-Brochure หรือ แผ่นพับออนไลน์ เป็นเครือ่ งมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Health Station
ทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมประชากรยุคใหม่ทบี่ ริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึน้ และผ่านช่องทาง
ทีห่ ลากหลายทัง้ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต รวมทัง้ ยังมีขอ้ ดีทสี่ ามารถเผยแพร่ได้โดยไม่มขี อ้ จำ�กัด
เช่นสิ่งพิมพ์ที่มีข้อจำ�กัดในเรื่องจำ�นวนการพิมพ์และรูปแบบการนำ�เสนอ ซึ่งแผ่นพับออนไลน์สามารถนำ�เสนอ
ได้ทั้งตัวหนังสือ เสียง และภาพให้ได้ทั้งอ่าน รับฟัง และรับชม
Facebook Live / Youtube Live การเผยแพร่สดผ่านทาง Social Media ไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดสด
ทางเว็บไซต์ Health Station ทำ�ให้ยอดรวมจำ�นวนผู้รับชมทั้งการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังเพิ่มมากขึ้น
• พัฒนาชุดการสือ่ สาร โดยการจัดทำ�สือ่ วีดทิ ศั น์เพือ่ การใช้งานเผยแพร่อย่างเหมาะสมและมีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง
เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม ซึ่งในการจัดทำ�มีทั้งทำ�การตัดต่อจากเทปบันทึกรายการที่น่าสนใจ และผลิตขึ้นใหม่ โดยในปี ๒๕๕๙
มีการผลิตวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน ๓๓๙ เรื่อง เช่น
วีดิทัศน์ “ทำ�ความรู้จักสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ” วีดิทัศน์ “ชัวร์ก่อนแชร์” และวีดิทัศน์ “คสช.
สัญจร” : คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด”
• การพัฒนาการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายของ สช. อันได้แก่ การจัดทำ�เนือ้ หารายการ ถ่ายทอดสด และ
เชือ่ มต่อสัญญาณถ่ายทอดสดเพือ่ สร้างความรับรูแ้ ละเข้าใจในกระบวนการขับเคลือ่ นและพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้กับสาธารณชนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับการทำ�รายการหรือ
เชื่อมการทำ�งานกับภาคีเครือข่าย เช่น การจัดทำ� “รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง” ซึ่งเป็นการทำ�งาน
ร่วมกับนักข่าวสุขภาวะที่เป็นเครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น ในการติดตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ในรูปแบบการรายงานข่าว เพื่อเป็นข้อมูลแก่ภาคีและพื้นที่ที่สนใจ
โดยในปี ๒๕๕๙ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติมีการจัดทำ�รายการ จำ�นวน ๔๘๔ ตอน รวมเนื้อหา
ทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐ ตอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) รวมถึงร่วมเผยแพร่การถ่ายทอดสดการจัดรายการ
ของสื่อชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งมีเครือข่ายการเผยแพร่เนื้อหาทั้ง ๔ ภูมิภาคของไทยในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังร่วมการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเวที ตัดต่อ และจัดหมวดหมู่
เนือ้ หาการประชุมทีส่ �ำ คัญ สำ�หรับนำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการประชุม 1st ASEAN Conference on “Impact
181 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable
Development” ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณะสุข  มหาวิทยาลัย
นเรศวร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และในระดับนานาชาติ เช่น World Health
Organization และ ASEAN

การผลิตข่าวและรายการของสื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่นในงานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

• สนับสนุนการสื่อสาร การผลิตเนื้อหา และการจัดรวบรวมคลังข้อมูลสำ�หรับเผยแพร่เครื่องมือ
ต่างๆ ของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดทำ�วีดิทัศน์ “คสช.สัญจร” : คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด” ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
รวมถึงสนับสนุนการบันทึกเทป ตัดต่อ และจัดหมวดหมู่เนื้อหาการประชุมที่สำ�คัญ สำ�หรับนำ�ไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมการประชุมเวทีวิชชาการภาคกลางและภาคอีสาน ร่วมถ่ายทอดสดเวทีวิชชาการกับภาคีเครือข่ายด้าน
สื่อชุมชนในเวทีวิชชาการภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เครื่องมือของ สช. ในทุกภูมิภาค
• พัฒนาระบบควบคุมการบันทึกเสียงและออกอากาศ สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์สขุ ภาพแห่งชาติได้พฒั นาห้อง
บันทึกเสียงให้บริการแก่ผจู้ ดั รายการ เจ้าหน้าที่ สช. โดยออกแบบให้มรี ะบบ Digital Mixer, Telephone Hybrid,
คอมพิวเตอร์ทบี่ นั ทึกเสียงในระบบดิจติ อล สามารถนำ�เสียงเข้าสายโทรศัพท์ ตัดต่อเสียง ผสมสัญญาณเสียง และ
ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถานีผ่านเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการบันทึกเสียงแบบแยก Channel
โดยใช้ Digital Mixer ทีท่ �ำ งานกับคอมพิวเตอร์ผา่ นพอร์ท firewire และ software ทีใ่ ช้ควบคุมการทำ�งานในระบบ
ดิจติ อล สามารถเชือ่ มต่อไมโครโฟนทีบ่ นั ทึกเสียงแยกจากกัน และสามารถปรับแต่ง เพิม่ -ลด ระดับสัญญาณเสียง
ของผูพ้ ดู เหมาะกับการบันทึกเสียงรายการหรือสารคดีเสียง

• โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารสุขภาวะชุมชน ร่วมกับคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำ�เนินงานตามพันธกิจของ สช.และยุทธศาสตร์สามเหลีย่ มเขยือ้ น

ภูเขา รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญอีก ๔ ประการ คือ การสานพลังความร่วมมือทางสังคม การสร้างความรู้จาก
การปฏิบัติ การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ จำ�เป็นต้องอาศัยการจัดทำ�
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และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารสุขภาวะชุมชน รวมทั้งคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่ง
ชาติจึงได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการ
สือ่ สารสุขภาวะชุมชน โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมของ สช. ทัง้ วิทยุชมุ ชน ภาคีเครือข่าย
องค์กรของ สช. และสื่อมวลชนส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ให้มีความถูกต้อง
ทันสมัย รวมทั้งรวบรวมเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ เครือข่ายสื่อของกรม
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำ�บล รวมถึงจัดทำ�คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลอีกด้วย
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น/สื่อชุมชนในการสื่อสารกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม
• การจัดประชุมคณะทำ�งานสื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่น จำ�นวน ๓ ครั้ง เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายสื่อในระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความรับรู้ ตระหนักถึงความสำ�คัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสรุปบทเรียนการทำ�งานผลิตสื่อและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อนำ�มาปรับใช้กับการทำ�งานต่อไป

• การสนับสนุนให้สื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่นผลิตข่าวและรายการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ข่าวต้นชั่วโมง จำ�นวน ๑๒ ช่วงข่าว และสรุปข่าวรอบวัน จำ�นวน ๒ ครั้ง, รายการ

นานาทรรศนะ จำ�นวน ๑๒ ตอน, รายการเสวนาเจาะลึกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ จำ�นวน
๑๓ ตอน และรายการสัมภาษณ์พิเศษ จำ�นวน ๑ ตอน โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ และช่อง youtube ของเครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี รวมถึงการประสานงาน
ให้เครือข่ายสื่อชุมชนท้องถิ่นฯ ทั่วประเทศ เชื่อมต่อการถ่ายทอดการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
พ.ศ.๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

• เวทีเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด จำ�นวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำ�นวน ๕๗ คน
เป็นผู้ดูแลแฟนเพจ/กลุ่มในเฟซบุ๊ก ๔๔ คน จาก ๓๗ จังหวัด นักข่าวสุขภาวะ ๓ คน และเจ้าหน้าที่ สช. ๑๐ คน
โดยผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิคการโพสต์ขา่ วในเฟซบุก๊ ให้นา่ สนใจและมีสาระ และร่วมกัน
จัดทำ�แผนรณรงค์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อปรับใช้ในการสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดต่อไป
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๘. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

“สานพลัง พันธมิตรสุขภาพนานาชาติ”
สช. ไม่เพียงสานพลังทำ�งานเพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะในระดับประเทศ ขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือ
ไปยังองค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของที่องค์การอนามัยโลกในเรื่อง Health in All Policies (HiAPs) หรือ
ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพราะ สช. ตระหนักว่า การทำ�งานแบบเครือข่ายร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั จะนำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสุขภาพเป็นเรื่องกว้างเกี่ยวข้องกับทุกภาคี ทุกมิติ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อขยายแนวคิดและขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม
๑.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
คสช. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุม The 1st ASEAN Conference
on Impact Assessment and Mitigation ขึ้น เพื่อขยายแนวคิดและขับเคลื่อนเรื่อง ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
โดยเน้นเรือ่ งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ไปยังประเทศสมาชิกในอาเซียน เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
ศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว
๑.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Focal Point on Health Impact Assessment ครั้งที่ ๑
เมื่อ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข
(Senior Official’s Meeting on Health Development : SOMHD) ให้เป็นประเทศที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ศักยภาพเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สช.ในฐานะเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จึงได้จดั ประชุม The ASEAN Focal Point on HIA ขึน้ เพือ่ จัดทำ�แผนปฏิบตั ิ
การเรื่องการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่วมกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งแผนปฏิบัติการ
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ดังกล่าวนำ�ไปรายงานต่อคณะทำ�งานความร่วมมือระดับกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน ที่ ๒ เรื่องการโต้ตอบ
ต่ออันตรายและภัยคุกคามต่างๆ (Cluster 2: Responding to all hazards and emerging threats) เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประเทศมาเลเซีย และ SOMHD เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประเทศบรูไน
๑.๓ การทำ�บันทึกความเข้าใจระหว่าง สช. และ Hue University of Medicines and Pharmacy (HUMP)
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
สช. และ HUMP ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สาระของความร่วมมือนี้เน้นที่การพัฒนางานวิชาการร่วมกันระหว่าง ๒ ประเทศ และการ
จัดประชุม The 2nd ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation ที่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในปี 2560

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระหว่าง สช
และ Hue University of Medicines and Pharmacy ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

๑.๔ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมห้องย่อย ในการประชุมนานาชาติ Impact Association for Impact Assessment
(IAIA) 2016 เมื่อ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
เนือ่ งด้วย การประชุม IAIA ปีนี้ มีหวั ข้อหลัก Resilience and Sustainability และหัวข้อย่อย Collaboration
for Sustainability in Asian Region)สอดคล้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สช.จึงวางแผนและจัดห้องย่อยในการประชุมดังกล่าว ภายใต้ชื่อ HIA as a creation of deliberative society
for sustainable development โดยมี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานห้อง และมีผู้นำ�เสนอจากประเทศ
ญี่ปุ่น แคนนาดา เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และไทยเข้าร่วม ผู้นำ�เสนอจากประเทศไทย ได้แก่ นางวิจิตรา ชูสกุล
จากมูลนิธิพัฒนาอิสาน จังหวัดสุรินทร์ เป็นเครือข่ายทำ�งานเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน
ด้านพลังงานทางเลือก ซึ่ง สช.สนับสนุนเข้าร่วมการประชุมนี้
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๑.๕ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมย่อย (Side Event) เรื่อง Health in All Policies for SDGs Achievement
เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙ ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
สมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙ มีระเบียบวาระเรื่อง Health in the 2030 Agenda for Sustainable
Development และจะมีการรายงานผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาอนามัยโลก ครัง้ ที่ ๖๗ เรือ่ ง Contributing
to social and economic development : sustainable action across sectors to improve health and
health equity ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies - HiAPs)
ในการนี้ สช.ได้เชิญชวนประเทศและเครือข่ายที่สนใจ ได้แก่ ซูดาน ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และ People
Health Movement จัดการประชุมย่อยในว้นที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในหัวข้อ เรื่อง Health in All Policies
for SDGs Achievement ระหว่างงานสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙ โดยการประชุมย่อยนี้มีประเทศซูดานเป็น
แกนหลักในการจัดประชุม และ สช. เป็นผู้วางประเด็นเนื้อหาการประชุม ในการนี้ สช.ได้เชิญ รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และอดีตประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ และ
ครั้งที่ ๔ เป็นผู้แทนนำ�เสนอเรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ใบปลิวประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่อง Health in All Policies for SDGs Achievement
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นอกจากนี้ สช.ได้สง่ ผูแ้ ทน ๒ คน ได้แก่ นพ.กิจจา เรืองไทย รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙ และ น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ สช. ร่วมคณะผู้แทนไทย
ในสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙ ด้วย
๑.๖ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “Social
determinants and health equity : a global perspective”
โดย Sir Michael Marmot เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบเนื่องจาก Sir Michael Marmot ผู้มีบทบาท
ในการผลักดันแนวคิดปัจจัยสังคมที่กำ�หนดสุขภาพ
(Social Determinant of Health : SDH) ได้รับ นพ.กิจจา เรืองไทย และ น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ (คน ๒
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ � ปี และ ๔ จากซ้าย) เข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙
๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สช. สสส. สปสช.
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
และคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ได้จดั งานดังกล่าวขึน้ เพือ่ เผยแพร่แนวคิดเรือ่ งปัจจัยสังคมทีก่ �ำ หนดสุขภาพ ซึง่ เป็นฐานคิดในการทำ�งานให้เกิด
ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เนือ่ งจากนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ มีผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ
ของประชาชน

๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้มีบทบาทในเวที
นานาชาติ
๒.๑ การร่วมเขียนบทความวิชาการขององค์การอนามัยโลกเรื่อง Indicators linking action on the social
determinants of health and the Sustainable Development Goals: putting health in all goals
สช.ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้ร่วมเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Lancet
โดย สช.นำ�โดย ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ รับผิดชอบในส่วนของ Text Box หัวข้อเรื่อง Monitoring of the
implementation of the National Health Assembly resolution on intersectoral disaster risk reduction
strategies in Thailand
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๒.๒ การเป็นวิทยากรในการประชุม Technical Meeting on Action Across Sectors and Health in All Policies (HiAPs) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ที่นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
สช. ได้มอบให้น.ส.ณนุต มธุรพจน์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม ซึ่งจัดโดยองค์การ
อนามัยโลก เพื่อทบทวนการทำ�งานเรื่อง HiAPs ที่ผ่านมา ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องมือ การจัดทำ�โครงการ
ในประเทศต่างๆ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา/อบรม รวมทัง้ เพือ่ จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินตามมติสมัชชา
อนามัยโลก ครั้งที่ ๖๗ เรื่อง Contributing to social and economic development : sustainable action
across sectors to improve health and health equity ทั้งนี้ ผู้แทน สช.นำ�เสนอการดำ�เนินงาน HiAPs ของ
ประเทศไทย โดยใช้กลไกและเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

๓. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
๓.๑ การเป็นวิทยากรในการประชุมห้องย่อย ณ การประชุมประจำ�ปี American Public Health Association
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากหัวข้อหลักของการประชุมว่าด้วยเรื่อง Health in All Policies (HiAPs) ซึ่งตรงกับภารกิจของ
สช. โดย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำ�นวยการ Mahidol University Global Health กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง The Influence of Trade and Trade Policy on Health
โดยนำ�ความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง มาตรการทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ไปแลกเปลี่ยน
พร้อมด้วย นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. นางปิตพิ ร จันทรทัต ณ อยุธยา และนางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
รองเลขาธิการ คสช. ได้ร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายเครือข่ายการทำ�งานด้าน HiAPs
๓.๒ การเป็นวิทยากรในการประชุมห้องย่อย ณ การประชุมนานาชาติ International Union for Health Promotion
and Education (IUHPE) ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคูริติบา ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. ได้รบั เชิญจากองค์การอนามัยโลก เป็นวิทยากรในการประชุมย่อย
เรื่อง Roadmap for implementing a regional plan of action on Health in All Policies in the Americas :
putting it to work เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนจากประเทศอเมริกา แคนาดา และเปรูร่วมเป็น
วิทยากร ขณะเดียวกัน น.พ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้น�ำ เสนอผลงานวิชาการเรือ่ ง
Health promotion reform for stability, prosperity, and sustainability: Proposal for Thailand’s reform
และ ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ นำ�เสนอเรื่อง Citizen Jury - An innovative deliberation platform for health
related policy in Thailand ในการประชุม IUHPE ด้วย
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นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. เป็นวิทยากรในการประชุมย่อย
ในเวทีประชุม International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) ครั้งที่ ๒๒
เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

๓.๓ การจัดศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้กับประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖
กันยายน ๒๕๕๙
องค์การอนามัยโลกมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สช. จัดศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเศรษฐกิจ คณะกรรมการ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จากประเทศภูฏาน จำ�นวน ๑๐ ท่าน
เมื่อ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทำ�ความเข้าใจระบบ กลไก และวิธีการเรื่องการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทย และนำ�ไปพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
ผลจากการดูงานครัง้ นีน้ �ำ ไปสูก่ ารวางแผนทำ�โครงการนำ�ร่อง ทดลองทำ�การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ทีเ่ ขตอุตสาหกรรมในประเทศภูฏาน โดยจะมีกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประเทศไทยบางคนเป็นที่ปรึกษา
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๓.๔ การแปลและเผยแพร่เอกสารวิชาการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงาน
ในปีนี้ สช. ได้ประสานองค์การอนามัยโลกเพื่อขอ
แปลเอกสารเรื่อง WHO Traditional Medic Strategy
2014 - 2023 เป็นภาษาไทยในชือ่ “ยุทธศาสตร์การแพทย์
ดั่งเดิมองค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖”
เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำ�งานของคณะกรรมการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ และจัดแปล
“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒”
เป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ เผยแพร่และเป็นตัวอย่างแก่ภาคี
เครือข่ายต่างประเทศที่สนใจ รวมทั้งแปลมติสมัชชา
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป พูดคุยกับ Dr.Ugen Dophu
ปลัดกระทรวงสุขภาพ ประเทศภูฏาน
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ เป็นภาษาอังกฤษเช่นทุกปี
เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ภาพหมู่คณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทย

๓.๕ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร วีดิทัศน์เกี่ยวกับ สช. บนเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ ตลอดจนจัดทำ�
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่สู่เครือข่าย สช. ในต่างประเทศทุกไตรมาส
สช.นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวเรือ่ งนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ผ่านเว็บไซต์และจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ไปยังเครือข่าย สช. ในต่างประเทศ จำ�นวนประมาณ ๑,๑๐๐ ราย ทุกไตรมาส
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๙. แผนงานบริหารจัดการ

องค์กรบริหารจัดการดี มีธรรมาภิบาล งานมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสิ่งที่เอื้ออำ�นวยให้การดำ�เนินงานของ สช. ที่จะพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ เป็นงานทีย่ ากและท้าทาย ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�เร็จลุล่วงดังยุทธศาสตร์ข้อ ๔ ที่กล่าวไว้ว่า “การบริหารจัดการที่ดี สามารถทำ�สิ่งที่ยากให้สำ�เร็จได้”
แผนงานบริหารจัดการประกอบด้วยโครงการต่างๆ ๔ โครงการ คือ
๑. โครงการสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การประเมินผล
๓. โครงการบริหารจัดการทั่วไป
๔. โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. การสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม คสช. ชุดที่ ๓
เพือ่ เป็นการเตรียม คสช. ชุดใหม่ (ชุดที่ ๓) ทีเ่ ข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง เมือ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึง่ มาจากหลาย
ภาคส่วน มีประสบการณ์ ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ให้พร้อมสำ�หรับการปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม
เนื้อหาและกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย (๑) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย นพ. อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. (๒) กิจกรรมฐานเรียนรู้
เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๔ ฐาน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
เครื่องมือนั้นๆ แต่ละสำ�นักเป็นผู้ให้ข้อมูล และมีภาคีเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยน (๓) กิจกรรมเวทีสานเสวนา
“สานพลัง : พัฒนาสุขภาวะคนไทย” โดยอดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ร่วมแลกเปลี่ยน นอกจากนี้
คสช. ชุดที่ ๓ ยังได้เยี่ยมชมสำ�นักงาน และร่วมกิจกรรมวาดภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม คสช. ชุดที่ ๓
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

๑.๒ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ หรือ “Pre-คสช.”
สช.ได้สนับสนุนให้กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากทุกภาคส่วนประชุมหารือกันก่อนการประชุม คสช. ทุกครัง้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทำ�ความเข้าใจระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการจะเสนอในการประชุม และเป็น
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โอกาสที่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไรจาก ๑๓ พื้นที่ทั่วประเทศ ได้ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานในระดับพื้นที่ซึ่งกันและกัน
๑.๓ การจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการจัดประชุม คสช. จำ�นวน ๖ ครั้ง โดยแต่ละครั้งองค์ประกอบของกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติทเี่ ข้าร่วมประชุมครบทัง้ ๓ ภาคส่วน และมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย)
เป็นประธานการประชุม รวมทัง้ หลายครัง้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำ�รวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว) เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหาร สช. ที่ปรึกษา คสช. ที่ปรึกษา สช. และ
หน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้การพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประเด็นงานทีเ่ สนอต่อ คสช.นัน้
มีความหลากหลาย เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถสรุปมติของที่ประชุมได้ในที่สุด
สำ�หรับการประชุม คบ. จัดขึน้ จำ�นวน ๘ ครัง้ คบ.ได้ก�ำ กับติดตามการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ให้ขอ้ เสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

การประชุม Pre คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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บรรยากาศการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

๒.การพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณ
สช. จัดทำ�คำ�ของบประมาณรายจ่าย สช. ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำ�นวน ๒๓๖.๗๔๔๓
ล้านบาท โดยเข้าชีแ้ จงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้วได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนดำ�เนินงานและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อกำ�หนดเป้าหมายและจัดสรรเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานภายใน
๒.๒ แผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนงานหลักฯ ฉบับที่ ๓ เป็นการทำ�งานอย่างมีส่วนร่วม และภายในสำ�นักงานได้แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�
แผนหลัก สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเลขาธิการ คสช.เป็นประธานคณะทำ�งานฯ และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์ แผน
และประเมินผล เป็นเลขานุการ โดยคณะทำ�งานฯ ประกอบด้วย ทีมงานภายใน สช. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ภายในองค์กร

เวทีจุดประกายจัดทำ�แผนงานหลัก ๕ ปี สช.รองรับการดำ�เนินงานตาม
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เมื่อ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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เวทีประชุมระดมสมองการจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของแผนหลัก ๕ ปี สช.
ฉบับ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๑๑ - ๑๑๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นอกจากนีไ้ ด้แต่งตัง้ คณะกรรมการกำ�กับการจัดทำ�แผนงานหลักฯ ฉบับที่ ๓ โดยมี น.พ.วิชยั โชควิวฒ
ั น เป็น
ที่ปรึกษา นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน พร้อมกรรมการ ๖ คน และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ในขณะนั้น) เป็นเลขานุการ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ�โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนหลัก ๕ ปี สช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๑๑ - ๑๑๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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๒.๓ การติดตามและประเมินผล
• พัฒนาและจัดทำ�ระบบติดตามผลการดำ�เนินงาน
สช.ได้จดั ทำ�กรอบแนวทางและกำ�หนดการ การติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงาน แผนการเงิน
และงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นรายไตรมาส
• พัฒนาระบบการประเมินผลภายในและภายนอก
จัดทำ�รายงานผลการประเมินผลภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลภายนอก
บางส่วน เช่น ผลที่ได้จากการสำ�รวจความพึงพอใจ สำ�หรับระบบการประเมินผลภายใน ได้มีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดสำ�คัญที่ใช้ในการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของ สช.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาระบบประเมินผลภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำ�หรับการประเมินผลภายนอก ได้มีการประเมินในสองส่วน ได้แก่ การประเมินผลการดำ�เนินงานของ
คสช. ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดำ�เนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และการประเมินผล
เพี่อทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๔ การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้จัดทำ�เป็นรูปเล่มเพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานของ คสช. คบ. ผลงานของสำ�นักงานภายใต้กรอบ
แผนงานตามแผนงานหลักสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ และรายงานงบการเงินของสำ�นักงาน ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓. การบริหารจัดการทั่วไป
โครงการนี้ทำ�หน้าที่สนับสนุนให้การดำ�เนินงานของ สช. บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายและแผนการดำ�เนิน
งานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน มีธรรมาภิบาล เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๑ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาระบบงานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ของ สช. มีประสิทธิภาพ จึงได้มีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ได้แก่
๑) ปรับปรุงประกาศ สช.เรื่องการสนับสนุนเงินโครงการเพื่อการปฏิบัติงาน วงเงินไม่เกิน ๒ แสนบาท
๒) จัดทำ�แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสำ�นักงาน
๓) จัดทำ�แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
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๔) ประกาศ สช. เรื่องเพิ่มสิทธิเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา คสช.
๕) จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการจัดทำ�ข้อมูลทางการเงินและบัญชี จำ�นวน ๑ เล่ม
๖) ปรับปรุง แนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ในส่วนของการจัดการด้านนิติกรรมและการเงิน

การประชุมจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการจัดทำ�ข้อมูลทางการเงินและบัญชี
เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

๓.๒ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยสำ�คัญ สำ�นักอำ�นวย
การจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย ดังนี้
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เช่น การกำ�หนดราคากลาง การเขียนขอบเขตการ
ดำ�เนินงาน (Term of Reference : TOR)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบริหารจัดการโครงการ
เมื่อ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ชีวิต พัฒนาความสัมพันธ์ กลุ่มบริหารจัดการ : We are one กลุ่มบริหารจัดการ
เมื่อ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ปารีฮัท รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๒) ร่วมกับสำ�นักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
การบริหารจัดการโครงการ เช่น การจัดทำ�รายงานการเงินโครงการที่ สช.ให้การสนับสนุน
๓) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ชีวิต พัฒนาความสัมพันธ์กลุ่มบริหารจัดการ : We are one
กลุ่มบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำ�งานเป็นทีมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.๓ งานอำ�นวยการ
การดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานและโครงการต่างๆ ทีอ่ งค์กรกำ�หนดไว้ งานอำ�นวยการมีสว่ น
สำ�คัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน สช. และภาคีเครือข่ายให้ทำ�งานได้อย่างราบรื่นและถูกต้อง
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โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�งาน และการทำ�งานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่
๑) ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างจำ�นวน ๒๖๓ เรื่อง
๒) สนับสนุนการจัดทำ�ข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงาน จำ�นวน ๖๗ โครงการ
๓) การรับและจ่ายเงินให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�ใบสำ�คัญต่างๆ จำ�นวน ๒,๗๓๕ รายการ
๔) การรับ-ส่งหนังสือจากภายนอก จำ�นวน ๒,๒๕๑ เรื่อง
๕) ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำ�นักงาน ชั้น ๒ และชั้น ๓ ให้มีความสวยงามและมีสิ่งแวดล้อม
ที่อำ�นวยความสะดวกต่อการทำ�งาน
๖) มีมาตรการลดการใช้พลังงาน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกำ�หนดการเปิด-ปิดเครือ่ งปรับ
อากาศ ไฟฟ้าให้เป็นเวลา ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิดประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของสำ�นักงาน
ลดลงจากปีก่อน รวมทั้งขอความร่วมมือแต่ละสำ�นักในการประชุมให้นำ�เสนองานผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้กระดาษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัสดุ
เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
นอกเหนือจากการดำ�เนินงานต่างๆ ข้างต้นแล้ว สช.ยังได้ดำ�เนินการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล โดย
- มีการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบจากภายนอก ทัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน สตง. และ ป.ป.ช. มีการพัฒนา
ปรับปรุง ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการสำ�นักงาน
- มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ผลจากการตรวจสอบของ สตง. พบว่ารายการตรวจสอบงบการเงินถูกต้องตามระบบบัญชี และมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อย ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจและผลประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี
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พิธสี ง่ มอบงานระหว่างเลขาธิการ คสช.คนเดิม นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ และเลขาธิการ คสช.คนใหม่ นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป
เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

๔. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
สช. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำ�งาน
ที่รองรับภารกิจตามแผนงานได้ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการดำ�เนินงานสำ�คัญ ๒ ส่วน คือ
๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เสนอ คบ. ให้เห็นชอบการแก้ไขระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติวา่ ด้วยกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
โดยให้พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของพนักงาน) ได้สูงสุด ๑๕%
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การส่งมอบงานเลขาธิการ คสช. จัดการส่งมอบงานระหว่างเลขาธิการ คสช.คนเดิม นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
และเลขาธิการ คสช.คนใหม่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เพื่อให้มีการส่งมอบภารกิจสำ�คัญระหว่างผู้บริหารองค์กร
อย่างเป็นระบบ เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
การเตรียมการเพื่อจัดวางระบบบริหารงานบุคคลรองรับโครงสร้างการทำ�งานใหม่ ตามแผนหลัก สช.
ฉบับที่ ๓ โดยมีการดำ�เนินการดังนี้
- เตรียมการจัดสรรบุคลากรรองรับภารกิจตามโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
เลือกคนให้เหมาะกับงานและความถนัด
- เตรียมสรรหาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่เพิ่มเติม โดยการคัดเลือกบุคลากร
ภายนอกจำ�นวนทั้งสิ้น ๘ ตำ�แหน่ง
การพัฒนาตัวชี้วัดเรื่อง “การจัดการความรู้” ที่กำ�หนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจำ�ปี โดยกำ�หนดวิธีการในการประเมินผล สร้างแบบประเมิน แล้วเวียนให้ทุกส่วนงานทราบและจัด
กระบวนการประเมินผลเพื่อวัดระดับบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร
การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี รวมถึงการจัดการประเมินความเหมาะสมของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งบริหาร และการประเมินความเหมาะสมของการเลื่อนตำ�แหน่งพนักงาน
๔.๒ การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาตามแผน
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรจัดทำ�แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Development
Plan) โดยนำ�ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีและการประเมินสมรรถนะของบุคลากร มากำ�หนด
หัวข้อที่พนักงานต้องพัฒนา

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่ Great Leader : Module ที่ ๔ ศิลปะการสื่อสารสำ�หรับผู้นำ�
เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ทับขวัญรีสอร์ท จ.นนทบุรี
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การฝึกอบรมเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

จัดให้มกี ระบวนการ feedback เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรตามผลการประเมินผล
งานประจำ�ปี
จัดกิจกรรมพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผูบ้ ริหาร สช. สู่ Great Leader” เพือ่ พัฒนาภาวะ
ผูน้ �ำ ให้ผบู้ ริหารเรียนรูศ้ าสตร์และศิลป์การบริหาร มีการจัดอบรม ๔ ครัง้ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถนุ ายน
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การนำ�องค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยค่านิยม/วัฒนธรรม” ครั้งที่ ๒ เรื่อง “การกำ�หนดบทบาท
และความรับผิดชอบของลูกทีม” ครั้งที่ ๓ เรื่อง “การสอนงาน การสั่งงาน และการมอบหมายงาน” และครั้งที่ ๔
เรื่อง “ศิลปะการสื่อสารสำ�หรับผู้นำ�”
จัดกิจกรรม “ร่วมใจเป็นหนึง่ เพือ่ ความสำ�เร็จขององค์กร We are one ” เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและทีมงานให้มีการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำ�เร็จ
เมื่อ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จ.สุราษฎร์ธานี
จัดอบรมเรื่อง Mind map กับการสรุปประเด็นการประชุม แก่กลุ่มพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนา
ทักษะในการจัดทำ� Mind map เพื่อสรุปการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคาร
สุขภาพแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
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จัดอบรมเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ แก่กลุ่มพนักงานทุกระดับที่ต้องการ
พัฒนาสมรรถนะและฝึกทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ เมื่อ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน
จัดทำ�โครงการทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร สช. แล้วนำ�ผลมาวิเคราะห์เพื่อจะ
ได้ทำ�การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดย Center for
Professional Assessment (Thailand) เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน
จัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมและเจตนารมณ์องค์กร “ผลัดใบเพือ่ ผลิบาน” ร่วมกับงานสือ่ สารองค์กร
เป็นการจัดให้ผบู้ ริหารรุน่ บุกเบิกได้ถา่ ยทอดแนวคิดในการทำ�งานและเจตนารมณ์ทสี่ �ำ คัญขององค์กรแก่บคุ ลากร
สช.ทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจ การตระหนักในปรัชญาและคุณค่าขององค์กรในการสืบสานงานสร้างสังคม
สุขภาวะให้มีพลังต่อไป เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
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โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่อง
มือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ (โครงการ 500 ตำ�บลฯ)

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมมือกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“สนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การต่อยอดความรู้ (หมุนเกลียวความรู้)
เพื่อยกระดับกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่”
การดำ�เนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น
โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับตำ�บล ได้เริ่มดำ�เนินการปีที่ ๑ ตั้งแต่
สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๕๗ และปีที่ ๒ ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๗ - สิงหาคม ๒๕๕๘ จำ�นวน ๕๐๐ ตำ�บล
ครอบคลุม ๓๗ จังหวัดใน ๔ ภูมิภาค
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิน่ ชุมชน และหน่วยงานอืน่ ๆ ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ให้ร่วมกันหนุนเสริมอย่างบูรณาการให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๒) พัฒนาศักยภาพแกนนำ�ในพืน้ ที่ ให้สามารถจัดการความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงและมีผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรม จากการใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ ในระดับตำ�บล
๓) การจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง (interactive learning through action) ในขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะฯ เพื่อยกระดับให้เกิดการต่อยอดและขยายผล
๔) พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารแบบเครื อ ข่ า ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพลั ง ของเครื อ ข่ า ยนโยบายสาธารณะฯ
ในระดับตำ�บล แบบข้ามพื้นที่ การดำ�เนินโครงการฯ โดยรวม ทำ�ให้เกิด
• การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง ๔ ภาค โดยมีการเชื่อมโยงจากระดับภาค
จังหวัด ไปจนถึงพื้นที่เป้าหมาย
• การพัฒนาทักษะและความสามารถให้บุคลากรและแกนนำ�ชุมชน ในการจัดการความรู้และการสื่อสาร
โดยพื้นที่ร่วมกัน
• การนำ�ผลที่ได้จากการพัฒนา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ระหว่างจังหวัด(ภาค)
และการเชื่อมโยงพื้นที่ ๔ ภาค โดยผ่านกระบวนการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครบทั้ง ๔ ภาค ทำ�ให้เกิดการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมของชุมชน จากการใช้เครื่องมือตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพทั้งในพื้นที่และระดับชาติ รวมทั้ง
กิจกรรมที่ชุมชนสนใจร่วมกัน
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• ปรับปรุงแนวทางและกระบวนพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการจัดการความสัมพันธ์ ความร่วมมือของ
องค์กรหน่วยงานและกลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ ที่ประกอบกันอยู่ในชุมชนระดับตำ�บล ให้สนับสนุนกัน
• พัฒนาระบบการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างพลังของเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสว่ นร่วมในระดับตำ�บลแบบข้ามพืน้ ที่ (สมัชชาสุขภาพทางอากาศ) โดยได้ด�ำ เนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและกระบวนการสื่อสารสาธารณะพร้อมๆ กันไปด้วย

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. การประชุมวิชชาการ ๔ ภาค “รูปธรรมการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพในชุมชนท้องถิน่ ” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)

เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่เป้าหมาย ๓๒ จังหวัด (เครือข่ายสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ ชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและคณะทำ�งาน) ๔๖๓ คน และองค์กรภาคีเครือข่าย (สสส. สปสช.

ประชุมวิชชาการ “รูปธรรมการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในชุมชนท้องถิน่ ” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)
เมื่อ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
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กระทรวงสาธารณสุข สช. สื่อมวลชนและผู้สนใจ) ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ๑๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘๘ คน
จัดขึ้นเมื่อ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชชาการนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีรูปธรรม ๑๒ กรณี
การเสวนากลุม่ การจัดนิทรรศการของพืน้ ทีแ่ ละองค์กรภาคีเครือข่าย ได้สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ประสบการณ์การทำ�งานและเกิดการเรียนรูจ้ ากเครือข่ายทีห่ ลากหลายรูปแบบและข้ามพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี แม้วา่
การทำ�งานส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับกิจกรรมก็ตาม แต่ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น

ประชุมวิชาการ “รูปธรรมการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพในชุมชนท้องถิน่ ” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)
เมื่อ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
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ขณะเดียวกันก็ได้รบั ความสนใจทีจ่ ะสร้างกลไก กระบวนการความร่วมมือ การสนับสนุน และการร่วมทำ�งาน
จากหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การขยายผลไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ
ในระยะต่อไปอีกด้วย
หลังจากดำ�เนินงานทั้งโครงการแล้วเสร็จ มีการสรุปบทเรียนรวม (Retrospective) การพัฒนาทั้งโครงการ
ผ่านประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นที่ทั้ง ๔ ภาค เพื่อยกระดับ ต่อยอด และขยายผลความรู้สู่การพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดีกว่า (Knowledge Enhancing towards PHPP
better than the past) โดยกำ�หนดทิศทางร่วมที่สำ�คัญ (Next Agreements) บนฐานความรู้จากการพัฒนา

๒.การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพโดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่นฯ
๒.๑ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล
ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมวิชชาการ ๔ ภาค (วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก ๔๐๙ ตำ�บล) พบว่า การพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล มีทั้งที่เป็นลักษณะของ
การจัดกิจกรรม ร้อยละ ๓๙ (จำ�นวน ๑๕๙ แห่ง) และกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๖๑ (จำ�นวน ๒๕๐ แห่ง) ดังแผนภูมิ

๑๕๙ แหง
๓๙%

๒๕๐ แหง
๖๑%

นโยบาย

กิจกรรม

แผนภูมิ แสดงสัดส่วนกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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๒.๒ เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับตำ�บล
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล จากข้อมูลข้างต้น
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเครื่องมือ โดยมีกระบวนการใกล้เคียงกับ “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” แต่ไม่ได้เรียก
สมัชชาสุขภาพ กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำ�หนดประเด็นร่วม การกำ�หนดทางเลือก
เชิงนโยบาย การตัดสินใจเชิงนโยบาย (การตัดสินใจร่วมของคนในชุมชน) การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผลนโยบาย และมีกลไกพหุภาคีขับเคลื่อนงานทั้งที่เป็นทางการ (ในรูปคณะกรรมการ) และ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งเวทีประชาคมเป็นช่องทางสำ�คัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล โดยเฉพาะในขั้นตอนการกำ�หนดประเด็นร่วม การพัฒนาทางเลือกนโยบาย
และรับฟังความเห็น การตัดสินใจเชิงนโยบายหรือกำ�หนดมาตรการร่วมของชุมชน
เครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่นๆ (กระบวนการนโยบายฯ ที่ไม่ระบุเครื่องมือ รวมถึง
แผนแม่บทชุมชน กองทุนสุขภาพตำ�บล แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ การวิจยั ชุมชน ฯลฯ) ประกอบด้วย ธรรมนูญ
สุขภาพ ร้อยละ ๑๔ (จำ�นวน ๓๕ แห่ง) สมัชชาสุขภาพ ร้อยละ ๘ สุขภาพ (จำ�นวน ๒๐ แห่ง) การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ร้อยละ ๑ (จำ�นวน ๒ แห่ง) และเครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่ระบุชัดเจน ร้อยละ ๗๗ (จำ�นวน
๑๙๓ แห่ง) ดังแผนภูมิ
๒ แหง

๑%

๒๐ แหง
๘%

๓๕ แหง
๑๔%
๑๙๓ แหง
๗๗%

ธรรมนูญสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
อื่นๆ

แผนภูมิ แสดงเครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำ�บล
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๒.๓ ประเด็นนโยบายสาธารณะในระดับตำ�บล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ๔๐๙ ตำ�บล พบว่า ประเด็นทีค่ นในพืน้ ทีต่ �ำ บลส่วนใหญ่สนใจประกอบด้วย (๑) การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ (๒) การจัดการขยะในชุมชน/การจัดการสิ่งแวดล้อม (๓) เกษตรปลอดสาร/อาหารปลอดภัย
(๔) ระบบสุขภาพชุมชน/สวัสดิการชุมชน และ (๕) การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
อื่นๆ อีก เช่น คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น การป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดโรค การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
ชุมชน เป็นต้น
๒.๔ ระดับขั้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ข้อมูลตำ�บลที่สามารถจัดกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับตำ�บล จำ�นวน ๒๕๐
ตำ�บล พบว่า ส่วนใหญ่สามารถดำ�เนินการไปถึงขั้นตอนที่ ๔ คือการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ ๕
การประเมินผลนโยบาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเด็นปัญหามาจากระดับตำ�บลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความซับซ้อน
มากนัก ประชาชนในตำ�บลสามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก้ปัญหาชัดเจน กระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ในระดับตำ�บลจึงเห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่ในขั้นการพัฒนา
(ขาขึ้น) และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (ขาเคลื่อน) โดยใช้กระบวนการแบบเรียบง่าย แต่ได้ผลในทางปฏิบัติ
หรือเรียกแบบชาวบ้านว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่ “ติดดิน กินได้”
๒.๕ ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายระดับตำ�บล อาจกล่าวได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ตั้งแต่ ระดับ ๓ คือ การเข้ามาร่วมมีบทบาท (Involve) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วยวิธีการต่างๆ และ ระดับ ๔ การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับสูง
โดยเข้ามาร่วมเป็นคณะทำ�งานในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ และการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
ซึ่งบางพื้นที่อาจพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วม ระดับ ๕ การเสริมพลังอำ�นาจแก่ประชาชน (Empower) ซึ่งเป็น
การมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือ ประชาชนร่วมตัดสินใจและร่วมปฏิบัติการต่างๆ เช่น ได้รับมอบบทบาทให้ไป
ดำ�เนินการ หรือร่วมดำ�เนินการกับภาครัฐ
ทั้งนี้ ในพื้นที่ตำ�บลที่จัดกิจกรรมแต่ยังไม่เป็นกระบวนการนโยบาย ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่ ๑
การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และ ระดับที่ ๒ การปรึกษาหารือ
(Consult) เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเป็นไปได้ของการดำ�เนินงานโครงการ
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๓. สรุปผลการดำ�เนินโครงการฯ และข้อเสนอที่สำ�คัญ
การดำ�เนินโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับ
ตำ�บล ผ่านการใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งการขยายผลไปยังชุมชนในระดับ
ตำ�บลด้วยกัน อาทิ ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล สมัชชาสุขภาพตำ�บล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน
(CHIA) และเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีช่ มุ ชนนำ�มาใช้รว่ มด้วย เป็นระยะเวลา ๒ ปี ได้กอ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาใน
ระดับตำ�บล โดยเฉพาะการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชน ซึง่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยรัฐในพื้นที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นแกนสำ�คัญในการพัฒนา และประชาชน
ยังสามารถเข้าถึงการพัฒนาด้วยตนเองได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาจาก
พื้นที่ทั้ง ๔ ภาค
พบว่า ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามารถในการจัดการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพได้ดว้ ยตนเองได้นนั้ จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการเชือ่ มโยงจุดแข็ง ความ
เชีย่ วชาญของตำ�บลและหน่วยงานองค์กรภาคีทกุ ภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังซึง่ กันและกัน โดยการเสริมสร้าง
“กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม” ทีม่ ชี มุ ชน (ตำ�บล) เป็นศูนย์กลางและมุง่ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถและทางเลือกทีห่ ลากหลายให้ชมุ ชนตัดสินใจ กำ�หนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ชุมชน ท้องถิน่ ของตนเอง ร่วมกับหน่วยงานและองค์ภาคีตา่ งๆ และเชือ่ มโยงมิตกิ ารพัฒนาทัง้ ทางด้านการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน(ตำ�บล)
ให้เกิดการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ไปในทางทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาให้มรี ะบบสุขภาพ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนในอนาคตต่อไปได้

ข้อเสนอที่สำ�คัญเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป คือ

๑) การยกระดับและต่อยอดสู่การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
๒) การขยายผลจากรูปธรรมการพัฒนาฯ ไปสู่พื้นที่อื่นโดยพื้นที่จัดการตนเอง
๓) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะฯ อย่างต่อเนื่อง
๔) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายกลไกกระบวนการความร่วมมือ ระดับภาค ให้ต่อเนื่องและกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
๕) พัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจฐานรากและการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
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โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพือ่ สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

สานพลังทุกภาคส่วนให้เป็น
“เจ้าของร่วม เจ้าภาพร่วม เจ้ามือร่วม”
นอกจากแผนงานต่างๆ ทัง้ ๙ แผนงานทีม่ บี ทบาทในการดำ�เนินการขับเคลือ่ นการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สช. แล้ว ยังมีสํานักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.) เป็นหน่วยงานทีม่ กี ารบริหารอย่างคล่องตัว รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ เน้นการทำ�งานเชื่อมประสานกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
ต่างๆ ให้การสนับสนุน ประสานการขับเคลือ่ นและพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะ รวมทัง้ สนับสนุน
และประสานให้สังคมเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างสุขภาวะ

โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

โครงการฯ นีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุนให้การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะเป็น
บทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์หลัก คือ สานพลังทุกภาคส่วน ประสานเชื่อมโยงและสนับสนุน
ให้เกิดการเป็น เจ้าของร่วม-เจ้าภาพร่วม-เจ้ามือร่วม ในการประสาน สนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ ระยะเวลาดำ�เนินการของโครงการคือ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ
ยังคงเน้นการสนับสนุนให้การพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะเป็นบทบาทหน้าทีข่ อง
ทุกภาคส่วนดังแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีสุดท้ายนี้ สปพส. มุ่งเน้นการรวบรวมตัวชี้วัด
เพือ่ วัดผลสำ�เร็จของโครงการฯ ว่าดำ�เนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ของโครงการฯ หรือไม่
ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา สปพส. ได้กำ�หนดตัวชี้วัดของโครงการฯ ไว้ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ได้แก่
๑) เกิดความเป็นเจ้าของร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ (Collective ownerships)
๒) เกิ ด กระบวนการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายเพื่ อ สั ง คมสุ ข ภาวะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ ก ว้ า งขวาง
หลากหลาย และมีคุณภาพ ต่อยอดจากกระบวนการปฏิรูปตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๕๕๓ (Quality improved participatory healthy public policy process)
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๓) เกิดเครือข่ายบุคคล และองค์กรทีม่ สี มรรถนะในการทำ�งานเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่ การขับเคลือ่ นสังคม
ไปสู่สุขภาวะที่กว้างขวางขึ้นและมีคุณภาพการทำ�งานที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ (Critical mass)
๔) ทุนทางปัญญา อันได้แก่ องค์ความรูแ้ ละแนวคิดของสังคมในการทำ�งานขับเคลือ่ นสังคมแบบมีสว่ นร่วม
ที่ยกระดับและต่อยอดเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ (Intellectual capital)
๕) สังคมเกิดความตื่นตัว และตระหนักในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะ (Social
awareness/commitment)
ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จ ได้แก่
๑) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อการปรับเปลี่ยนเชิงระบบและเชิงโครงสร้างที่จะนำ�ไปสู่การสร้าง
สังคมสุขภาวะได้จริง ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม (Sets of
participatory healthy public policy for change)
๒) เกิดการนำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม (real policy implementations
for change)
๓) เกิดปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรูปธรรมของการขับเคลือ่ นไปสูส่ งั คมสุขภาวะทัง้ เชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงประเด็น สามารถใช้
เป็นทุนในการขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง (area-based and issue-based multi-dimensional best practices)

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
สปพส.มีรายละเอียดการดำ�เนินงานจำ�แนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารเครือข่ายความสัมพันธ์เครือข่าย
(แผนงานบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย)
๑. โครงการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายหลายระดับ
มีการจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายใหม่ จำ�นวน ๕ ฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

เครือข่ายเชิงประเด็น / พื้นที่ (ใหม่) จำ�นวน ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่
• เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
• เครือข่ายแกนนำ�คุณธรรม (๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ )
• เครือข่ายรวมแสงเลเซอร์ (๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
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เครือข่ายเชิงกระบวนการ (ใหม่) จำ�นวน ๑ ฐานข้อมูล คือ
• นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (๒๐-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
เครือข่ายประชารัฐ (ใหม่) จำ�นวน ๑ ฐานข้อมูล คือ
• ภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐ (๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ
ในระดับจังหวัด เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สภาองค์กรชุมชน และเครือข่าย
เชิงประเด็นในพื้นที่ โดย ศปจ. เป็นพื้นที่กลางในการประสานความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในระดับจังหวัดเพื่อ
เสริมพลังการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนของ ศปจ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำ�งาน
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดในเบือ้ งต้นจำ�นวน ๖๘ จังหวัด และได้รบั การแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในเบื้องต้นจำ�นวน ๑๐ จังหวัด
จัดระบบเครือข่ายผูป้ ระสานงานการพัฒนาสังคมสุขภาวะเป็นแบบกลุม่ จังหวัด (cluster) และสร้าง
วิทยากรเสริมพลัง ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๖ กลุ่มเขตของ กทม. จำ�นวน ๒๐๗ คน และขยายเครือข่ายไปสู่แกน
วิทยากรระดับอำ�เภอและเขต กทม. จำ�นวน ๑,๗๘๐ คน (อำ�เภอ/เขตละ ๒ คน) โดยจัดเวทีเสริมพลังระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด จำ�นวน ๒๓ เวที ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงมิถุนายน ๒๕๕๙
รวมมีฐานข้อมูลเมื่อเริ่มดำ�เนินโครงการฯ สะสม ดังนี้ รายบุคคลสะสม ๖,๓๔๘ คน และเครือข่ายสะสม
๖๑๕ เครือข่าย

๒. โครงการประสานความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
๒.๑ การขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชา
สังคม
การเกิดระเบียบสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพือ่ พัฒนาสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะสนับสนุนการทำ�งานของภาคประชาสังคม สช.จึงได้แต่งตัง้ “คณะทำ�งาน
ขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม โดย
มีองค์ประกอบที่เป็นพหุภาคี คือ ผู้แทนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจาก
มูลนิธหิ วั ใจอาสา ผูแ้ ทนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และผูแ้ ทนขององค์กรพัฒนาเอกชน รวม ๑๖ ท่าน และมีผอู้ �ำ นวย
การสำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำ�หน้าทีว่ างยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน สนับสนุนการผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. .... และ (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... รวมทัง้ แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนและการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภาคประชาสังคมและกิจการสลากเพื่อสังคม
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คณะทำ�งานฯ ชุดนี้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๕๙ รวมจำ�นวน ๑๐ ครั้ง ณ ห้อง
ประชุม สำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) ชัน้ ๔ อาคาร ๑๐ สถาบันบำ�ราศนราดูร จ.นนทบุรี
โดยมีผลงานในการขับเคลื่อนดังนี้
เกิด “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” ตามคำ�สั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำ�หน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการ
ขอใช้เงินกองทุนฯ ข้อ (๕) เพื่อดำ�เนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเป็นช่องทางให้โอกาสแก่องค์กรภาคประชาสังคม

เกิ ด ระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รภาคประชาสั ง คม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมีคำ�สั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง

แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) จำ�นวน ๑๑ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดย
มีผทู้ �ำ งานในคณะทำ�งานขับเคลือ่ น (ร่าง) กฎหมายเกีย่ วกับกิจการสลากเพือ่ สังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ภาคประชาสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๔ ท่าน ได้แก่ ๑. นายวันชัย บุญประชา
๒. นายศรีสุวรรณ ควรขจร ๓. นายมนเฑียร บุญตัน ๔. นางวณี ปิ่นประทีป โดยมีอำ�นาจหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ� พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะ
ของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม
ผลการขับเคลือ่ น (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ซึง่ เป็นวาระการปฏิรปู
ที่ ๒๙ ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่ สปช. เสนอไปยัง ครม. นั้น สำ�นักงานเลขานุการ
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) รวบรวมความคิดเห็น
ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอ ครม. ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มีความเห็นให้ชะลอเรื่อง
พ.ร.บ.ฯ ไว้ก่อน เนื่องจากมีระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สปพส. ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อดำ�เนินโครงการ
จำ�นวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการผนึกกำ�ลัง-สานพลังขับเคลื่อน-เสริมศักยภาพเครือข่ายประชาสังคม
๔ ภูมิภาค ๒) โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปกิจการสลากฯ อย่างยั่งยืน สิ้นสุดโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
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คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำ�นวน ๓ ชุด

ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม คณะอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม คณะอนุกรรมการด้าน
การจัดทำ�ฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
ทัง้ ๓ ชุดนีไ้ ด้แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ โดยเริม่ ต้นจัดเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทำ�กรอบทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เมื่อ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒.๒		การขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ๔ ฉบับ
ในการแต่งตั้ง “คณะทำ�งานขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน จำ�นวน ๔ ฉบับ” โดยมีองค์ประกอบ
จากพหุภาคี ได้แก่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาองค์กร
ชุมชน ผูแ้ ทนมูลนิธชิ มุ ชนไท ผูแ้ ทน สสส. ผูแ้ ทนมูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัย และผูแ้ ทนองค์พฒ
ั นาเอกชนทีท่ �ำ งาน
ด้านการปฏิรปู ทีด่ นิ รวม ๑๔ ท่าน และผูอ้ �ำ นวยการ สปพส. ได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะทำ�งานและเลขานุการ ซึง่ คณะ
ทำ�งานมีหน้าทีว่ างยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นและสนับสนุนการผลักดัน (ร่าง) กฎหมายเกีย่ วกับทีด่ นิ ๔ ฉบับ คือ
(ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
(ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ. ....
(ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
(ร่าง) พ.ร.บ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. ....
คณะทำ�งานฯ ชุดนี้มีการประชุมทุก ๒-๓ เดือน และผลคืบหน้าของการดำ�เนินงาน คือ
(ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. .... สาระสำ�คัญมีจดุ ประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในการดำ�เนิน
คดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำ�เลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเงินกองทุนจะประกอบด้วยเงินทีไ่ ด้รบั อุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้จาก
การที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่าธรรมเนียม
ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและค่าปรับตามคำ�พิพากษาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละห้าของจำ�นวนเงินเฉพาะส่วนที่นำ�ส่งคลังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนยุตธิ รรมฯ นีไ้ ด้รบั การผลักดันจากพลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา ในฐานะผูก้ �ำ กับดูแลกระทรวง
ยุติธรรม จนมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ กฎหมายฉบับนี้มีการกระจายอำ�นาจโดยให้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำ�จังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อมีอำ�นาจ
หน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำ�เนินคดีหรือปล่อยตัวชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม กำ�หนด โดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำ�จังหวัดซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ ประกอบด้วย อัยการ
จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด ผู้อำ�นวยการศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด ผู้แทนเครือข่าย
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ยุติธรรมชุมชน ที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ�
สำ�นักยุติธรรมจังหวัด จำ�นวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ขณะนีม้ อี นุบญั ญัตติ ามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ.๒๕๕๘ ทีป่ ระกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำ�นวน ๔
ฉบับ คือ (๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการช่วยเหลือประชาชน
ในการดำ�เนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ในการขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลย พ.ศ.๒๕๕๙ (๓) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรม ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๕๙ (๔) ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการตัง้ คณะอนุกรรมการกองทุนประจำ�จังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว
(ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... คณะทำ�งานได้เสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อ ๘ กันยายน
๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางเสนอต่อสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ และให้
สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำ�เสนอต่อสภาขับ
เคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ต่อไป
(ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... สปท.ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาศึกษาแนวทางก่อนเสนอให้ส�ำ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีมอบให้สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับข้อเสนอไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสรุปรวบรวมประเด็นความคิดเห็นเพื่อส่ง
ให้สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในปัจจุบันมี (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จำ�นวน ๒ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ คือ (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ที่เสนอตามรายงานการศึกษาเรื่องธนาคารที่ดินและ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ฉบับที่ ๒ คือ (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (บจธ.) ยกร่างขึ้นตามอำ�นาจหน้าที่ในมาตรา ๗(๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งนี้ เนื้อหาใน (ร่าง) พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับ มีหลักการคล้ายคลึงและมิได้ขัดแย้งกันในหลักการแต่อย่างใด
เพียงแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเพียงบางส่วน คือ
๑) (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารทีด่ นิ ฉบับของ บจธ. มิได้ก�ำ หนดให้ธนาคารทีด่ นิ มีอ�ำ นาจหน้าทีเ่ รือ่ งการรับฝากเงิน
๒) ทุนประเดิมของธนาคารที่ดิน ใน (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ฉบับของ สปช. กำ�หนดให้รัฐบาลจ่ายทุน
ประเดิม ๕,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนร่างของ บจธ. กำ�หนดทุนเรือนหุ้นไว้ ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้น
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และให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นของธนาคารได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๑ ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
๓) ที่ดินที่นำ�มาใช้ในกิจการของธนาคารที่ดิน ใน (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินของ สปช. มีที่ดินของรัฐและ
ของเอกชน ส่วน (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินของ บจธ. รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้
มอบนโยบายให้กับ บจธ. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยเสนอให้เน้นการดำ�เนินงานในที่ดินของเอกชน
ในการช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ของ สปท เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ที่ สปท. จัดทำ�ขึ้นต่อ
ที่ประชุมของ สปท. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการ เมือ่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ให้แก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.ฎ.จัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ ขยายระยะเวลาการดำ�เนินงาน ๓ ปี นับแต่ร่าง พ.ร.ฎ.ใหม่มีผล
บังคับใช้
ทั้งนี้ ยังมีความคิดเห็นต่างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วน จึงยังไม่สามารถนำ�เข้า สนช. ได้
(ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. .... ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ยก
(ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ขณะนี้กำ�ลังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
การประชุมเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินที่ สปพส. เกี่ยวข้อง
๑) ประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ดิน ๔ ฉบับ จำ�นวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สปพส. ชั้น ๔ สถาบันบำ�ราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าสถานการณ์กฎหมายทีด่ นิ ๒ ฉบับ คือ (๑) ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารทีด่ นิ พ.ศ. .... และ (๒) ร่าง พ.ร.บ.สิทธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ พ.ศ. ....
๒) ร่วมประชุมเกีย่ วกับการประมวลองค์ความรูแ้ ละสังเคราะห์งานวิจยั จัดโดยศูนย์ประสานการศึกษานโยบาย
ที่ดิน เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ
๓) ร่วมประชุมโครงการประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรดินและทีด่ นิ ในอนาคต เมือ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
๔) ร่วมสัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารทีด่ นิ พ.ศ. .... จัดโดย สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดินฯ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักษ์ ๖ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ
๕) ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ประธานคณะทำ�งานขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน ๔ ฉบับ เพื่อเชื่อมโยงการทำ�งานกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และพัฒนา
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งานวิชาการทางด้านที่ดินเพื่อเป็นฐานความรู้พัฒนาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เมื่อ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุม สปพส.
๒.๓ การขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เนือ่ งจากการรับสมาชิกยังต่�ำ กว่าเป้าหมายมาก สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ ร่วมมือกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒.๔ การขับเคลื่อนระบบบำ�นาญแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างการรวบรวมและตรวจสอบรายชือ่ ประชาชนเพือ่ ยืน่ เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.บำ�นาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ฉบับประชาชน) และมีการประชุมร่วมกับคณะทำ�งานภาคีขับเคลื่อนระบบบำ�นาญแห่งชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังนี้ (๑) การยื่นอุทธรณ์คดีความ (การบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ) มอบหมายให้ทีม
ทนายความยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ต้องรอกระบวนการสิ้นสุดในชั้นศาล
โดยให้ทีมทนายฟ้องร้องจนถึงที่สุด (๒) การจัดวงประชุมระหว่างเครือข่าย และ กอช. ต้องมีการจัดประชุม
ร่วมอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เสนอปัญหาอุปสรรคในการรับสมัครสมาชิกให้กับ กอช.
(๓) ผลักดันให้มีร่างพระราชบัญญัติเกิดขึ้น มีการรณรงค์ประเด็น “ระบบบำ�นาญแห่งชาติและการเปลี่ยน
เบี้ยยัง ชีพเป็นบำ�นาญพื้นฐาน” คณะทำ�งานได้ร่วมกับสถานีไทยพีบีเอสในการจัดทำ�สกู๊ปข่าว ซึ่งออก
อากาศในช่วงวาระประเทศไทย ติดต่อกัน ๕ ตอน ภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อจุดกระแสในสังคมให้รับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับบำ�นาญพื้นฐานแห่งชาติ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
(แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ)
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดด้วย
กระบวนการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สปสพ. ได้สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ ปี ๒๕๕๙ (ระยะที่ ๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ อำ�เภอ)
๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙ (สงขลา สตูล ตรัง และปัตตานี จังหวัดละ ๑๕ ตำ�บลๆ ละ ๑ คน)
๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เครือข่ายประชารัฐระดับตำ�บลในภาคกลางด้วยกระบวนการ
จัดการและยกระดับความรู้ ปี ๒๕๕๙ (ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี)
๑.๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๙ (๕ อำ�เภอๆ ละ ๕๐ คน)

๒.โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำ � ชุ ม ชนจั ด การตนเองด้ ว ย
กระบวนการจัดการความรู้
ประชุมแลกเปลีย่ นการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ระดับชุมชนตำ�บลด้วยการจัดการความรูก้ บั เครือข่ายพืน้ ที่
ที่ดำ�เนินการในปีที่ผ่านมา เมื่อ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาแนวทางกระบวนการ
(Guideline) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดดำ�เนินการ
จั ด ทำ � “แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำ � ปฏิ รู ป ระดั บ ตำ � บลด้ ว ยกระบวนการจั ด การ
ความรู”้ โดยดำ�เนินการภายในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด" เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพือ่ เตรียมเชิญชวน กลุม่
จังหวัดในภาคต่างๆ ประสานงานกลุม่ จังหวัด ทัง้ ๔ ภาค ทีม่ คี วามพร้อมพัฒนาโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ดำ�เนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๙ (๕ เดือน) ได้แก่ เชียงราย พะเยา, ลพบุรี
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง, นครราชสีมา และสงขลา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมฯ (คณะทำ�งานพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม) ร่วม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคตะวันออก การพัฒนาการทำ�งานในระดับตำ�บล ตำ�บลบางสระเก้า อำ�เภอแหลมสิงห์
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จังหวัดจันทบุรี ระดับจังหวัด (๘ จังหวัด) ระดับภาค และนำ�ส่งข้อเสนอต่อกองทุนส่งเสริมภาคประชาสังคม
เมื่อ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บ้านอิ่มสุข อำ�เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
(แผนงานนโยบายสาธารณะและการเคลือ่ นไหวทางสังคม)
๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นประเด็นปฏิรปู ตามข้อเสนอของ
สภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ร่วมกับ สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
(สปท.)
๑.๑ สนับสนุนการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ (ครั้งที่ ๑-๓) รายละเอียดดังตารางข้อเสนอ คปร./
มติสมัชชาปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอการปฏิรูป
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ข้อเสนอ คปร./มติสมัชชาปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอการปฏิรูป
ลำ�ดับที่
ข้อเสนอ คปร./
วาระการปฏิรูปการพัฒนา
		
มติสมัชชาปฏิรูป		
๑
๑.๑ มีข้อเสนอมติสมัชชา
วาระที่ ๑ การป้องกันและ
ปฏิรูป ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปราบปรามทุจริตประพฤติ
ศึกษาวิจัยรูปแบบและความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งศาล
พิเศษสำ�หรับคดีการทุจริต

๒

๓
๔

ข้อเสนอการปฏิรูป/
(ร่าง) พ.ร.บ.
กระบวนการทำ�งานของกลไก
ปราบปรามทุจริตทั้งระบบบ
ทลงโทษทีร่ นุ แรงและรวดเร็ว๑. (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครอง
ติดตามทรัพย์สินของ
แผ่นดินคืนจากการ
ทุจริต พ.ศ. ....
๒. (ร่าง)พ.ร.บ. การจัดตั้ง
ศาลคดีทุจริต พ.ศ. ....
๑.๒ ให้สำ�นักงาน
(ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ พ.ศ. ....
ของราชการ (สขร.) ปรับปรุง
(ร่าง) พ.ร.บ.โฆษณา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พ.ศ. ...
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้
(ร่าง) พ.ร.บ. คุม้ ครองติดตาม
เป็นกลไกอิสระและสามารถ
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ภาค
จากการทุจริต
ประชาชนได้มีประสิทธิภาพ
(ร่าง) พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรม
พ.ศ. ....
ข้อเสนอการสร้างความเป็น วาระที่ ๔ การปฏิรูประบบ การจัดสรรงบประมาณตาม
ธรรมในระบบงบประมาณ
งบประมาณและการคลังท้องถิน่ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ใน
ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่
สังคม
ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุน วาระที่ ๗ การปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย
ยุติธรรม พ.ศ. ....
และกระบวนการยุติธรรม การ
ตรวจสอบการใช้อำ�นาจของรัฐ
ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. ภาษี วาระที่ ๘ การปฏิรูประบบ การบริหารจัดเก็บภาษี
ที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. .... และโครงสร้างภาษี
การบริหารจัดเก็บภาษี

225 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ลำ�ดับที่
ข้อเสนอ คปร./
วาระการปฏิรูปการพัฒนา
		
มติสมัชชาปฏิรูป		
๕
เสนอให้มีการยก (ร่าง) พ.ร.บ. วาระที่ ๑๐ ระบบพลังงาน
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
พ.ศ. ....
๖
๑.(ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชนใน วาระที่ ๑๑ ปฏิรูปที่ดินและ
การจัดการที่ดินและ
การจัดการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....
๒. (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ....
๗
เสนอแก้ไข พ.ร.บ. แข่งขัน วาระที่ ๑๒ การผูกขาดและ
ทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
การแข่งขันที่เป็นธรรม
๘

๑. เสนอให้มี (ร่าง) พ.ร.บ. วาระที่ ๑๔ การปฏิรูป
ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
ภาคเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืน
๒. เสนอให้มี (ร่าง) พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการคุ้มครองเกษตรกร
ภายใต้ระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา ภายในปี ๒๕๕๖

ข้อเสนอการปฏิรูป/
(ร่าง) พ.ร.บ.
โครงสร้างระบบบริหารจัดการ
และกำ�กับกิจการพลังงานของ
ชาติ
๑.(ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....
๒. (ร่าง )พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ....
กฎหมายแข่งขันทางการค้า
ร่าง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ....
การปฏิรูปด้านเกษตรกร
๑. (ร่าง) พ.ร.บ. ปาล์มและ
น้ำ�มันปาล์ม
๒. (ร่าง) พ.ร.บ. มันสำ�ปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลัง
๓ (ร่าง) พ.ร.บ. การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตโคเนือ้ กระบือ
๔. (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญาที่เป็นธรรม
** เมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรี.ออกระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญาที่เป็นธรรม**
๔.ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่...)
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ลำ�ดับที่
ข้อเสนอ คปร./
วาระการปฏิรูปการพัฒนา
		
มติสมัชชาปฏิรูป		
๙
เสนอให้มีการยก (ร่าง) พ.ร.บ. วาระที่ ๒๕ การปฏิรูป
โฉนดชุมชน พ.ศ. .... และ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน
สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ....

ข้อเสนอการปฏิรูป/
(ร่าง) พ.ร.บ.
๑. (ร่าง) พ.ร.บ.ผังเมือง
และการใช้พื้นที่
๒. (ร่าง) พ.ร.บ. ป่าชุมชน
นอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....
๓. (ร่าง) พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
สิ่งแวดล้อมและวิธี
พิจารณาคดี สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ....
๑๐ ๑.(ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชน วาระที่ ๒๘ การปฏิรูประบบ ๑. การปฏิรูประบบเพื่อ
ในการจัดการที่ดินและ
เพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....
และ(ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
(ฉบับที่ .. )
๒. แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน
๓. (ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ
โฉนดชุมชน พ.ศ. ....
๔. (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ....
มีข้อเสนอการปฏิรูป
				
๑. แก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ยกระดับ พ.ร.ฎ. สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
เป็น พ.ร.บ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
๓. เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.
สิทธิชุมชน พ.ศ. ....
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ลำ�ดับที่
		

ข้อเสนอ คปร./า
วาระการปฏิรูปการพัฒนา
มติสมัชชาปฏิรูป		
๒.ข้อเสนอจากสมัชชาปฏิรูป
เฉพาะประเด็น ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้

๑๑

มติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔ การสร้าง
สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน

๑๒

มติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๔ การสร้างระบบ
หลักประกันในการดำ�รงชีพ
และระบบสังคมที่สร้างเสริม
สุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ

ข้อเสนอการปฏิรูป/
(ร่าง) พ.ร.บ.
๔. (ร่าง) พ.ร.ฎ. จัดตัง้ สถาบัน
ส่งเสริมการฟืน้ ฟูและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
๕. (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. ....
วาระที่ ๒๙ ระบบสวัสดิการ ๑. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
สังคม เรื่อง ระบบสวัสดิการ
ส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
สังคมทีเหมาะสมกับ
คนพิการ (ฉบับที่...)
ประเทศไทย
๒. (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาภาคประชาสังคม
พ.ศ. ....
วาระที่ ๓๐ การปฏิรปู ระบบเพือ่ หลักประกันความมั่นคงด้าน
รองรับสังคมสูงวัย
รายได้เพื่อการยังชีพของ
ผู้สูงอายุ : การเร่งรัด
การดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.
กองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
** สปพส. สนับสนุนเครือข่าย
กลุม่ ออมทรัพย์ฯเร่งรัดติดตาม
ให้รัฐบาลดำ�เนินการตาม
พ.ร.บ.การออมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๔ (กอช.) โดยเร็ว
(ตุลาคม ๒๕๕๘)
ต่อมา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ สนง.ประกันสังคมทำ� 
ข้อตกลงความร่วมือ กับ กอช.
โอนผูป้ ระกันตน มาตรา ๔๐ (๓)
ไปเป็นสมาชิกกอช.**
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ลำ�ดับที่
ข้อเสนอ คปร./
วาระการปฏิรูปการพัฒนา
		
มติสมัชชาปฏิรูป		
๑๓ มติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศิลปวัฒนธรรม คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กับการสร้างสรรค์และเยียวยา และสังคมของประเทศ
สังคมสนับสนุนให้เกิดองค์กร
ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชน
๑๔ มติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๒
วาระปฏิรูป ๓๗ ปฏิรูป
พ.ศ. ๒๕๕๕ การปฏิรูประบบ การแรงงาน
แรงงานและสวัสดิการ :
การเพิ่มอำ�นาจต่อรองของ
แรงงานการปรับโครงสร้าง
ค่าจ้าง การเพิ่มผลิตภาพ
และการคุ้มครองแรงงาน
เสนอให้จัดตั้งธนาคารแรงงาน
หรือกองทุนการเงินของแรงงาน
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ข้อเสนอการปฏิรูป/
(ร่าง) พ.ร.บ.
(ร่าง) พ.ร.บ.สมัชชาศิลปะ
และวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ....

๑. (ร่าง) พ.ร.บ.บูรณาการ
การพัฒนากำ�ลังคนและ
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พ.ศ. ....
๒. (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคาร
แรงงาน พ.ศ. ....

๑.๒ การขับเคลื่อนเวทีปฏิรูปร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
(เรียงลำ�ดับตามวัน เวลาที่จัดกิจกรรม)
วันที่/สถานที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) กรุงเทพฯ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ลานวัฒนธรรม
สังกาอู้ อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่

ภาคีความร่วมมือ
กิจกรรม
สสส. พอช. และเครือข่าย ร่วมประชุมเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ชุมชนท้องถิ่น
ครัง้ ที่ ๘ เรือ่ ง แผนชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

มูลนิธิชุมชนไท เครือข่าย
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
คปสม. พม. วธ.ศูนย์
มานุษวิทยาสิรินธร พอช.
EU สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สปพส.
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คปก. สถาบันสิทธิมนุษยชน
และ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ และสันติศึกษา
ณ ห้องประชุม ๑ สำ�นักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการปฏิรูป
และเครือข่ายประชาสังคม
กฎหมาย
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม สปพส.
จังหวัดนนทบุรี

ภาคีเครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบเรื่องที่ดิน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 230

ประชุมเวทีรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๖

ร่วมประชุมถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. ....(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ได้ขอ้ สรุปความคิดเห็นนำ�ไปเผยแพร่แก่เครือข่าย
พื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลนำ�เข้าเตรียมความพร้อม
หาก กรธ. (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. ....(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙) จัดเวที
รับฟังหรือทำ�ประชามติ
ประชุมเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเจตนารมณ์และสาระ
สำ�คัญของ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. ....(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙)
เตรียมนำ�เสนอต่อ กมธ. (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙)

วันที่/สถานที่
ภาคีความร่วมมือ
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำ�นักงานคณะกรรมการ
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร สุขภาพแห่งชาติ
อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดนนทบุรี
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทารา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์คุณธรรม

กิจกรรม
ร่วมประชุมเวทีขบั เคลือ่ นยุทธศาสตร์วา่ ด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชน
การสัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นผลการศึกษา
วิจัยเรื่อง บทบาทที่ดินในอนาคต

ร่วมประชุมเวทีจัดทำ�ข้อเสนอด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา ร่วมประชุมเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย TDF
ณ โรงแรมเดอะ
ครั้งที่ ๗ เรื่องร่างเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ทางเลือก การจัดทำ�รัฐธรรมนูญจากภาคประชา
สังคมและการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งขบวนประชารัฐ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เครือข่ายรักษ์อ่าวไทย
การสัมมนาบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการ
ณ โรงแรมเซ็นทรัล
ตอนบน (อ่าวตัว ก), มูลนิธิ กัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
เพลส จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนไท และ สปพส.
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
สภาประชาชนเพื่อการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ณ ห้องประชุม
ปฏิรูป
เจตนารมณ์และหลักการสำ�คัญ ในการ (ร่าง)
สำ�นักงานคณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
ปฏิรูปกฎหมาย กรุงเทพฯ
(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒๑ - ๒๓ ธันวาคม
สำ�นักงานคณะกรรมการ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม สุขภาพแห่งชาติ
เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
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วันที่/สถานที่
วันที่/สถานที่
๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเซนทรา
แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.)
กรุงเทพฯ
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม
อโนมาแกรนด์ โรงแรม
อโนมา กรุงเทพฯ
๑๔-๑๗ มกราคม
๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ภาคีความร่วมมือ
ภาคีความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายภาคกลาง

มูลนิธิหัวใจอาสา

กิจกรรม
กิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๘ “อนาคตของการพัฒนา
ชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ในประชาคมอาเซียน”
ร่วมเวทีสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ� (เครือข่ายภาคกลาง)
เรื่อง การลงทุนโดยตรงของชุมชน
(Community Direct Investment : CDI)
ร่วมงาน “ปาฐกถาไพบูลย์วฒ
ั นศิรธิ รรม ครัง้ ที่ ๓”

มูลนิธิคนไทย มูลนิธิหัวใจ ร่วมงาน “คนไทยขอมือหน่อย ครั้งที่ ๓”
อาสา
สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็น
และเสนอแนะต่อรัฐธรรมนูญ “ในประเด็น
สิทธิชุมชนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ”
๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์
สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา เวทีถอดบทเรียนการทำ�งานศูนย์ประสานงานภาคี
๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ และเครือข่ายศูนย์
พัฒนาจังหวัด ภาคกลาง
ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ประสานงานภาคีพัฒนา
จังหวัด ภาคกลาง
๑๔ กุมภาพันธ์
มูลนิธิหัวใจอาสา
ร่วมงานเดินวิ่ง กับชีวิตที่มีการแบ่งปัน “สังคม
๒๕๕๙ ณ สวนวชิรเบญจทัศ
สดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ ๖ Run for Love”
(สวนรถไฟ)
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วันที่/สถานที่
ภาคีความร่วมมือ
๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์
สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา
๒๕๕๙ โรงแรมเชียงใหม่ และเครือข่ายศูนย์
แกรนด์ววิ จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานภาคีพัฒนา
จังหวัด ภาคเหนือ
๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๙
สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา
ณ โรงแรม บุรศี รี หาดใหญ่ และเครือข่ายศูนย์
จังหวัดสงขลา
ประสานงานภาคีพัฒนา
จังหวัด ภาคใต้
๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
มูลนิธิชุมชนไท
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม
เวทีถอดบทเรียนการทำ�งานศูนย์ประสานงานภาคี
พัฒนาจังหวัด ภาคเหนือ
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและเครือข่าย
ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด ภาคอีสาน
เวทีถอดบทเรียนการทำ�งานศูนย์ประสานงาน
ภาคีพัฒนาจังหวัด ภาคอีสาน
เวทีถอดบทเรียนการทำ�งานศูนย์ประสานงาน
ภาคีพัฒนาจังหวัด ภาคใต้
ประชุมโครงการสนับสนุนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพิสจู น์
และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
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๒.โครงการสนับสนุนการสื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

การสร้างพลังพลเมืองร่วมปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับโครงการ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย (Inspiring Thailand)
ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนางานทีย่ งั่ ยืนตามแนวพระราชดำ�ริ (ปิด
ทองหลังพระ)

ศึกษาปรัชญา แนวคิด และการดำ�เนินงาน รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากผู้ประสานงาน ศปจ.น่าน
ประสานงานข้อมูลและแนวความคิดกับมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระฯ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สยามทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนการทำ�งานของมูลนิธแิ ละสถาบันปิดทองหลังพระฯ ในการประชุมวิชาการฯ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำ�มาปรับโครงการ
ประสานพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ พื้นที่ขยายผล ๑๐ ชุมชน ๆ ละ ๓ คน
รวม ๓๐ คน ต่อ ๑ พื้นที่เรียนรู้ เป็นคู่จังหวัด คือ น่าน (พื้นที่เรียนรู้) - แพร่ (พื้นที่ขยายผล) / อุดรธานี
(พื้นที่เรียนรู้) - หนองคาย (พื้นที่ขยายผล) / อุทัยธานี (พื้นที่เรียนรู้) - ชัยนาท(พื้นที่ขยายผล) /กาฬสินธุ์
(พื้นที่เรียนรู้) - มุกดาหาร (พื้นที่ขยาย) /ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่เรียนรู้) - เพชรบุรี (พื้นที่ขยาย) ทั้งนี้โดย
สปพส. และ ศปจ. ทั้ง ๖ จังหวัดร่วมกันดำ�เนินงานพัฒนาโครงการฯ ตรวจสอบงบประมาณ และจัดทำ�สัญญา
ข้อตกลง รวม ๖ โครงการ (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๙ ) ดังนี้
๑) โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ
โดย ศปจ.แพร่
๒) โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำ�ริ
โดย ศปจ.ชัยนาท
๓) โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ
โดย ศปจ.หนองคาย
๔)โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ
โดย ศปจ.มุกดาหาร
๕) โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ
โดย ศปจ.ประจวบคีรีขันธ์
จัดเวทีเสริมพลังและจัดการความรู้ ฝายมีชีวิต นวัตกรรมการสร้างชุมชนสุขภาวะ เมื่อ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องชวนชม ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 234

ดำ�เนินโครงการฝายมีชวี ติ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “สร้างคน คนสร้างฝาย” ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ๑๑ - ๑๔
กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีสุพรรณบุรี และอ่างเก็บน้ำ�หุบเขาวง (พื้นที่สร้างฝายมีชีวิต)
อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยต่อยอดจากเวทีเสริมพลังและจัดการความรู้ฝายมีชีวิต : นวัตกรรมการ
สร้างชุมชนสุขภาวะ เพื่อขยายผลพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตด้วยการฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติแก่ทีมสร้างฝายฯ
๑๑ จังหวัดๆ ละ ๕ คน ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายจำ�นวน ๖,๒๐๐ ฝาย ภายในปี ๒๕๖๒

๔.ภาคียุทธศาสตร์ปลุกพลังเปลี่ยนไทย (งบประมาณ สสส.)
การประชุมร่วมของคณะทำ�งานพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ทีภ่ าคกลาง โดยหอการค้าไทย และ ศปจ.ภาคกลาง
และตะวันตก เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิไอดอลฯ จังหวัดปทุมธานี
จัดประชุมคณะทำ�งานยุทธศาสตร์โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย จำ�นวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๑๒ เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๑๓ สสส. กรุงเทพฯ
การสังเคราะห์และนำ�ส่งผลการวิจัยประเมินผลศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ของ
รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง และข้อคิดเห็นอนาคตโครงการปลุกพลังเปลีย่ นไทยให้ ศปจ.รวม ๗๗ จังหวัด ระหว่าง
เมื่อ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วางระบบเชื่อมโยงการสื่อสารออนไลน์ระหว่างเว็บไซต์และเฟซบุ๊กส่วนกลาง กับ พื้นที่ เพื่อปลุกพลังซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งสร้างพื้นที่ (ที่ยืน) สื่อสารขององค์กร (สปพส.) และเครือข่าย (ศปจ.) ให้ได้ผล
การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพื้นที่ด้วยการรณรงค์ออนไลน์” จำ�นวน
๒๗ จังหวัดๆ ละ ๒ คน เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กรุงเทพฯ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” จัดโดยโครงการ
ผู้นำ�แห่งอนาคต (งบประมาณ สสส.) เมื่อ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมประชุมตลาดนัดแห่งโอกาส “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” ครั้งที่ ๑ “กลไกลดความเหลื่อมล้ำ�..
ปัญหาเด็ก เกษตรกร คนชรา คนพิการ และต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สตูดิโอนาว ๒๖
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

235 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

๕.ภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐ

สปพส. เป็นส่วนหนึ่งในการจัดประชุมภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐ โดยร่วมดำ�เนินการดังนี้
ร่วมมือกับภาคีองค์กรเครือข่ายจัดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" เมื่อ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเวทีประชารัฐจังหวัด เมื่อ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
สนับสนุนการจัดเวทีประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม (เสวนายุทธศาสตร์ภาคประชาชน) เมือ่ ๒๖ ตุลาคม  
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
สนับสนุนการจัดเวทีประชารัฐจังหวัดน่าน (สานพลังประชารัฐด้วยศาสตร์พระราชา) เมือ่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน)
ประชุมการขับเคลื่อนภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำ�นวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ประชุมคณะทำ�งานสานพลังประชารัฐเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก จำ�นวน ๒ ครัง้ คือ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและเปิดปฏิบตั กิ าร “โครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง
ประชารัฐ” เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

๖. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์หนังสือเพื่อการเผยแพร่
ดังนี้

“วิธีการและกลไก ยุทธศาสตร์ประชารัฐสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอ
เพียง” ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จำ�นวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม พิมพ์ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำ�นวน
๖,๐๐๐ เล่ม
“ตำ�นานความขัดแย้งในวงการสาธารณสุข” พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม
“ขบวนการปฏิรูป สังคมสุขภาวะ สู่ยุคใหม่” พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
“มองภาพใหญ่โลก ภาพใหญ่ประเทศไทย” พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
“ยุทธศาสตร์ชมุ ชน กทม. ปฏิรปู สังคมสุขภาวะ” พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
แนวทางประชารัฐ การเปลีย่ นวิธคี ดิ ครัง้ สำ�คัญในประวัตศิ าสตร์ไทย” พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๕๙
จำ�นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ (แผนงานบริหารสำ�นักงาน)
การบริหารจัดการสำ�นักงานของ สปพส. เป็นการอำ�นวยการ สนับสนุน ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และติดตาม
การใช้จา่ ยเงินงบประมาณของโครงการฯ และข้อตกลงสนับสนุนการดำ�เนินงานของภาคีเครือข่ายเพือ่ หนุนเสริม
การดำ�เนินงานของโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ภายในโครงการฯ
ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้บคุ ลากรภายในองค์กรได้มคี วามสามารถในการทำ�งานเพือ่ รองรับภารกิจ
ต่างๆ และสนับสนุนให้ข้อมูล สวัสดิการ สิทธิประโยชน์สำ�หรับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ขับเคลื่อนการทำ�งานทั่วประเทศ
๑๓ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เกิดขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นกลไก

บูรณาการทำ�งานในระบบสุขภาพระดับพืน้ ที่ โดยใช้กลุม่ จังหวัดเป็นฐานการทำ�งาน เน้นการสานภารกิจหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช). สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต (สช.) มหาวิทยาลัยสถาบันทางวิชาการ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรสื่อ และภาคประชาสังคม ที่ทำ�งานด้านสุขภาพ
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๙

๑๐

กลไกการทำ�งาน มีคณะกรรมการพหุภาคีที่เรียกว่า “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)”

ทำ�หน้าที่กำ�หนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่
โดยบูรณาการภารกิจ อำ�นาจหน้าทื่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดำ�เนินการหรือประสานให้เกิดการ
ขับเคลือ่ น รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ นอกจากนีย้ งั มีบทบาทหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
การสร้างพื้นที่บูรณาการภายใต้ กขป. จะเป็นการสร้างกระบวนการทำ�งานและการเรียนรู้ร่วมกันของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน วิชาการวิชาชีพ และประชาสังคม ซึ่งจะนำ�ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ� และเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนต่อไป

๑๒+๑

๑๒+๑

๑๓
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รายละเอียดการดำ�เนินงาน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คือ

๑. การจัดทำ�ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน

คสช. ได้เห็นชอบให้นำ�  (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙ โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ
แต่ยังมีข้อสังเกตบางประการ ดังนั้นคณะทำ�งานพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์
อังคะสุวพลา เป็นประธาน จึงได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เสนอความเห็นจำ�นวน ๒ ครั้ง เมื่อ ๔ กันยายน
๒๕๕๘ และ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งสรุปว่า ทุกหน่วยงานเห็นชอบในหลักการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
และเห็นถึงความจำ�เป็นที่ต้องออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถบูรณาการ
นโยบาย การทำ�งาน และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำ�เนินงานร่วมกันได้ โดยมีข้อสรุปร่วมในการปรับปรุง
(ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ ในบางประการ
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) คณะที่ ๑ ซึ่งมีนายเรวัติ ฉ่ำ�เฉลิม เป็นประธาน พิจารณา (ร่าง)
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว โดยมีการประชุมเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง จำ�นวน ๑๐ ครั้ง ตลอดเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได้เชิญ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สปสช.
สำ�นักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจงและเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้น
จากนั้นสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำ�เสนอ (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน พ.ศ. .... ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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๒.การเตรี ย มการและการขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง เขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน
ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการจัดทำ�ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ นัน้ คสช.ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุน
เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (ชัว่ คราว) เมือ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มี นายเจษฎา มิง่ สมร เป็นประธาน เพือ่ นำ�ร่อง
การจัดทำ�ร่าง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และทดลองดำ�เนินการสรรหา
กรรมการฯ ในเขตพื้นที่นำ�ร่อง ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ทดลองดำ�เนินการตามหลักการและรูปแบบของเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน ภายใต้การทำ�งาน
ร่วมกันของหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ ทั้ง สช. กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. ซึ่งได้จัดทำ�โครงการ
นำ�ร่องนี้ในพื้นที่ เขตที่ ๒ (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)
บทเรียนจากการดำ�เนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่นำ�ร่อง เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการชี้แจงและให้ข้อมูลทางปฏิบัติในระหว่างการตรวจพิจารณาและปรับปรุงร่างระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีของ คกอ.
นอกจากนี้ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหลัก
ด้านสุขภาพทั้ง ๔ หน่วยข้างต้น รวมถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการดำ�เนินงานและเตรียมการขับ
เคลื่อนการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยทุกหน่วยงานต่างเห็นประโยชน์ร่วมกันของการมีเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน เพือ่ เป็นพืน้ ทีบ่ รู ณาการงานของทุกภาคส่วนในระดับพืน้ ที่ และเห็นว่าปัจจัยสำ�คัญหนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้
เกิดความสำ�เร็จของเขตสุภาพเพือ่ ประชาชน นอกจากความเข้มแข็งของ กขป.  คือ การทำ�งานเป็นทีมของฝ่าย
เลขานุการ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานหลักทั้ง ๔ รวมทั้งกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต ๑๓ ดังนั้นจึงได้กำ�หนด
ร่าง แผนการดำ�เนินงานจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของทีมเลขานุการ
ร่วม โดยทุกหน่วยงานได้มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบประสานงานหลักส่วนกลาง และผูร้ บั ผิดชอบทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการ
ร่วมในแต่ละเขตพื้นที่ ครบทั้ง ๑๓ เขตในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๓. การเตรียมการประเมินเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เนื่องจากเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นกลไกและวิธีการทำ�งานแบบใหม่ ดังนั้น สช.จึงได้กำ�หนดให้
มีการประเมินการขับเคลื่อนและดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการ โดย
ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการหารือผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจำ�นวน ๓ ครั้ง เพื่อวางแผนการประเมินผล เบื้องต้นได้
กำ�หนดเริ่มการประเมินผลในพื้นที่นำ�ร่อง ๒ เขต ได้แก่ เขตที่ ๒ (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)
และเขตที่ ๓ (ชัยนาท กำ�แพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้ส่งให้ คกอ. พิจารณาต่อ สช.จึงได้ปรับแผนการ
ประเมินผลโดยรอความชัดเจนของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีก่อน
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การประชุมเลือกกันเองของผู้แทนสภาวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข ให้ได้เป็นผู้แทนกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่ ๒
เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรม เดอะปาร์ค พิษณุโลก
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อุดมการณ์ สช.

“สานพลัง สร้างสุขภาวะ”

สช. มีบทบาทถักทอ ร้อยเชื่อม สานพลังทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี
ที่นำ�ไปสู่การมีสุขภาวะของคน ชุมชน และสังคม

พันธกิจ สช.

“แขนขวาขับเคลื่อนนโยบาย แขนซ้ายเคลื่อนไหวสังคม”

สช. ทำ�หน้าที่สนับสนุนการทำ�งานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/สุขภาวะ
ควบคู่ไปกับการทำ�ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ�
เพื่อการสร้างสุขภาวะตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)
และการอภิบาลแบบเครือข่าย (Governance by Network)

ทิศทาง สช.
“สร้างนำ�ซ่อม”

สช. สนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ/ระบบสุขภาวะ
ซึ่งหมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม
เป็นเรื่องที่กว้างกว่าเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีทิศทางเน้น
“การสร้างสุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล”
(All for Health for Health for All)
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ทีมงาน สช.
นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ, นพ.พลเดช ปิ่นประทีป, นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร, นางปิติพร จันทรทัต
ณ อยุธยา, นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ, นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์,
นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี, นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต, นายอนุศักดิ์ สุภาพร, นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล,
นายจารึก ไชยรักษ์, นางจุฑามาศ โมฬี, ดร. นาตยา พรหมทอง, นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ,
ดร. ทิพิชา โปษยานนท์, นายสัณหกิจ รัตนกุล, นางสาวฐิติพร คหัฏฐา, นางนิรชา อัศวธีรากุล,
นางสาวณนุต มธุรพจน์, นางสาวกนกวรรณ รับพรดี, นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด, นางสาววริฎฐา
แก้วเกตุ, นายกรฤทธิ ชุมนูรกั ษ์, นายทรงพล ตุละทา, นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล, นางสาวนภินทร  
ศิริไทย, นายบัณฑิต มั่นคง, นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย, นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์, นางสาวศิริธร
อรไชย, นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร, นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์, นางสาวสิริกร เค้าภูไทย,
นางสาวกชพร นิลปักษ์, นางจุไรรัตน์ โตคำ�งาม, นางสาวชลาลัย จันทวดี, นางสาวชลิดา มีสมวัฒน์,
นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน, นางวันเพ็ญ ทินนา, นางวิลยั รัตน์ จัน่ เพิง้ , นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์,
นางสาวศิรเิ พ็ญ ก่องแก้วรัศมี, นางสาวขนิษฐา แซ่เอีย้ ว, นางสาวแคทรียา การาม, นายเตชิต ชาวบางพรหม,
นางสาววันวิสา แสงทิม, นายภัคคพงศ์ วงศ์ค�ำ , นางสาวกรกนก ตันตระกูล, นางสาวชญาดา เธียรวิบลู ,
นางสาวเพ็ญทิพย์ ธนวิจิตร์, นางสาวอรนิต อรไชย, นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล, นางสาวนวินดา
จัดหงษา, นายนพพร แย้มพร้อม, นางสาวนันทิยา จีรวิวัฒนาชัย, นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข,
นางสาวพีระพร หงษ์ทอง, นางสาวรัตติกาล มหาชล, นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์, นางสาวภาวิณี
คำ�เมืองลือ, นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จนิ ดาวงศ์, นางสาวสนทยา ทิมเรือง, นางสุกลั ยา พุม่ ระย้า, นางสาวสุนนั ทา
ปินะทาโน, นายสุรชัย กลัน่ วารี, นางอำ�พร จันทจร, นายเรวัตร การธนะศาษฐ์, นายชัชวาลย์ สำ�เภาเจริญ,
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง, นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล, นางสาวอรทัย ศรีไชยอินทร์, นางอโนมา
สอนบาลี, นายจักรรินทร์ สีมา, นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล, นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล, นายยุทธศักดิ์
บุญศรี, นางสาวสายใจ ปัสตัน, นางสาวจุฑาทิพ เดชผดุง, นางสาวผุสดี อำ�นวยชัย, นางสาวชลิตา บูรณสิน,
นางสาวณัฏฐินี พันธุว์ ฒ
ุ ,ิ นางอรวินท์ บุณยเกียรติ, นางสาวชนกกาญจน์ สุรวิ งค์, ดร. วณี ปิน่ ประทีป,
นายนิติธร ธนธัญญา, นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม, นางสาวฐิติมา สุวัตถิ, นางสาวปรานอม โอสาร,
นางสาวบวรลักษณ์ ธรรมภารา, นางภัคคนันทน์ ทองเหลืองสุข, นางสาวอัญชลี เกตุกราย,
นายเอกพจน์ ไวสูงเนิน, นายวรศักดิ์ ชัยจิต
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ทีมผู้บริหาร สช.(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๙)

สำ�นักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่

ทีมผู้บริหาร สช. (กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน)

ศูนย์ประสานงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

สำ�นักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สำ�นักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้
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สำ�นักสื่อสารสังคม

สำ�นักยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

สำ�นักอำ�นวยการ

งาน คสช./คบ.

สำ�นักสิทธิด้านสุขภาพ

งานต่างประเทศ

งานทรัพยากรบุคคล

สำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
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ก้าว...ที่มั่นคง

ส่วนที่ ๔

ภาคผนวก

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้ง โดย คสช. ในปี ๒๕๕๙
รายการสื่อเผยแพร่
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รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ที่ปรึกษา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
รองศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นายเจษฎา มิ่งสมร
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพล
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐

นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
ประธานกรรมการ
นายกิจจา เรืองไทย
รองประธานกรรมการ
นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
รองประธานกรรมการ
นางปรีดา คงแป้น
รองประธานกรรมการ
นางภารนี สวัสดิรักษ์
รองประธานกรรมการ
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
รองประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
กรรมการ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือผู้แทน
กรรมการ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
กรรมการ
ผู้อานวยการสำ�นักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน กรรมการ
เลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
นายกสภากายภาพบำ�บัด หรือผู้แทน
กรรมการ
นายกสภาการพยาบาล หรือผู้แทน
กรรมการ
ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

กรรมการ
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๑.๒๑ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์
๑.๒๓ นายเกรียงไกร ชีช่วง
๑.๒๔ นางฑิฆัมพร กองสอน
๑.๒๕ นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๑.๒๖ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
๑.๒๗ นายธีรวัฒน์ แดงกระเปา
๑.๒๘ นางนิสิต ศักยพันธ์
๑.๒๙ นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
๑.๓๐ นายไพบูลย์ ช่วงทอง
๑.๓๑ นายภูดิท เตชาติวัฒน์
๑.๓๒ นายรอชีดี เลิศอริยพงษ์กุล
๑.๓๓ นางวณี ปิ่นประทีป
๑.๓๔ นายวิชิต พุ่มจันทร์
๑.๓๕ นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
๑.๓๖ พระสาธิต ธีรปญฺโญ
๑.๓๗ นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์
๑.๓๘ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๓๙ นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๑.๔๐ นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ

๒. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
นายอำ�พล จินดาวัฒนะ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชั่วคราว)
๓.๑ นางประนอม คำ�เที่ยง
๓.๒ นายเจษฎา มิ่งสมร
๓.๓ ร้อยตารวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย
๓.๔ นายกาศพล แก้วประพาฬ
๓.๕ นายชวินทร์ ศิรินาค
๓.๖ นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๓.๗ นางนิสิต ศักยพันธ์
๓.๘ นายประจักษวิช เล็บนาค
๓.๙ นางวิลาวัณย์ เสนารัตน์
๓.๑๐ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๓.๑๑ นายสุเทพ เพชรมาก
๓.๑๒ นายสุธี ฮั่นตระกูล
๓.๑๓ นายสินธพ อินทรัตน์
๓.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๔. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๔.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม

ปรึกษาคณะกรรมการ

๕. คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
นายเจษฎา มิ่งสมร
นางธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
นางสุวรรณี คามั่น
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

257 สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
๖.๑ นางอำ�มร บรรจง
หมายเหตุ : แทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง

๗. คณะกรรมการระดับชาติจัดทำ�ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

๗.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๗.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗.๓ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย
๗.๔ ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
๗.๕ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗.๖ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.๗ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
๗.๘ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗.๙ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๗.๑๐ ผู้แทนสำ�นักงานประกันสังคม
๗.๑๑ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๗.๑๒ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๗.๑๓ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๗.๑๔ เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๗.๑๕ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๗.๑๖ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗.๑๗ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๗.๑๘ ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
๗.๑๙ ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๗.๒๐ ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย
๗.๒๑ ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
๗.๒๒ นางชุลีพร ด้วงฉิม
๗.๒๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์
๗.๒๔ นายสมชาย กระจ่างแสง
๗.๒๕ นายสมชาย พีระปกรณ์
๗.๒๖ นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
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กรรมการ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗.๒๗ ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๗.๒๘ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการสาธารณสุข
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๗.๒๙ ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
๗.๓๐ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๘. คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖
๘.๗

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ
นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นางอำ�มร บรรจง
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รายการสื่อเผยแพร่
ประเภทหนังสือ
รหัส
นส ๓๗๔
นส ๓๗๕
นส ๓๗๖
นส ๓๗๗
นส ๓๗๘
นส ๓๗๙
นส ๓๘๐
นส ๓๘๑
นส ๓๘๒
นส ๓๘๓
นส ๓๘๔
นส ๓๘๕
นส ๓๘๖
นส ๓๘๗
นส ๓๘๘
นส ๓๘๙
นส ๓๙๐
นส ๓๙๑
นส ๓๙๒
นส ๓๙๓
นส ๓๙๔
นส ๓๙๕
นส ๓๙๖
นส ๓๙๗
นส ๓๙๘
นส ๓๙๙
นส ๔๐๐
นส ๔๐๑

ชื่อหนังสือ
เล่าให้ลึก เล่ม ๕
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เรื่องเล่าชบวนรถไฟสายสุขภาพ
สกัดตัวตน คนสานพลัง
บทเรียนการต่อสู้ สู่ข้อเสนอนโยบาย กรณีเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำ�เค็ม
สรุปการประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต จิตสำ�นึกประชาธิปไตย
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
ปกาเกอะญอ ฉันคือคน
สรุปสาระสำ�คัญการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑
สิทธิสามัญประจำ�ชุมชน ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๙
นวัตกรรมการทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
เล่าให้ลึก ๖
ชันชีนาทอน(สัญญาใจ)ธรรมนูญวิถีชุมชน ต.นาทอน จ.สตูล
หยุด…มองระบบสุขภาพ
คนสานพลัง เบื้องหลังปฏิรูปสุขภาพ
รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ - ๗ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๗
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙-๑๕๖๐
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๘
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลชะแล้
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ บ้านคลองอาราง
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลเชียงเคียน
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลริมปิง
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลหัวงัม
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลบ้านเก้ง
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลป่าหุ่ง
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลเปือย
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นส ๔๐๒
นส ๔๐๓
นส ๔๐๔
นส ๔๐๕
นส ๔๐๖
นส ๔๐๗

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลเหมืองหม้อ
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลหนองหิน
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลโป่งงาม
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ตำ�บลท่าข้าม
ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม องค์การอนามัยโลก
รู้จักและเข้าใจสาระในธรรมนูญฯ ฉบับที่ ๒

ประเภทสิ่งพิมพ์
รหัส
อส ๑๓๓
อส ๑๓๔
อส ๑๓๕
อส ๑๓๖
อส ๑๓๗
อส ๑๓๘
อส ๑๓๙
อส ๑๔๐
อส ๑๔๑
อส ๑๔๒
อส ๑๔๓
อส ๑๔๔
อส ๑๔๕
อส ๑๔๖
อส ๑๔๗
อส ๑๔๘
อส ๑๔๙
อส ๑๕๐
อส ๑๕๑
อส ๑๕๒
อส ๑๕๓
อส ๑๕๔
อส ๑๕๕

ชื่อสิ่งพิมพ์
เอกสารชุดความรู้ เรื่องรู้จักและเข้าใจสมัชชาสุขภาพ
เอกสารชุดความรู้ เรื่องรู้จักและเข้าใจการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เอกสารชุดความรู้ เรื่องรู้จักและเข้าใจสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
บัตรลงคะแนน อบจ.
บัตรลงคะแนน อบต.
บัตรลงคะแนน เทศมนตรี
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๑
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๒
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๓
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๔
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๕
บัตรลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๖
คู่มือการลงคะแนน อบจ.
คู่มือการลงคะแนน อบต.
คู่มือการลงคะแนน เทศมนตรี
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๑
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๒
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๓
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๔
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๕
คู่มือการลงคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม ๖
แผ่นพับ Role of HIA in ASEAN
แผ่นพับ ปั่นเพลิน เดินสบาย
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อส ๑๕๖
อส ๑๕๗
อส ๑๕๘
อส ๑๕๙
จข ๑๒๗
จข ๑๒๘
จข ๑๒๙
จข ๑๓๐
จข ๑๓๑
จข ๑๓๒
จข ๑๓๓
จข ๑๓๔
จข ๑๓๕
จข ๑๓๖
จข ๑๓๗

แผ่นพับ “แนวทางกระบวนการหาฉันทมติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
โบชัวร์ เสนอวาระ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙
แผ่นพับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน มิถุนาย ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ประเภทวีดิทัศน์

วีดิทัศน์ : ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำ�นึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.
วีดิทัศน์ : หลักการสำ�คัญระบบสุขภาพไทย
วีดิทัศน์ : ๔ ปี แห่งการร่วมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
วีดิทัศน์ : MOVEMENT OF HIA IN ASEAN
วีดิทัศน์ : ENHANCING HIA IN ASEAN
วีดิทัศน์ : การประชุม The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation under
the hteme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development during
23-25 November, 2015 at Naresuan University, Phitsanulok Province, Thailand
วีดิทัศน์ : การประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
วีดิทัศน์ : สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการจัดทำ�แผนหลัก ๕ ปี สช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วีดิทัศน์ : การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด”
วีดิทัศน์ : เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ
วีดิทัศน์ : ผลการดำ�เนินงานของ สช.รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
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วีดิทัศน์ : ผลการดำ�เนินงาน “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้เครื่องมือตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
วีดิทัศน์ : ทำ�ความรู้จัก Healthstation
วีดิทัศน์ : สุขปลายทาง

ประเภทสื่อแอนนิเมชั่น

Infographic 2D Animation เรื่อง (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
Infographic 2D Animation เรื่อง ๑๒ ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น
Infographic 2D Animation เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
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สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
๘๘/๓๙ ซ.ติวานนท ๑๔ ถ.ติวานนท หมูที่ ๔
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร : ๐๒ ๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร : ๐๒ ๘๓๒ ๙๐๐๑-๒
www.nationalhealth.or.th

