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รายงานประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานสานพลัง ๙
คณะบรรณาธิการ	 ผาณิต	บุญมาก	 อรพรรณ	ศรีสุขวัฒนา

คณะผู้จัดทำา	 อนุศักดิ์	สุภาพร	 นิรชา	อัศวธีรากุล
	 	 ปนัดดา	ขาวสะอาด	 สมเกียรติ	พิทักษ์กมลพร
	 	 จารึก	ไชยรักษ์	 สาวณนุต	มธุรพจน์
	 	 นันทพร	เตชะประเสริฐสกุล	 กรกนก	ตันตระกูล
	 	 ธัญญาภรณ์	บุญแสน	 สัณหกิจ	รัตนกุล
	 	 นงลักษณ์	ยอดมงคล	 วริฎฐา	แก้วเกตุ
	 	 ขนิษฐา	แซ่เอี้ยว	 สิระกาญจน์	มโนทัศนันท์
	 	 วิลัยรัตน์	จั่นเพิ้ง



ส่วนนำา
สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ๗
รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 ๘
สารจากประธานกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ๑๒
รายนามคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ๑๓
สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ๑๕

ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิสัยทัศน์	 ๒๐
พันธกิจ	 ๒๑
ยุทธศาสตร์	 ๒๑
กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำาเนินงานตามแผนหลัก	สช.	ฉบับที่	๒	 ๒๔
กลไกและงานสำาคัญภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	 ๒๕
ทิศทางและแนวทางการดำาเนินงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	 ๒๖
โครงสร้างการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ๒๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการ
ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คสช.)	 ๓๐
ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คบ.)	 ๔๒

ส่วนที่ ๓ ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
แผนงานธรรมนูญสุขภาพ	 ๕๐
แผนงานสมัชชาสุขภาพ	 ๖๖
แผนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 ๑๒๒
แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ	 ๑๓๖
แผนงานการบริหารจัดการเครือข่าย	 ๑๔๖
แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ	 ๑๕๘
แผนงานการสื่อสารทางสังคม	 ๑๗๐
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ๑๘๔
แผนงานบริหารจัดการ	 ๑๙๒
โครงการพิเศษ
	 •	 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น		 ๒๐๖
	 	 โดยใช้เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐
	 •	 โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ	พ.ศ.๒๕๕๗	-	๒๕๕๙	 ๒๑๔
	 •	 โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 ๒๓๘

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน	 ๒๕๐
รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้ง	โดย	คสช.	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	 ๒๕๕
รายการสื่อเผยแพร่	 ๒๖๐



ก้าว...สู่สังคม



 สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สารจากประธานกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 รายนามคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สารจากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนนำา





	 ในระหว่างท่ีผมได้มีโอกาสทำาหนา้ท่ีประธานกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิผมรูส้กึยินดเีป็นอย่าง
ย่ิงท่ีไดเ้ห็นความสำาเรจ็และการพฒันาการทำางานในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ซึ่งได้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ	 ไม่ว่า	
จะเป็นเรื่องการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	
การดำาเนินการเรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 รวมท้ังการสนับสนุนการทำางานของ	
ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี	 ท้ังในรูปแบบสมัชชาสุขภาพ	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 สิทธิ	
และหนา้ท่ีดา้นสขุภาพ	เป็นตน้	นบัวา่เป็นกา้วเดนิอย่างมคีณุภาพและมจีดุหมายปลายทางท่ีชัดเจน
คือการสร้างสังคมสุขภาวะ	โดยมีการทำานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนทางสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม

	 ผมขอแสดงความช่ืนชมผลงานของสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตท่ีิเกดิจากความ	
ร่วมมือของทุกฝ่าย	 ท้ังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 คณะกรรมการบริหารสำานักงาน	
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต	ิ และคณะกรรมการชุดต่างๆ	 รวมท้ังภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วน	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานประจำาปีฉบับนี้จะสามารถถ่ายทอดข้อมูล	 ผลงาน		
สร้างประกายความคิดท่ีมีประโยชน์และขยายการเรียนรู้ในด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
แนวใหม่ออกไปอย่างกว้างขวาง	เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่นในสงัคมเข้ามารว่มทำางานนโยบาย
สาธารณะกันมากขึ้น	โดยมีเป้าหมายใหญ่คือสังคมสุขภาวะ	หรือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตุลาคม	๒๕๕๙
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๑	 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
	 รองนายกรฐัมนตร	ีท่ีนายกรฐัมนตรมีอบหมาย	
	 (ประธานกรรมการ)
	 กันยายน	๒๕๕๘	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	

๒	 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
 นพ.ปิยะสกล สกลสตยาทร
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 (รองประธานกรรมการ)
	 กันยายน	๒๕๕๗	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	

๓	 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
	 และความมั่นคงของมนุษย์
	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 -	 ๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	
	
๔	 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 สิงหาคม	๒๕๕๘	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘

๕	 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
	 สิงหาคม	๒๕๕๘	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	

๖	 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย		
	 สิงหาคม	๒๕๕๘	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	

๗	 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
	 สิงหาคม	๒๕๕๘	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๘

๘	 นพ.อำานาจ กุสลานันท์
	 ผู้แทนแพทยสภา			

๙	 ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
	 ผู้แทนทันตแพทยสภา		 	

๑๐	ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
	 ผู้แทนสภาเภสัชกรรม	 	

๑๑	รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
	 ผู้แทนสภาการพยาบาล		 	

๑๒	ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
	 ผู้แทนสภากายภาพบำาบัด		

๑๓	รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
	 ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์			

รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒

๑๔	นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
	 ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย		
	
๑๕	ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มนโยบายสาธารณะ	
	 รัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	 	

๑๖	 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
	 ผูท้รงคณุวฒุ	ิกลุม่การบรหิาร	เศรษฐศาสตร	์
	 การต่างประเทศ	

๑๗	นางศิริน ปวโรฬารวิทยา
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มธุรกิจ	 	

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	นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
	 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

๒๓	นายสมนึก ธนเดชากุล
	 ผู้แทนนายกเทศมนตรี		 	

๒๔	นายพยอม ระวังพันธุ์
	 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	
	
๒๕	นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๑	
	
๒๖	นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	เขต	๒

๒๗	นายเจษฏา มิ่งสมร
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๓	
	

๒๘	นายวิเชียร คุตตวัส
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๔	
	
๒๙	นายวีระพล สุดตรง
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๕	
	
๓๐	นายปิยกูล คุณแก้ว
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๖	
	
๓๑	นายสวัสดิ์ กตะศิลา
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	เขต	๗

๓๒	นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๘	
	
๓๓	นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๙	
	

๓๔	ศจ.สนั่น วุฒิ
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๑๐	
	
๓๕	นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๑๑	 	 	
	
๓๖	นายชัยพร จันทร์หอม
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	เขต	๑๒

๓๗	นพ.วิชัย โชควิวัฒน
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เขต	 ๑๓	
	
๓๘	นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ
	 กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
	 สุขภาพแห่งชาติ			

๒๒

๒๙

๓๕

๒๘

๓๔

๒๓

๓๐

๓๖

๒๔

๓๑

๓๗

๒๕

๓๒

๓๘

๒๖

๓๓

๒๗
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รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓

๑	 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
	 รองนายกรฐัมนตร	ีท่ีนายกรฐัมนตรมีอบหมาย	
	 (ประธานกรรมการ)		 	 	
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๒	 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
 นพ.ปิยะสกล สกลสตยาทร
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 (รองประธานกรรมการ)
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

๓	 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
	 และความมั่นคงของมนุษย์
	 ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๔	 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๕	 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
	 ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๖	 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
	 ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๗	 นางอรรชกา สีบุญเรือง
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
	 ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน

๘	 นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
	 ผู้แทนแพทยสภา
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

๙	 ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
	 ผู้แทนทันตแพทสภา
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	๗	ก.ค.	๒๕๕๙

๑๐	ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
	 ผู้แทนทันตแพทสภา
	 ๘	ก.ค.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน	

๑๑	รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
	 ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	๑๘	ก.ย.	๒๕๕๙	

๑๒	ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
	 ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
	 ๑๙	ก.ย.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน	

๑๓	รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
	 ผู้แทนสภาการพยาบาล
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

๑๔	ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
	 ผู้แทนสภากายภาพบำาบัด
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

๑๕	รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
	 ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

๑๖	นางกัญจนา ดีวิเศษ
	 ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	๙	ม.ค.	๒๕๕๙

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	

๑

๑๐

๑๘

๙

๑๗

๒

๑๑

๑๙

๓

๑๒

๒๐

๔

๑๓

๒๑

๕

๑๔

๒๒

๖

๑๕

๒๓ ๒๔

๗

๑๖

๘
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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. สขุุมพนัธ์ บรพิตัร ผู้แทนองค์กร
	 ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-		๒๕	ส.ค.	๒๕๕๙
	 (ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว)

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

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

๓๑	นายประสพโชค นิ่มเรือง
	 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำาบล
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

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

๓๓	ร้อยตำารวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย
	 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	เขต	๒
	 ๗	ธ.ค.	๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๔๕	นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ
	 กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
	 สุขภาพแห่งชาติ
	 หมดวาระ	๓๐	มิ.ย.	๒๕๕๙

๔๖	นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
	 กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
	 สุขภาพแห่งชาติ
	 ๑	ก.ค.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 เป็นปีแรกท่ีผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
การดำาเนินงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 สช.ได้ดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอด	 เกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจนหลายประการ	 เช่น	 มีมติสมัชชาสุขภาพไม่น้อยกว่า	 ๗๐	 ประเด็น	 เกิดธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ	๒	ฉบับ	เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	มีข้อเสนอเชิง
นโยบายจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๒๐๐	เรื่อง	รวมทั้งการดำาเนินงานด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	
ที่สำาคัญ	สช.มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	

	 คณะกรรมการบรหิารสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิมีหนา้ท่ีสนบัสนนุและควบคมุ
การดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ	ของ	สช.	ให้ถกูทิศถกูทาง	จะสนบัสนนุให้	สช.	ดำาเนนิงานไดอ้ย่างมัน่ใจ
และทำาหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

	 ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ขอขอบพระคุณ	
องคก์ร	ภาคเีครอืข่ายและผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น	ท่ีมีสว่นรว่มในการขับเคลือ่นและผลกัดนัให้การ
ดำาเนนิงานของ	สช.	ภายใตพ้ระราชบัญญัตสิขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย		
และมุ่งมั่นสานพลังในการดำาเนินงานให้สู่สังคมสุขภาวะต่อไป

(นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
ประธานกรรมการบริหาร

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตุลาคม	๒๕๕๙
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดท่ี ๒

๑	 นพ.วิชัย โชควิวัฒน
	 ประธานกรรมการบริหาร	สช.	

๒	 นายอำานวย กาจีนะ
	 กรรมการบริหาร	สช.	

๓	 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
	 กรรมการบริหาร	สช.

๔	 ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
	 กรรมการบริหาร	สช.	

๕ นายพิชัย ศรีใส
	 กรรมการบริหาร	สช.	

๖	 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
	 กรรมการบริหาร	สช.	

๗	 นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ
	 กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ
	 สุขภาพแห่งชาติ

๑

๔

๒

๕

๓

๖ ๗
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓

๑

๗

๒

๘ ๙

๓ ๔

๕ ๖

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

๒	 พญ.ประนอม คำาเที่ยง
	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
	 ๒๘	พ.ค.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน

๓	 นางสุวรรณี คำามั่น 
	 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

๖	 นายเจษฎา มิ่งสมร
	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ๒๘	พ.ค.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน

๗	 นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
	 ๒๘	พ.ค.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน

๘	 นพ.อำาพล 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

	 ผลการดำาเนนิงานของสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตท่ีิปรากฏอยู่ในหนงัสอืรายงาน
ประจำาปี	๒๕๕๙	ฉบับนี	้เป็นผลงานท่ีเกดิจากการขับเคลือ่นภารกจิภายใตก้รอบแผนงานหลกั	สช.	
ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๙	ซึ่งทั้งคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนาสืบเนื่องกันมา

	 สำาหรบัผม	เพิง่เข้ามารบัไมต้อ่ในช่วง	๓	เดอืนหลงั	ไดส้านตอ่นโยบายการทำางานท่ีสำาคญัของ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (นายแพทย์อำาพล	 จินดาวัฒนะ)	 ท่ีวางแนวทาง
และระบบงานไว้เป็นอย่างดี	 จึงเพียงแต่ช่วยดูแลการรวบรวมผลงานและนำาเสนอออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม	 ในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	
ท้ังกระบวนการสมชัชาสขุภาพ	ธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพ	การประเมินผลกระทบดา้นสขุภาพ
และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

	 ผมขอขอบคณุคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิคณะกรรมการบริหารสำานกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต	ิและภาคเีครอืข่ายทุกภาคสว่น	รวมท้ังพนกังานทุกระดบัของ	สช.	ท่ีไดปู้พืน้ฐาน
การทำางานขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ	 จนสามารถนำาพากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมมาได้อย่างมีแบบแผน

	 ส่วนในช่วงเวลาข้างหน้า	ภายใต้กรอบภารกิจตามแผนงานหลัก	สช.	ฉบับที่	๓	พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔	 ในฐานะเลขาธิการฯ	 ผมจะมุ่งม่ันในการดำาเนินงานและจะพยายามนำาผลงานปีต่อๆ	 ไป		
มารายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

(นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตุลาคม	๒๕๕๙
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ก้าว...สู่เป้าหมาย

๘



ส่วนที่ ๑

 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 กรอบแนวคิดรวบยอดในการดำาเนินงานตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒
 กลไกและงานสำาคัญภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
 ทิศทางและแนวทางการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 โครงสร้างการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เกี่ยวกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)



เกี่ยวกับสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)



สช.เป็นองค์กร “สานพลัง สร้างสุขภาวะ”

	 “สานพลัง	สร้างสุขภาวะ”	Synergy	to	Well-being	คือ	พันธกิจหลักของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ	(สช.)	องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาพ	
และดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม	ครบทั้ง	๔	มิติ	คือ	กาย	จิต	สังคม	และปัญญา		
โดยเชือ่มัน่และยึดหลกัพลงัของการมสีว่นรว่มตามแนวทางประชาธปิไตย	สช.ไดท้ำาหนา้ท่ีสนบัสนนุให้ทุกภาคสว่น	
ของสังคมร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	

	 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นกฎหมายท่ีมีความสำาคญัในการวางกรอบและแนวทางการกำาหนด
นโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และการดำาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ	 รวมท้ังสร้างองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิด	
การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	 อันจะนำาไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและ	
ดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม	

สช. คือใคร?

ทำาอะไรในเรื่องสุขภาพคนไทย?
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หลักก�รและเหตุผลก�รมีพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐

เป้าประสงค์

ทิศทาง

ภ�คีเครือข่�ย

     พันธกิจและเครื่องมือ
 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๐

สุขภาพ = สุขภาวะทางกาย
จิต สังคม ปัญญา
ที่เป็นองค์รวม
อย่างสมดุล

ระบบสุขภาพ
“สร้าง นำา ซ่อม”

กรอบทิศทางและแนวทาง

องค์กร กลไก เครื่องมือ

คสช.

คบ. สช.

ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม

• มีส่วนร่วม    • รู้เท่าทัน

• กำาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
สำาหรับการดำาเนินงานด้านสุขภาพ • ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

• สมัชชาสุขภาพ
• เอชไอเอ
• สิทธิด้านสุขภาพ
• เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะต่างๆ

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

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ
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พันธกิจ
 พันธกิจ สช. คือ การสานพลังทางความรู้ พลังทางสังคม พลังทางด้านนโยบาย และการทำางานกับทุกภาค
ส่วน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้	ซึ่งมีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้	

๑. พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP)		
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีเน้นการมีส่วนร่วม	
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา	โดยใช้ความรู้	ข้อมูลทางวิชาการ	ชุดประสบการณ์	และถกแถลง	
(deliberative)	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอ	
เชิงนโยบายตา่งๆ	รว่มดำาเนนิการ	ตดิตาม	และขับเคลือ่น	ประเมนิและทบทวนนโยบายสาธารณะเพือ่การปรบัปรงุ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. พัฒนาเครื่องมือในการดำาเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะเป็น	
การทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ	การพัฒนา	
ระบบกลไกและเครื่องมือการประเมิณผลกระทบด้านสุขภาพ	 (Health	 Impact	 Assessment	 :	 HIA)		
การพฒันากระบวนการนโยบายสาธารณะในรปูแบบอ่ืนๆ	รวมไปถงึการสง่เสรมิการใช้สทิธแิละหนา้ท่ีดา้นสขุภาพ
อย่างเหมาะสม

๓. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ	 เพ่ือเป็นแกน	 หรือกลไกสำาคัญ	
ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำาดับ

๔. เสรมิสรา้งความเข้าใจใหส้งัคมรบัรูแ้ละเข้าใจกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม	
ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาระบบประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม	(Participatory	Democracy)	และเขา้
ร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการ
 เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ สช.จึงใช้ “ยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”	เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำาเนินการ

	 รวมทั้งได้ใช้ยุทธศาสตร์สำาคัญตามแผนหลัก	 สช.	 ฉบับที่	 ๒	 อีก	 ๔	 ประการ	 เพื่อให้การดำาเนินงานตาม	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	บรรลุตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ได้	
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การสานพลังความร่วมมือทางสังคม
	 แนวคิดหลักของ	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 คือการสร้างให้เกิดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	
(participatory	health	systems)	ที่สอดคล้องกับแนวคิดระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	ซึ่งต้องถักทอกับ
ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน	ดังนั้นการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างได้ผล	 ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือทางสังคมเป็นหัวใจสำาคัญ	 เพื่อให้	
ทุกภาคสว่นในสงัคมท่ีมคีวามแตกตา่งหลากหลาย	ท้ังระดบัชาต	ิระดบัพืน้ท่ี	ระดบัชุมชนท้องถิน่	ระดบัครอบครวั
และปัจเจก	 ท้ังท่ีอยู่ในโครงสร้างแนวตั้งและโครงสร้างแนวนอน	 ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
สขุภาพมากบา้งนอ้ยบ้าง	ไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในการถกัทอ	ผสานพลงักนัขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันานโยบาย
สาธารณะไปสู่สังคมสุขภาวะ
	 การดำาเนนิงานตามยุทธศาสตรน์ี	้ตอ้งมีการบรหิารจดัการเครอืข่ายทางสงัคม	(social	network	management)		
แสวงหาภาคยุีทธศาสตรแ์ละภาคเีครอืข่ายตา่งๆ	เพือ่กำาหนดเป้าหมายและแนวทางในการทำางานรว่มกนั	พฒันา
กลไกการประสานงานแบบพหุภาคใีนระดบัพืน้ท่ีและระดบัองคก์รภาคตีา่งๆ	รว่มกนัพฒันาศกัยภาพผูเ้กีย่วข้อง	
ตลอดจนมีการบริหารความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน	 เพื่อสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	ความตระหนัก	และการมี
ส่วนร่วม	รวมทั้งทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ
	 เพ่ือทำาให้เกิดระบบสุขภาพท่ีวางอยู่บนฐานความรู้	 (knowledge-based	 health	 systems)	 และสร้างให้	
การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและภาคีเครือข่ายท่ีผสมผสานอยู่ในวิถีการทำางานทุกระดับ		
รวมถงึเป็นตวัเช่ือมประสานงานของแตล่ะองคก์ร	ให้มุง่ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั	จงึตอ้งมุ่งไปท่ีการสง่เสรมิสนบัสนนุ		
เอือ้อำานวย	และเชือ่มประสานเครอืข่ายวชิาการและเครือข่ายอ่ืนๆ	เพ่ือร่วมกนัสรา้งและจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการทำางานให้ได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
	 การสร้างและการจัดการความรู้ตามยุทธศาสตร์นี้	 หมายถึง	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 การพัฒนา
ระบบการทำางานอย่างเป็นเครือข่าย	 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล	 การพัฒนาองค์ความรู้	 วิทยาการ	
และเทคโนโลยี	 การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี	
หลากหลาย	การบันทึก	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	การติดตามประเมินผล	การศึกษาวิจัย	งานสร้างชุดความรู้	
ที่ได้จากการดำาเนินงานจริง	การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแบบอย่างแนวทางในการดำาเนินการจัดการ
ความรูด้ว้ยวิธตีา่งๆ	ท่ีสอดคลอ้งกบับรบิท	การพัฒนามาตรฐานการดำาเนนิงาน	การพัฒนารปูแบบการดำาเนนิงาน		
การเกบ็รวบรวมและเผยแพรช่ดุความรู	้เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูความรูท่ี้เป็นประโยชนต์อ่องคก์รและภาคเีครอืข่าย	
และการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ความรู้ทั้งในและนอกองค์กร

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 22



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ยุทธศาสตร์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ
	 การสื่อสารทางสังคมเป็นเครื่องมือสำาคัญเพื่อสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนัก	 การมีส่วนร่วม		
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันขององค์กร	 ภาคีเครือข่ายต่างๆ	 ท่ี	
ร่วมดำาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยใช้แนวทาง	
การกำาหนดวาระ	(Agenda	setting)	ให้สอดประสานกบักระแสสงัคม	การสรา้งเครือขา่ยสือ่สารทางสงัคมท้ังสว่น
กลางและส่วนภูมิภาค	ครอบคลุมทั้งสื่อกระแสหลัก	สื่อชุมชน	สื่อพื้นบ้าน	และทางเลือกอื่นๆ	รวมถึงเครือข่าย
องค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำางาน	 การสื่อสารทางสังคม
ของภาคีเครือข่ายต่างๆ	และการเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบหลากหลายช่องทางที่เสริมพลัง	
ให้เกิดระบบสุขภาพที่ดี
	 แนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์นี้	 ได้แก่	 นำาหลักการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ	
(Integrated	social	marketing	communication)	มาประยุกตใ์ช้	มกีารกำาหนดวาระท่ีตอ้งสือ่สารให้สอดประสาน	
ไปกับกระแสสังคม	 โดยมีกระบวนการบริหารประเด็น	 (content	 management)	 อย่างเป็นระบบ	 มีการสร้าง
กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมโดยการเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะให้ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของและใช้สื่อสาร
ถึงกัน	 การขยายช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	 และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อ		
การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ
	 การบริหารจัดการที่ดี	สามารถทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้	(Management	is	making	the	impossible	
possible)	และสามารถทำาสิ่งที่ยากให้สำาเร็จได้	 งานของ	สช.	 เป็นงานที่ท้าทายและต้องการพลังความร่วมมือ
อย่างสูงจากทุกภาคส่วน	ดังนั้น	การบริหารจัดการจึงเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องนำามาใช้	
	 การบรหิารจดัการตามยุทธศาสตรน์ี	้คือ	การบรหิารจดัการอย่างชาญฉลาด	(smart	management)	มคีวาม
เป็นมืออาชีพ	ได้แก่	การทำางานที่มีการกำาหนดยุทธศาสตร์	ยุทธศิลป์	ยุทธวิธี	แผน	ขั้นตอน	วิธีการดำาเนินงาน	
การอำานวยการ	 การสนับสนุน	 การประสานงาน	 การกำากับดูแลติดตามและประเมินผล	 การบริหารทรัพยากร		
การควบคมุภายใน	การบรหิารและพฒันาบุคลากรและอ่ืนๆ	เพือ่ให้เกดิการบรหิารงานท่ีเป็นระบบ	มธีรรมาภบิาล		
เกิดการสร้างค่านิยมร่วมในการทำางานที่ดี	 (core	 value)	 ของทั้งบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่าย	 ให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	 โดยองค์กรทำาหน้าท่ีอำานวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่ดี	ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น	คล่องตัว	ทันสมัย	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โปร่งใสและตรวจสอบได้	ในขณะ
เดียวกันก็คำานึงถึงมิติด้านมนุษย์และวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย	
	 แนวทางในการทำางานตามยุทธศาสตร์นี้	ได้แก่	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความเป็นระบบ	ยืดหยุ่น	
คล่องตัว	แต่มีธรรมาภิบาล	การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี	การพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่เอื้อต่อการทำางานของทั้งบุคลากรในองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่ดี
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พลังปัญญ�

พลังสังคม พลังรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การสานพลังความร่วมมือ

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างและ
จัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสื่อสารการตลาด

เพื่อสังคมแบบบูรณาการ

สช. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง

กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมสุขภาวะ

สังคมมีสุขภาวะเพิ่มขึ้น

• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  • สมัชชาสุขภาพ  • เอชไอเอ
• สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ  • พัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ

	 เป้าหมายสูงสุดของการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	คือ	 “การมีสังคมสุขภาวะ”		
โดย	 สช.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	
แบบมีส่วนร่วม	เน้น	“การสร้างนำาซ่อม”	ใช้ยุทธศาสตร์หลัก	คือ	สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	คือ	การเชื่อมโยงพลัง
สังคม	พลังปัญญา	และพลังรัฐเข้าทำางานร่วมกัน	รวมทั้งยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ๔ ประการ	ตามแผนหลัก		
สช.	ฉบับที่	๒	คือ	(๑)	การสานพลังความร่วมมือทางสังคม	(๒)	การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ	(๓)	การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ	 และ	 (๔)	 การบริหารจัดการ	 และมีเครื่องมือหรือฐานในการดำาเนินงาน		
ให้บรรลุเป้าหมาย	 ได้แก่	 (๑)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	 (๒)	กระบวนการสมัชชา
สขุภาพ	(๓)	การประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	(๔)	การสง่เสรมิสทิธแิละหนา้ท่ีดา้นสขุภาพ	และ	(๕)	การพฒันา	
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยรูปแบบอื่นๆ	

กรอบแนวคิดรวบยอดการดำาเนินงานตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ ๒
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•	นายกรัฐมนตรี	:	ประธาน

•	หน่วยงานของรัฐ
	 ในกำากับนายกรัฐมนตรี

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ)

การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพด้วยรูปแบบอื่นๆ

สมัชชาสุขภาพ
• เฉพาะพื้นที่
• เฉพาะประเด็น
• แห่งชาติ

ภาควิชาการ

ภาคประชาชน ภาครัฐ

พหุภาคี

คสช.

สช.

คบ.

 กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	 ท่ีกำาหนดไว้ใน	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		
ประกอบด้วย
	 ๑.	คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คสช.)
	 ๒.	คณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คบ.)
	 ๓.	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)

กลไกและงานสำาคัญ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

คว�มเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นของกลไก
ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ทิศทางและแนวทางการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ทิศทางการดำาเนินงาน
 ๑. ผลักดันงานหลักให้ขยายผลในปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นการเสริมสร้างความย่ังยืน
ในการทำางานตาม	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 เน้นการทำางานท่ีเป็นระบบ	 ขยายภาคีเครือข่าย		
เชิงยุทธศาสตร์	ทั้งหน่วยงานราชการ	สถาบันวิชาการ	และองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน	ขยายเครือข่าย
ต่างประเทศ	โดยเน้นที่ประเทศอาเซียนและเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก
 ๒. ใหค้วามสำาคญักับการพฒันาคนและวิชาการ	โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยนกัสานพลงัขับเคลือ่น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	 (นสส.)	 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง	 เน้นการจัดการความรู้และพัฒนางานวิชาการ	
อย่างต่อเนื่อง	 โดยสนับสนุนให้จัดประชุมวิชาการ	 ๔	 ภาค	 ในช่วงกลางปี	 ๒๕๕๙	 เพื่อเป็นเวทีพัฒนาคน	
และพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 ๓. ดำาเนินการให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐  
โดยทีมงานจากภายนอก	เพ่ือพฒันาทิศทางการทำางานของ	คสช.	คบ.	และ	สช.	รวมไปถงึการทำาแผนหลกั	๕	ปี		
ฉบับที่	๓	เพื่อใช้เป็นเส้นทางการทำางานในช่วงถัดไป
 ๔. การสรรหา คสช./ คบ. รอบที่ ๓ และการสรรหาเลขาธิการ คสช. คนใหม่ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม
มารับช่วงการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป	
 ๕. งานสำาคญัท่ีจะตอ้งดำาเนนิการใหส้ำาเรจ็ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม้คีณุภาพมากข้ึน	ไดแ้ก	่ธรรมนญูวา่ดว้ย	
ระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	ฉบับที่	๒	และต่อยอดงานเดิม	
ให้มีพลงัมากข้ึน	ไดแ้ก	่งานสง่เสรมิสทิธแิละหนา้ท่ีดา้นสขุภาพ	รวมท้ังการพฒันาระบบสนบัสนนุของ	สช.	ไดแ้ก	่
ระบบฐานข้อมูลและการสื่อสาร	ระบบงานบริหารและงานบุคลากร	
 ๖. เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน	เรง่รดัการออกระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรภีายใน	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพือ่ขับเคลือ่น
การดำาเนินงานต่อไป
 ๗. ดำาเนนิงานโครงการของสำานกังานประสานการพฒันาสงัคมสุขภาวะตอ่เนือ่ง	เป็นปท่ีี	๓	ซ่ึงเป็นปีสดุท้าย	
โดยการดำาเนินงานในปีที่	๔	ให้รอนโยบายของเลขาธิการ	คสช.คนใหม่
 ๘. พัฒนาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ โดยร่วมทำางานกับ	
สำานักนายกรัฐมนตรี	มูลนิธิปิดทองหลังพระ	เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์	๕	ปี	ของรัฐบาล	
 ๙. เรื่องอื่นๆ ที่เป็นการทำางานใหม่ๆ	เช่น	การบันทึกเหตุการณ์สำาคัญ

 แนวทางการดำาเนินงาน 
 ๑. มุ่งเน้นการทำางานเชิงบูรณาการภายในองค์กร โดยการทำางานข้ามสำานัก/กลุ่มงานให้มากขึ้น	 เพื่อให้มี
การมองภาพรวมองค์กรและมองเห็นระบบการทำางานที่มีการหนุนเสริมกัน
 ๒. มุ่งเน้นการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ	เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เน้นให้เกิด
ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ	ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
 ๓. มุ่งเน้นที่งานหลัก (core business)	ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
 ๔. ยึดหลักธรรมาภิบาล	 โดยเน้นการทำางานที่โปร่งใส	มีส่วนร่วม	และตรวจสอบได้	 เพื่อรองรับการตรวจ
สอบของหน่วยงานภายนอก
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นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เลขาธิการ

สำานักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.)

สำานักพัฒนาวิชาการ
และการจัดการ
 ความรู้ (สวค.)

สำานักการสื่อสารทางสังคม (สกส.)

สำานักอำานวยการ (สอ.)

งาน คสช./คบ.

งานต่างประเทศ (ตปท.)

งานทรัพยากรบุคคล (บค.)

สำานักยุทธศาสตร์
แผน และประเมินผล (สย.)

สำานักสนับสนุน
การปฏิบัติการพื้นที่

 (สปพ.)

ศูนย์ประสานงาน
การพัฒนาเอชไอเอ

 (ศปก.)

สำานักส่งเสริมสิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ

 (สส.)

สำานักสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ

 (สสช.)

คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.)

ที่ปรึกษา สช. รองเลขาธิการ

ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

	 สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิ(สช.)	ทำาหนา้ท่ีเป็นองคก์รเลขานกุารให้กบัคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาต	ิ(คสช.)	อยูภ่ายใตก้ารกำากบัการดำาเนนิงานโดยคณะกรรมการบรหิาร	สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาต	ิ(คบ.)	โดยมเีลขาธกิาร	คสช.	เป็นหัวหนา้หนว่ยงาน	ทำางานเช่ือมโยง	ประสานกบัหนว่ยงานและองคก์ร
ทุกภาคส่วนในสังคม	เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

	 โครงสร้างการบริหารภายใน	สช.	ประกอบด้วยที่ปรึกษา	รองเลขาธิการ	คสช.	และหน่วยงานระดับสำานัก		
ศนูย์	งานตา่งๆ	รวม	๑๑	หนว่ยและมสีำานกังานประสานการพัฒนาสงัคมสขุภาวะเป็นหนว่ยบรหิารโครงการเฉพาะ
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ก้าว...สู่ความสำาเร็จ



 ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
 ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการ

 สุขภาพแห่งชาติ (คบ.)

ส่วนที่ ๒
ผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร



ผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร



 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กลไกสำาคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
	 มีองค์ประกอบจาก	๓	ภาคส่วน	ได้แก่	(๑)	ภาคการเมืองและรัฐ	(๒)	ภาควิชาการ/วิชาชีพ	และ		(๓)	ภาค
ประชาชน	 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ	 ซ่ึง
ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	(พลเรือเอก	ณรงค์	
พิพัฒนาศัย)	เป็นประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่	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	มีระยะเวลาดำารง
ตำาแหน่ง	๔	ปี	ถึงวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๒

ผลการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

รองนายกรัฐมนตรี

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙

เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำาเนียบรัฐบาล

รายละเอียดการดำาเนินงาน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	คสช.	ไดด้ำาเนนิงานตามหนา้ท่ี	ท่ีกำาหนดไวใ้นมาตรา	๒๕	แห่ง	พ.ร.บ.สขุภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้	
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๑. มาตรา ๒๕ (๑) 
จัดทำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	(๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙)	ได้มีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	....	โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำาข้อสังเกตและข้อเสนอของกรรมการไป
พิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์	 และให้เสนอ	 (ร่าง)	 ธรรมนูญฯท่ีปรับปรุงแล้ว	 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป	ซึ่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อ	๙	สิงหาคม	๒๕๕๙	และสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ	เมื่อ	๒	กันยายน	๒๕๕๙		และ
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	 โดย	 คสช.	 มอบนโยบายมุ่งนำาธรรมนูญฯ	 ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็น	
รูปธรรมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

๒. มาตรา ๒๕ (๒) 
เสนอแนะหรือให้คำาปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  
และติดตามผลการดำาเนินงานตามท่ีได้เสนอแนะ หรือให้คำาปรึกษาดังกล่าว พร้อมท้ังเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบด้วย 
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 คสช.ได้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	
จำานวน	๗	เรื่อง	ดังนี้	
	 ๑)	มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	จำานวน	๕	เรื่อง	
	 ๒)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 ๓)	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย	การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	คสช.และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้เสนอคณะรัฐมนตรี	พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	จำานวน	๒	เรื่อง	ได้แก่
	 ๑)	กรอบยุทธศาสตรส์ขุภาพโลกของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๓	(Thailand	Global	Health	Strategic	
framework	2015-2020)
	 ๒)	แผนยุทธศาสตร์การจัดการ	การดื้อยาต้านจุลชีพไทย	พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	
	 สำาหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจาก	คสช.	 แล้วอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรี	
จำานวน	๒	เรื่อง	ได้แก่
	 ๑)	 ข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ	 การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ	 ปี	 ๒๕๕๘	 จัดทำาโดย	
คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ	
(คจคสช.)	ซึ่งผ่านความเห็นชอบในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	(๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙)	
		 ๒)	ข้อเสนอเรือ่ง	“การลดบรโิภคเกลอืและโซเดยีมในประเทศไทย”	เป็นวาระแห่งชาต	ิและรา่งแผนยุทธศาสตร์
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย	 พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๘	 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบในการประชุม	
คสช.	ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	(๒๓	กันยายน	๒๕๕๙)	และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรี
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นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

นำาเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพ่ือให้ คสช.พิจารณาในการประชุม 

คสช. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘

เม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี 

ประธาน คสช. กล่าวเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คร้ังท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้ข้อมูลเร่ือง นโยบายการลดบริโภคเกลือและ

โซเดียมเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในการประชุม

คสช. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙

เม่ือ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ช้ัน ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมงาน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่าง ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

๓. มาตรา ๒๕ (๓) 
จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น 
	 คสช.ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	ทั้งก่อนและ	
หลังจัดงาน	 รวมท้ังได้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	 ๒๑-๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘		
และ	คสช.ได้มีมติเห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	ทั้ง	๕	เรื่อง	ในการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๑/๒๕๕๙	(๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)
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	 นอกจากนี	้คสช.	ไดต้ดิตามผลการจดัสมัชชาสขุภาพพืน้ท่ีซ่ึงครอบคลมุท้ัง	๗๖	จงัหวดั	ในการประชุม	คสช.	
ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	(๒๓	กันยายน	๒๕๕๙)	และรับทราบผลการดำาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี	โดยใช้เคร่ืองมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ด้วย

๔. มาตรา ๒๕ (๔) 
จดัใหม้หีรอืสง่เสรมิ สนบัสนนุใหม้กีระบวนการในการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรด้์านสขุภาพเพือ่
ให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
๔.๑ การติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อน และติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๕/๒๕๕๘	(๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	และครั้งที่	๓/๒๕๕๙	(๑๙	พฤษภาคม	
๒๕๕๙)	มมีตริบัทราบความคบืหนา้การดำาเนนิงานของคณะกรรมการขับเคลือ่นและตดิตามการดำาเนนิงานตาม	
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 (คมส.)	ซึ่ง	คสช.	ให้ความสำาคัญกับการติดตามการขับเคลื่อนทั้ง	๖๙	มติให้เห็น
รูปธรรมท้ังมติท่ีประสบความสำาเร็จในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบดำาเนินการ
ต่อไปแล้ว	และแนะนำาว่าควรมีการทบทวนมติที่ยังมีข้อจำากัด	อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานด้วย
	
๔.๒ การติดตามสถานการณ์ของระบบสุขภาพคนไทย 
	 ในการประชุม	คสช.	ครัง้ท่ี	๒/๒๕๕๙	(๒๕	มนีาคม	๒๕๕๙)	มมีตริบัทราบรายงานสถานการณร์ะบบสขุภาพ	:		
รายงานสุขภาพคนไทย	 ๒๕๕๙	 ซ่ึงเป็นการดำาเนินการตามมาตรา	 ๒๗	 ท่ีกำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติสำารวจ	ศึกษา	และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ	เพื่อจัดทำาเป็น
รายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

๔.๓ การพัฒนาร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
	 ในการประชุม	 คสช.	 ครั้งท่ี	 ๕/๒๕๕๙	 (๒๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 มีมติรับทราบ	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ....	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 และให้	 สช.	 แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาแนวทาง	
การดำาเนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับ	(ร่าง)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....	เพื่อดำาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	

๕. มาตรา ๒๕ (๕) 
กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตาม ประเมินผลเก่ียวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบ 
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.	 ครั้งท่ี	 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	 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ	 ฉบับท่ี	 ๒		
พ.ศ.	๒๕๕๙	
	
๖. มาตรา ๒๕ (๖) 
เสนอแนะหรือให้คำาปรึกษาในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๓/๒๕๕๙	(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	ได้มีมติรับทราบการทบทวน	พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 อันสืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย		
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๑๓	 บัญญัติว่า	 “ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีท่ีกฎหมายบังคับใช้”	 ซ่ึง	 สช.	 ได้แต่งตั้งคณะทำางานศึกษา	
เพือ่เสนอทบทวน	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	ท่ีไดม้กีารประชุมและสรปุวา่	ยังไม่พบประเดน็สำาคญัเรง่ดว่น	
ที่จะต้องเสนอขอแก้ไข	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	แต่อย่างใด	ทั้งนี้	คณะทำางานฯ	จะติดตามข้อมูล	
และสถานการณ์โดยต่อเนื่องต่อไป

๗. มาตรา ๒๕ (๗) 
กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของ คบ. และ สช.
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๕/๒๕๕๘	(๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	ได้รับทราบรายงานประจำาปี		พ.ศ.	๒๕๕๗		
ฉบับสมบูรณ์	 ซ่ึงประกอบด้วยผลการดำาเนินงานของสำานักงาน	 ผลการตรวจสอบงบการเงินและบัญชี		
พร้อมท้ังรายงานของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 อันเป็นไปตามบทบัญญัติใน	
มาตรา	๓๐	วรรคท้าย	ของ	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ที่กำาหนดให้	“ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิน้ปีบัญชีของทุกปี	ให้สำานกังานทำารายงานประจำาปีเสนอตอ่	คบ.	เพ่ือเสนอตอ่	คสช.	และรฐัมนตรเีพือ่ทราบ”		
นอกจากนี้ในการประชมุ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๙	(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	และ	ครั้งที	่๕/๒๕๕๙	(๒๓	กันยายน	๒๕๕๙)	
มีมติรับทราบผลการจัดทำารายงานประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 นอกจากนี้	ในการประชุม	ครั้งที่	๓/๒๕๕๙	(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	ได้มีมติรับทราบรายงาน	การประเมิน
ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ประเมินผล
ภายนอก)	ซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนดในมาตรา	๓๙	(๕)	ด้วย
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๘. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ คสช. 
มอบหมาย 
	 คสช.	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	หรอืคณะทำางานตา่งๆ	เพือ่เป็นกลไกรบัผดิชอบสนบัสนนุ
การขับเคลือ่นงานตามภารกจิท่ีบัญญัตไิว้ใน	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	และเพือ่การพฒันานโยบายและ	
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอื่นๆ	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	จำานวน	๖	คณะ	ดังนี้
	 ๑)	คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยมี		นพ.	ศุภกิจ	ศิริลักษณ์		
จากผู้แทนองค์กรภาคราชการ	 เป็นประธานกรรมการ	 (จากมติท่ีประชุม	 คสช.	 ครั้งท่ี	 	๕/๒๕๕๘	 เมื่อ	 ๑๓	
พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	
	 ๒)	คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ	(จากมติที่ประชุม	คสช.	ครั้งที่	๑/๒๕๕๙	เมื่อ	๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)	
	 ๓)	 คณะคณะกรรมการระดับชาติจัดทำายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	 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) 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๙.๑  การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓ 
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๑/๒๕๕๙	(๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)	มีมติรับทราบคำาสั่งแต่งตั้งกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต	ิและประกาศรายนามคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิชุดท่ี	๓	และมมีตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ	เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม	

๙.๒ การสรรหาคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓ 
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๑/๒๕๕๙	(๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบให้	นพ.ณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา		
กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต	 ๑๓	 เป็นประธานกรรมการบริหารสำานักงาน	
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิแทน	นพ.วชัิย	โชคววัิฒน	ท่ีครบวาระการดำารงตำาแหนง่	และเห็นชอบให้แตง่ตัง้	
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ	
แห่งชาติ	
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	 ต่อมาในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	(๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ตามมาตรา	๓๗	(๓)
	
๙.๓ การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คนที่ ๓ 

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหารฯ

ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือให้คัดเลือกจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยกันเองในการประชุม คสช.คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙

เม่ือ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ช้ัน ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 

จ.นนทบุรี

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการบริหาร

ในการประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำาเนียบรัฐบาล

กรุงเทพฯ

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เข้ารับตำาแหน่ง และเริ่มดำาเนินการ

การประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 

จ.นนทบุรี

	 ในการประชุม	 คสช.	 ครั้งท่ี	 ๕/๒๕๕๘	 (๑๓	
พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘)	 มีมติรับทราบความคืบหน้า	
การเตรยีมการสรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาติ	แทน	นพ.อำาพล	จินดาวัฒนะ	ซึ่งครบวาระ
การดำารงตำาแหน่งในวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๙	และ
ในการประชุมครั้งที่	๑/๒๕๕๙	(๒๒	มกราคม	๒๕๕๙)	
คสช.	มีมติเห็นชอบให้	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	 เป็น
ผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนต่อไป	 โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	และ
เลขาธิการฯได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๓	 วรรคท้าย	๒	คน	
ไดแ้ก	่นางอรพรรณ	ครสีขุวัฒนา	รองเลขาธกิาร	คสช.	
และนายอนุศักดิ์	สุภาพร	ผู้ช่วยเลขาธิการ	คสช.
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๙.๔ การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
	 คสช.ได้รับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่การประชุม	
คสช.	 คร้ังท่ี	 ๑/๒๕๕๙	 (๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๙)	 ครั้งท่ี	 ๒/๒๕๕๙	 (๒๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 ครั้งท่ี	 ๓/๒๕๕๙		
(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	และครั้งที่	๔/๒๕๕๙	(๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๙)	

๙.๕ การสนับสนุนการดำาเนินงานตามมาตรา ๗ ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
	 ในการประชุม	คสช.ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	(๒๓	กันยายน	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	ประกาศคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต	ิเรือ่ง	แนวทางปฏบัิตใินการใช้งานสือ่สงัคมออนไลนข์องผูป้ฏบัิตงิานดา้นสขุภาพ	และมอบฝา่ย	
เลขานุการนำาไปสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสภาวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ให้กว้างขวางมากขึ้น

๙.๖ การสนับสนุนการดำาเนินงานตามมาตรา ๑๒ ว่าด้วยสิทธิการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
	 ในการประชุม	คสช.	ครั้งที่	๓/๒๕๕๙	(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบโครงการจัดประชุมวิชาการ		
“๑	ทศวรรษ	สิทธิการตายตามธรรมชาติ”	และแนะนำาว่า	เป็นเรื่องใหม่ที่สังคมสนใจ	และเสนอให้เปลี่ยนชื่องาน	
ใหเ้หมาะสมขึน้	ซึง่คณะผู้จดังาน	ไดเ้ปลี่ยนชือ่งานใหมเ่ปน็การประชมุวชิาการ	“สร้างสขุ	ทีป่ลายทาง”	ซึง่จะจดั	
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	ครัง้ท่ี	๕/๒๕๕๘	(๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๘)	คสช.มมีตเิห็นชอบให้	สช.	ประสานและสนบัสนนุ
ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ	ซึ่งในปี	๒๕๕๙	สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้กำาหนดให้เรื่องสังคมสูงวัย	 เป็นวาระการปฏิรูปที่	 ๓๐	 ภายใต้การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปสังคม	ชุมชน	เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาส	สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒	พ.ศ.๒๕๕๒	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง”	
ที่	สช.	ได้ขับเคลื่อน	ติดตาม	และรายงานผลมาอย่างต่อเนื่อง
 ๒) แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อในระบบสุขภาพ 
	 ในการประชุมครั้งท่ี	 ๔/๒๕๕๙	 (๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙)	 คสช.ได้ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการ	
พัฒนาเชิงวิชาการเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ	(Victim	Blaming)	ที่	สช.	ได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาทบทวนเอกสารข้อมูล
ทางวิชาการเรื่องนี้	และนำาเสนอต่อ	คสช.	
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ภาพบรรยากาศเวทีถอดบทเรียน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒

เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การสานต่อ คสช. ชุดที่ ๒ ... สู่ คสช. ชุดที่ ๓

	 เนื่องด้วย	คสช.	ชุดที่	๒	ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	๔	ปี	ในวันที่		๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	ตลอดระยะเวลา
การปฏบัิตหินา้ท่ีของ	คสช.เกดิผลการดำาเนนิงานตาม	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	ท่ีเป็นคณุปูการอย่าง	
มาก	คสช.	ชุดที่	๒	จึงมีความประสงค์ที่จะถอดบทเรียนการทำางาน	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	ที่เป็นชุดความรู้	
จากประสบการณ์ทำางานจริง	ส่งต่อให้กับ	คสช.	ชุดที่	๓	เพื่อสานต่อการทำางานได้อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการทำางานของ	 คสช.	 ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์สังคมไทย	
ในปัจจุบันและอนาคต

	 	 ในการนี้	 สช.	 จึงสนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียน	 คสช.	 ชุดท่ี	 ๒	 เม่ือ	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘		
ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์คอนเวนช่ัน	 กรุงเทพฯ	 ผลการถอดบทเรียนได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
เพือ่พฒันางานตอ่ไป	โดยมนีางรตันา	สมบูรณวิ์ทย	์กรรมการสขุภาพแห่งชาตจิากผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชนเขต	๒		
เป็นผู้แทนนำาเสนอสรุปสาระสำาคัญจากการถอดบทเรียนต่อท่ีประชุม	คสช.	คร้ังท่ี	๕/๒๕๕๘	(๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)
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คสช.สัญจร

การศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

	 เมื่อเริ่มเข้ารับหน้าที่	คสช.	ชุดที่	๓	กรรมการได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม	ผา่นกจิกรรม	“คสช.สญัจร	:	ศกึษาดงูานพ้ืนท่ีขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ	
แบบมีส่วนร่วม	 จังหวัดร้อยเอ็ด”	 เมื่อวันท่ี	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 โดยมีเนื้อหา/ประเด็นท่ีศึกษาแลกเปลี่ยน	
เรียนรู้	ได้แก่	รูปธรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด	
ที่มีการใช้เครื่องมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ประกอบด้วย	(๑)	การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ร้อยเอ็ด	(๒)	ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	จากกรณีตัวอย่างรูปธรรม	“ธรรมนูญประชาชนคนตำาบลหนองหิน	อำาเภอ
หนองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด”	 (๓)	การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล	ตำาบล

คสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมนูญประชาชนคนตำาบลหนองหิน

อ.หนองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เหนือเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว	คสช.	ได้ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน	และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม	 และได้รายงานผลการศึกษาดูงานและข้อเสนอแนะท่ีได้ต่อท่ีประชุม	 คสช.	 ครั้งท่ี	 ๓/๒๕๕๙			
(๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๙)	ได้รับทราบร่วมกัน	
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	 ตามมาตรา	๓๗	แห่ง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	กำาหนดให้	คสช.	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คบ.)	ซึ่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	คบ.	ชุดที่	๒	ที่มี		นพ.วิชัย	โชควิวัฒน	
กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	เป็นประธาน	ได้สิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งเมื่อ	
วันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๙	ต่อมา	คสช.	ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง		นพ.ณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา	กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติท่ีมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	 เป็นประธาน	 คบ.	 คนใหม่	 และ	 คสช.ได้จัดกระบวนการ	
สรรหาผูท้รงคุณวุฒเิป็นกรรมการบรหิารฯ	และเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการบรหิารชุดใหม่	ซ่ึงเริม่ดำารงตำาแหนง่
ตั้งแต่วันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๙	

	 คบ.	มหีนา้ท่ีและอำานาจตามมาตรา	๓๙	แห่ง	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	เพือ่กำากบัดแูลการทำางาน	
ของ	สช.	ให้ดำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ผลการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
(คบ.)

คบ. มอบของที่ระลึกให้กับ นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ

ที่ครบวาระดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ คสช. ในการประชุม

คบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

จ.นนทบุรี

บรรยากาศในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

จ.นนทบุรี
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รายละเอียดการดำาเนินงาน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	คบ.	มีการประชุมจำานวน	๘	ครั้ง	ซึ่งมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้	

๑. มาตรา ๓๙ (๑)
กำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลการดำาเนินงานของ สช.ให้เกิดการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำานาจหน้าที่ 
๑.๑ การกำากับดูแลการดำาเนินงานของสำานักงานในภาพรวม 
	 คบ.	ไดต้ดิตามรายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนการดำาเนนิงานประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้	
ข้อเสนอแนะตอ่ผลการดำาเนนิงานของ	สช.	ทุกไตรมาส	และรบัทราบรายงานสรปุผลการดำาเนนิงาน	(ในเบ้ืองตน้)		
ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของ	สช.	โดยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ให้เป็นไปตาม	
แผนที่กำาหนดไว้	 ตลอดจนแนะนำาให้	 สช.	ปรับปรุงรายงานสรุปผลการดำาเนินงานฯ	 ให้สมบูรณ์	 และเสนอต่อ	
คณะอนกุรรมการยุทธศาสตร	์แผน	และการประเมินผลของ	สช.พิจารณาให้ความเห็นกอ่นเสนอตอ่	คบ.	ซ่ึง	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)	
ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจำาปี	 ๒๕๕๘	 และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน	 สำาหรับปีสิ้นสุด	
วันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ของ	 สช.	 โดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 ซ่ึง	 สตง.มีความเห็นว่า		
“งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘		
และผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน	
การบัญชีภาครัฐ”	 และในการประชุม	 คบ.	 ครั้งท่ี	 ๗/๒๕๕๙	 (๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๙)	 มีมติรับทราบรายงาน	
การตรวจสอบประเมินผลการดำาเนินงานสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 โดยสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	 และมีข้อเสนอแนะให้	 สช.	 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	 โดย	 คบ.มีมติให้	
แต่งตั้งศาสตราภิชานไกรฤทธิ์	บุญยเกียรติ	เป็นประธานคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ของ	สช.	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานต่อไป	
	 ทั้งนี้	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	เลขาธิการ	คสช.คนใหม่	ได้ร่วมประชุมและนำาเสนอนโยบายการบริหารงาน	
ให้	คบ.	รับทราบในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	(๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙)

๑.๒ การกำากับดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน 
	 ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๖/๒๕๕๘	(๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	มีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
พิเศษท่ีข้ึนกบัผลการปฏบัิตงิานของพนกังานสช.ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๘	และการประชุม	คบ.	ครัง้ท่ี	๔/๒๕๕๙	
(๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๙)	 ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการ	 คสช.	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙		
และมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานให้กับรองเลขาธิการ	คสช.	และ
ต่อมาได้รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	
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๑.๓ การกำากับดูแลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักงาน 
	 ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๖/๒๕๕๘	(๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	มีมติเห็นชอบการจัดจ้างโครงการปรับปรุง	
พัฒนาระบบสารสนเทศ	และการสือ่สารของ	สช.	โดยมสีถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง	
เป็นผูด้ำาเนนิการ	และไดต้ดิตามและรบัทราบความคบืหนา้การดำาเนนิงานโครงการฯ	ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	อย่างต่อเนื่อง	

๒. มาตรา ๓๙ (๒) 
กำาหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดำาเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบ
ที่ คสช. กำาหนด
๒.๑ การสรรหาเลขาธิการ คสช. 
	 ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๖/๒๕๕๘	(๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัด
เลอืกเพ่ือแตง่ตัง้เป็นเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	และมีมตเิห็นชอบให้ฝา่ยเลขานกุาร
จัดทำาประกาศรายชือ่ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบตัิเขา้รับการคัดเลือก	ทำาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบตัิ	และ
เชิญผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติมานำาเสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหาร	สช.	ต่อมาในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	
๑/๒๕๕๙	(๑๕	มกราคม	๒๕๕๙)	ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ	คสช.	
และมีมตเิห็นชอบให้เสนอช่ือ	นพ.พลเดช	ป่ินประทีป	เป็นผูด้ำารงตำาแหนง่เลขาธกิาร	คสช.คนตอ่ไป	และไดเ้สนอ		
คสช.	พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	

การประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการดำาเนินการประชุม
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๒.๒ การแต่งตั้งรองเลขาธิการ คสช. 
	 ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	(๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองเลขาธิการ	คสช.
และกำาหนดให้รองเลขาธกิารรกัษาการแทน	(ตามมาตรา	๓๑	วรรคท้าย)	จำานวน	๓	คน	ไดแ้ก	่(๑)	นางอรพรรณ		
ศรีสุขวัฒนา	(๒)	นางสาวพัชรา	อุบลสวัสดิ์	(๓)	ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์	พุทธาศรี	ตามที่เลขาธิการ	คสช.	เสนอ	
โดยให้เข้ารับตำาแหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๙	เป็นต้นไป

๓. มาตรา ๓๙ (๓) 
อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดำาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำาปีของสำานักงาน 
๓.๑ แผนการเงินและงบประมาณประจำาปี 
	 ในการประชุม	คบ.	ครัง้ท่ี	๒/๒๕๕๙	(๑๘	มนีาคม	๒๕๕๙)	มมีตเิห็นชอบการปรบัแผนงานหลกั	แผนการเงนิ	
และงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๙	(กลางปี)	ของ	สช.	และ	ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๓/๒๕๕๙	
(๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙)	 มีมติรับทราบคำาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐		
ของ	สช.	และรับทราบความก้าวหน้าของการขอตั้งงบประมาณฯ	โดยต่อเนื่อง	

๓.๒ แผนหลักของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
	 คบ.	 ได้มีการติดตามและรับทราบความคืบหน้าการจัดทำาแผนหลักของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ	
แห่งชาติรองรับการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 (ฉบับท่ี	 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.	 ฉบับท่ี	 ๓	 และมีข้อแนะนำาให้	 สช.	 ปรับปรุงรายละเอียดของ	
แผนงานหลักฯ	ฉบับนี้	โดยมอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์	แผน	และการประเมินผล	ของ	สช.	ให้คำาแนะนำา
และปรับปรุงก่อนเสนอต่อ	คบ.	เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	

๓.๓ แผนการดำาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
	 ในการประชุม	คบ.	ครั้งที่	๗/๒๕๕๙	(๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)	มีมติเห็นชอบให้	สช.ดำาเนินงานตามแผนการ
ดำาเนินงาน	 แผนการเงินและงบประมาณ	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๖๐	 ภายใต้กรอบแผนงานหลัก	 สำานักงาน	
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 โดยใช้งบประมาณตามกรอบงบประมาณ	
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ไปพลางก่อน	และให้	สช.	ปรับปรุงแผนงานหลัก	แผนการเงินและงบประมาณ	ปีงบประมาณ		
พ.ศ.	๒๕๖๐	เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ	ให้คำาแนะนำา	แล้วเสนอ	คบ.	เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
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๔. มาตรา ๓๙ (๔) 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้
	 ในการประชุม	คบ.	ครัง้ท่ี	๕/๒๕๕๙	(๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙)	ไดมี้มตเิห็นชอบคณุสมบัตริองเลขาธิการ	คสช.	
และการกำาหนดจำานวนรองเลขาธิการ	 คสช.	 โดยเห็นชอบให้ใช้คุณสมบัติรองเลขาธิการ	 คสช.ตามประกาศ	
คณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง	 คุณสมบัติของเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	และรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	และเห็นชอบให้
เลขาธกิาร	คสช.	แตง่ตัง้รองเลขาธกิาร	คสช.	ได	้จำานวน	๔	คน	เพือ่เป็นผูช้ว่ย	สัง่และปฏบัิตงิานตามท่ีเลขาธกิาร	คสช.	
มอบหมาย
	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การดำาเนินงานการพัฒนายุทธศาสตร์และทิศทางการทำางานสอดคล้องกับแผนงานหลัก
ฉบบัที	่๓	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ซึง่มกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำางานและภารกิจใหม	่ดังนั้นในการประชมุ	
คบ.	ครั้งที่	๖/๒๕๕๙	(๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๙)	จึงมีมติเห็นชอบการปรับวิธีการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงาน	
และให้ดำาเนินการแก้ไขกรอบอัตรากำาลังของพนักงาน	 ในประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		
เรื่อง	การขยายกรอบและปรับกรอบอัตราพนักงาน	พ.ศ.๒๕๕๘	ต่อไป

๕. มาตรา ๓๙ (๕) 
จัดให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานของสำานักงาน และรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
	 ในการประชุม	คบ.	ครัง้ท่ี	๖/๒๕๕๘	(๒๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๘)	มมีตริบัทราบรายงานสรปุเบ้ืองตน้การประเมิน
ผลภายใน	ของ	สช.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และรับทราบกรอบการรายงานการประเมินผลองค์การมหาชน
ท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและข้อสังเกตของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)		
ต่อการจัดทำารายงานการประเมินผลของ	 สช.	 ท้ังนี้	 สช.	 ได้นำาข้อสังเกตของ	 ก.พ.ร.	 ไปเพิ่มเติมในกรอบ	
การประเมินผลฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เรียบร้อยแล้ว
	 นอกจากนี้	 คบ.	 ได้ติดตามและรับทราบความคืบหน้าการประเมินผลภายนอกต่อการดำาเนินงานของ	สช.	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๘	 จนได้รายงานประเมินผลภายนอกฉบับสมบูรณ์	 ในการประชุม	 คบ.	 ครั้งที่	
๑/๒๕๕๙	(๑๕	มกราคม	๒๕๕๙)	และครั้งที่	๒/๒๕๕๙	(๑๘	มีนาคม	๒๕๕๙)	
	 รวมท้ัง	 คบ.	 มีมติรับทราบความคืบหน้าการประเมินผลเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการทำางาน	
ตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	ปี	 ๒๕๕๘	ที่มี	 รศ.ดร.ลือชัย	 ศรีเงินยวง	 คณะสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหิดล	เป็นหัวหนา้คณะประเมนิผลอย่างตอ่เนือ่ง	ในการประชุม	คบ.	ครัง้ท่ี	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 
	 เพื่อเป็นดำาเนินงานตามระเบียบ	 คบ.	 ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	 พ.ศ.๒๕๕๑		
คบ.	ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของเลขาธกิาร	คสช.	(นพ.อำาพล	จนิดาวัฒนะ)	ประจำาปี	
๒๕๕๙	 ท่ีประกอบด้วย	 คสช.	 และ	 คบ.	 จำานวน	 ๓	 คน	 และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน	
ผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	คสช.	และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษท่ีข้ึนกับผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	คสช.	
เรียบร้อยแล้ว
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ก้าว...ไปด้วยกัน



ส่วนที่ ๓
๙ แผนง�นส�นพลัง สร้�งสุขภ�วะไทย

 แผนงานธรรมนูญสุขภาพ
 แผนงานสมัชชาสุขภาพ
 แผนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ
 แผนงานการบริหารจัดการเครือข่าย
 แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
 แผนงานการสื่อสารทางสังคม
 แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 แผนงานบริหารจัดการ
 โครงการพิเศษ

  • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

   ในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

  • โครงการสนับสนุนการพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมสขุภาวะ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

  • โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน



๑. แผนง�นธรรมนูญสุขภ�พ



	 นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพ	 ท่ีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทิศทาง	
และเป้าหมายของระบบสุขภาพ	กำาหนดภาพพึงประสงค์ของระบบสุขภาพในอนาคต	เป็นกรอบแนวทาง	กติกา	
ข้อตกลง	เจตจำานงรว่ม	หรอืพนัธะสญัญาเพือ่นำาไปสูส่ขุภาวะท่ีดขีองคนไทยรว่มกนั	โดยมีธรรมนญูว่าดว้ยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ	ซึ่งถือกำาเนิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของ	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

“สุขภาวะคนไทย ร่วมสร้างได้

ด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ”
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	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	แผนงานธรรมนูญสุขภาพได้ดำาเนินงานจนก่อเกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม	ท่ีสำาคัญเช่น	
 การขับเคลื่อนและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙	 ซ่ึงได้รับการ	
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบแล้ว	
	 การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพจากธรรมนญูว่าดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต	ิผา่นมตสิมัชชาสขุภาพ
แห่งชาติ	ครั้งที่	๘	เรื่อง	“นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ	(Non-communicable	
diseases:	NCDs)”	
 การสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	 โดยสนับสนุนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	 พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ
สำาหรบัเรยีนรูธ้รรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ี	๓๕	แห่ง	สนบัสนนุการถอดบทเรยีนและจดัการความรูเ้ผยแพรสู่ส่งัคมผา่น
สื่อรูปแบบต่างๆ	

รายละเอียดการดำาเนินงาน

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	 ตามลำาดับ)		
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		
ฉบบัทบทวน	ไปยงัหน่วยงาน	องค์กร	ภาคีเครือขา่ยต่างๆ	เพือ่รบัฟงัความเหน็ทางเอกสาร	มหีน่วยงาน	องค์กร
ตอบรับและให้ความเห็น	ข้อแนะนำา	ถึง	๙๙	องค์กร
	 	๓๐	-	๓๑	มกราคม	๒๕๕๙	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ	 ข้างต้น	
สำาหรับนำามาปรับแก้ไขเอกสาร	(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 คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙

เม่ือ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี โดยมี นพ.ณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา เป็นประธาน

รับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานและเห็นชอบต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
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	 	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙	การประชุม	คสช.	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	....	ดังกล่าว	และเห็นชอบให้นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป
	 	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	 (ร่าง)	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒		
พ.ศ.	....	ตามท่ีคสช.เสนอ	และให้รายงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาตทิราบ	แลว้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาตอ่ไป	
	 	๒	กันยายน	๒๕๕๙	สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบ	(ร่าง)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับ
ที่	๒	พ.ศ.	....
	 ทั้งนี้	ตามมาตรา	๔๘	แห่ง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	กำาหนดว่า	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว	ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ดำาเนินการต่อไปตามอำานาจหน้าที่ของตน	

๑.๒ สนับสนุนกลไกและกระบวนการสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 กล่าวคือ	 มีการใช้สื่อต่างๆ	 หลากหลายช่องทาง	 ได้แก่	 เว็บไซต์	 แอนิเมชัน		
ชุดนทิรรศการ	เวทีเสวนา	ข่าว	และบทความตา่งๆ	เพือ่ทำาความเข้าใจเรือ่งธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพแห่งชาต	ิ
และการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 กับภาคีเครือข่ายและสาธารณะ	 เพื่อท่ีทุกภาคส่วน	
จะไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในกระบวนการทบทวนธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพแห่งชาตแิละทำาความเข้าใจ	ตัง้แตต่น้		
ก่อนที่จะนำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	ไปขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคต

๑.๓ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากสาระในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	เกดิการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะจากสาระในธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพ
แห่งชาติ	จำานวน	๒	เรื่อง	ได้แก่	
	 	 มีการนำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 หมวด	 ๑	 ข้อ	 ๙	 ระบบสุขภาพต้องให้
ความสำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพอันนำาไปสู่สุขภาวะท่ีย่ังยืนและการพึ่งตนเองได้ของประชาชน	 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)
	 	มกีารประชุมรว่มของผูม้สีว่นเกีย่วข้องเพือ่ทำางานทางวิชาการ	เรือ่งความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชน
ในการบริการสาธารณสุขสำาหรับเตรียมการขับเคล่ือนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	....	
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๑.๔ สนับสนุนการถอดบทเรียน การจัดทำาชุดความรู้ และการสื่อสารกระบวนการข้ึนรูป ขับเคลื่อน และใช้
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในระดับต่างๆ
	 	 ถอดบทเรียนกระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ๓	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๑)	 รายงาน	
ผลการศกึษาจากกระบวนการลกูขุนพลเมือง	(Citizen	Jury)		(๒)	ผลสรปุ	จากการจดัเวทีรบัฟังความเห็นระดบัภาค		
๔	ภาค	โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูห้ลงัการทำางาน	(After	action	review:	AAR)		(๓)	ผลสรปุจากการถอดบทเรยีน	
จากกลุ่มนักวิชาการยกร่างรายประเด็นด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)
	 	 สนับสนุนการจัดทำาชุดความรู้ระบบประเมินและผลการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ในภาพรวม	จากโครงการการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่	
	 	 ได้ชุดนวัตกรรมการทำางานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี	 จากโครงการการประเมินการ	
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
	 	ได้เอกสารแนวปฏิบัติ	(Guideline)	“ธรรมนูญสุขภาพ...สิทธิสามัญประจำาหมู่บ้าน”
	 	ได้เอกสาร	“นวัตกรรมการทำางานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่”
	 	ไดเ้อกสาร	Fact	Sheet	“รูจ้กัและเข้าใจ	ธรรมนญูว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	และธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี”
	 	จดัทำาข้อมลูเกีย่วกบัธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพทุกระดบั	รวมถงึนำา	(รา่ง)	ธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพ
แห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	....	 เผยแพร่บนเว็บไซต์	http://nationalhealth.or.th/ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ-ฉบับที่-2	เพื่อรับฟังความเห็นในวงกว้าง
	 	สนับสนุนการดำาเนินงานการจัดทำาฐานข้อมูลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

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.	....	และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำาคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม	
ขับเคลื่อนสู่ภาพพึงประสงค์ของ	(ร่าง)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	....	ในอนาคต	
โดยมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า	๓๐๐	คน	ซึ่งมีการระบุถึงแนวทาง	ทุกนโยบาย
ห่วงใยสขุภาพ	(Health	in	All	policies:	HiAPs)	และ	๔	สถานะของ	(รา่ง)	ธรรมนญูวา่ดว้ยระบบสขุภาพแห่งชาต	ิ	
ฉบับที่	๒	พ.ศ.	....		ได้แก่
	 ๑)	องค์กรรัฐใช้เป็น “กรอบและแนวทาง”	เพื่อพัฒนาให้เกิดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และการดำาเนินงานด้าน
สุขภาพผ่านแผนบริหารราชการแผ่นดิน
	 ๒)	ภาคส่วนต่างๆ	ใช้เป็น	 “ภาพพึงประสงค์ร่วม” ของระบบสุขภาพที่ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาไปให้ถึง
ในรายหมวด/ประเด็น
	 ๓)	ชุมชนทุกรูปแบบใช้เป็นต้นแบบแนวคิดและหลักการ	เพื่อจัดทำา	“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
ด้วยกันบนหลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุเป้าหมายภาพพึงประสงค์สุขภาวะร่วมกัน

การจัดเวที “เสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐”

เม่ือ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนำา การขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี

โดยใช้กระบวน “การถอดบทเรียนและการประเมินผล การขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี”

เม่ือ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

๒. การสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
๒.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
	 นำาผลจากการศึกษาการดำาเนินการพัฒนาระบบประเมินและประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	
โดย	รศ.ดร.เนาวรัตน์	พลายน้อย	และคณะ	จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	มา
วางแผนดำาเนินการสนับสนุนและยกระดับการขับเคลื่อนและติดตามผลธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	 โดยมีพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบของ	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)เขต	๖	ระยอง	และเขต	๘	อุดรธานี	รวม	
๔๑	แห่ง	เป็นเป้าหมายดำาเนินการนำาร่อง	
	 โดยพิจารณาคัดเลือกจากพื้นท่ีท่ีมีผลงานโดดเด่นและมีรูปธรรมการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน	 มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 การถอดบทเรียนและการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	
สำาหรับ	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	
จงัหวัดอุดรธาน	ีเพือ่สรา้งความเข้าใจรว่มของการนำาเครือ่งมอืการประเมินตนเองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ีไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ตรงกับเจตนารมณ์และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง	
และเพื่อให้ได้ชุดความรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในระยะต่อไป	
	 การประชุมเชิงปฏบัิติการท้ัง	๒	ครัง้นี	้ให้ความสำาคญักบัการพัฒนาศกัยภาพแกนนำาผูร้บัผดิชอบขับเคลือ่น
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการดำาเนินงานและปฏิบัติจริงในพื้นที่	คลอบคลุมสามภาคส่วน	คือ	ผู้
แทนชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นสำาคัญ	 โดยใช้รูปแบบ	
การบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักคิด	 ข้ันตอนการประเมินตนเอง	 การถอดบทเรียน	 สลับกับการแบ่งกลุ่มระดม
ความเห็น	ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและนำาเสนอแลกเปลี่ยนความเห็น
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1. กรุงเทพมหานคร 
2. นนทบุรี
3. ปทุมธาน�
4. นครปฐม 
5. สมุทรปราการ 
6. สมุทรสาคร 
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ�างทอง
10. สิงห�บุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ชุมพร

ระนอง

นครศรีธรรมราช 
กระบี่

ตรัง สตูล

ภูเก็ต

สุราษฎร�ธาน�

สงขลา พัทลุง

ยะลา 
นราธิวาส

ป�ตตาน�

พังงา 
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กาญจนบุรี

ชัยนาท

พิษณุโลก

พิจิตร
นครสวรรค�

อุทัยธาน�

สุพรรณบุรี

กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ�

สุโขทัยตาก 

อุตรดิตถ�

แพร�

ลำปาง 
ลำพูน

เชียงใหม�

แม�ฮ�องสอน

เชียงราย

พะเยา 

น�าน

เลย 

ชัยภูมิ

ขอนแก�น

หนองบัวลำภู

หนองคาย 
บึงกาฬ

นครพนม
สกลนคร

อุดรธาน�

กาฬสินธุ� มุกดาหาร

มหาสารคาม ยโสธร
อำนาจเจริญ

ร�อยเอ็ด
อุบลราชธาน�

ศรีษะเกษสุรินทร�
บุรีรัมย�

ปราจีนบุรี สระแก�ว

นครราชสีมา
ลพบุรี

สระบุรี
นครนายก  

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

ระยอง จันทรบุรี

ประจวบคีรีขันธ�

ตราด 

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) ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๓ แห่ง)
๑) ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

๒) ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

๓) ต.เปือย อ.ลืออำานาจ จ.อำานาจเจริญ

๔) ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

๕) ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู

๖) ต.อุทัยสวรรค์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำาภู

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.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

๑๓) ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

พื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่เรียนรู้ : ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

ภาคเหนือ (๑๑ แห่ง)
๑) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำาพูน

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

๒.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
	 	สช. ร่วมกับ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ เขต ๖ ระยอง และเขต ๘ อุดรธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
การพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบหรอืพ้ืนท่ีเรยีนรู ้: ธรรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ี เพือ่สรา้งพลงัการเป็นพืน้ท่ีเรยีนรูชุ้มชนเข้มแข็ง	
ผา่นกลไกธรรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ีแกพ้ื่นท่ีท่ีมปีระสบการณแ์ละมคีวามพรอ้ม	ซ่ึงไดพ้ฒันาพืน้ท่ี	๓๕	แห่ง	ให้เป็นพืน้ท่ี	
ต้นแบบสำาหรับเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แล้ว	
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 	สนบัสนนุการจดัพิมพ์รปูเลม่ธรรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ีให้กบั “พ้ืนท่ีเรยีนรู”้	จำานวน	๑๖	แห่ง	ไดแ้ก	่ธรรมนญู
สุขภาพ	 (๑)	ต.ดงมูลเหล็ก	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	 (๒)	ต.ริมปิง	อ.เมือง	จ.ลำาพูน	 (๓)	ต.เปือย	อ.ลืออำานาจ	
จ.อำานาจเจริญ	(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	 ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการจัดทำา	
และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ที่จำาเป็นแก่แกนนำาธรรมนูญ
สุขภาพพื้นที่ในด้านต่างๆ	และเวทีจุดประกายขยายพื้นที่	ได้แก่
 	จดัประชุมเชิงปฏบัิตกิาร “การพัฒนาศกัยภาพกลไกพ่ีเลีย้ง : ธรรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ี สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่”	
เมื่อ	๑๖-๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	เพื่อให้ทีมแกนนำาระดับพื้นที่สามารถนำาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปใช้เป็นเครื่องมือ	
ในการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน	และการทำางานกองทุนหลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่/พ้ืนท่ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	คณะทำางานประสานการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้น	ที่	เขต	๑	
เชียงใหม่	จาก	๘	จังหวัด	(เชียงใหม่	เชียงรายแพร่	ลำาปาง	ลำาพูน	พะเยา	น่าน	และแม่ฮ่องสอน)	
 	 จัดกระบวนการเพื่อเอื้อให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
เครื่องมือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ	(นนส.)	ปี	พ.ศ.๒๕๕๙	จำานวน	๔	ภาค	และ	นนส.
ส่วนกลาง
 	จดักระบวนการพัฒนาธรรมนญูสขุภาพพ้ืนท่ีสูก่ารพัฒนาตำาบลจดัการสขุภาพตน้แบบ	ในเวทีจดุประกาย
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.อำานาจเจริญ	และภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำาเภอ	เป็นต้น
 	จดัทำาโครงการพัฒนาต้นแบบการขับเคลือ่นสขุภาพระดบัตำาบลสูก่ารจดัการระบบสขุภาพแบบบูรณาการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ีร่วมกับ	 สปสช.	
เขต	๓	นครสวรรค์	และเขต	๑	เชียงใหม่
 	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายความคิด “การพัฒนาและขยายผล : การสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพชุมชนท้องถิ่นผ่านธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ครั้งที่ ๒”	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม
ธนาสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ท	 จ.สระแก้ว	 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีสนับสนุน	
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การดำาเนนิงานของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิน่หรอืพ้ืนท่ี	และตดิตามความกา้วหนา้แผนการพัฒนา
กองทุนโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เป็นเครื่องมือของ	สปสช.ทั้ง	๑๓	เขต	
 	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายความคิด “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพอำาเภอ”	 ระหว่างวันท่ี		
๑๙	 -	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 ณ	 ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด	 จ.ร้อยเอ็ด	 วัตถุประสงค์เพื่อจุดประกาย	
ความคิดสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี
นำาร่องร่วมกับเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	(District	Health	System	:	DHS)

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และจุดประกายความคิด “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพอำาเภอ”

เม่ือ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
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๓. โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
๓.๑ การจัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
	 สช.ได้สนับสนุนการจัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	๕	เรื่อง	ได้แก่
 ๑) กรอบยุทธศาสตรส์ขุภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	(Thailand	Global	Health	Strategic		
framework	 2015-2020)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 ๗	 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อ	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	โดยกระทรวงสาธารณสุข	เป็นผู้เสนอ
 ๒) มตสิมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘	เมือ่	๑๒	เมษายน	๒๕๕๙	คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวม	๕	เรื่องตามที่	คสช.เสนอ	ได้แก่	(๑)	สุขภาวะชาวนา	:		
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา	 (๒)	การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	
(๓)	การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพอย่างมสีว่นรว่ม	(๔)	การลดการบรโิภคเกลอืและโซเดยีมเพ่ือลดโรคไม่ตดิตอ่	
(NCDs)	และ	(๕)	วกิฤตกิารณเ์ช้ือแบคทีเรยีดือ้ยาและการจดัการปัญหาแบบบูรณาการ	และมอบหมายหนว่ยงาน	
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนินการตามความเหมาะสมตามอำานาจหน้าท่ีโดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๓) (รา่ง) ระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการจดัต้ังเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
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
เรือ่งวกิฤตกิารณเ์ช้ือแบคทีเรยีดือ้ยาและการจดัการปัญหาแบบบูรณาการ	ในมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๘		
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว	เมื่อ	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๙	โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ

๓.๒ การจัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
	 สช.ได้จัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อ	คสช.	๖	เรื่อง	ได้แก่
 ๑) กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)	โดย	คสช.
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
 ๒) ความรว่มมอืในการขบัเคลือ่นการปฏิรปูระบบรองรับสังคมสงูวยัดา้นสขุภาพอยา่งบรูณาการ	โดย	คสช.
เห็นชอบให้	 สช.ประสานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย
ด้านสุขภาพอย่างบูรณาการต่อไป
 ๓) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวน	
๕	 เรื่อง	 โดย	 คสช.ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการต่อไป	
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 ๔) (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.... โดย	คสช.เห็นชอบและให้นำาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
 ๕) ข้อเสนอแนะจากการประชมุวชิาการ การค้าระหว่างประเทศและสขุภาพ ปี ๒๕๕๘	โดย	คสช.ให้นำาเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ	และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ๖) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....	
โดย	คสช.เห็นชอบ	และได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๕๙	เรียบร้อยแล้ว	เมื่อ	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๙

๓.๓ การพฒันาข้อเสนอนโยบายและขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพผา่นกลไกคณะกรรมการระดบัชาติ
ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง 
 ๑) คณะกรรมการสนบัสนนุการศกึษาและตดิตามการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมผีลกระทบตอ่สขุภาพ
และนโยบายสุขภาพ (คจคส.)	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	คือ	(๑)	ได้นำาข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการ	
การคา้ระหวา่งประเทศและสขุภาพ	ปี	๒๕๕๘	มาเสนอในการประชมุ	คสช.	เม่ือ	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙	ซ่ึงท่ีประชมุ
ได้เห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวและให้นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
รบัไปพจิารณาดำาเนนิการในสว่นท่ีเกีย่วขอ้ง	(๒)	พฒันา	(รา่ง)	ข้อเสนอตอ่เรือ่งการจดัทำาหนงัสอืสญัญาระหว่าง
ประเทศในการจัดทำา	(ร่าง)	รัฐธรรมนูญฯ	ฉบับใหม่	ซึ่งหลังจากการจัดทำา	(ร่าง)	ข้อเสนอ	คจคส.	มีความเห็น	
แตกตา่งกนั	จงึมมีตไิมเ่สนอข้อเสนอในนาม	คจคส.	(๓)	รบัทราบผลการประชุมวชิาการ	การคา้ระหวา่งประเทศ
และสุขภาพ	 ปี	 ๒๕๕๙	 เรื่องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก:	 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม		
การสาธารณสุข	และระบบสุขภาพของไทย	ระหว่างวันที่	๘	-	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	เสนอต่อ	คสช.เพื่อพิจารณา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
 ๒) คณะกรรมการกำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ	 มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	 คือ	 (๑)	 การสังเคราะห์	
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนกำาลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๙)		
โดยคณะอนุกรรมการวางแผนกำาลังคนด้านสุขภาพของประเทศ	 ในทศวรรษหน้า	 (พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๙)	ที่มี		
นพ.สุวิทย์	 วิบุลผลประเสริฐ	 เป็นประธาน	 ซ่ึงทำาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของกลไกวิชาชีพต่างๆ	 ท่ี
เกี่ยวข้อง	 (๒)	 การพัฒนาระบบการจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพในพื้นท่ีร่วมกันกับกลไกเขตสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่วางกรอบการขับเคลือ่นการพฒันาระบบการจดัการกำาลงัคนดา้นสขุภาพในระดบัเขต		
เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ	๑๒	+	๑	เขต	ที่ครอบคลุมกำาลังคนด้านสุขภาพทุกภาคส่วน
 ๓) คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	คือ	(๑)	การสนับสนุนการขับเคลื่อนความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการในระดับพื้นท่ี	 โดยสนับสนุนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	(นนส.)	ที่มีอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ	เชื่อมโยงกับเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดทำางานระดับพื้นท่ี	 และติดตาม	 ถอดบทเรียนการทำางานเพื่อสะท้อนข้อมูลกลับในพื้นท่ี	
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โดยมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับเครือข่าย	 นนส.	 ๑	 ครั้ง	 และการจัดประชุมสุนทรียสนทนาเพื่อขยาย
เครือข่ายในพื้นที่แล้ว	๔	พื้นที่	ที่จังหวัดสงขลา	 เชียงใหม่	 เชียงราย	และชัยนาท	มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้ง	
๔	ภาค	จำานวน	๑๔๖	คน	และมีการทำาแผนการทำางานร่วมกัน	เช่น	การเข้าถึงสุขภาพช่องปากของเด็กพิการ	
เป็นต้น	ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและถอดบทเรียนการดำาเนินงานของแต่ละพื้นที่	 (๒)	การประเมินผลการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ	ในระยะ	๔	ปี	(พ.ศ.๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	(๓)	จัดกระบวนการสรุป
บทเรียนการทำางาน	 และได้เสนอข้อเสนอแนะเรื่องการดำาเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการระยะต่อ
ไปต่อ	คสช.	เมื่อ	๒๓	กันยายน	๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนกลไก การดำาเนินงานของ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ จ.นครปฐม
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 ๔) คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	 มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	 คือ	 (๑)	
ประเมินแผนยุทธศาสตรช์าตกิารพฒันาภมูปัิญญาไท	สขุภาพวิถไีท	ฉบับท่ี	๒	(พ.ศ.๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	และจดัทำา	
รายงานสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 (๒)	 จัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท	สุขภาพวิถีไท	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ฉบับที่	๓	โดยคณะอนุกรรมการ	
แผนยุทธศาสตรช์าติ	มี	นพ.เปรม	ชินวันทนานนท์	เป็นประธานอนกุรรมการ	และจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็	
เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ	เมื่อ	๑	กันยายน	๒๕๕๙	(๓)	สนับสนุนการนำาร่องพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพในระดับพื้นทีใ่น	๒	พื้นที	่คือ	จังหวัดเชียงรายและอุดรธานี	โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำาเนินการ		
๒	คณะ	มี	รศ.ดร.จิราพร	ลิ้มปานานนท์	เป็นประธานอนุกรรมการทั้ง	๒	คณะ	(๔)	การคัดเลือกหมอไทยดีเด่น	
แห่งชาติ	 ซ่ึงได้จัดกระบวนการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 ร่วมกับกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 และมีพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 ๑๓		
เมื่อ	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙
 ๕) คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตรพั์ฒนาการศกึษาสำาหรบับุคลากรดา้นสขุภาพในศตวรรษท่ี ๒๑		
มีการประชุม	๒	ครั้ง	เมื่อ	๗	มกราคม	๒๕๕๙	และ	๓	มิถุนายน	๒๕๕๙	ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอ
แนะตอ่ความคบืหนา้การดำาเนนิงานของคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ	และประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง	ดงันี	้(๑)	การเตรยีม
การจัดประชุมวิชาการประจำาปีระดับชาติ	“การพัฒนาการศึกษาสำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ”	ครั้งที่	๓	ระหว่าง
วันท่ี	 ๒๑-๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 (๒)	 การกำาหนดนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้สำาหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ	 (๓)	 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา	 หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูแ้ละระบบสารสนเทศ	๔)	การสรา้งความรว่มมอืและเครอืขา่ยระหวา่งผูผ้ลติและผูใ้ชบ้คุลากรด้านสุขภาพ		
และ	๕)	การพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผล

๓.๔ การจัดทำารายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ
	 ได้สนับสนุนการจัดทำารายงานแล้วเสร็จ	๒	เรื่อง	คือ	(๑)	รายงานสุขภาพคนไทย	๒๕๕๙	เป็นการดำาเนิน
การร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	(๒)	รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	ซึ่งจัดทำา
โดยคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
	 นอกจากนี	้ยังสนบัสนนุให้สำานกังานพฒันาระบบขอ้มลูข่าวสารสขุภาพแห่งชาต	ิดำาเนนิการพฒันา	รายงาน
สถานการณ์สุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในระดับชาติและระดับภาค	ในปี	
พ.ศ.๒๕๕๙	ภายใต้กรอบของชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติด้วย
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๓.๕ กระบวนการจัดทำาฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ
	 ได้สนับสนุนการจัดทำาฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพด้านต่างๆ	 ซ่ึงรวบรวมแหล่งข้อมูลและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์	 “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”	 (http://phpp.nationalhealth.
or.th/รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อให้บุคลากร	สช.	และบุคคลทั่วไป	สามารถดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ	ซึ่งจัดทำาโดยหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	และนำาไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๖ สนบัสนนุการส่ือสารทางสังคมเพือ่พฒันาขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ และนำาสาระสำาคญัจากการจดัทำาชุด
ความรู้และรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ เผยแพร่ผ่านการสื่อสารทางสังคม
	 มีประเด็นสื่อสารเพื่อให้สังคมรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและข้อเสนอ
ต่างๆ	รวมถึงการขับเคลื่อน	โดยจัดทำาเนื้อหาข่าวและสกู๊ป	เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	จำานวน	๑๐	เรื่อง	ได้แก่	
(๑)	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	๕	ปี	สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย	(๒)	บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตพยาบาล
วชิาชีพ	(๓)	กำาลงัคนด้านสขุภาพระดบัพืน้ท่ี...ปัญหาท่ีรอการแกไ้ข	(๔)	รายงานสถานการณส์ขุภาพคนไทย	๕)	
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบสำานักนายกฯ	ตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	(๖)	คสช.	เห็นชอบข้อเสนอแนะจาก
การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ	ปี	๒๕๕๖	เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี	(๗)	ร่างพิมพ์เขียว
กำาลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า	ห่วงสังคมดิจิตอลกระทบแผนผลิตแพทย์รุ่นใหม่	 (๘)	พัฒนาระบบสุขภาพ	
เพ่ือคนพิการ	(๙)	จบัตาบอรด์สขุภาพคนพกิารชดุใหม่	ดงึทุกฝา่ยบูรณาการเชิงรกุแผนยุทธศาสตร	์(๑๐)	หนงัสอื	
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก”
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๒. แผนง�นสมัชช�สุขภ�พ



	 ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะและการมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางสร้างเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพของคน
ทุกภาคส่วน	 เป็นหัวใจสำาคัญท่ีจะทำาให้คนไทยมีสุขภาวะอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม	 สมัชชาสุขภาพ	 จึงเกิดข้ึน
จากความพยายามในการสรา้งพืน้ท่ีสาธารณะ	และกระบวนการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่นในการพฒันานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ	นับแต่	พ.ศ.	๒๕๔๓	ภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	มุ่งเน้นการแลก
เปลีย่นเรยีนรู้	เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มในกระบวนการปฏริปูระบบสขุภาพและกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ

 สมัชชาสุขภาพ	“เคร่ืองมือสำาคัญในการสานพลังและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”	
	 	หรือ....
	 “กระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์	เพื่อนำาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน	โดย
จัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”

“สานพลังปัญญาและภาคี 

สร้างวิถีสุขภาวะไทย”

• สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  • สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่  • สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

	 สมัชชาสขุภาพ	๓	รปูแบบ	ท้ังสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ี	และสมชัชาสขุภาพเฉพาะ	
ประเดน็	ไดรั้บการพฒันากระบวนการมาอย่างตอ่เนือ่งในช่วง	พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๕๐	จนนำาไปสูก่ารเป็นเครือ่งมือ	
สำาคัญในการสานพลังและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(National Health Assembly : NHA)

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	
๔๑	ซึ่งบัญญัติให้	“คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ัง”	บทบาทสำาคัญของสมัชชาสขุภาพแห่งชาตอิยู่ท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีเอือ้ให้เกดิกระบวนการสรา้งฉันทมตริว่มกนัของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เป็นกระบวนการจัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ครบวงจร

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีลักษณะอย่างไร

 กลไกการจัดการเปน็กลไกพหุภาคี	ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ	ทัง้ภาครัฐ/ราชการ/การเมอืง	ภาควชิาชพี/
วิชาการ	และภาคประชาชน/ประชาสังคม	ร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำาเนินงาน	
 มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกระบวนการสร้างฉันทมติร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่การ
กำาหนดประเด็นเชิงนโยบาย	 การกำาหนดทางเลือก	 การตัดสินใจทางนโยบาย	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงมติหรือข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะและสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	
 ใช้ฐานความรู้ผสมผสานกับฐานด้านจิตใจ	 ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนและหน่วย
งานรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยใช้ข้อมูลวิชาการและความรู้	 หรือเรียกได้ว่าใช้	 “ปัญญา”	 เป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกัน	
รวมถึงยึด	“ความรักสมัครสมาน”	เป็นกรอบในการพูดคุยหารือ	ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง
 เป็นกระบวนการประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม	(Participatory	Democracy)	เป็น	“กระบวนการของประชาชน	
โดยประชาชน	เพือ่ประชาชน”	คำานงึถงึความเท่าเทียมกนัของทุกภาคสว่นท่ีมาร่วมกนัทำางานอย่างเคยีงบ่าเคยีง
ไหล่	โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	
 ประเด็นมีความชัดเจน	 โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นประเด็นใหญ่	 สามารถนำาประเด็นเล็กๆ	 ใกล้ตัวมาพัฒนา	
เป็นประเดน็เชิงนโยบายท่ีมกีระบวนการคน้หาทางออกรว่มกนั	และพฒันาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีอาศยัข้อมลู
เชิงวิชาการในการพิจารณาไตร่ตรองจนได้ฉันทมติร่วมกัน
 มีโอกาสและสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง	 ผลสำาเร็จของการ	
สานพลังทุกภาคส่วน	นอกจากมีมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว	ยังรวมถึงการขับเคลื่อน	ผลักดันมติไปสู่การ
ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย	
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รายละเอียดการดำาเนินงาน

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	
ภายใตป้ระเดน็หลกัในการจดังาน	คอื	“สานพลังปัญญา
และภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย”

 ๕ ประเด็นนโยบายที่เป็นข้อเสนอในการประชุม
	 ๑.	วิกฤตกิารณ์เช้ือแบคทีเรยีด้ือยาและการจดัการ
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.	เช่ือมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม	
	 ๓.	พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีความรู้และประสบการณ์การทำางาน
แบบมีส่วนร่วมอันเป็นรากฐานประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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	 ตามมาตรา	๔๒	แห่ง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ให้	คสช.	แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
(คจ.สช.)	คณะหนึง่	มีจำานวนตามท่ี	คสช.กำาหนด	ซ่ึงในปี	๒๕๕๘	คสช.ไดแ้ตง่ตัง้	คจ.สช.	โดยมีนายเจษฎา	ม่ิงสมร		
ผู้แทนจากภาคประชาสังคมเป็นประธาน	 มีเลขาธิการ	 คสช.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และเพื่อเป็นการ
สนบัสนนุให้การจัดสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิกดิประสทิธผิลสงูสดุ	คจ.สช.	ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการรวม	๘	คณะ	
ไดแ้ก	่(๑)	คณะอนกุรรมการบรหิาร	(๒)	คณะอนกุรรมการดำาเนนิการประชุม	๑	(๓)	คณะอนกุรรมการดำาเนนิการ	
ประชุม	๒	(๔)	คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม	๓	(๕)	คณะอนุกรรมการวิชาการ	(๖)	คณะอนุกรรมการ
ประสานการพฒันานโยบายสาธารณะ	(๗)	คณะอนกุรรมการพฒันาการสรา้งเสรมิศกัยภาพและจดักลุม่เครอืข่าย		
(๘)	 คณะอนุกรรมการประเมินผล	 และมีการตั้งคณะทำางานสนับสนุนการทำางานของคณะอนุกรรมการ	 เช่น		
คณะทำางานพฒันาขอ้เสนอนโยบายเฉพาะประเดน็	คณะทำางานพฒันาหลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
 การกำาหนดประเด็นและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ใช้หลักการสำาคัญ	 คือ	 การสร้างการมีส่วนร่วมจาก	
ทุกภาคสว่น	คจ.สช.	จงึเปิดโอกาสให้องคก์รภาคเีครอืข่ายตา่งๆ	ท้ัง	๓	ภาคสว่น	ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการเสนอ	
ประเด็นเชิงนโยบายเพื่อนำาเข้าสู่การพิจารณา	 โดยในปี	 ๒๕๕๘	 มีการเสนอประเด็นเชิงนโยบาย	 จำานวน	 ๒๓		
ข้อเสนอ	จาก	๒๒	องค์กร/ภาคีเครือข่าย

โครงสร้างและกลไลจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

คสช.

ที่ปรึกษา คจ.สช. สช. •เลขานุการ

๑. คณะอนุกรรมการบริหาร ๕. คณะอนุกรรมการวิชาการ

๒. คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม ๑ ๖. คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายฯ

๓. คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม ๒ ๗. คณะอนุกรรมการประเมินผล

๔. คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม ๓ ๘. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุ่เครือข่ายฯ
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	 คจ.สช.	 ได้พิจารณากำาหนดประเด็นเชิงนโยบายเพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการกลั่นกรองเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	ครั้งที	่๘	ได้แก่	ความสำาคัญของปญัหา	ความรุนแรงของผลกระทบ	ความสนใจของ
สาธารณะ	ความเป็นไปไดใ้นการผลกัดนัเชิงนโยบาย	และการนำาไปสูก่ารปฏบัิต	ิรว่มกบัขอ้มลูสถานการณร์ะบบ
สุขภาพในปัจจุบันและความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ในสว่นการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย	คณะอนกุรรมการวิชาการไดจ้ดัให้มกีารประชุมเชงิปฏบัิตกิารระหวา่ง
คณะอนุกรรมการวิชาการกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายผู้เสนอประเด็น	 โดยมีเป้าหมายเพื่อกำาหนดขอบเขตของ
ประเด็นนโยบายให้ชัดเจน	เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายและทำาความรู้จักกระบวนการสมัชชา	รวมถึงการประเมิน
ตนเองขององคก์ร/ภาคเีครอืข่ายผูเ้สนอ	เพือ่เลอืกช่องทางการพฒันาขอ้เสนอท่ีเหมาะสม	ไดแ้ก	่สมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติ	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสมัชชาเฉพาะพื้นท่ี	 หรือช่องทางอ่ืนๆ	 ประกอบกับได้มีการจัดเวที
รว่มพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือกำาหนดเป็นระเบียบวาระสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ
การตัง้คณะทำางานพฒันาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ดำาเนนิการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายตามกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 คจ.สช.	 จึงประกาศให้ประเด็นท่ีผ่านการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ	
จำานวน	 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	ยังมีระเบียบวาระการรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
ผ่านมา	(ตามที่มติสมัชชาสุขภาพประเด็นนั้นได้กำาหนดว่าต้องรายงานในครั้งที่	๘	จำานวน	๑๒	มติ	ได้แก่
	 ๑.	มติ	๑.๓	นโยบายแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ๒.	มติ	๑.๑๓	การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์	
	 ๓.	มติ	๓.๙	การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ	
	 ๔.	มติ	๕.๑๑	กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
	 ๕.	มติ	๖.๑	นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน	
	 ๖.	มติ	๖.๒	เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย	
	 ๗.	มติ	๖.๕	ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	
	 ๘.	มติ	๖.๖	การกำากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 ๙.	มติ	๖.๗	การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ	“สุขภาพหนึ่งเดียว”	ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม	
	 ๑๐.	มติ	๖.๘	การปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย	
	 ๑๑.	มติ	๗.๒	การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ	
	 ๑๒.	มติ	๗.๓	การกำาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีในประชาชน
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พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ

๑.๑ การดำาเนินการประชุมหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘
	 เม่ือ	 คจ.สช.ประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุก
ภาคส่วนในช่วงเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๘	 พร้อมทั้งมีการปรับเอกสารร่างมติแต่ละระเบียบวาระตามความเห็นแล้ว		
หลังจากนั้นจึงนำาเสนอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	 ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ซ่ึงประกอบ
ด้วย	๓	ขั้นตอน	คือ	
	 ๑.	การรับรองระเบียบวาระการประชุมในห้องประชุมใหญ่	
	 ๒.	 การประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม	 ดำาเนินการโดยคณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม
ทั้ง	๓	คณะ	เพื่อร่วมกันพิจารณา	อภิปรายให้ข้อคิดเห็น.ในการปรับปรุงร่างมติ
	 ๓.	การนำาเสนอผลการพิจารณาร่างมติแต่ละระเบียบวาระที่กลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพมีฉันทมติรับรอง
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุมทั้ง	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

	 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

การประชุมหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตารางที่ ๑ แสดงจำานวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 
(จำาแนกตามกลุ่มเครือข่าย)

	 	 	 	 จำานวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

	 	 	 	 แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 	 ทั้งหมด	 ที่เข้าร่วม	 ร้อยละ	 ทั้งหมด	 ที่เข้าร่วม	 ร้อยละ

	 ๑	 กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่	 ๗๗	 ๗๗	 ๑๐๐.๐๐	 ๗๙๕	 ๗๖๘	 ๙๖.๖๐	

	 ๒	 กลุ่มเครือข่ายภาค	 ๗๔	 ๕๘	 ๗๘.๓๘	 ๔๕๘	 ๑๒๙	 ๒๘.๑๗

	 	 ประชาสังคมและเอกชน

	 ๓	 กลุ่มเครือข่ายวิชาการ	 ๓๘	 ๓๒	 ๘๔.๒๑	 ๑๙๒	 ๘๓	 ๔๓.๒๓

	 	 และวิชาชีพ

	 ๔	 กลุ่มเครือข่ายภาค	 ๙๑	 ๖๖	 ๗๒.๕๓	 ๓๗๑	 ๑๕๒	 ๔๐.๙๗

	 	 การเมือง	ราชการ	และ

	 	 องค์กรรัฐ

	 	 รวม	 ๒๘๐	 ๒๓๓	 ๘๓.๒๑	 ๑,๘๑๖	 ๑,๑๓๒	 ๖๒.๓๓

๑.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
	 การประชุมสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	ให้ความสำาคญักบัการนำาเสนอรปูธรรมความสำาเรจ็	
ของการขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตท่ีิผา่นมา	โดยเชิญหนว่ยงาน	องคก์ร	ภาคเีครอืขา่ย	และผูเ้กีย่วข้อง
กับมติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมติต่างๆ	 ซ่ึงแบ่งเป็น	 (๑)	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข	(๒)	มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ	รวม	๑๒	มติ

กลุ่มเครือข่าย	ลำาดับ
จำานวนกลุ่มเครือข่าย

การนำาเสนอรูปธรรมความสำาเร็จของ

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

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

เมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน 
	 เป็นกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อใช้ในการ
พัฒนาและกำาหนดทิศทางระบบสุขภาพไทยใน	(ร่าง)	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	

๑.๔ เวทีสาธารณะเรื่อง “หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย” 
	 เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 แนวคิด	 และทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพไทย	
รวมถงึโอกาสและความท้าทายในอนาคต	และให้มุมมอง	แนวคดิ	ในหัวข้อ	“หยดุ! มองระบบสขุภาพ/สขุภาวะไทย”		
โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย	รศ.ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา	นพ.อำาพล	จินดาวัฒนะ	นพ.ศุภกิจ	ศิริลักษณ์	
รศ.ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	และนายเจษฎา	มิ่งสมร	ดำาเนินการเสวนาโดย	นางสาวณาตยา	แวววีรคุปต์

เวทีสาธารณะเรื่อง 

“หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย” 

ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๑.๕ การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
	 เป็นการประชุมย่อย	เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ	เป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเตรียมความพร้อม	
ในประเดน็ท่ีจะพฒันาเป็นนโยบายสาธารณะในอนาคต	หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ท่ี
ผา่นมา	และพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยในประเดน็ท่ีสำาคญัๆ	รวมถงึเช่ือมรอ้ยเครอืข่ายเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันา
นโยบายสาธารณะ	โดยเปิดโอกาสให้องคก์ร	หนว่ยงาน	ภาคเีครอืข่ายตา่งๆ	ไดร้ว่มเป็นองคก์รเจา้ภาพจัดประชมุ	
	 มีการจัดประชุมวิชาการจำานวน	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...คุณทำาได้”
	 (๘)	สภาชนเผ่าพื้นเมือง	ตำารับยาดีสยาม

การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ “สภาชนเผ่าพื้นเมือง ตำารับยาดีสยาม”

เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๖ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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๑.๖ ลานสมัชชาสุขภาพ 
	 เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ	และการนำาเสนอรูปธรรมกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 นิทรรศการนโยบายสาธารณะ	 เวทีกลาง		
การเสวนากลุม่ยอ่ย	การฉายวดีทัิศน	์เป็นตน้	และเป็นพืน้ท่ีเช่ือมโยงการทำางานและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารทำางาน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและประชาชนทั่วไป

๑.๗ การสื่อสารในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ 
	 เพือ่การเผยแพรแ่ละกระจายข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสมชัชาสขุภาพแห่งชาตใินวงกวา้ง	ท้ังในสว่นการพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ	ตลอดจนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา	รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ	ผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ	ดังนี้

กิจกรรมลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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จุลสารเฉพาะกิจเกา ะต ิดสม ัชชา
วั น พุ ธ ที่  ๒ ๓  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘ฉบับที่ ๗

 เสียงเพลง We are the leaves of one tree.  
‘เราคือใบไมตนเดียวกัน’ จบลงไปพรอมกับพิธีปด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๘ ณ อาคาร อิมแพ็ค-
ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  
 การประชุมที่ชักนำผูคนเขามามากมายจากทั่ว
ประเทศ จากหลายภาคสวนเขารวมหารือ จัดทำขอเสนอ
นโยบายเพ่ือขับเคล่ือนสุขภาวะของสังคม มีผูเขารวมถึง 
๒,๖๐๐ กวาคนจาก ๒๕๐ เครือขายมากที่สุดเปน
ประวัติการณนับต้ังแตมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมา 
 ดังที่ นายเจษฏา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการ  
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ กลาววา นี่นับเปน
เครือขายคณะทำงานดานสุขภาพท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ที่เขามากำหนดทิศทางนโยบายการแกไขปญหาตางๆ 
ไดอยางแทจริง และทำใหเห็นการดำรงอยูของพลังและ
ประสิทธิภาพของภาคประชาชนรวมกับภาคสวนอื่นๆ 
ในการกำหนดอนาคตของตัวเอง  
 ท่ีสุดแลวในปน้ีไดมีฉันทมติใน 5 เร่ือง คือ สุขภาวะ
ชาวนา ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง การจัดการปญหา  
เช ื ้อแบคทีเร ียดื ้อยา การลดการบริโภคเกลือและ  
โซเดียม และการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเมื่อ  
๓ ปกอน ในเรื่องการจัดการปญหาหมอกควัน เพื่อปรับ
กระบวนการทำงานใหเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ผลลัพธในวันน้ีไมไดเกิดจากการทำงานเพียง ๓ วัน 
หากแตเปนการทำงานตลอดหลายปที ่ผ านมาของ  
ภาคสวนตางๆ ที ่เขามามีสวนรวม ซึ ่งในตอนทาย 

เราคือใบไมตนเดียวกัน 

ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
ไดกลาวขอบคุณผูเขารวมทุกคน ทุกภาคีเครือขาย  
โดยเฉพาะอยางย่ิงทีมงานเบ้ืองหลังอีกมากมาย ท่ีมีสวน
ทำใหงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติเกิดขึ้นและดำเนินไป
ไดดวยดี  
 พรอมกันน้ันยังไดทำการสงไมตอใหกับ นพ.ศุภกิจ 
ศิริลักษณ ผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ผูจะ
เปนประธานจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติในครั้งถัดไป 
 เพลง ‘We are the leaves of one tree’ จะดังยิ่ง
ขึ ้น เฉกเชนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่บิด
เกลียวแนนขึ้นทุกป 
 
 

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

We are the star of one sky” 
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เกา ะต ิดสม ัชชา
ฉบับที่ ๒ วั น จั น ท ร ที่  ๒ ๑  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘

จุลสารเฉพาะกิจ

 “แล วป  น ี ้ ไอ จ อนจะเอาป ญหาอ ีหย ังมาอู ”  
แมจำปาถาม  
 นี ่เปนทอนหนึ ่งของบทละครบนเวทีในพิธีเปด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๘ ท่ีอาคาร อิมแพ็คฟอร่ัม 
เมืองทองธานี ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม เพื่อเปด
ประเด็นของการประชุมครั้งนี้ 
 ปนี ้คึกคักเปนพิเศษดวย ‘เสียงในฟลม’ ทั ้ง  
อูกำเมือง เวาอีสาน แหลงใต และภาษากลาง บอกเลา
เรื ่องราวจากแตละภูมิภาคทั่วประเทศที่หลายสวนมี
ปญหาคลายคลึงกัน ไมว าจะเปนเร ื ่องเชื ้อดื ้อยา  
สุขภาวะชาวนา สุขภาวะคนเมืองใหญ การรับประทาน
เค็ม รวมถึงปญหาหมอกควัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมา
พูดคุยรวมกันในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคม มารวมกันกวา ๒,๐๐๐ คน เพ่ือหาวิธีแกไข
และผลักดันนโยบายสุขภาพใหเปนจริง  
 “ในปน้ี คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ไดยกระดับรูปแบบกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ  

พรึบ! เปดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘  
‘ขาขึ้น-ขาเคลื่อน’ จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

แหงชาติ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประเทศ หรือที่
พวกเราคุนเคยวา ‘ขาขึ้น’ โดยจะใหความสำคัญกับ
การขับเคลื่อนมติ หรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  
ที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติท่ีผานมา 
ตลอดเวลา ๗ ป ๖๔ ประเด็น ๖๔ มติท่ีผานมา 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 
เม่ือเราเปล่ียน สังคมเปล่ียน น่ีคือกำลังสำคัญท่ีจะเปล่ียน
ประเทศใหดีขึ ้น ไมตองรอใหใครทำกอน พวกเรานี่

อานตอหนา  ๗ 

	 (๑)	 เว็บไซต์	www.samatcha.org

	 (๒)	จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์	“เกาะติด	NHA	365	วัน”	ส่งไปยังของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 (๓)	การสื่อสารสังคมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

	 ท้ังนี	้ระหว่างการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาตยิงัมกีารสือ่สารภายในงานหลากหลายช่องทาง	เช่น	สจูบัิตร	
งานสมัชชาสขุภาพแหง่ชาติ	ครั้งที	่๘	พ.ศ.๒๕๕๘	การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยแุละโทรทัศน์สุขภาพแหง่ชาติ	
(ผ่าน	www.healthstation.in.th)	และการจัดทำาจดหมายข่าว	“เกาะติดสมัชชาสุขภาพ”

สูจิบัตรและจดหมายข่าวเกาะติดสมัชชา เผยแพร่ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘

79 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



๒. สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
	 ภายหลงัการจดังานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	ไดมี้การสรปุบทเรยีนการจดังานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ	 ภายใต้หัวข้อ	 “สรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 ๘	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘”	 โดย		
คจ.สช.	อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	และฝ่ายเลขานุการ	กระบวนการสรุปบทเรียนประกอบด้วยโจทย์สำาคัญ	ในการ
พัฒนาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	๔	ด้าน	ได้แก่	(๑)	การพัฒนาระเบียบวาระ(เชิงรับ-เชิงรุก)	(๒)	รูปแบบ
การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	(๓)	กลุ่มเครือข่ายและ	(๔)	การสื่อสาร
	 ผลการแลกเปลี่ยนการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 ๘	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้ข้อเสนอ
สำาหรับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ดังนี้	
 (๑) การพัฒนาระเบียบวาระ 
	 	 	การพิจารณาเลือกประเด็น	 ควรเลือกประเด็นท่ีมีความคมชัดและเป็นประเด็นระดับชาติ	 รวมถึงเป็น	
	 	 	 ประเด็นภายใต้กรอบ	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 	 	การพัฒนาคุณภาพของการเขียนข้อเสนอ	 ควรมีความชัดเจน	 เข้าใจง่าย	 มีความเชื่อมโยงกับพื้นท่ี		
	 	 	 และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ	
	 	 	การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอ	ควรมีการดำาเนินงานร่วมกับเจ้าของประเด็นและให้การสนับสนุน	
	 	 	 การพัฒนาในประเด็นท่ียังไม่มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังการสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้	
	 	 	 เสียและเกี่ยวข้องกับมติโดยตรง
	 	 	จัดกระบวนการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ	
	 	 	 ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้เกี่ยวข้อง
 (๒) รูปแบบการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 	 	การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระควรมีการปรับรูปแบบเพื่อให้สามารถเริ่มพิจารณาในวันแรก	
	 	 	 ของการประชุม	
	 	 	การรายงานการติดตามมติควรมีการจัดกลุ่มมติเพื่อการรายงานที่ชัดเจน	และควรมีรูปแบบการเสนอ	
	 	 	 ความเห็นและแลกเปลี่ยนที่มีความหลากหลาย
	 	 	ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้	 และการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของภาคีเครือข่าย	
	 	 	 ในการร่วมแสดงบทบาทและผลงาน	 นอกจากนั้นยังควรมีการหมุนเวียนการจัดสมัชชาสุขภาพ	
	 	 	 แห่งชาติในจังหวัดต่างๆ	เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
 (๓) กลุ่มเครือข่าย
	 	 	ควรทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจขององค์กร/กลุ่มเครือข่าย
	 	 	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ประเด็นเป็นตัวตั้ง	
	 	 	ควรมีการสานสัมพันธ์	ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารขององค์กรภาครัฐผ่านผู้แทนที่เป็น	คสช./คจ.สช.
เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำาร่วมนำาไปปฏิบัติ
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	 	 	ควรมีการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายนำาร่องท่ีสอดคล้องกับระเบียบวาระของปีนั้นๆ	 เพื่อชวนเข้าร่วม	
	 	 	 กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ตั้งแต่ต้น
	 	 	ทำาให้	 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 และกระบวนการ	
	 	 	 สมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิเป็นความรู้สาธารณะท่ีแพร่หลายโดยรว่มมือกบัสถาบันวิชาการในการพัฒนา	
	 	 	 หลักสูตร	เพื่อรุกพื้นที่แบบเดิม
 (๔) การสื่อสาร
	 	 	ควรมีการสื่อสารไปยังกลุ่มเครือข่ายทุกระดับอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารเพ่ือสะท้อนให้สังคมรับรู้	
	 	 	 ความก้าวหน้ากระบวนการขาขึ้น	ขาเคลื่อน	โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

๓. การเตรียมความพร้อมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙
	 เพ่ือให้การจดัสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๙	พ.ศ.๒๕๕๙	เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเกดิประสทิธิภาพ
สูงสุด	 สช.จึงได้มีการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ช่วงกลางปี	 พ.ศ.๒๕๕๙	 เป็นต้นมา	 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของ	
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิเริม่ตัง้แตข้ั่นตอนการเปิดรบัประเดน็ท่ีจะพฒันาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย		
การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาประเด็นการพัฒนาด้านวิชาการ	 และการรับฟังความเห็นกลุ่มเครือข่ายและ
ภาคผีูเ้กีย่วขอ้ง	ซ่ึงในครัง้ท่ี	๙	นีไ้ดม้กีารเปิดรบัประเดน็ในทุกช่วงเวลาและผา่นหลายช่องทาง	เชน่	ทางไปรษณยี	์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (e-mail)	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๙	 มีองค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆ	 ให้ความสนใจเสนอ
ประเดน็เพือ่การพัฒนาในประเดน็ตา่งๆ	ท่ีมีความหลากหลายของประเดน็และองคก์รผูเ้สนอประเดน็เป็นจำานวน		
๒๗	ประเด็นซึ่งจำาแนกเป็น	๖	กลุ่มประเด็น	ได้แก่	
	 (๑)	กลุ่มผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาประเทศ	
	 (๒)	กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	
	 (๓)	กลุ่มปัญหาระบบบริการสุขภาพ	
	 (๔)	กลุ่มการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 (๕)	กลุ่มความเป็นธรรม	ความเหลื่อมล้ำาทางสังคมและเศรษฐกิจ	
	 (๖)	 กลุ่มประเด็นอ่ืนๆ	 โดยมีองค์กร/เครือข่ายหลักท่ีนำาเสนอประเด็นจำานวน	 ๓๐	 องค์กร	 และองค์กร	
สนับสนุนจำานวน	๓๑	องค์กร/เครือข่าย
	 ข้ันตอนต่อมา	 คือ	 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายโดยคณะอนุกรรมการ
วิชาการ	 เพื่อการปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ	 ซ่ึงในการพัฒนาประเด็นนโยบายได้มีการ	
สนับสนุนการทำางานของคณะทำางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นพัฒนารายละเอียดร่างข้อเสนอ	
เชิงนโยบายฯ	เพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	
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	 หลังจากนั้น	 คจ.สช.	 ได้พิจารณาร่างระเบียบวาระซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการ
วิชาการ	และได้ประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	จำานวน	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)	น้ำาดื่มที่ปลอดภัยสำาหรับประชาชน	
	 (๓)	การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะอนุกรรมการวิชาการและผู้เสนอประเด็น

เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมืิอง จ.นนทบุรี 

การประชุมคณะทำางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและเมืองเพ่ือสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมืิอง จ.นนทบุรี
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	 (๔)	สานพลังปราบยุงลาย	โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
	 โดยจะมีกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระเพื่อนำาเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ต่อไป
	

๔. การขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 ตลอดระยะเวลา	๘	ปีที่ผ่านมา	กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ทำาให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ
ที่เรียกว่า	“มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”	ที่ได้รับฉันทมติจากภาคีเครือข่าย	จำานวน	๖๙	มติ	
	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าและแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ	 ท่ีเหมาะสม	 ให้เกิด	
การดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม	 คสช.	 จึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม	
การดำาเนนิงานตามมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิ(คมส.)	เพือ่ทำาหนา้ท่ีในการพฒันาระบบกลไกและวางยทุธศาสตร์
แนวทางการขับเคลือ่นและตดิตามการดำาเนนิงานตามมตสิมัชชาสขุภาพแห่งชาตไิปสูก่ารปฏบัิตแิบบมีสว่นรว่ม	
แสวงหาความรว่มมอืจากหนว่ยงาน	องคก์รและภาคเีครอืข่าย	เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการดำาเนนิการตามมตสิมชัชา
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม	 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	 เพื่อแสวงหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนมติที่เหมาะสม	และรายงานผลต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	และ	คสช.	อีกทั้งการให้ข้อเสนอแนะและ	
คำาปรึกษาต่อ	 คจ.สช.เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	 รวมถึงพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจต่อสาธารณะ	โดยมี	สช.	เป็นฝ่ายเลขานุการ	

การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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	 ปี	๒๕๕๙	คมส.ได้มีการดำาเนินงานขับเคลื่อนและติดตามมติอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

๔.๑ วางระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
	 ให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ	ด้วยการวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน	(Develop	
&	Drive	หรือ	D1	x	D2)	ตามบทบาทหน้าที่ของ	คมส.	โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ท้ังในส่วนยุทธศาสตร์	 การทำางาน	 กลไก	 และวิธีการทำางานขับเคลื่อน	 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนให้เกิดผล	
เป็นรูปธรรม	ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	
 ยทุธศาสตรก์ารขับเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต	ิคอื	ยุทธศาสตร์การสานพลงัความรว่มมือ	(Synergy)	
เป็นการทำางานแบบเครือข่ายที่เน้นการเสริมพลังทางบวก	ให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่าในการทำางาน
ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน	เพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีพลัง
	 หลักการทำางาน	ได้แก่	การสร้างตัวอย่าง	(Demonstration)	การหนุนเสริมการทำางาน	(Encouragement)	
การสร้างเครือข่าย	(Networking)	การสร้างแรงจูงใจ	(Motivation	:	appreciation	:	recognition)	การจัดการ
ความรู	้(Knowledge	management)	การสือ่สารสงัคม	(Social	communication)	การใช้ระบบข้อมูล	(Informa-
tion	system)	การบูรณาการการทำางานข้ามหน่วยงาน	องค์กร	ข้ามภาคส่วน	(Integration)	ซึ่งหลักการทำางาน	
๘	ข้อข้างต้น	สรุปย่อได้เป็น	“DENMarKSII”

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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แผนผังระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

	 การขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาต	ิ มี	 คมส.	 เป็นกลไกหลัก	 ซ่ึงมี		
รองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ศ.เกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร	เป็นประธาน	โดยมี	อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติฯ	๒	คณะ	เป็นกลไกดำาเนินงาน	ได้แก่	
อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข	ซึ่งมี	นพ.ศุภกิจ	
ศิริลักษณ์	เป็นประธาน	และ	อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ	ซึ่งมี	รศ.ดร.วิทยา	กุลสมบูรณ์	เป็นประธาน	ซึ่งมีการดำาเนินการและผลการขับเคลื่อนและติดตาม
มติสมัชชาสุขภาพ	ในปี	๒๕๕๙	สรุปได้ดังนี้

จัดลำาดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผล
	 คมส.	 ได้ทำาการจัดลำาดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 โดยใช้เกณฑ์ความรุนแรง/ขนาดของ
ปัญหา	ความรา้ยแรงเรง่ดว่น	ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา	การยอมรบัและความรว่มมือของผูมี้สว่นไดเ้สยี		
ความสอดคล้องนโยบายของรัฐ	 ทำาให้ได้มติสำาหรับการขับเคลื่อนแบบเร่งด่วน	 เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม		
๖	มติ/กลุ่มมติ	รวม	๑๔	มติ	ได้แก่
	 มติสมัชชาสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข	จำานวน	๓	มติ/กลุ่มมติ
	 ๑)	กลุ่มมติ	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	จำานวน	๔	มติ	ได้แก่
	 	 มติ	๑.๖	ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

มาตรา ๒๕(๓)

ร่วมกับ
อนุฯ
วิชาการ
คจ.สช.

• วิเคราะห์มติฯ
• ส่งเสริม/สนับสนุน/
 แสวงหาความร่วมมือ

หลักการทำางาน “DENMarKSII”
❑ การสร้างตัวอย่าง
 (Demonstration)
❑ การหนุนเสริมการทำางาน
 (Encouragement)
❑ การสร้างเครือข่าย
 (Networking)
❑ การสร้างแรงจูงใจ
 (Motivation :
 apprecation : recognition)
❑ การจัดการความรู้
 (Knowledge management)
❑ การสื่อสารสังคม
 (Social communication)
❑ การใช้ระบบข้อมูล
 (Information system)
❑ การบูรณาการ
 (Intearation)

• ติดตามฯ/ประเมินผล
• รายงาน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ติดตามมติ

ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์และ
สาธารณสุข

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ติดตามมติ

ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพสังคม
และสุขภาวะ

(ขาขึ้น)

คสช.รับทราบ/
มอบหมาย

หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย
นำามติไปขับเคลื่อน

มาตรา ๒๕(๒)

มาตรา ๔๕

การสื่อสารสาธารณะ/สร้างกระบวนการเรียนรู้/การติดตามและประเมินผล

มติสมัชชา
สุขภาพ
แห่งชาติ

การพัฒนา
ร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
จากช่องทาง
ที่หลากหลาย

ทั้งเชิงรับและลุก การทบทวนมติ (Revisit)

ยุทธศาสตร์:
สานพลังความร่วมมือ

(Synergy)

มาตรา ๒๕(๔) (๑๐)

ครม. พิจารณาให้ความคิดเห็นชอบ/มอบหมาย

คบส.
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	 	 	 มติ	๒.๕	ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
	 	 	 มติ	๓.๖	มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
	 	 	 มติ	๖.๖	การกำากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 ๒)	 กลุ่มมติ	การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง	จำานวน	๓	มติ	ได้แก่
	 	 	 มติ	๗.๔	การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
	 	 	 มติ	๔.๕	การจัดการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา	อาหาร	และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง	
	 	 	 สื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
	 	 	 มต	ิ๖.๔	แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการปัญหาโฆษณาท่ีผดิกฎหมายของ	ยา	อาหาร	และผลติภณัฑส์ขุภาพ		
	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑
	 ๓)	 มติ	๖.๑	นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน
 มติสมัชชาสุขภาพด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ	๓	มติ/กลุ่มมติ	ได้แก่
	 ๑)		 มติ	๒.๙	การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	
		 ๒)	 กลุ่มมติ	เกษตร	อาหาร	และโภชนาการ	ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ	จำานวน	๓	มติ	ได้แก่
		 	 	 มติ	๑.๕	เกษตรและอาหารในยุควิกฤต	
	 	 	 มติ	๕.๕	ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
	 	 	 มติ	 ๕.๘	 การพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร	ที่เป็นอาหาร
	 ๓)	 กลุ่มมติเด็กกับสื่อ	ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ	จำานวน	๒	มติ	ได้แก่
	 มติ	 ๑.๙	ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
	 มติ	๕.๙	การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก	๒๔	ชั่วโมง	:	กรณีเด็กไทยกับไอที

วางแนวทางการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพฯ ท่ีขับเคล่ือนแบบเร่งด่วน มีการดำาเนินการโดย 
	 ๑)	จดัประชมุหารอืกบัหนว่ยงาน	องคก์รท่ีเป็นผูขั้บเคลือ่น	หรอืเกีย่วข้องกบัมต	ิวางแนวทางการขบัเคลือ่น
มต	ิและระบุเป้าหมายรปูธรรมท้ังระยะสัน้	ระยะกลาง	ท่ีจะขับเคลือ่นให้เห็นผล	(quick	win)	และกำาหนดแผนการ
ขับเคลื่อนมติ	
	 ๒)	มกีารตัง้คณะทำางานเพือ่ขับเคลือ่นมตฯิ	รวม	๓	คณะ	ไดแ้ก	่คณะทำางานขับเคลือ่นมตกิลุม่มตเิดก็กบัสือ่		
คณะทำางานขับเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตกิลุม่มตเิกษตรและอาหารปลอดภยั	คณะทำางานขับเคลือ่นมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
	 ๓)	มีการติดตามการดำาเนินงานของทุกมติ/กลุ่มมติ	ผ่านการประชุมอนุกรรมการทั้ง	๒	คณะ	และนำาเสนอ
ต่อที่ประชุม	คมส.	เป็นการกระตุ้นการดำาเนินงานของกลไก	ภาคี	เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้เกิด
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเป็นลำาดับ	ตามแนวทางและแผนงานที่วางไว้	ดังนี้
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 กลุ่มมติเด็กกับส่ือ (๑)	ทำาให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	(กดยช.)	ต้ังอนุกรรมการ	
ปกป้องและคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ข้ึนเป็นกลไกดำาเนินงานหลักในเรื่องนี้	 (๒)	 เกิดความร่วมมือกับ	
ผู้ประกอบการมือถือ	๓	ค่าย	ได้แก่	AIS	DTAC	และ	True	ในการดำาเนินการเพื่อการคุ้มครองเด็กเยาวชนจาก
การใช้สื่อออนไลน์	 โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 และ	 (๓)	 มีการร่างกฎหมายการคุ้มครองเด็กในการใช้
สื่อออนไลน์
 กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย (๑)	มีการยกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกัน	
และกำาจัดศัตรูพืช	 ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและการจัดรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง		
(๒)	 เกิดความร่วมมือ	๓	ฝ่าย	ได้แก่	สำานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย	กระทรวงสาธารณสุข	สช.	
และ	 สสส.	 ดำาเนินโครงการจัดทำาต้นแบบระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชท่ีพึงประสงค์ของ
ประเทศไทย	 ซ่ึงจะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมของ
ประเทศ	(๓)	มีชุดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรและการจัดการอาหารปลอดภัย	เพื่อใช้ขยายผลต่อไป
 มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 เกิดโครงการนำาร่องการพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน	
ระดับจังหวัด	 ใน	 ๓	 จังหวัด	 ได้แก่	 ลำาปาง	 ร้อยเอ็ด	 และปทุมธานี	 โดยเป็นความร่วมมือ	 ๓	 ฝ่าย	 ได้แก่		
ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด	 คณะทำางานสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 และกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 โดยมี	 ศูนย์วิชาการความ
ปลอดภัยทางถนน	(ศวปถ.)	สนับสนุนงานวิชาการ	สช.สนับสนุนด้านการประสานนโยบาย	และ	สสส.	สนับสนุน
งบประมาณ
 กลุม่มต ิปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่สุขภาพ	ซ่ึงมีกรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	เป็นหนว่ยงานหลกั	
ในการดำาเนินการ	 มีผลสำาเร็จท่ีเป็นรูปธรรมหลายประการ	 ได้แก่	 (๑)	 ร่าง	 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ		
พ.ศ.	 ....	 ผ่านมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือ	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 (๒)	 การปรับปรุง	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ....	 และพัฒนาอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง	 (๓)	 ผลักดันการดำาเนินงานของ	
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม	 (๔)	 เฝ้าระวังการกระทำาผิดกฎหมาย	
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของอุตสาหกรรมสุราอย่างต่อเน่ือง	(๕)	มีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๓
 กลุ่มมติ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง	มีคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ดำาเนินงาน	ทำาให้เกิด	(๑)	มีการตรวจสอบและดำาเนินคดีผู้ทำาผิดการโฆษณาอาหาร	ยา	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
โดยความร่วมมือระหว่าง	 อย.และสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	(๒)	ระบบเฝ้าระวัง	แจ้งเหตุการทำาผิดการโฆษณาอาหาร	ยา	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารผู้บริโภค	(๓)	ระบบแจ้งเหตุและการเฝ้าระวังการใช้สารสเต
อรอยด์	(๔)	ระบบควบคุม	ติดตามการนำาเข้าและการกระจายสารสเตอรอยด์ในประเทศไทย	ได้ปรับปรุงระบบ	
FDA	Reporter	ซึ่งสามารถให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	ใช้ตรวจสอบเส้นทางสเตียรอยด์ในจังหวัด
ได้	 (๕)	 ออกประกาศ	 อย.	 เรื่องกำาหนดให้ยาเดกซาเมทาโซนและยาเพรดนิโซโลนและเกลือของยา	 เป็นยาท่ี
ต้องรายงานต่อ	อย.	(ระบบรายงานครอบคลุมวัตถุดิบ	ถึง	ยาสำาเร็จรูป)	และการจัดทำา	(ร่าง)	ประกาศกระทรวง
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พาณชิย์	เรือ่ง	การสง่ออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร	ซ่ึงยาเดกซาเมทาโซน	และยาเพรดนโิซโลน	
และเกลือของยาดังกล่าว	พ.ศ.	....	(๖)	มีการรณรงค์สร้างความร่วมมือระดับปฏิบัติการ	ได้แก่	โครงการชั่งใจ
ก่อนใช้ยา...สเตอรอยด์	 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยา	
สเตอรอยด์”	 โครงการ	 อย.น้อย	 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานของ	 อย.		
(๗)	ดำาเนินการนำาร่องด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน	๑	ตำาบลในทุกจังหวัด	ตามแผนบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค	
 มตนิโยบายการตรวจสขุภาพท่ีจำาเป็นและเหมาะสมสำาหรบัประชาชน	มรีปูธรรมสำาคญั	ไดแ้ก	่(๑)	มแีนวทาง
การตรวจสขุภาพท่ีจำาเป็นและเหมาะสมสำาหรบั	๓	กลุม่วยั	ไดแ้ก	่วยัเดก็	วยัทำางาน	และผูส้งูอายุ	ซ่ึงมกีารทดลอง
ใชใ้นโรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย์ทุกแห่งแลว้	และจะขยายผลใช้ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณะสขุ
ต่อไป	(๒)	ระบบประกันสุขภาพหลักทั้ง	๓	ระบบ	นำาแนวทางการตรวจสุขภาพฯ	ไปพิจารณาร่วมกันเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การจัดบริการของระบบ

การพัฒนารูปแบบการนำาเสนองานขับเคล่ือนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๘ และคร้ังท่ี ๙ 

 การจัดงานขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๘	 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชา	
สุขภาพให้ภาคี	เครือข่ายเห็นความสำาคัญจึงปรับรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	โดยให้ความ	
สำาคัญกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	(ขาเคลื่อน)	เท่ากับการพิจารณาระเบียบวาระ	(ขาขึ้น)	ดังนี้
	 (๑)	 จัดกิจกรรมขาเคลื่อนในห้องประชุมใหญ่	 โดยแบ่งเวลาการจัดกิจกรรมขาข้ึนและขาเคลื่อนออกเป็น
คนละวัน	เพ่ือไม่ให้ซ้อนเหล่ือมเวลากัน	ทำาให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพ	ได้เข้ามีส่วนร่วมกับงานขาเคล่ือนมากย่ิงข้ึน
	 (๒)	ให้บทบาทกับภาคีหน่วยงาน	องค์กรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	มากยิ่งขึ้น	เช่น	การให้เป็น
ผู้รายงานการติดตามความก้าวหน้าการขับเคล่ือนมติ	การจัดเสวนาแลกเปล่ียนการขับเคล่ือนมติในห้องประชุมใหญ่	
	 การเตรยีมการจดังานขาเคลือ่นในงานสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙	เนน้การมีสว่นรว่มจาก
ภาคีทุกภาคส่วน	จึงมีการเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ	ในหลายช่องทาง	ได้แก่	(๑)	การจัดทำา	
เอกสารความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพ	 ท่ีต้องรายงาน	 และมติสมัชชาสุขภาพท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	ส่งให้กับภาคีเครือข่ายที่เชิญเข้าร่วมประชุม	(๒)	มีการชี้แจงภาคีพื้นที่
จาก	๗๗	จังหวัด	เพื่อให้มีการเตรียมตัวแทนเข้าร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

๔.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 เพ่ือเป็นการปรกึษาหารอืและรว่มแลกเปลีย่นความกา้วหนา้การดำาเนนิงานขับเคลือ่นตามมตสิมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติของหน่วยงาน/องค์กร	และภาคีเครือข่ายต่างๆ	รวมถึงกำาหนดแนวทางการขับเคลื่อนและการประสาน
ความร่วมมือตามยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตไิปสูก่ารปฏบิตั	ิจงึไดม้กีารจดัประชมุแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในหลายลักษณะ	ได้แก่
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 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีผ่านมาในงานสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	เมื่อ	๒๑	-	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	รวม	๘	มติ/กลุ่มมติ	คือ

	 (๑)	มติการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก	
	 (๒)	กลุ่มมติเด็กกับสื่อ	ได้แก่	มติผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว	และมติการจัดการสภาพ
แวดล้อมรอบตัวเด็ก
	 (๓)	มติความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำาเป็น	
	 (๔)	มติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ	
	 (๕)	มติวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ	
	 (๖)	กลุม่มต	ิเกษตร	อาหารปลอดภยั	ไดแ้ก	่มตเิกษตรและอาหารในยุควกิฤต	มตคิวามปลอดภยัทางอาหาร	:		
การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 และ	 มติการพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือ	
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร	

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาตม ๒๕๕๘

ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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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)	มตินโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน	
	 (๖)	มติเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย	
	 (๗)	มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	
	 (๘)	มติการกำากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 (๙)	มติการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ	“สุขภาพหนึ่งเดียว”	ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม	
	 (๑๐)	มติการปฏิรูประบบสุขภาพ	ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย	
	 (๑๑)	มติการพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ	
	 (๑๒)	มติการกำาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีในประชาชน

การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 การติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ใช้วิธีการ	
จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน	 องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและนำาเสนอความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน	
องค์กร	 นอกจากจะทำาให้ทราบความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแล้วยังทำาให้เกิดการหารือแนวทางการ

การรายงานความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพฯ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อ ๒๑ ธันวาตม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 90



ทำางาน	การหนนุเสรมิซ่ึงกนัและกนั	และท่ีสำาคญั	เป็นการกระตุน้ทุกภาคสว่นท่ีเกีย่วข้องในการรว่มกนัขับเคลือ่น
มติอย่างต่อเนื่อง	
 การติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพผ่านการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติที่เก่ียวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข	 ระหว่างปี	 ๒๕๕๙	 มีมติสมัชชาสุขภาพท่ีมีการนำาเสนอในการ
ประชุมทั้งสิ้น	๑๘	มติ	ได้แก่	
	 กลุ่มมติปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	จำานวน	๔	มติ	ได้แก่	
	 (๑)	มติยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 (๒)	มติยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	
	 (๓)	มติมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ	
	 (๔)	มติการกำากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 กลุ่มมติ	การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง	จำานวน	๓	มติ	ได้แก่	
	 (๕)	มติการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย	
	 (๖)	มตกิารจดัการปัญหาโฆษณาท่ีผดิกฎหมายของยา	อาหาร	และผลติภณัฑส์ขุภาพ	ทางวทิยกุระจายเสยีง	
สื่อโทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต	
	 (๗)	 มติแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ	 ยา	 อาหาร	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑	
	 (๘)	มตินโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน	
	 (๙)	มติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์	
	 (๑๐)	มติเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย	
	 (๑๑)	มติระบบสุขภาพเขตเมือง	:	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม	
	 (๑๒)	มตินโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม	เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ	(NCDs)	
	 (๑๓)	มติวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ	

การประชุมเชิงปฏฺิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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	 (๑๔)	มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย	(สุขใจ...ไม่คิดสั้น)	
	 (๑๕)	มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	
	 (๑๖)	มติการพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ	
	 (๑๗)	มติการกำาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีในประชาชน	
	 (๑๘)	มติโรคติดต่ออุบัติใหม่	

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข 

 การประชุมเชิงปฏิบตักิารตดิตามและขับเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตท่ีิเก่ียวข้องกบัสขุภาพสงัคมและ
สุขภาวะเมื่อ	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	มีการติดตามมติสมัชชาสุขภาพ	รวม	๘	มติคือ
	 (๑)	มติสุขภาวะทางเพศ	:	ความรุนแรงทางเพศ	การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม	และ	เรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์	
	 (๒)	มติการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์	ไม่พร้อม	
	 (๓)	มตินโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ	
	 (๔)	มตินโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ	
	 (๕)	 มติการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำางานในภาคอุตสาหกรรม
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	จำานวน	๓	มติ	ได้แก่	
	 (๒)	มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต	
	 (๓)	มติความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	
	 (๔)	มติการพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร	
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	 กลุ่มมติเด็กกับสื่อ ประกอบด้วยมติสมัชชาสุขภาพ	จำานวน	๒	มติ	ได้แก่	
	 (๕)	มติผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว	
	 (๖)	มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก	๒๔	ชั่วโมง	:	กรณีเด็กไทยกับไอที	
	 (๗)	มติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ	
	 (๘)	มติการบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	จากปัจจัยเสี่ยง	
	 (๙)	มติมาตรการทำาให้	สังคมไทยไร้แร่ใยหิน	

	 (๑)	วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ทีมขับเคลื่อน
มติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	และ	สช.เข้าพบ
อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่เพือ่ปรกึษาเรือ่ง
ความรว่มมอืในการหนนุเสรมิบทบาทองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดบัพ้ืนท่ี	โดยสรปุให้มกีารจดัทำาข้อเสนอ
ประเดน็ในการปรบัระเบียบขององคก์รปกครองท้องถิน่
เสนอต่อกรมส่งเสริมฯ	 และมีความเห็นร่วมกำาหนด
พื้นท่ีนำาร่องจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขยาย
ผลต่อไป

ผู้บริหาร สช. และอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ

ด้านสุขภาพและสุขภาวะ

เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

๔.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติของภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การดำาเนนิการสนบัสนนุหนว่ยงาน	องคก์ร	และภาคเีครอืข่ายท่ีเกีย่วข้องในการขับเคลือ่นและตดิตามมตสิมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ทำาในหลายลักษณะ	ดังนี้	

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนุนเสริมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ของภาคีเครือข่าย
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	 (๒)	 สนับสนุนเวทีหมอกควันภาคเหนือ	 “ปรับ
ทิศ	 คิดต่อ	 เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน”วันท่ี	 ๒๙-๓๐	
มกราคม	 ๒๕๕๙	 ณ	 ห้องประชุมอุทัยจันทรผกา		
ส่วนจัดการต้นน้ำา	 สำานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี	 ๑๖	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาหมอกควัน
ของแต่ละเครือข่าย	ทั้งภาคประชาชน	ชุมชน	รัฐและ
เอกชน	 ก่อเกิดกลไกและเครือข่ายในการทำางานร่วม
กนัดา้นหมอกควันในภาคเหนอื	และนำาไปสูก่ารรณรงค	์
สื่อสาร	 สร้างทัศนคติในการจัดการปัญหาหมอกควัน	
ที่ถูกต้องร่วมกัน
	 (๓)	 ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลชาวเล	 หาดราไวย์	 จ.ภูเก็ต	 ร่วมกับสมาชิกสภาปฏิรูป	 นักวิชาการ	 เครือข่าย
ศิลปิน	เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	ร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรม	นำาสังคมสู่สุขภาวะ	เมื่อ	๖	และ	๒๗		
กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

บรรยากาศเวที “ปรับทิศ คิดต่อ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน”

เมื่อ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอุทัยจันทรผกาส่วนจัดการต้นน้ำา

สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวทีรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรมจัดทำามาตรฐานจักรยาน

	 (๔)	เวทีรับฟังความเห็นต่อ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย	พ.ศ.
๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๕๙
	 (๕)	ประชุมเสวนาทางวิชาการกรณีปัญหาชาวเลหาดราไวย์	จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	แผนพัฒนา	
ท่ีย่ังยืนบนฐานการพ่ึงตนเองด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	กรณีภาคใต้	เม่ือ	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๙	
	 (๖)	 จัดประชุม	 “เหลียวหลัง...แลหน้าการดำาเนินงานพื้นท่ีจัดการตนเอง”	 เมื่อ	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙		
เพ่ือแลกเปลี่ยนบทเรียนและ	 ปัจจัยเงื่อนไขการดำาเนินงานพ้ืนท่ีจัดการตนเอง	 กำาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นพ้ืนท่ีจัดการตนเอง/การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 นโยบายสนับสนุนพื้นท่ีจัดการตนเอง	
เพื่อสังคมสุขภาวะ
	 (๗)	การประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	Group)	 เพื่อ
นำาเสนอการจัดทำามาตรฐานจักรยานและช้ินส่วน		
เมื่อ	 ๑๗	 -	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 นำาเสนอการ
ปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน	 ต่อภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง	และเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในการ	
ดำาเนินงานของคณะกรรมการวิชาการรายสาขา		
คณะท่ี	๔๓	จักรยานและช้ินส่วน	(แต่งต้ังโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม)	เพ่ือนำาข้อมูลไปสู่การจัดทำาประชาพิจารณ์	
ต่อไป
	 (๘)	จัดประชุมวิชาการเรื่อง	“การส่งเสริมพื้นที่จัดการตนเอง”	เมื่อ	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	เพื่อวางแนวทาง
ในการขับเคลือ่นพืน้ท่ีจดัการตนเองภายใตส้ถานการณปั์จจบัุน	ร่วมกบัสภาพัฒนาการเมือง	และ	สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	

สนับสนุนการโครงการขับเคลื่อนมติ
	 (๑)	 สนับสนุนโครงการศึกษาเพื่อจัดทำาร่างกฎหมายสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ	
เกษตรกร	 ผู้บริโภค	 และการทำาการเกษตรที่ดี	 เพื่อวิเคราะห์ข้อจำากัดและปัญหาของ	 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	
	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมจัดการสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและจัดทำาร่างกฎหมายสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ประชาชนมีส่วนร่วม	 และตอบสนองเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองเกษตรกร		
ผู้บริโภค	และเพื่อการทำาการเกษตรที่ดี
	 (๒)	 สนับสนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการ	 กลไกคุ้มครองเด็ก	
เยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง	 ในระดับจังหวัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน	
และติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ศึกษาการนำายุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็ก	เยาวชน	
และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง	(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	ไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	 รวมถึงศึกษาต้นแบบกลไกบูรณาการคุ้มครองเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 จากปัจจัยเสี่ยงในระดับ
ท้องถิ่น
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	 (๓)	สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	“เด็กกับสื่อ	”วัตถุประสงค์เพื่อให้
เกดิการคุม้ครองเดก็ในการใช้สือ่ออนไลน	์โดยการพฒันากฎหมาย	ระบบเฝา้ระวงั	การสำารวจประเมินสถานการณ์
องค์ความรู้	 และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ	 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องและต่อท่ี
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 (๔)	สนับสนุนโครงการนำาร่องการเชื่อมโยงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผล	
กระทบต่อสุขภาพสู่การปฏิบัติการระดับพื้นที่	มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือ	
แกป้ญัหาไฟป่าหมอกควนัท่ีมีความหลากหลาย	และมกีารทำางานอย่างตอ่เนือ่งในระดบัจงัหวดัและระดบัอำาเภอ	
ให้สามารถเป็นตัวอย่างในการเช่ือมโยงการขับเคลื่อนมติมติสมัชชาสุขภาพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระดับอำาเภอ	 รวมถึงศึกษาและสรุปบทเรียน	
การบรหิารจดัการไฟป่าเชิงพืน้ท่ี	ท่ีนำาไปสูก่ารสรา้งการเรยีนรูข้ยายผลบทเรยีน	และจัดทำาข้อเสนอในทางนโยบาย
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (๕)	 สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหินในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติมาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน	 เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหิน	 ในลักษณะ	 workplace	
-based	โดยมีเครือข่ายการบริการ/วิชาการ/วิจัยร่วมกัน	ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
	 (๖)	สนบัสนนุโครงการจดัทำาแผนปฏบัิตกิารตามแผนยทุธศาสตร	์“ทศวรรษกำาจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและ
มะเร็งท่อน้ำาดี	”เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพฯ	โดยเมื่อ	๒๑	มิถุนายน๒๕๕๙	คณะรัฐมนตรี	
มมีตเิห็นชอบยุทธศาสตรท์ศวรรษกำาจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน้ำาด	ีปี	๒๕๕๙	-	๒๕๖๘	แลว้	และให้มี	
การจัดทำาแผนปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 (๗)	 สนับสนุนโครงการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ	
ในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้เพ่ือทบทวน	ปรบัปรงุ	และพัฒนามตสิมชัชาสขุภาพฯ	ให้สอดคลอ้ง	
กับสถานการณ์จริงของพื้นท่ี	 และพัฒนาประเด็นสู่การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ	 ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ครั้งที่	๑๐	และร่วมกันกำาหนดทิศทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

๔.๔ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 สนับสนุนการจัดทำา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	เพื่อทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ	๒	มติ	ได้แก่	(๑)	มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน	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”	 เป็นการถอดบทเรียนการดำาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 ๔	 พ.ศ.๒๕๕๔	
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง	ซึ่งเป็นการรวบรวมบทเรียนการจัดการภัย
พิบัติใหญ่ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	จากเหตุการณ์สึนามิจน
กระทั่งปัจจุบัน
	 (๒)	 เรื่อง	 “เรื่องเล่าบนขบวนรถไฟสายสุขภาพ”	
เป็นการประมวลและนำาเสนอความกา้วหนา้การนำามติ
ไปขับเคลื่อนในลักษณะเรื่องเล่า	ที่ทำาให้เห็นภาพรวม
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ตั้งแต่ครั้ง
ที่	๑	ถึงครั้งที่	๗	รวม	๖๔	มติ	ซึ่งมีการขับเคลื่อนใน
หลายระดับ	ทั้งในระดับชาติ	ระดับหน่วยงาน	องค์กร	
และระดับพื้นที่	โดยแต่ละมติมีความก้าวหน้าแตกต่าง
กันไป	 ท้ังท่ีมีความราบรื่น	 มีอุปสรรคหรือมีข้อจำากัด	
เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ	โดยภาพรวม
	 (๓)	สนับสนุนโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ	กรณีศึกษา	๔	จังหวัด	
(สงขลา	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 และชัยนาท)	 เพ่ือถอดบทเรียนผลการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพของ	
คนพิการ	โดยการมีส่วนร่วมของนักสานพลัง	
	 (๔)	สนับสนุนโครงการถอดบทเรียนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	พื้นที่นำาร่องจังหวัดสุรินทร์	ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกองทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในจังหวัด
สุรินทร์
	 (๕)	 ถอดบทเรียนพื้นท่ีต้นแบบด้านเกษตร
ปลอดภัยและอาหารปลอดภัย	 เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนมติด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย	 เพ่ือใช้
ในการขยายผลให้มีพื้นท่ีเกษตรและอาหารปลอดภัย
ให้มากขึ้น
	 (๖)	 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 “เด็กกับสื่อ”	 เพื่อให้เห็น	
ภาพรวมการขบัเคลือ่นงานดา้นเดก็กบัสือ่ท่ีสอดคลอ้ง
กับมติสมัชชาสุขภาพฯ

กิจกรรมถอดบทเรียนอาหารในโรงเรียน
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 (๗) การสังเคราะห์งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์	 ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ	 เพื่อศึกษา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์	เพื่อใช้วางแผนการขับเคลื่อนมติ	และการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาด้านสุขภาวะพระสงฆ์เพื่อเสนอต่อสถาบันการศึกษาของสงฆ์

๔.๖ การสื่อสารสาธารณะสำาหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 สนบัสนนุการสือ่สารผา่นสือ่วิทยุ โดยสนบัสนนุโครงการผลติรายการสือ่วทิยุกระจายเสยีงเพือ่เผยแพรผ่า่น
สื่อชุมชนท้องถิ่น	แก่สมาคมผู้ประกอบอาชีพวิทยุท้องถิ่น	(วทท.)	เพื่อถ่ายทอดงานการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระหว่างวันที่	๒๑-๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

 สื่อเผยแพร่สำาหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 (๑)	การจดัทำารายงานความกา้วหนา้การดำาเนนิงานตามมตสิมัชชาสขุภาพ	
และรปูธรรมความสำาเรจ็จำานวน	๑	เรือ่งไดแ้ก	่หนงัสอื	“เรือ่งเลา่...บนขบวนรถไฟ
สายสุขภาพ”	 นำาเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ		
ท่ีผา่นมาท้ัง	๗	ครัง้	เผยแพรสู่ส่าธารณะ	และในการประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิ	
ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘
	 (๒)	การจัดทำาวีดีทัศน์สำาหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘		
เพ่ือนำาเสนอภาพรวมความสำาคัญของการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาต	ิความกา้วหนา้การดำาเนนิงาน	และรปูธรรมความสำาเรจ็เผยแพรใ่นการ	
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	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ/สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Health	 Public	 Policy	 :	 PHPP)	 โดยสมัชชาสุขภาพ
เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่สำาคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม	เพื่อให้เกิดเวทีกลางในการ	
แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างสมานฉันท์	เปิดช่องทางรบัฟงัความเห็นจากทุกภาคสว่น	ใช้ขอ้มลูวชิาการ	และรวบรวม
องค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานสำาคัญในการกำาหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำาเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะของ
คนในจังหวัด

แผนภาพ แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โดยการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ร่วมกำาหนด
ประเด็นนโยบาย

ร่วมประเมินผล
นโยบาย

ทบทวน วิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วมพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

ภาควิชาการภาครัฐ

ภาคสังคม

ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด หาฉันทามติ
ข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมปฏิบัติ

& ขับเคลื่อนมติสู่
รูปธรรม

กลไก
การจัดการ
แบบพหุภาคี

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• สื่อสารสังคมตลอดกระบวนการ
• จัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพ

รับฟังความคิดเห็น
หลากหลาย

- สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
- ธรรมนูญสุขภาพ
- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
- สิ่งดีๆ ในพื้นที่

เลขานุการกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนา PHPP พื้นที่ + แนวทาง(Guideline) PHPP พื้นที่
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๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. นนทบุรี
๓. ปทุมธาน�
๔. นครปฐม 
๕. สมุทรปราการ 
๖. สมุทรสาคร 
๗. สมุทรสงคราม
๘. พระนครศรีอยุธยา
๙. อ�างทอง
๑๐. สิงห�บุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ�

ชุมพร

ระนอง
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กระบี่

ตรัง สตูล

ภูเก็ต

สุราษฎร�ธาน�

สงขลา พัทลุง

ยะลา 
นราธิวาส

ป�ตตาน�

พังงา 

๑

๗ 

๔ ๒ 
๓

๘ 
๙ 

๑๐

๖ ๕ 

กาญจนบุรี

ชัยนาท

พิษณุโลก

พิจิตร
นครสวรรค�

อุทัยธาน�

สุพรรณบุรี

กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ�

สุโขทัยตาก 

อุตรดิตถ�

แพร�

ลำปาง 
ลำพูน

เชียงใหม�

แม�ฮ�องสอน

เชียงราย

พะเยา 

น�าน

เลย 

ชัยภูมิ

ขอนแก�น

หนองบัวลำภู

หนองคาย 
บึงกาฬ

นครพนม
สกลนคร

อุดรธาน�

กาฬสินธุ� มุกดาหาร

มหาสารคาม ยโสธร
อำนาจเจริญ

ร�อยเอ็ด
อุบลราชธาน�

ศรีษะเกษสุรินทร�
บุรีรัมย�

ปราจีนบุรี สระแก�ว

นครราชสีมา
ลพบุรี

สระบุรี
นครนายก  

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

ระยอง 

ตราด 

จันทรบุรี

กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
	 กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 มีข้ันตอนสำาคัญๆ	 ดังนี้	 (๑)	 ทบทวนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
(๒)	 ร่วมกำาหนดประเด็นนโยบาย	 (๓)	 ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 (๔)	 ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย	 (๕)	 ร่วมปฏิบัติและขับเคลื่อนมติสู่รูปธรรมการปฏิบัติ	 และ		
(๖)	ร่วมประเมินผลนโยบาย	โดยมีกลไกการจัดการแบบพหุภาคีเป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน	ดังแผนภาพ

แผนท่ีแสดงการสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด
	 สช.สนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด	(Provincial	Health	Assembly	:	PHA)	ตั้งแต่
ปีงบประมาณ	๒๕๕๖	-	๒๕๕๙	โดยมีการเตรียมความ
พรอ้มพัฒนากลไกกระบวนการสมัชชาสขุภาพจงัหวดั	
ครอบคลุมทั้ง	๗๗	จังหวัด	และมีจังหวัดที่ดำาเนินการ
ไปถึงการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหา	
ฉันทมตติอ่ข้อเสนอเชิงนโยบายแลว้	จำานวน	๕๐	จงัหวดั	
(รายละเอียดตามภาพ)	 ได้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัด		
จำานวน	๒๕๓	มติ	
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๖๐.๖๕%

๓๕.๓๕%

กลุ�มการแพทย�และสาธารณสุข กลุ�มสังคมและสิ�งแวดล�อม

แผนภูมิแสดงสัดส่วนกลุ่มมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียดการดำาเนินงาน 

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
	 ในปงีบประมาณ	๒๕๕๙	มีจังหวัดที่ดำาเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดถึงขั้นตอนการประชมุ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว	จำานวน	๒๕	จังหวัด	ได้มติสมัชชาสุขภาพ	
จำานวน	๙๓	มติ	ประกอบด้วย	กลุ่มมติด้านการแพทย์และสาธารณสุข	จำานวน	๓๓	มติ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	
๓๕	และกลุ่มมติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	จำานวน	๖๐	มติ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	๖๕
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 ลำาดับที่ จังหวัด ประเด็นนโยบาย
	 ๑	 ลำาปาง	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	การพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	 	 	 (๒)	การจัดการดูแลแบบบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนพิการ
	 	 	 	 จังหวัดลำาปาง
	 	 	 (๓)	การกำาหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาหมอกควันพ้ืนท่ีปฏบัิตกิารจงัหวดัลำาปาง
	 ๒	 ประจวบคีรีขันธ์	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	การจดัระบบและโครงสรา้งเพือ่สง่เสรมิการเดนิและการใช้จกัรยานในชีวติ
	 	 	 	 ประจำาวัน”
	 	 	 (๒)	การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 	 	 (๓)	การจัดการขยะมูลฝอย
	 	 	 (๔)	ความปลอดภัยทางอาหาร:	การแก้ไขปัญหาจากฟอร์มาลิน
	 	 	 (๕)	การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์
	 ๓	 นครสวรรค์	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและวัยรุ่น
	 	 	 	 จังหวัดนครสวรรค์
	 	 	 (๒)	การเตรยีมความพรอ้มกอ่นวยัสงูอายุและการขับเคลือ่นเครอืข่ายผูส้งูอายุ
	 	 	 	 แบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์
	 	 	 (๓)	การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาน
	 	 	 	 จังหวัดนครสวรรค์
	 	 	 (๔)	การคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์
	 ๔	 ชัยภูมิ	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒	ธันวาคม	๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
	 	 	 (๒)	คนชัยภูมิกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
	 	 	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๗	กันยายน	๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	คนชัยภูมิกับการจัดการตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
	 	 	 (๒)	ครอบครัวอบอุ่น	กรณี	เด็กติดมือถือสมาร์ทโฟน	แท๊ปเล็ต	และเด็กติดเกม	
	 	 	 (๓)	คนชัยภูมิกับการป้องกันโรคเรื้อรัง	
	 	 	 (๔)	คนชัยภูมิในการจัดการน้ำาดื่มเพื่อคุณภาพชีวิต

สมัชชาสุขภาพจังหวัด ๒๕๕๙
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 ลำาดับที่ จังหวัด ประเด็นนโยบาย
	 ๕	 สระแก้ว	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	การพัฒนาคนสระแก้วให้เป็นคนดีด้วยกระบวนการรักษาศีลห้า	
	 	 	 (๒)	การจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
	 	 	 	 จังหวัดสระแก้ว		
	 	 	 (๓)	การสรา้งชุมชนท้องถิน่จดัการตนเองดา้นสิง่แวดลอ้ม	เพ่ือเสรมิสรา้งความ
	 	 	 	 มั่นคงทางอาหาร
	 	 	 (๔)	การพัฒนาเครือข่ายการแก้ไขการขาดสารไอโอดีนจังหวัดสระแก้ว
	 ๖	 เชียงใหม่	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	จุดเปลี่ยนปฐมวัยด้วยการจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม
	 	 	 (๒)	การพัฒนาเครอืขา่ยสขุภาพเพือ่ขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะดา้นสขุภาพ
	 	 	 	 อย่างมีส่วนร่วม
	 	 	 (๓)	การพัฒนากลไกการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองแบบองค์รวม
	 	 	 (๔)	สวสัดกิารชุมชนถว้นหนา้ลดความเลือ่มล้ำาสรา้งความเป็นธรรมนำาสขุภาวะ
	 	 	 	 ชุมชนฯ
	 	 	 (๕)	การพัฒนาสุขภาวะชุมชน	โดยธรรมนูญสุขภาพ
	 	 	 (๖)	ยุทธศาสตร์คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
	 	 	 (๗)	การพัฒนากลไกการดำาเนินการของสมัชชาสุขภาพเชียงใหม่	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)
	 ๗	 ชัยนาท	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
	 	 	 (๑)	การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
	 	 	 (๒)	ฟื้นฟูสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
	 	 	 (๓)	จักรยานเพื่อชีวิตและสุขภาพ
	 	 	 (๔)	ฟื้นฟูสุขภาพเด็กและเยาวชน
	 ๘	 ลำาพูน	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	ความมั่นคงทางอาหาร	บนฐานภูมินิเวศน์วัฒนธรรมลำาพูน
	 	 	 (๒)	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมิติวัฒนธรรม	
	 	 	 (๓)	การจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ
	 	 	 (๔)	การสร้างสังคมสุขภาวะ	:	สังคมไม่ก้มหน้า	ไม่ทอดท้ิงกันด้วยจิตอาสาเพ่ือสังคม
	 	 	 (๕)	สวัสดิการชุมชนจังหวัดลำาพูน
	 	 	 (๖)	ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำาพูนครั้งที่	๑	ความมั่นคงด้านอาหาร
	 	 	 	 เพื่อสุขภาวะของประชาชน	(คนลำาพูน)
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 ลำาดับที่ จังหวัด ประเด็นนโยบาย
	 ๙	 ร้อยเอ็ด	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การจัดการขยะ
	 	 	 (๒)	การแก้ไขปัญหาสารเคมีที่ใช้ในแปลงเกษตร	(พืช)	ในจังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 	 (๓)	อาหารปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน
	 	 	 (๔)	การจัดการสุขภาพชุมชน
	 ๑๐	 กาญจนบุรี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	อัตลักษณ์คนเมืองกาญจน์
	 	 	 (๒)	อยู่เมืองกาญจน์	อาหารปลอดภัย
	 	 	 (๓)	การท่องเที่ยว	(เส้นทางการท่องเที่ยวและการจราจร)
	 ๑๑	 พังงา	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การลดใช้โฟมและพลาสติก
	 	 	 (๒)	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	 	 	 (๓)	การลดการใช้สารเคมีในภาคเกตรกรรม
	 	 	 (๔)	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวาน	มัน	เค็ม
	 ๑๒	 ลพบุรี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	ผู้สูงอายุ	:	การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี
	 	 	 (๒)	คุ้มครองผู้บริโภค	:	การจัดการปัญหาโฆษณา	อาหาร	ยา	เครื่องสำาอาง	
	 	 	 	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
	 	 	 (๓)	พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน	:	“ศีล	5	นำาพาสุขภาพดี	ลพบุรี
	 	 	 	 เมืองสะอาด”
	 	 	 (๔)	ยาเสพติด	:	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี
	 ๑๓	 นครปฐม	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙	
	 	 	 (๑)	ผังเมืองและภัยพิบัติ	
	 	 	 (๒)	สุขภาวะคลองเจดีย์บูชา	:	การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
	 	 	 	 ชาวคลอง	
	 	 	 (๓)	คลื่นสัญญาณโทรคมนาคม	:	มาตรการในการจัดการและควบคุม
	 ๑๔	 สระบุรี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	คุณภาพชีวิตผู้พิการ
	 	 	 (๒)	คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	 	 	 (๓)	การป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร
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 ลำาดับที่ จังหวัด ประเด็นนโยบาย
	 ๑๕	 ภูเก็ต	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การดูแลผู้สูงอายุ
	 	 	 (๒)	การจัดการอุบัติเหตุ
	 	 	 (๓)	ลด	ละ	เลิก	การใช้โฟม
	 	 	 (๔)	โภชนาการในเด็ก	(เด็กอ้วน)
	 ๑๖	 ยะลา	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน	ด้านการมีเพศสัมพันธ์ต้องห้าม	
	 	 	 (๒)	การจัดการขยะให้เป็นศูนย์	Yala	Zero	Waste	
	 	 	 (๓)	เกษตรอินทรีย์
	 ๑๗	 สุพรรณบุรี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การผลิตอาหารปลอดภัยทั้งระบบห่วงโซ่อาหาร
	 	 	 (๒)	การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
	 	 	 (๓)	ส่งเสริมสุขภาพคนสุพรรณด้วยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน
	 	 	 (๔)	การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล/ชีวภาพ	
	 	 	 (๕)	การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
	 ๑๘	 สตูล	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	คนสตูล	ร่วมต้านไข้เลือดออก	
	 	 	 (๒)	คนสตูล	ใช้รถ	ใช้ถนน	อย่างปลอดภัย	
	 	 	 (๓)	คนสตูล	ลด	ละ	เลิกใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร	
	 	 	 (๔)	คนสตูล	มีส่วนร่วมลดฟันผุในเด็ก	
	 	 	 (๕)	ชีวิตดี๊ดี	คนสตูลปลอดบุหรี่
	 ๑๙	 ขอนแก่น	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การพฒันากลไกการตดิตามและคุม้ครองชุมชนจากผลกระทบดา้นสขุภาพ	
	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม
	 	 	 (๒)	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน/ไร้บ้าน
	 	 	 (๓)	การพัฒนาการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำาดี	
	 	 	 	 อย่างทันท่วงที
	 ๒๐	 ระนอง	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
	 	 	 ๑)	 การจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ
	 	 	 ๒)	 การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺและบุหรี่
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 ลำาดับที่ จังหวัด ประเด็นนโยบาย
	 ๒๑	 อุบลราชธานี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการจราจร
	 	 	 ติดตามมติเดิม
	 	 	 (๑)	ติดตามมติการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	 	 	 (๒)	ติดตามมติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนร่วมคิด	ร่วมจัดการศึกษา
	 ๒๒	 นครราชสีมา	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา	:	คนโคราชห่วงใยใส่ใจ	
	 	 	 	 สุขภาพพระสงฆ์
	 	 	 (๒)	การจัดการวิกฤติลุ่มน้ำาสำาคัญของจังหวัดนครราชสีมา
	 	 	 (๓)	ด่านชุมชนคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา
	 	 	 (๔)	ตำาบลสุขภาวะแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา
	 	 	 (๕)	สวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของคนโคราช
	 ๒๓	 นนทบุรี	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	ลด	ละ	เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
	 	 	 (๒)	การบริโภคอาหารถกูสว่นจากแหลง่อาหารคณุภาพ	ดว้ยสตูรอาหาร	๒:๑:๑
	 	 	 	 และ	สูตรอาหาร	๖:๖:๑
	 ๒๔	 สุรินทร์	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	ความมั่นคงด้านอาหาร	
	 	 	 (๒)	พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
	 	 	 ติดตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ครั้งที่ ๑
	 	 	 (๑)	การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
	 	 	 (๒)	การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำาห้วยเสนง
	 	 	 ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
	 	 	 (๑)	พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี
	 	 	 (๒)	การจัดการอาหารในโรงเรียนเพื่อชุมชน
	 ๒๕	 สุโขทัย	 จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
	 	 	 (๑)	การจัดการขยะ
	 	 	 (๒)	ความปลอดภัยบนท้องถนน
	 	 	 (๓)	ลดเหล้าบุหรี่
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำาปาง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง อ.เมือง จ.ลำาปาง

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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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำาพูน เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำาพูน

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

สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

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

111 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



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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การนำมติไปปฏิบัติ

ร�อยละ

รวม

จำนวนมติ

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
	 ข้อมูลจากการจดัประชุมตดิตามผลการขับเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพจงัหวดั	ระหวา่งเดอืนสงิหาคม-กนัยายน	
๒๕๕๙	 พบว่า	 มีการนำามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม	 (วิเคราะห์จากมติสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด	๒๔๖	มติ)	จำานวน	๑๔๘	มติ	คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๑๖	(รายละเอียดตามแผนภูมิ)	และมีนโยบายสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ	ดังนี้	(ตารางที่	๑)	

แผนภูมิแสดง จำานวนมติและร้อยละของการนำามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปปฏิบัติ
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รูปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
	 จากการจัดเวทีติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 พบว่า	 รูปแบบการนำามติสู่การปฏิบัติ	
มีกลไกและช่องทางการขับเคลื่อนและติดตามมติ	ดังนี้
 กลไกการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ มี	๓	ลักษณะ	คือ
	 ๑)	ใช้กลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ทำาหน้าที่เอื้ออำานวยทั้งการจัดกระบวนการการขาขึ้น
และขาเคลื่อน	โดยมีคณะทำางานเฉพาะประเด็นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	
	 ๒)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามมติโดยเฉพาะ	 เช่น	 คณะกรรมการ/
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
	 ๓)	ใช้กลไกหนว่ยงานอ่ืน	เช่น	คณะกรรมการจงัหวดัของหนว่ยงานตา่งๆ	คณะทำางานเฉพาะประเดน็	ขบวน
สภาองค์กรชุมชน	กลไกสภาเด็กและเยาวชน
 ช่องทางการขับเคลื่อนและติดตามมติ พบว่า	ช่องทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด	อาจสรุปได้	
๒	รูปแบบ	ดังนี้
 ๑) การขับเคลื่อนมติผ่านกลไกที่เป็นทางการ	ส่วนใหญ่ใช้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน	 การส่งเอกสารมติอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด	เพื่อนำาไปสู่การเกิดรูปธรรมนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด	เช่น	ยุทธศาสตร์จังหวัด	หรือ
นโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น	เช่น	ข้อบัญญัติ/แผนท้องถิ่น
 ๒) การขับเคลือ่นมตผิา่นกลไกท่ีไมเ่ป็นทางการ	เช่น	วงประชุมปรกึษาหารอืในระดบัเครอืข่าย	การสือ่สาร
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	เพ่ือนำาไปสู่การรูปธรรมนโยบายสาธารณะ	ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในระดับเครือข่าย	
 นโยบายสาธารณะฯ ที่เกิดจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด พบว่า	เกิดนโยบายสาธารณะ	ทั้ง	๓	ระดับ	ประกอบ
ดว้ย	(๑)	กจิกรรมท่ีเครอืขา่ยนำามติไปปฏบัิต	ิ(๒)	นโยบายระดบัอำาเภอองคก์ารปกครองสว่นท้องถิน่	(๓)	นโยบาย
ระดบัจงัหวดั	โดยสว่นใหญ่เปน็นโยบายท่ีเครอืข่ายนำาไปปฏบัิต	ิซ่ึงเปน็เพราะข้อเสนอท่ีใกลต้วักบัผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสียและสามารถนำาไปปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการได้ทันที	รองลงมาเป็นนโยบายระดับจังหวัด	ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขบัเคลือ่นอย่างเป็นทางการผา่นหนว่ยงานราชการ	โดยเฉพาะการประชุมหัวหนา้สว่นราชการท่ีมผีูว้า่ราชการ
จังหวัดเป็นประธาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคเหนือ เมื่อ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 114



ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคกลาง เมื่อ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ คำาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด และข้อเสนอแนะ
	 ๑)	การพัฒนาประเด็น/ร่างมติ	ได้ใช้สถานการณ์/ข้อมูลในพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง	ท้ังขอบเขตของปัญหาและผู้มีส่วนได้เสีย		
โดยเฉพาะถา้สอดคลอ้งกบัทิศทางนโยบายของประเทศ	จงัหวดั	และนโยบายการทำางานของผูว้า่ราชการจงัหวดั	
	 ๒)	 กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีออกแบบให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเจ้าภาพ
และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระหว่างการพัฒนาข้อเสนอร่วมกัน	
	 ๓)	การพัฒนาประเด็น/ร่างมติ	มีเจ้าภาพในการขับเคลื่อน	การดำาเนินงาน	การบูรณาการทรัพยากร	และ
การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	
	 ๔)	การพฒันาประเดน็/รา่งมต	ิมกีารเชิญหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี	มารว่มออกแบบนโยบาย
ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางเป้าหมายร่วมกัน	 และต้องกำาหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายให้ชัดเจน		

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคใต้

เมื่อ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สิเกา จ.ตรัง

ไม่ฝากความหวังไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	
ข้อเสนอท่ีเครือข่ายต่างๆ	 มาพัฒนาร่วมกันเครือข่าย
สามารถร่วมขับเคลื่อนได้ตามบทบาทของตนเองด้วย	
	 ๕)	 นโยบายท่ีผ่านการรับรองเป็นมติสมัชชา
สุขภาพจังหวัด	 มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อ	
ขับเคลือ่นรว่มกบัหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	หรอืการทำา	ข้อ
ตกลงความร่วมมือ	(MOU)	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลักดันงานเข้าสู่ระบบ
	 ๖)	 การสื่อสารประเด็นนโยบายไปยังทุกระดับ	
ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสีย	 ประชาชน	 ตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินงานเรื่องนั้น	 ให้เห็น
สถานการณ์ร่วมกันตลอดกระบวนการ
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ปัญหา อุปสรรค
	 ๑)	หากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานหรือผู้บริหารองค์กรขับเคลื่อนต่างๆ	ที่รับมติข้อเสนอ
ไปดำาเนินงาน	อาจเป็นเหตุให้ไม่มีการนำามติไปขับเคลื่อนต่อ	
	 ๒)	 ทัศนคติ	 ความเข้าใจต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่เช่ือม่ันว่าสามารถทำาได้หรือมองเห็นแต่อุปสรรคปัญหา	 ทำาให้ไม่เกิดการร่วมมือ
ประนีประนอมหรือหาทางเลือกร่วมกัน	
	 ๓)	คณะทำางานขาดองค์ความรู้ในประเด็นนั้นๆ	ทำาให้มองไม่เห็นเป้าหมายของประเด็น	รวมถึงไม่สามารถ
ย่อยข้อมูลเพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ	ได้
	 ๔)	ขาดองค์กรหลักในการขับเคลื่อนข้อเสนอในมติสมัชชาสุขภาพ	หรือสนับสนุนนโยบายในประเด็นนั้นๆ	
ที่ชัดเจน	
	 ๕)	หน่วยงานที่ขับเคลื่อนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเด็นตั้งแต่ต้น

ข้อเสนอแนะ
	 ๑)	ผู้บริหารสูงสุด	แผนของหน่วยงาน	และนโยบายในแต่ละระดับเป็นช่องทางและเครื่องมือที่สำาคัญ
	 ๒)	ต้องให้หน่วยงาน	ภาคี	องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเด็น/มติตั้งแต่เริ่มแรก
	 ๓)	 ต้องมีกลไกล/ช่องทางการติดตาม	 เช่น	 ใช้บทบาทของสื่อในการติดตามผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด	
หรือข้อตกลงปฏิบัติราชการ
	 ๔)	 เพิ่มช่องทางในการผลักดันเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด	 ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด	 ๓	 ปี	 และ	
แผนปฏบัิตกิารประจำาปี	เพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุและการนำาไปปฏบัิตขิองหนว่ยงาน	ภาค	ีเครอืข่าย	กลุม่องคก์ร	
ที่เกี่ยวข้อง	
	 ๕)	ต้องทำาให้เกิดแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่	จึงจะเห็นเป็นรูปธรรม
	 ๖)	เพ่ือให้เกดิพลงัในการขับเคลือ่น	ตอ้งบูรณาการและขับเคลือ่นในรปูแบบสมชัชาสขุภาพจงัหวดั	ซ่ึงจะมี
ภาคีเครือข่ายและองค์กรเข้าร่วมเพิ่มขึ้น	ซึ่งจะก่อให้เกิดการรวมกลไก	รวมทุน	รวมปัญญา	และรวมเครือข่าย
ที่มีพลัง	ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ของเครือข่าย	ทำาให้	เกิดนโยบายต่อเนื่อง	และเกิดการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ
	 ๗)	ต้องมีผู้ที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและทำาหน้าที่ติดตามอย่างชัดเจน	 	
	 ๘)	พัฒนากลไกคณะทำางานอย่างต่อเนื่อง
	 ๙)	 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดจะต้องไม่เป็นเพียงงานกิจกรรม	 (Event)	 แต่ต้องคำานึงถึงประโยชน์และ
คุณภาพของเวที	รวมทั้งต้องคำานึงถึงคุณค่าของการทำางาน	มีจิตสำานึกที่จะทำาเพื่อคนในสังคม	
	 ๑๐)	 บูรณาการงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดและภาคีเครือข่าย	 ส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 โดยการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากส่วนกลาง
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การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด

และการนำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

117 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(Issue-based Health Assembly : IHA)

กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
	 มีข้ันตอนสำาคัญๆ	 คือ	 (๑)	 ร่วมกำาหนดประเด็นนโยบาย	 (๒)	 วิเคราะห์เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน		
(๓)	รว่มพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย	(๔)	รว่มประชุมสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็เพือ่หาฉันทมตติอ่ข้อเสนอเชิง	
นโยบาย	(๕)	ร่วมปฏิบัติและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม	(๖)	ร่วมประเมินผลนโยบาย	โดยมีกลไกการจัดการพหุภาคี	
เป็นกลไกหลัก	ดังแผนภาพ

ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม
โดยก�รใช้กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น (IHA)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ร่วมกำาหนด
ประเด็นนโยบาย

ร่วมประเมินผล
นโยบาย

วิเคราะห์เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายภาควิชาการภาครัฐ

ภาคสังคม

ร่วมประชุมสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อหาฉันทามติต่อ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ร่วมปฏิบัติ & ขับเคลื่อนมติ
เป็นรูปธรรม

กลไก
การจัดการ
แบบพหุภาคี

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• สื่อสารสังคมตลอดกระบวนการ
• จัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพ

รับฟังความคิดเห็น
หลากหลาย

- ข้อมูลวิชาการท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็
- ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
 แห่งชาต ิมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ

เลขานุการกิจ

แผนภาพ แสดงกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ประเภทของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
 ประเภทที่ ๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ครอบคลุมมากกว่าจังหวัด พื้นที่รูปแบบอื่นๆ หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ (ประเด็นร่วมระดับประเทศ) เช่น	สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการ
สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
 ประเภทท่ี ๒ สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ท่ีครอบคลมุมากกวา่จงัหวดั (ประเดน็รว่มระดบัภาค/กลุม่จงัหวดั)	
เช่น	สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยมะเร็งท่อน้ำาดีและพยาธิใบไม้ในตับภาคอีสาน	สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นว่าด้วยการจัดการลุ่มน้ำาขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน
 ประเภทท่ี ๓ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเล็กกว่าจังหวัด	 เช่น	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร	สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแก่น	

รายละเอียดการดำาเนินงาน

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มกีารสนบัสนนุสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็	รวม	๑๗	ประเดน็	โดยมคีวามกา้วหนา้	
ดังนี้	
 กลุ่มที่ ๑ อยู่ในขั้นการพัฒนานโยบาย 
	 	 (๑)	ขั้นการพัฒนากลไกและประเด็นร่วม	จำานวน	๓	ประเด็น	คือ	ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ	ประเด็น
หมอเมืองล้านนา	และประเด็นการสร้างสรรค์อุทยานทวารวดีจังหวัดนครปฐม
	 	 (๒)	ข้ันการพัฒนาทางเลือกนโยบาย	 จำานวน	 ๑๓	 ประเด็น	 คือ	 การจัดการสุขภาพวิถีอิสลาม	
ในระบบบริการสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้	 ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง	 พื้นท่ี		
๘	จังหวัดล้านนา	(รวม	๗	ประเด็น)	ความปลอดภัยทางอาหาร”	พื้นที่สยามบน	๙	จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง		
(รวม	๕	ประเด็น)	
 	 (๓)	ข้ันการประชมุสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็เพือ่หาฉันทมตติอ่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย	โดยมขีอ้เสนอ
เชิงนโยบายที่ผ่านขั้นนี้แล้ว	จำานวน	๑	ประเด็น	คือ	ประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำาเป็น	

 กลุ่มที่ ๒ อยู่ในขั้นการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 จำานวน	๑	ประเด็น	 คือ	 ประเด็นแนวทางการตรวจสุขภาพ	
ที่จำาเป็น
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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 เฮือนคำาฟ้ากอล์ฟ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
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๓. แผนง�นก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ



	 บนเส้นทาง	“สร้าง	นำา	ซ่อม”	การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(Health	Impact	Assessment	:	HIA)	
เป็นเครื่องมือท่ี	 สช.	 นำามา	 “ปกป้อง”	 และ	 “สร้างสุขภาวะ”	 ของประชาชนในเวลาเดียวกัน	 สะท้อนให้เห็น	
การทำางานเชิงรุกของ	สช.	ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม	ทำาให้เกิดการวิเคราะห์	คาดการณ์ผล	
กระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากนโยบาย	 โครงการ	 หรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	โดยมีหลักเกณฑ์	วิธีการในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่กำาหนดตาม	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นแนวปฏิบัติ	
	

“บนเส้นทาง สร้าง นำา ซ่อม”
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โรงไฟฟ�าชีวมวล ต.เวียงเหน�อ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เหมืองแร�เหล็ก บ�านแม�ถอด
ต.แม�ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
“แม�ถอด : จากเหมืองแร�
สู�บ�านแห�งสมุนไพร”

การปนเป��อนแคดเมี่ยม
จากการทำเหมืองที่แม�ดาว
อ.แม�สอด จ.ตาก

• โรงไฟฟ�าถ�านหิน ต.เขาหินซ�อน
 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
• อาหาร-ถ�านหิน : จุดตัดการพัฒนา
 บนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคาม-
 สนามชัยเขต
• การปนเป��อนขยะอุตสาหกรรม
 ที่หนองแหน อ.พนมสารคาม
 จ.ฉะเชิงเทรา (CHIA)

โครงการพัฒนาการท�องเที่ยว
บนเกาะยาวใหญ� จ.พังงา

กรณ�เขตนิคมอุตสาหกรรม
ทุ�งค�าย จ.ตรัง

กรณ�ท�อส�งก�าซและโรงแยก
ก�าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
อ.จะนะ จ.สงขลา

กรณ�การก�อสร�างท�าเรือปากบารา จ.สตูล

เหมืองแร�ทองคำ อ.วังสะพุง
เหมืองแร�เหล็ก บ�านอุมุง อ.เชียงคาน
เหมืองแร�ทองแดง ต.นาดินดำ จ.เลย
“คนกับเหมือง : อนาคตเหมืองเลย”

กรณ�การขอสัมปทาน
ทำเหมืองแร�โพแทซ จ.อุดรธาน�

โรงไฟฟ�าชีวมวล
อ.สว�างวีระวงศ� 
จ.อุบลราชธาน�

สร�างท�าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ อ.สิชล-ท�าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
“ประมงชายฝ��ง/อ�าวทองคำ/สู�การนิยามตนเป�น
ผู�ผลิตอาหารเลี้ยงโลก / CHIA หัวไทร”

โรงไฟฟ�าชีวมวล
อ.ปราสาท และ
อ.เมือง จ.สุรินทร�

ยทธศาสตร�ุ
แผนพฒนาั
พื้นที่ภาคใต�

	 กลไกการทำางานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก	
เอชไอเอ	(HIA	Commission)	และเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ	(HIA	Consortium)	ประสานการขับเคลื่อน	
ท่ีภาคสว่นตา่งๆ	รว่มกนัขบัเคลือ่น	รวมถงึสง่เสรมิสนบัสนนุให้ชุมชนสามารถรวมกลุม่กนัเพือ่ทำาการประเมินผล	
กระทบดา้นสขุภาพไดต้ามความสนใจของชมุชน	(Community-driven	HIA	CHIA)	ปัจจบัุนมีชุมชนท่ีไดด้ำาเนนิการ	
ดงักลา่วใน	๒๖	พืน้ท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย	โดยเป็นประเดน็นโยบายเหมอืงแร	่๑๑	พืน้ท่ี	นโยบาย
พลังงาน	๕	พื้นที่	นโยบายแผนพัฒนาภาคใต้	๗	พื้นที่	และ	นโยบายอื่นๆ	อีก	๓	พื้นที่

แผนภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศไทย
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พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สนับสนุนการนำาไปใช้ประโยชน์

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 สช.ได้วางทิศทางและแนวทางการดำาเนินงานโดยเน้นกระบวนการพัฒนา	
ระบบ	กลไก	และเครือ่งมอืสรา้งมาตรฐานงาน	พฒันาหลกัเกณฑ	์พฒันาวชิาการและการจดัการความรู	้สนบัสนนุ
กระบวนการทำางานระดับชุมชนท้องถิ่น	 ขยายและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	พร้อม
ท้ังให้เกดิการทำางานรว่มกนัอย่างเป็นรปูธรรม	เพ่ือสนบัสนนุให้มีการนำาการประเมินผลกระทบดา้นสขุภาพไปใช้
ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม	และบูรณาการการใช้เครื่องมืออื่นภายใต้	พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	ในระดบัพ้ืนท่ีรว่มกนั	ไดแ้ก	่สมชัชาสขุภาพ	ธรรมนญูสขุภาพ	เพือ่การขับเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ	

รายละเอียดการดำาเนินงาน
	 การสนับสนุนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีผลการดำาเนินงานในปี	๒๕๕๙	โดยสรุปดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำาเนินงานตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ
	 โครงการนีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่จดัทำาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ	ท่ีเกดิจากนโยบาย
สาธารณะท้ังระดบันโยบายและระดบัปฏบัิตกิาร	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	....	และสนบัสนนุการดำาเนนิงานตามแผนปฏบัิติ
การการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	ภายใต้	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ	
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย	พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๕๘	ตลอดจนการขยายและพัฒนา
กลไกเพื่อขับเคลื่อนงานเอชไอเอทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	คือ

๑.๑ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 	
ซ่ึง	 คสช.เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 (HIA	
Commission)	 เสนอในการประชุม	 คสช.ครั้งท่ี	 ๓/๒๕๕๙	 เมื่อ	 ๑๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 โดยมีเป้าหมาย	
เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม	 และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมนำากระบวนการนี้	
ไปประยุกต์ใช้
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 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำาเนียบรัฐบาล 
ห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ฉบับที่ ๒ เน้นให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำาไปใช้เองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

และลดความขัดแย้งของสังคม หวังลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากการดำาเนินงานโครงการ แผนงาน และนโยบายทุกระดับ 
ย้ำาต้องนำาหลักเกณฑ์ไปใช้จริงโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคมวงกว้าง ในการประชุมมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 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	
โดยมีผลลัพธ์ที่สำาคัญคือ
	 	บันทึกความร่วมมือระหว่าง	 สช.กับ	HUE,	University	 of	Medicine	 and	Pharmacy	 (HUE	UMP)		
เมื่อ	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ	หลักสูตรการเรียนการสอน	IA	/	HIA	ที่สอดรับ
กับสังคม	และสามารถนำาปฏิบัติได้จริง	โดยความร่วมมือในลักษณะนี้ก็จะมีการขยายผลไปยังประเทศอื่นต่อไป	
	 	เกิดโครงการวิจัยคู่ขนานระหว่าง	สช.กับ	HUE	UMP	และ	HIA	Commission	ด้วยกระบวนการเอชไอเอ	
จำานวน	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	รบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครัง้ตอ่ไปภายใตช้ือ่	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	
	 	แผนการพัฒนากำาลังคนด้านเอชไอเอในระดับอาเซียน	โดยใช้ยุทธศาสตร์	Health	in	All	Policies	และ
มุ่งไปสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเอชไอเอท้ังสำาหรับชุมชน	 นักวิชาการ	 ภาคส่วนการลงทุน		
ในระดับอาเซียน	 โดยจะนำาเสนอต่อท่ีประชุม	 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

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ
หลักสูตรการเรียนการสอน IA/HIA ที่สอดรับกับสังคม และสามารถนำาปฏิบัติได้จริง 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 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำากับทิศทางการดำาเนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้น
ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและผลกระทบสุขภาพ :	 มาตรการสุขภาพและการติดตามผลกระทบ
ที่มี	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	เป็นประธาน	และคณะทำางานดำาเนินงานโครงการศึกษาฯ	ที่มี	ผศ.ดร.รุ่งเพ็ชร	
สกุลบำารุงศิลป์	เป็นประธาน	

๑.๔ จดัอบรมเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง การประยกุตใ์ช้เครือ่งมอืระบาดวทิยาภาคชุมชนในกระบวนการประเมนิผลกระ
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 สุขกำาเนิด 

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 กรณีเหมืองแร่ทองคำา อ.เนินมะปราง 
จ.พษิณโุลก และมอบฝา่ยเลขานกุารประสานการทำางานเชิงวชิาการระดบันโยบายและทำางานรว่มกบัหนว่ยงานท่ี
เกีย่วข้อง	ไดแ้ก	่กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร	่(กพร.)	และภาคประชาชน	โดยอาจพิจารณาตัง้เป็น
คณะทำางานร่วมและนำาข้อค้นพบจากการดำาเนินงานกรณีศึกษาอื่นๆ	เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน	เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินงานในระดับนโยบาย

๑.๗ HIA Commission เห็นชอบให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการ
ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า กำาลังการผลิต ๙.๔ เมกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่
เป็นอันตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 ท่ีตำาบลบ้านธาตุ	 อำาเภอแก่งคอย	 จังหวัด
สระบุรี	 และ	 ๒. โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ท่ีต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย	
ซึ่งทั้ง	๒	โครงการมีคณะบุคคลร้องขอใช้สิทธิตามมาตรา	๑๑	แห่ง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดย
การดำาเนินงานในระดับนโยบาย	ให้ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๕	พ.ศ.	๒๕๕๕	เรื่อง	การป้องกัน
และลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	 โดยผนวกเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะ	 และจัดเวทีสัมมนาทาง
วิชาการโดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	เพื่อทำาความเข้าใจเรื่องกรอบ	เทคนิค	วิธีการ	สถานการณ์	
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากขยะ	และวางกรอบการทำางานในเชิงระดับนโยบายต่อไป	

๒. โครงการสนับสนุนการดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์เอชไอเอ
		 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้มีการนำาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สขุภาพจากนโยบายสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๒	ไปประยกุตใ์ช้ในภาคสว่นตา่งๆ	ของสงัคม	โดยเฉพาะองคก์ร	ชุมชน	
ทั้งระดับพื้นที่และนโยบายตามรูปแบบการดำาเนินงานใน	๔	กรณีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม	
โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญดังนี้

๒.๑ พัฒนารูปแบบการใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน (CHIA) กับสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)	 เสริมศักยภาพและต่อยอดการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล	 ในประเด็น
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย	การจัดการขยะ	การเกษตร	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	เด็กเยาวชน	โดยมีพื้นที่นำาร่อง	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
ประเมนิผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA))	โดยมีขอ้เสนอท่ีสำาคญัตอ่คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู
และได้รวมตัวเป็นเครือข่ายฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (คฟส.)	 เสนอให้มีการ		
“คืนสิทธิชุมชน”	ในหมวดสิทธิ	เสรีภาพของปวงชนชาวไทย	เป็นหลักสิทธิประชาชนและสิทธิชุมชน
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๒.๓ สนบัสนนุกระบวนการวเิคราะห ์(รา่ง) พ.ร.บ. แร ่พ.ศ. .... และการแก้ไขปญัหาผลกระทบจากเหมอืงแรท่องคำา		
โดยมีผลลพัธ์ท่ีสำาคญัคอืข้อเสนอแนะตอ่การแกไ้ข	(รา่ง)	พ.ร.บ.แร	่พ.ศ.	....	ท่ีสำาคญั	คอื	ควรมกีารตัง้คณะกรรมการ	
นโยบายแร่	เพื่อจัดทำาแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	ควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการแร่	เพื่อออกหลักเกณฑ์
ในการกำากบัอนมัุต	ิอนญุาตต่างๆ	ควรดูแลแกไ้ขผูป่้วยหรอืประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบในพืน้ท่ีอย่างเรง่ดว่น	และ
เพิ่มระบบเฝ้าระวังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

๒.๔ สนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาม มาตรา ๑๑ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
จำานวน	๔	กรณี	คือ
  กรณีโครงการท่าเรือขนถ่ายสินค้า (ท่าเรือคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที) และอาคารโกดังคลังสินค้า  
ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	 โดยได้มีการจัดกระบวนการกำาหนดรายละเอียดของกรอบการศึกษา	

เวทีเติมเต็มข้อมูลศักยภาพพื้นที่ตำาบลริมน้ำาบริเวณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และการประเมินผลกระทบจาก

โครงการท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์และนโยบายการใช้แม่น้ำาบางปะกงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำา

เมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
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(Community	Public	Scoping)	และสนับสนุนชุมชนในการสำารวจและจัดเก็บข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในประเด็นศักยภาพประมงพื้นบ้าน	เศรษฐกิจชุมชนการทำาจาก	พันธุ์ไม้ชายเลน	กุ้ง	และเคย	พร้อมจัดเวทีทวน
สอบข้อมูลร่วมกันกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรณโีครงการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจากการทำาเหมอืงแรท่องคำา พืน้ท่ี อ.เนนิมะปราง จ.พษิณโุลก	
โดยมีการจัดกระบวนการกำาหนดรายละเอียดของกรอบการศึกษา	 จัดกระบวนการลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของ
ชุมชนเพื่อทบทวนอดีต	วางอนาคต	และกำาหนดกรอบการศึกษาร่วมกัน	และสนับสนุนชุมชนในการสำารวจและ
จัดเก็บข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในประเด็นศักยภาพมะม่วง	นาข้าว	และแหล่งท่องเที่ยว

กระบวนการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชนของชุมชนเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๙
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  กรณีโครงการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า กำาลังการผลิต ๙.๔ เมกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยจัดเวทีวิชาการ
นำาเสนอการทำาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	 กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ต.เวียงเหนือ	 อ.เวียงชัย	
จ.เชียงราย	และกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล	ต.คำาสร้างไทร	อ.สว่างวีรวงศ์	จ.อุบลราชธานี	เพื่อเป็นแนวทางการทำา	ซี
เอชไอเอ	กรณโีรงไฟฟา้ขยะให้กบัผูแ้ทนชุมชนบ้านธาต	ุและจดักระบวนการทำาแผนท่ีชุมชนท่ีระบุจดุเสีย่ง	แหลง่
ศักยภาพ	และเส้นทางการพัฒนาที่สำาคัญของชุมชน

กระบวนการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชนของชุมชน

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

  กรณีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จำานวน ๒ โรง กำาลังการผลิต ๔.๙ เมกะวัตต์ และกำาลัง
การผลิต ๔.๐ เมกะวัตต์ ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย	โดยจัดกระบวนการกำาหนดรายละเอียดของกรอบ
การศึกษา	โดยได้ประเด็นศึกษาที่สำาคัญคือ	แหล่งทำามาหากิน	ทั้งนาข้าว	ปลูกผัก	สวนผลไม้	และแหล่งหาปลา
ตามหนองน้ำาสาธารณะของชุมชน	และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “ไขข้อข้องใจ	 โรงไฟฟ้าขยะ	และการจัดการ
ขยะโดยชุมชน”	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าขยะให้กับชุมชน
	 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนผู้แทนจากท้ัง	 ๔	 ชุมชน/กรณี	 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(HIA	Intensive	Workshop)	ระหว่างวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	-	๔	มีนาคม	๒๕๕๙	
ณ	สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการ
ประเมนิผลกระทบ	และสนบัสนนุโครงการศกึษาวิจยัเรือ่งเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขยะท่ีเหมาะสมในประเทศไทยเพือ่
หาแนวทางการดำาเนินงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับสากล	รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา	
นโยบายพลังงานจากขยะของประเทศไทย
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๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและกำาลังคน
	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ	ผ่านการจัดประชุมวิชาการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ	(HIA	Consortium)	ที่จัดตั้งขึ้นจากการประสาน	ถักทอความร่วม
มือทั้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ	นักวิชาการอิสระ	และสถาบันการศึกษา	ตลอดจนแกนนำาภาคประชาชน
ท่ีมีศักยภาพ	 ทำาหน้าท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำาเนินงานการประเมินผล	
กระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน	โดยมีกิจกรรมดำาเนินงานที่สำาคัญ	คือ

๓.๑ สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและ 
ผลกระทบสุขภาพ	 :	 โดยได้ผลลัพธ์ท่ีสำาคัญคือรายงานการกลั่นกรองนโยบายเพื่อคัดเลือกประเด็นผลกระทบ
ต่อสุขภาพ	 ท่ีพบว่าน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพในประเด็นสำาคัญ	 ได้แก่	 ผลกระทบต่อผู้ป่วยในการ	
เข้าถึงยา	จากการบริโภคยาที่มีราคาสูงขึ้น	เนื่องจากยาที่ติดสิทธิบัตรและมีความจำาเป็นต้องใช้	จะมีการขยาย
ระยะเวลาผูกขาดเพิ่มข้ึน	 ผ่านระบบสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา	 โดยเฉพาะยาในกลุ่ม	
โรคเรื้อรัง	เช่น	เอชไอวี/เอดส์	และมะเร็ง	

๓.๒ เกดิการทำางานรว่มกันระหวา่ง HIA Commission กับ WHO-SEARO และรฐับาลของประเทศภฏูาน	ในการ	
พัฒนาหลักเกณฑ์เอชไอเอ	ในระดับ	Policy	Program	และ	Community	ของประเทศภูฏาน	ซึ่งเป็นประเทศ	
ที่มีทรัพยากรอย่างจำากัด
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๓.๓ การสนับสนุนอื่นๆ
  สนบัสนนุการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ืองวิทยาการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ (HIA Intensive Workshop)		
ระหว่าง	๒๙	กุมภาพันธ์	-	๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้อง	๑๔๐๑	อาคาร	LRC	1	ชั้น	๑๔	สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สนบัสนนุการสมัมนาเรือ่ง “ผลกระทบจากโรงไฟฟา้ถ่านหนิตอ่สขุภาพ”	จดัโดยสมาคมอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ไทย	เมื่อ	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจกับสังคมเรื่อง	การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน	
จากต่างประเทศและในประเทศไทย	 สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ากับการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ		
พร้อมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะทางออกเพื่อลดปัญหาต่อสุขภาพในกรณีใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า	
  สนบัสนนุและรว่มการดำาเนนิงานการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพในโครงการจัดสร้างเลนจกัรยาน	ของ
กระทรวงสาธารณสุข
  สนบัสนนุแนวการทำางานของเครอืข่ายตดิตามการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษ	โดยมีเปา้หมายในการ
พัฒนาเป็นระเบียบวาระร่วมในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไปในมิติ	“การสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ”	จำานวน	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
	 มีวตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุกระบวนการสือ่สารทางสงัคมตามบทบาทหนา้ท่ี	ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	โดยได้จัดทำาสื่อเพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจต่อการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่สำาคัญ	ดังนี้
	 ๑)	หนังสือปาฐกถาเรื่อง	“HIA	เครื่องมือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”	โดย	นพ.วิชัย	โชควิวัฒน
	 ๒)	หนังสือ	“ปกาเกอะญอ	:	ฉันคือคน	(บ้านสบลาน	อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่)”
	 ๓)	หนังสือ	“สรุปสาระสำาคัญจากการประชุม	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”	สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการดำาเนินงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพในโครงการจัดสร้างเลนจักรยาน
	 ๙)	แผ่นพับ	“The	Role	of	HIA	in	ASEAN	:	From	The	Understanding	to	The	Dou	Meeting	for		
establishing	HIA	Curriculum”
	 ๑๐)	 แผ่นพับลำาดับเหตุการณ์การพัฒนาท่ีสำาคัญของหมู่บ้านคลิตี้ล่างฉบับภาษาอังกฤษ	 “Lower	 Klity	
Village’s	Timeline”
	 ๑๑)	จัดทำาฐานข้อมูลอีเอชไอเอ	๑	ฐานข้อมูล	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	ปัจจุบัน)
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๔. แผนง�นสง่เสริมสทิธแิละสร้�งสงัคมสขุภ�วะ



การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม

การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุชน ๒

อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

“รู้หน้าที่และสิทธิ

       ชีวิตมีสุขภาวะ”

	 ชีวิตคนไทยจะมีสุขภาวะได้	 หน่วยงานรัฐต้องมีหน้าท่ีให้ข้อมูลและเอ้ืออำานวยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ	
ด้านสุขภาพ	ในขณะที่ประชาชนก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพด้วย	บทบาทของ
แผนงานสง่เสรมิสทิธแิละสรา้งสงัคมสขุภาวะจงึมุ่งพฒันาระบบรองรบัการใช้สทิธดิา้นสขุภาพ	โดยเฉพาะสง่เสรมิ	
การใช้สิทธิด้านสุขภาพ	และการสื่อสารสังคมให้ประชาชนทุกเพศวัยได้รับทราบสิทธิด้านสุขภาพของตน	

 กลไกการทำางาน	 แผนงานส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ	 มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อส่งเสริม
การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 และกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานส่งเสริมการใช้สิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

รายละเอียดการดำาเนินงาน

	 การดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มุ่งพัฒนาระบบรองรับการใช้สิทธิด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

๑. การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพ
๑.๑ สนับสนุนกลไกคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อ 
ส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
	 ซ่ึง	 มีนพ.วิชัย	 โชควิวัฒน	 เป็นประธาน	 และ	
องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากผู้แทนสภาวิชาชีพ	
ท่ีเกี่ยวข้อง	 ผู้แทนจากหน่วยงานยุทธศาสตร์	 และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 โดยมีการประชุมตาม
กำาหนดวาระท่ีเหมาะสม	และมีการนำามตจิากท่ีประชุม	
ไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
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๑.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
	 มีการประสาน	สนบัสนนุ	และเผยแพรค่วามรูแ้ละสือ่สิง่พมิพท่ี์เกีย่วข้องกบัมาตรา	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 ประจำาปี 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	 โดยสาระที่กำาหนดไว้	 ดังนี้	 “บุคคลมีสิทธิทำาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บรกิารสาธารณสขุท่ีเป็นไปเพยีงเพือ่ยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวติตน	หรอืเพือ่ยตุกิารทรมานจากการเจบ็
ป่วยได้	การดำาเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดใน
กฎกระทรวง	เม่ือผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสขุไดป้ฏบัิตติามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึง่แลว้	มใิห้ถอืวา่
การกระทำานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง”
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เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน

เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

๒. สนบัสนนุการขบัเคลือ่นประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้งกับสทิธแิละหนา้ทีด้่าน
สุขภาพ

๒.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน 
	 คณะทำางานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน	 ซึ่งมี	
นพ.วิวัฒน์	โรจนพิทยากร	เป็นประธาน	ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน	ผลการ
ดำาเนินงานสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมตินี้	และเป็นการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๖	
พ.ศ.๒๕๕๖	ไดแ้ก	่การตัง้คณะกรรมการพฒันาแนวทางการตรวจสขุภาพท่ีจำาเปน็และเหมาะสมสำาหรบัประชาชน	
โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน	 องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากราชวิทยาลัย		
สภาวิชาชีพ	และหนว่ยงานวชิาการท่ีเกีย่วข้อง	ซ่ึงคณะกรรมการชดุนีไ้ดจ้ดัทำาแนวทางการตรวจสขุภาพท่ีจำาเป็น
และเหมาะสมสำาหรับประชาชนท่ีผ่านการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เมื่อ	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘		
และมีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากข้ึน	
เมื่อ	๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางมาตรฐานของประเทศต่อไป
	 และเพื่อให้ประเด็นดังกล่าวมีการสื่อสารในวงกว้างจึงมีการจัดเสวนา	“ตรวจสุขภาพ	เพื่อ	สุขภาพ”	ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทั้งการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

141 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



ชุดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสม

เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “ตรวจสุขภาพ เพื่อ สุขภาพ”

เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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๒.๒ การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์	 เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระใน	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.การวิจัย	
ในมนุษย์	พ.ศ.	....	ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาสาระเหมาะสมกับการดำาเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว	รวมทั้งบุคลากร
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้

การสื่อสารเรื่อง “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน” ทางช่อง TNN 

เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระใน (ร่าง) พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา ๙

เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุชน ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ	 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
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  การจัดประชุมวิชาการ “สร้างสุขท่ีปลายทาง”	 เพื่อยกระดับการรับรู้ของสังคมเรื่องการสร้างเสริมสุข
ภาวะในระยะท้ายของชีวิตในสังคมไทยให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ	 รวมท้ังกำาหนดทิศทางการทำางานสำาหรับ
เป็นกรอบในการยกระดับกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	 จึงมีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัประชุมสรา้งสขุท่ีปลายทางซ่ึงมเีลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิเป็นประธาน	
และคณะทำางานสื่อสารการประชุมสร้างสุขท่ีปลายทาง	 ซ่ึงมี	 ผ.ศ.ดร.กำาพล	 แสวงบุญสถิต	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	เป็นประธาน	ทั้งนี้	เพื่อเตรียมการจัดประชุมที่กำาหนดขึ้นในวันที่	๑	-	๒	ธันวาคม	๒๕๕๙	
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

การประชุมคณะทำางานสร้างสุขที่ปลายทาง 

เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสุชน ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

การประชุมคณะทำางานสื่อสาร

การจัดประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง 

เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสุชน ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  ส่งเสริมการสื่อสารมาตรา	๑๒	ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และแฟนเพจ	“สุขปลายทาง”

การสื่อสารมาตรา ๑๒

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊ค “สุขปลายทาง”
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๕. แผนง�นบริห�รจัดก�รเครือข่�ย



ประเภทของกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 “กลุ่มเครือข่าย”	ในที่นี้หมายถึง	กลุ่มคน	กลุ่มองค์กร	กลุ่มหน่วยงาน	หรือเครือข่ายที่ได้รับการจัดรวมเป็น	
กลุม่เดยีวกนั	ประเภทเดยีวกนั	หรอืพืน้ท่ีเดยีวกนัท่ีเข้ารว่มเป็นสมาชกิสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิและมีการประสาน
เช่ือมโยงการทำางานเพ่ือสุขภาพร่วมกัน	 โดย	 สช.มีบทบาทในการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุน	
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย

 ปจัจบัุน (พ.ศ. ๒๕๕๙) มกีลุ่มเครอืข่ายสมาชกิสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิจำานวน ๒๘๐ กลุม่ ๘๕๔ หนว่ยงาน 
ภาคีเครือข่าย

	 การจัดกลุ่มเครือข่ายพิจารณาท่ีวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 และกิจกรรมท่ีดำาเนินการไปในแนวทางเดียวกัน		
มี	๔	ประเภท	คือ	
 กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (จังหวัด) หรือ (MA)	ประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากภาคประชาสังคม	ชุมชนและเอกชน	
ภาควิชาการ	วิชาชีพ	และ	ภาครัฐ	การเมือง	ในสัดส่วนที่เหมาะสม	ซึ่งกลุ่มเครือข่ายพื้นที่มีบทบาทสำาคัญใน
การร่วมพัฒนาและนำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนและเอกชน (MS) หมายถึง	 องค์กร	 ภาคีเครือข่ายท่ีครอบคลุมถึง	
สมาคม,	มูลนิธิ,	ชมรม,	สภา,	สมาพันธ์,	 เครือข่ายและกลุ่มต่าง	ๆ	ทั้งที่เป็นนิติบุคคล	และไม่เป็นนิติบุคคล	
มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	 ท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์	 หรือเพิ่มพูนผล
ประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับชุมชนและสังคม
 กลุม่เครือข่ายภาควชิาการ/วชิาชพี (MK)	หมายถงึ	องคก์ร	ภาคเีครอืข่ายท่ีทำางานทางดา้นวชิาการ	วชิาชีพ	ไดแ้ก	่	
มหาวิทยาลัย,	วิทยาลัย,	สถาบัน,	สมาคม,	ศูนย์วิจัย	เป็นต้น	มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน	ข้อมูลทางด้าน
วิชาการ	 และองค์ความรู้ต่างๆ	 ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 รวมท้ังให้	 ข้อคิดและข้อเสนอแนะ	
ในการวางยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง (MP)	 หมายถึง	 องค์กร	 ภาคีเครือข่ายท่ีเป็น	 หน่วยงานท่ีสังกัดภาครัฐ	
รฐัวสิาหกจิ	องคก์รอสิระ	และองคก์รดา้นการเมอืง	ซ่ึงเป็นกลุม่เครอืข่ายท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการ	ผลกัดนันโยบาย
สาธารณะให้บรรลุผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน

“สานพลังเครือข่าย

         ร่วมใจสร้างสุขภาวะ”
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รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑. โครงการพัฒนาศกัยภาพและเสริมพลงัภาคเีครือขา่ยในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	สช.ได้ให้ความสำาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนตลอดสายธารของการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	 เริ่มตั้งแต่การเสนอประเด็น	 การร่วมพัฒนาข้อเสนอและร่วมถกแถลง	
เพือ่นำาไปสูก่ารมีฉันทมติร่วมกัน	รวมไปถงึร่วมผลกัดนัขับเคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏบัิต	ิและเกดิความเป็นเจา้ของ	
นโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน	
	 กิจกรรมสำาคัญที่ได้ดำาเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีดังนี้

๑.๑ การพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำาหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๘  
พ.ศ. ๒๕๕๘
  การจัดเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำาหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๘ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จัดขึ้นเมื่อ	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเอบีน่า	เฮาส์	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อทำาความเข้าใจเนื้อหาสาระตามประเด็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ
เตรยีมความพรอ้มกลุม่เครอืข่ายในการจดัเวทีรบัฟงัความเห็นตอ่เอกสารรา่งประกอบการประชมุสมัชชาสขุภาพ
แห่งชาติ	ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่	จำานวน	๗๗	กลุ่มเครือข่าย	และกลุ่มเครือข่าย
นำาร่อง	จำานวน	๖	กลุ่ม	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	(ดย.)	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	 และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
รวมผู้เข้าร่วมจำานวน	๓๐๖	คน
  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๘  
พ.ศ.๒๕๕๘ ของกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ แต่ละจังหวัดได้กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	๑-๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มได้จัดกระบวนการปรึกษาหารือภายในกลุ่มในการให้ความคิดเห็นต่อเอกสารร่าง
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนของกลุ่มท่ีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ	ตามจำานวนโควตาท่ีได้รับ

เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำาหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จ.อุบลราชธานี จ.หนองคาย จ.สุพรรณบุรี

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๑.๒ การพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำาหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. 
๒๕๕๙
  การทบทวนการจดักลุม่เครอืขา่ยสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คณะอนกุรรมการพัฒนาการสรา้งเสรมิศกัยภาพ
และจัดกลุ่มเครือข่าย	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
เพื่อให้ได้กลุ่มเครือข่ายท่ีมีองค์ประกอบของกลุ่มองค์กร	 และเครือข่ายองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ	 หรือดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเด็นใกล้เคียงกัน	 โดยมีขนาดของ
กลุ่มที่เหมาะสมในการวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย	ต่อไป	
	 สำาหรับการจัดกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	คณะอนุกรรมการฯ	ได้กำาหนด
จำานวนกลุ่มเครือข่ายสมาชิก	 จำานวน	๒๘๐	กลุ่ม	 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคีต่างๆ	 จำานวน	๘๕๔	กลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
  การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ
เอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙	จัดขึ้นเมื่อ	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๙		
ณ	โรงแรมเอบีนา่เฮา้ส	์ถนนวภิาวด	ีกรงุเทพฯ	โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือทำาความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสขุภาพ
แห่งชาติ	ครั้งที่	 ๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	และเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความ	
คิดเห็นต่อร่างเอกสาร	สำาหรับกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่	ซึ่งประกอบด้วย	๗๖	จังหวัด	และกรุงเทพมหานคร

๑.๓ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมสำาคัญ	ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทางเฟซบุ๊ก	ในช่ือ	“เครือข่าย	
สมัชชาสุขภาพ”	ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกติดตามกว่า	๑๓,๐๐๐	คน

การประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเฟซบุ๊ก “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ”

๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย 

๒.๑ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย
	 สช.	 ได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่าย	 โดยประชุมคณะทำางานจำานวน	 ๓	 ครั้ง	 จัดทำา
แผนปฏิบัติการรายปี	 กำาหนดกิจกรรมท่ีจะดำาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีกำาหนดไว้	 มีการขับเคลื่อน	
แผนงานโดยคณะทำางานภายในสำานักงาน	 และเพื่อให้เห็นความสำาเร็จของการดำาเนินการ	 ได้กำาหนดให้มีการ
รายงานผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ	ซึ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด	
	 กรอบยทุธศาสตรน์ีพ้รอ้มท้ังตวัช้ีวดัไดถ้กูนำาไปใช้ประกอบในการจัดทำาแผนงานหลกัสำานกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	รองรับการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับที่	๓	

๓. โครงการพัฒนาศูนย์ประสานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

	 สช.ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	
เพือ่สขุภาพแบบมีสว่นรว่มภายใตเ้ครือ่งมอืตาม	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	และสารสนเทศท่ีเกีย่วข้อง
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทำางาน	 สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	 สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้	เพื่อประโยชน์ในการทำางานสร้างสังคมสุขภาวะของทุกภาคส่วน	เรียกว่า	“ระบบคลังข้อมูล สช.”
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	 ในการพฒันาระบบคลงัข้อมูล	สช.	คณะทำางานประกอบดว้ยตวัแทนจากสว่นงานตา่งๆ	โดยมีรองเลขาธกิาร		
คสช.	เป็นประธานคณะทำางาน	และไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเป็นท่ีปรกึษา	คณะทำางานชุดนีม้กีารประชุม	
อย่างสม่ำาเสมอ	 และได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้พัฒนาระบบคลังข้อมูล	 ได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จ	
ในระยะที่	๑	ในเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๘	และได้ดำาเนินการพัฒนาระยะที่	๒	แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๙		
ซ่ึงได้พัฒนาให้ระบบมีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากข้ึนประกอบด้วย	(๑)	สร้างแบบสอบถาม	
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	 (๒)	 การเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ	 สช.	 (๓)	 รายงานสรุปผลใน	
รูปแบบ	 infographic	 ท้ังนี้ยังได้จัดทำาคู่มือการใช้ระบบเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายในระดับพื้นท่ี
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเข้าใช้ข้อมูลในระบบต่อไปด้วย
	 สำาหรับข้อมูลท่ีนำาเข้าและเผยแพร่ในระบบได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีสำาคัญ	 โดยมีข้อมูลจัดเก็บในระบบ
ทั้งหมด	๑๓	หมวดหมู่	๕,๙๔๖	ชิ้นงาน	

คู่มือการใช้ ระบบคลังความรู้ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายในระดับพื้นที่
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๔. โครงการการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication 
Management : CCM)

	 ดำาเนนิงานสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทภารกจิของ	สช.	โดยเนน้การสานพลงัทุกภาคสว่น
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	ด้วยเครื่องมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวของ	สช.	และเครือข่าย	สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รับรู้ต่อสังคมวงกว้าง	ตลอด
จนการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีการดำาเนินงานและผลงาน	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ

๔.๑ การเสริมสร้างแบรนด์
	 หนุนเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสังคมวงกว้างและการสร้างภาพลักษณ์ภายในองค์กร	คือ
  การผลติสือ่	เพือ่ใช้เป็นสือ่กลางในการเสรมิสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างเครอืข่ายภาคแีละเสรมิสรา้งแบรนด์
องค์กร	ได้แก่	สมุดบันทึกประจำาปี	๒๕๕๙	จัดทำาชุดนิทรรศการแนะนำาให้รู้จักเครื่องมือภายใต้	พ.ร.บ.สุขภาพ	
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	(ธรรมนญูสขุภาพ	สมัชชาสขุภาพ	เอชไอเอ	และสถานวีทิยุและโทรทัศนส์ขุภาพแห่งชาต	ิ	
Health	station)	จัดทำาของที่ระลึกคือ	“ผ้าขาวม้า	สช.”	ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน	

แผนภาพแสดงจำานวนข้อมูลในระบบ แยกตามหมวดหมู่ที่มีข้อมูลมากที่สุด ๑๐ ลำาดับ
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  การจัดแสดงนิทรรศการของ สช. ในการประชุมสำาคัญวาระต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างแบรนด์องค์กร	 ได้แก่		
(๑)	 ประชุมวิชาการ	 ๑๕	 หน่วยงาน	 ท่ีมี	 พ.ร.บ.เฉพาะ	 ณ	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
แห่งชาติ	(๒)	ประชุมวิชาการ	Siriraj	Palliative	Care	Day	2015	“ขอเป็นแสงสุดท้ายใต้เงามืด”	ณ	โรงพยาบาล
ศิริราช	(๓)	ประชุมวิชาการ	Palliative	Care	Day	2015	ณ	โรงพยาบาลรามาธิบดี	(๔)	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ		
ครัง้ท่ี	๘	ในสว่นงานลานสมชัชาสขุภาพ	ณ	อิมแพค็ฟอรัม่	เมืองทองธาน	ี(๕)	งานประชุมวชิาการ	๔	ภาค	แลกเปลีย่น	
เรียนรู้รูปธรรมความสำาเร็จการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ	 ณ	 โรงแรมรามาการ์เด้น	 กรุงเทพฯ	 (๖)	 ประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ณ	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	(๗)	ประชุมวิชาการ	รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล	ประจำาปี		
๒๕๕๙	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 (๘)	ประชุมวิชาการประจำาปี	HA	National	Forum		
ครั้งที่	 ๑๗	ณ	 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม	 เมืองทองธานี	 (๙)	 ประชุมวิชาการ	 R2R	 forum	 ครั้งที่	 ๙	ณ	 อาคาร	
อิมแพ็คฟอรัม่	เมืองทองธาน	ี(๑๐)	ประชมุวชิาการสมัชชาคณุธรรม	ครัง้ท่ี	๘	ณ	อาคารอิมแพค็ฟอรัม่	เมืองทองธาน	ี	
(๑๑)	งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ปี	๒๕๕๙

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

นิทรรศการ สช. ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำานักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล
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นิทรรศการ สช. ในการประชุม The First ASEAN
Conference on Impact Assesment

and Mitigation Towards ASEAN Engagement
and Sustainable Development

  การปรับปรุงเว็บไซต์ มีการดำาเนินงานปรับปรุงและเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ	ของ	สช.	จำานวน	๓	เว็บไซต์	
ได้แก่
  เว็บไซต์ สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (www.nationalhealth.or.th)	 ปรับปรุงเนื้อหาข่าว	
แบนเนอร์ภาคี	ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ	การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ	ของ	สช.ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  เว็บไซต์ สมชัชาสุขภาพ (www.samatcha.org)	ปรบัปรงุหนา้เวบ็ไซต	์เพิม่ฟงักช่ั์นการแสดงแบนเนอรภ์าค	ี
เครอืข่าย	และเพิม่การแสดงผลในหนา้แรกของเวบ็ไซต	์ปรบัปรงุแบนเนอรข์องเมนสูำาหรบัลงิคไ์ปยังเวบ็ไซตล์กู
  เว็บไซต์ Thailivingwill (www.thailivingwill.in.th) ปรับปรุงการเผยแพร่เนื้อหาข่าว	 และปรับปรุงเพิ่ม	
เมนูใหม่

  การจดักิจกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นองคก์ร	ไดแ้ก	่กฬีาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร	และกจิกรรมสมัพันธ์
ในองค์กร	ภายใต้ชื่อ	“สช.ไขอาชีพ”	จำานวน	๒	ครั้ง

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร - “กีฬาสานสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙” กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร - “สช.ไขอาชีพ : 

เรียนรู้ทำาน้ำายาเอนกประสงค์”
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๔.๒ การสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 
	 เนน้การสือ่สารความเคลือ่นไหวข่าวสาร	สช.	ไปยังภาคเีครือข่าย	เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกีย่วกบั	
บทบาทหน้าท่ีของ	 สช.อย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร	 โดยสนับสนุนการ	
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์หลัก	ดังนี้	
  สนับสนุนการร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม	เดิน-ว่ิง	หัวใจอาสา	คร้ังท่ี	๖
  สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์	โดยสื่อสารงานองค์กร	ผ่านช่องทาง		
เฟซบุ๊ก	ของ	สช.	อย่างสม่ำาเสมอ	จำานวนการกดถูกใจ	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	กระทั่งปัจจุบัน	(กันยายน	๒๕๕๙)	
มียอดถูกใจแล้ว	๗๖๘	คน	
  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีต่างๆ และสื่อมวลชน	 โดยการเข้าเย่ียมเยือนหน่วยงานภาคี	
และสื่อมวลชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม	่ ประมาณ	 ๑๕	 องค์กร	 และส่งการ์ดแสดงความยินดีไปยังผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
และกรรมการชุดต่างๆ	ตามวาระและโอกาสต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ

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 ผู้อำานวยการ สวรส.
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการ คสช.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.

เยี่ยมเยือนสำานักงานพัฒนานโยบายและสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) โดยมี นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 156



สช. สวัสดีปีใหม่หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

สช. สวัสดีปีใหม่สถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 สช.ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรอย่าง	
หลากหลายต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 เพื่อทำาให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กรมีความเป็น
รูปธรรมมากขึ้น	 และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 เรื่อง	 “แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.๒๕๕๓”	จึงได้จัดทำา	 (ร่าง)	นโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	และจะจัดทำา	(ร่าง)	แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกาศ
ใช้ต่อไป	
	 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ฉบับที่	๑	ซึ่งมีความก้าวหน้าไปตามลำาดับ	คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานจริงได้ในช่วงไตรมาสที่	๒	
ของปีงบประมาณ	๒๕๖๐	เพื่อให้เกิดการใช้ระบบที่มีความสามารถการร่วมการทำางานได้	
	 ส่วนการสนับสนุนทั่วไปนั้นพบว่า	บุคลากร	สช.	มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ	สช.	กว่าร้อยละ	๗๐	ซึ่งจะได้นำาข้อเสนอแนะต่างๆ	ไปปรับปรุงต่อไป
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๖. แผนง�นก�รจัดก�รคว�มรู้
  และพัฒน�ศักยภ�พ



	 สช.ได้นำาการจัดการความรู้	หรือ	Knowledge	Management	Tools	มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การทำางานของบุคลากร	 สช.	 และภาคีเครือข่าย	 เพื่อให้เกิดการสร้างและใช้ความรู้จากการปฏิบัติงานพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง	 พ.ร.บ.สุขภาพ	
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	อีกท้ังสอดคลอ้งกบัแนวทางของ	คสช.	ท่ีเนน้การทำางานแบบสานพลงั	บูรณาการท้ังภายใน	
และภายนอกองค์กร	โดยใช้การจัดการความรู้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

รายละเอียดการดำาเนินงาน

	 การดำาเนินงานของแผนงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ยังคงดำาเนิน
งานภายใต้นโยบาย	 “ปีแห่งการจัดการความรู้”	 ท่ีเริ่มข้ึนในปี	 ๒๕๕๗ อย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ดำาเนินการตาม
แผนการสนบัสนนุการจดัการความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ	ท่ีมคีณะทำางานสนบัสนนุการจัดการความรูแ้ละพฒันา
ศักยภาพ	ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกส่วนงานภายใน	สช.	ร่วมกันวางแผนและกำาหนดกรอบการทำางานดังกล่าว

๑. โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ
๑.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร สช.และภาคีเครือข่ายใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ซึ่งได้ดำาเนินการและมีผลสำาเร็จ	คือ
  จัดทำาแผนและดำาเนินการพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด และเวทีวิชาการนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับภาค	 ซ่ึงเป็นการทำางานระหว่างสำานักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นท่ี	
และสำานกัพัฒนาวชิาการและการจดัการความรู	้เพือ่ออกแบบและดำาเนนิการพฒันาศกัยภาพกระบวนการสมัชชา
สุขภาพจังหวัดร่วมกัน	ใน	๔	กิจกรรม	คือ	(๑)	การจัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ	(๒)	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	
“การจดัทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรบัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั”	(๓)	การประชมุเชงิปฏบัิตกิาร	“การถอดบทเรยีน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด”	 และ	 (๔)	 การสร้างความรู้/งานวิชาการจากกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่

“จัดการความรู้...ฐานปัญญา

     พัฒนาเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง”
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  สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการทำางานของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย 
	 	 	 •	การจดัเวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิจากผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชน	และ	
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด	 โดยมีการสรุปประสบการณ์และบทเรียนท่ีได้จากกระบวนการ
สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 และนำาเสนอข้อเสนอแนะท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป
	 	 	 •	 การจัดกระบวนการเพื่อถอดบทเรียนการดำาเนินงานการพัฒนาศักยภาพ	 “นักสานพลังขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”	 (นนส.)	 ปี	 ๒๕๕๗-๒๕๕๘		
โดยได้มีการสรุปประสบการณ์	 และบทเรียนสำาคัญท่ีได้จากการดำาเนินงานโครงการฯ	 ของแต่ละโปรแกรม		
(รวม	 ๕	 โปรแกรม	 คือ	 นนส.ภาคเหนือ	 นนส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 นนส.ภาคกลาง	 นนส.ภาคใต้		
และ	 นนส.ส่วนกลาง)	 โดยบทเรียนและข้อเสนอแนะท่ีได้จะนำาไปปรับแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
โปรแกรม	นนส.	ในปีต่อไป
	 	 	 •	จดัประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	“การจดัทำาข้อเสนอเชงินโยบายสำาหรบัสมัชชาสขุภาพจงัหวดั”	รุน่ท่ี	๑	ซ่ึงเป็น	
หัวข้อการพฒันาศกัยภาพท่ีเป็นความตอ้งการของภาคเีครอืข่าย	และภาคเีครอืข่ายสามารถนำาไปประยกุตใ์ช้ใน
การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้เป็นอย่างดี	โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด	
๒๘	คน	จาก	๖	จังหวัด	

๑.๒ สนบัสนนุสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการทำางานระหว่างกันเป็นประจำา อันเป็นฐานในการสรา้งวถิกีาร
ทำางานเพื่อนำาไปสู่วัฒนธรรมการจัดการความรู้	สช.	ในอนาคต	ซึ่งได้ดำาเนินการและมีผลสำาเร็จ	คือ
  ผลกัดนัให้การจดัการความรูเ้ป็นตวัช้ีวดัหนึง่ในการประเมินผลการทำางานเฉพาะตำาแหนง่ผูบ้รหิาร สช. ซึง่	
มีผลเริ่มใช้ในการประเมินผลประจำาปี	๒๕๕๙	
  จัดการประชุมคณะทำางานสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเป็นประจำาทุก ๒ เดือน	ทำาให้
เกดิพืน้ท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารทำางานรว่มกนัภายใน	สช.	และเช่ือมโยงการทำางานดว้ยเครือ่งมอืการจดัการความ
รูผ่้านคณะทำางานฯ	ท่ีเป็นตวัแทนของแตล่ะสำานกั/กลุม่งาน	อย่างท่ัวถงึและเกดิประสทิธภิาพในการทำางานรว่มกนั	
ภายในสำานัก/กลุ่มงานต่างๆ	มากขึ้น
  จัดทำาแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคลและสำานัก
สื่อสารทางสังคม	 ซ่ึงจัดให้มีท้ังส่วนวิชาการและทักษะชีวิตเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานกับการดำาเนินชีวิตของ
บุคลากร	สช.	โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย	และได้ร่วมกันดำาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนจากการทำางาน”	 ให้กับบุคลากรจากสำานักสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	สำานักพัฒนาวิชาการ	และการจัดการความรู้	สำานักส่งเสริมสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ	และสำานักยุทธศาสตร์		
แผนและประเมินผล	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	 Learning	 Session	 เมื่อ	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 โดยเน้น	
การเรียนรู้หลักการถอดบทเรียนและปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการทำางานจริง	 ซ่ึงผลท่ีได้นอกจากบุคลากร	
จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถอดบทเรียนแล้ว	 ยังได้นำางานท่ีทำาร่วมกันของแต่ละสำานักมาฝึกปฏิบัติ	
ถอดบทเรียนจริงอีกด้วย
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  ออกแบบและดำาเนินกระบวนการถอดบทเรียนการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สำาหรบับุคลากร	โดยสำานกัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิรว่มกบัสำานกัพฒันาวิชาการและการจดัการความรู	้โดยไดม้ี
การสะท้อนผลการทำางาน	บทเรียนในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.	๒๕๕๘	ของบุคลากร	
สช.	ทั้งหมดร่วมกัน	รวมทั้งมีการสรุปงานและนำาบทเรียน	รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้	นำาไปรวบรวม	จัดเก็บเป็น
ข้อมูลและบทเรียนเพื่อนำาไปประยุกต์เป็นแนวทางในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป	
  สำานกัการสือ่สารทางสงัคม ไดน้ำากระบวนการถอดบทเรยีนท่ีออกแบบรว่มกับ สวค. ไปประยุกตใ์ชกั้บการ 
จัดเวทีถอดบทเรียนงานวิทยุชุมชน	ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	๘	เพื่อสรุปงานและนำาบทเรียนที่ได้ไป	
ประยุกต์เป็นแนวทางการดำาเนินงานของวิทยุชุมชนในการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและงานอื่นๆ	ต่อไป
  ออกแบบระบบสนบัสนนุการพฒันาและสรา้งความรูจ้ากการปฏิบัตกิารสูง่านวิชาการเพือ่นโยบายสาธารณะ
เพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม	โดยมเีป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพและสนบัสนนุสง่เสรมิให้บุคลากร	สช.	สามารถ
สรา้งความรูห้รอืงานวิชาการท่ีนำาไปสูก่ารพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมีสว่นรว่มจาก
การปฏบิตัติอ่ไป	โดยมกีลไกพีเ่ลีย้งทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมาให้คำาปรกึษาและพาทำา	มบุีคลากร	
สช.	สนใจเสนอหัวข้อความรู้และงานวิชาการจำานวน	๑๖	เรื่อง
  ดำาเนนิการจดักจิกรรม KM Day	ซ่ึงเป็นเวทีเสนอผลงานและความกา้วหนา้ในการพฒันาและสรา้งความ
รู้จากการปฏิบัติการสู่งานวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร	 สช.	 ให้เกิด	
การเรยีนรูร้ว่มกนัและการสรา้งแรงบันดาลใจในการทำางานวชิาการจากการปฏบัิตภิายใตแ้นวคดิ	เรยีนรู	้สรา้งสรรค	์	
และมีความสุข	 โดยมีการนำาเสนอผลงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาและสร้างความรู้จากการปฏิบัติการสู่
งานวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน	ทั้ง	๑๖	เรื่อง	
  สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลความรู้สารสนเทศท่ีได้จากกระบวนการจัดการความรู้ ร่วมกับ	
สำานกันโยบาย	ยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล	ในการดำาเนินงานพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานองคก์ร	
E-Office	และระบบคลังข้อมูล	สช.	(INCC)	โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างและจัดเก็บความรู้

๑.๓ รวบรวมองค์ความรู้หรือชุดความรู้ที่จำาเป็นต่อการทำางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมที่มาจากการปฏิบัติจริง ซึ่งได้ดำาเนินการและมีผลสำาเร็จ	คือ
  ไดอ้งคค์วามรูแ้ละ/หรอืสือ่เพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมีสว่นรว่ม	
จำานวน	๒	เรื่อง	ได้แก่
	 	 ๑)	 รายงานการประชุมวิชชาการ	ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำานึกประชาธิปไตย	 ในโอกาส		
๙	ปี	สช.	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	๑๐-๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๙	ซึ่งเป็นการบันทึกสรุปประเด็นสำาคัญจากการนำาเสนอ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมฯ	 ดังกล่าว	 เพื่อรวบรวมความรู้และใช้การอ้างอิงเพื่อการพัฒนาระบบ
สุขภาพในอนาคต
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	 	 ๒)	หนังสือเล่าให้ลึก ๖	โดยนายแพทย์วิชัย	โชควิวัฒน	ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทปาฐกถาในวาระและ
โอกาสต่างๆ	และงานเขียนจากคอลัมน์	“เล่าให้ลึก”	ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายเดือน	“สานพลัง”	

๒. โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับภาค 
 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 สช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค	 ๔	 ภาค	 จัดประชุมวิชชาการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 ภายใต้แนวคิด	 “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” (Knowledge	 Enhancing	 towards	 better	 PHPP)	 ข้ึน	 เพื่อนำา
บทเรียนจากการทำางานภายใต้เครื่องมือและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ตาม	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ประกอบด้วย	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี/เฉพาะประเด็น	
ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	 และเครื่องมือนโยบายสาธารณะ
อ่ืนๆ	 ท่ีสนับสนุนโดยองค์กรภาคียุทธศาสตร์	 มาสังเคราะห์เป็นความรู้จากการทำางาน	 ยกระดับกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี		
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
	 การดำาเนินงานดังกล่าวนี้เป็นเวทีท่ีพัฒนาท้ังบุคลากรและวิชาการ	 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ระดับพื้นที่	(จังหวัด-เขต)	ปี	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	ตาม
พันธกจิท่ี	๒	คอื	พฒันาระบบและยกระดบักระบวนการพฒันาและขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบ
มีส่วนร่วมระดับพื้นที่	ซึ่งต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดการดำาเนินงาน 
	 ๑)	เป็นความรูท่ี้มชีีวิต	มตีวัแบบปฏบัิตกิารและคนตน้เรือ่ง	ไมใ่ช่การทบทวนจากเอกสาร	โดยจะมีทีมวชิาการ
ลงพื้นที่เพื่อช่วยทำาการสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับพื้นที่ตั้งแต่ต้น	จึงใช้คำาว่า	“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)	มกีระบวนการตดิตามแบบเสรมิพลงั	เช่น	มห้ีองให้คำาปรกึษา	เสรมิพลงั	ไดเ้พือ่น	มวีงให้เพือ่นไดส้ะท้อนใน		
“สิ่งที่ยังติดขัด”	
	 ๗)	เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบชาวบ้านสอนชาวบ้าน	
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เป้าหมายของการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ
	 ๑)	สร้างวัฒนธรรมวิชชาการในพื้นที่	
	 ๒)	เกิดชุดความรู้ที่มาจากปัญญาปฏิบัติ	(PHPP	Knowledge	Action)	
	 ๓)	มีการทำางานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	
	 ๔)	ยกระดับการขับเคล่ือนงาน	PHPP	ในพ้ืนท่ีได้ดีข้ึน	
การเตรียมงาน	มีการเตรียมงานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	คือ	
	 ๑)	กำาหนดแนวทางและออกแบบกระบวนการร่วมกับผู้แทนคณะทำางาน	๔	ภาค	
	 ๒)	คณะทำางานแต่ละภาคจัดประชุมชี้แจงการดำาเนินงาน	และพัฒนากลไกคณะทำางานฯ	
	 ๓)	ออกแบบรายละเอียดเชิงเนื้อหาเวทีวิชชาการ	กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เช่น	รูปแบบการนำา
เสนอ	ชุดความรู้	เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	
	 ๔)	พฒันาศกัยภาพ	(capacity	building)	ภาคเีครอืข่ายในพ้ืนท่ี	เพ่ือสงัเคราะห์องคค์วามรูก้ระบวนการพฒันา	
และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	โดยใช้เคร่ืองมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐		
และเครื่องมืออื่นๆ	ในพื้นที่	
	 ๕)	ติดตามกระบวนการทำางาน	และสนับสนุนการทำางานของกลไกคณะทำางานให้ดำาเนินงานตามเป้าหมาย	
	 ๖)	 บริหารจัดการและดำาเนินการจัดประชุมเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		
ระดับภาค	
	 ๗)	รวบรวมชุดองค์ความรู้และเคร่ืองมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และข้อมูลชุดองค์ความรู้	
ของเครือข่าย	ตลอดจนสรุปบทเรียน	และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการประชุม	
	 ๘)	สรุปผลการจัดประชุมวิชชาการในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง

๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สว่นรว่ม ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของการเตรยีมเนือ้หาและผลงานความสำาเรจ็ของกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือนำาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับภาค	ทั้ง	๔	ภาค
	 โดยไดม้กีารออกแบบการพฒันาศกัยภาพรว่มกบัผูท้รงคณุวฒุ	ิแกนวชิาการ	และวทิยากรกระบวนการถอด
บทเรียนของทั้ง	๔	ภาค	เพื่อให้ทุกภาคมีกรอบการถอดบทเรียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสมกับบริบท
แต่ละภาค	 พร้อมท้ังมีการเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพแกนวิชาการท้ัง	 ๔	 ภาค	 ในการเป็นวิทยากร
กระบวนการถอดบทเรียนฯให้กับพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละภาคต่อไป	
  ผลท่ีได	้คอืความเข้าใจหลกัการ	แนวทางการถอดบทเรยีน	และมีกรอบการถอดบทเรยีนในทิศทางเดยีวกนั	
ท่ีจะนำาไปสูก่ระบวนการถอดบทเรยีนและการเขียนผลงานเชิงวิชาการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่
สขุภาพแบบมสีว่นรว่มท่ีมาจากการความรูแ้ละการปฏบิตัจิรงิของพืน้ท่ี	อีกท้ังยงัเป็นการเพิม่ศกัยภาพและความ
สามารถของแกนวชิาการแตล่ะจงัหวดั	ในการออกแบบกระบวนการและการเป็นพีเ่ลีย้งถอดบทเรยีนให้กบัพืน้ท่ี
อีกด้วย	
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๒.๒ ผลการประชุมวิชชาการระดับภาค
 • ภาคเหนือ	 มีการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ	 ในระหว่างวันท่ี	 ๓	 -	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	
ณ	 โรงแรมโลตัส	 ปางสวนแก้ว	 อ.เมือง	 จ.เชียงใหม่	 ภายใต้ช่ืองาน	 “ย้อนรอยวิชชาการ สานองค์ความรู้  
สู่ชุมชน จัดการตนเอง”	มีชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ	๑	ชุด	ประกอบด้วย	ประเด็นงาน
ต่างๆ	 ท่ีมีการขับเคลื่อนงานภายใต้การใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด	
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	และเครื่องมืออื่นๆ	จำานวน	๑๗	เรื่อง	แบ่งออกเป็นการแพทย์ทางเลือก	ความมั่นคงและ
ปลอดภัยทางอาหาร	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุ	

เวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ 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	 มีการจัดทำาองค์ความรู้
เกีย่วกับกระบวนการนโยบายสาธารณะฯ	๑	ชุด	ประกอบดว้ย	การถอดบทเรยีนกระบวนการจดัทำาสมัชชาสขุภาพ
จังหวัด	ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	และเครื่องมืออื่นๆ	จำานวน	๒๖	เรื่อง	
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เวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ ภาคอีสาน “โฮมสุขอีสาน ๒”
เมื่อ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมแม่น้ำา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เวทีวิชชาการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
ภาคใต้ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เมื่อ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

 • ภาคอีสาน	มีการจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ	ในระหว่างวันที่	๒๑-๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๙	ณ	ห้อง
ประชุมแม่น้ำา	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อ.กันทรวิชัย	 จ.มหาสารคาม		
ภายใต้ชื่องาน	“โฮมสุขอีสาน (๒)”	มีการจัดทำาองค์ความรู้	๒	ชุด	ได้แก่	ชุดที่	๑	ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้ภาวะคุกคามคนอีสาน	 ชุดท่ี	 ๒	 บทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปี	๒๕๕๙	จำานวน	๓๖	เรื่อง
	

 • ภาคใต้	มีการจัดเวทีวิชชาการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ	ในระหว่างวันที่	๒๖	-	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๙		
ณ	มหาวทิยาลยัทักษิณ	อ.ป่าพะยอม	จ.พัทลงุ	ภายใตช่ื้องาน	“ยกระดบัความรู ้สูก่ารพฒันาและขับเคลือ่นนโยบาย 
สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม”	ภาคใต	้๒๕๕๙	มกีารจดัทำาองคค์วามรู	้๓	ชุด	ไดแ้ก	่ชุดท่ี	๑	กระบวนการ
จัดทำาสมัชชาสุขภาพจังหวัด	และเครื่องมืออื่นๆ	รวมจำานวน	๒๔	เรื่อง	ชุดที่	๒	ปฏิวัติที่โลกใบเล็ก	 :	มนุษย์	
โซลาร์ที่แผ่นดินใต้	และชุดที่	๓	โลกให้น้ำา	ฝายให้ชีวิต	:	ปฏิบัติการจัดการน้ำาโดยชุมชน
 • ได้ผลงานการสรุปบทเรียนหรือชุดความรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จาก
การถอดบทเรียนและนำาเสนอของภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมระดับภาค	ทั้ง	๔	ภาค	จำานวน	๔	ชุด	รวม	๙๓	เรื่อง
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๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนานักสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 
(นนส.)
 นนส. หรอื	นกัสานพลงัฯ	ย่อมาจาก	นกัสานพลงัขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่มและ	
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ	หมายถึง	แกนนำาเครือข่ายที่ทำาหน้าที่เชื่อมประสานบุคคลหน่วยงาน	องค์กร	 เครือ
ข่ายภาคีทุกภาคส่วน	 ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การสร้างสังคมสุขภาวะ

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ “นกัสานพลงั ขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมสีว่นรว่มและการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ” (นนส.)
	 มุ่งสร้าง	 “นักสานพลัง”	 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 โดยมีฐานคิดท่ี
เชื่อว่าคนทุกคนล้วนมีศักยภาพ	คือมีความรู้	ความคิด	และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน	ด้วยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของผู้เรียน	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสกัด
ความรู้จากการปฏิบัติจริงท่ีเป็นความรู้ฝังลึก	 (Tacit	 Knowledge)	 แล้วนำามาตรวจสอบกับความรู้เชิงทฤษฎี	
สงัเคราะห์ให้ไดค้วามรูใ้หมท่ี่เป็นความรูชั้ดแจง้	(Explicit	Knowledge)	คอื	มีความชัดเจน	เป็นรปูธรรม	สามารถ
สื่อสารเผยแพร่ต่อไปได้	
	 กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามโครงการนี้	จึงใช้	“การจัดการความรู้”	เป็นเครื่องมือหลัก	ภายใต้	SECI	
Model	(เป็นรปูแบบการจดัการความรูท่ี้เสนอโดย Ikujiro Nonaka)	และสรา้งความรว่มมอืกบัภาครีะดบัภมูภิาค
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ	แต่ละโปรแกรม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลังฯ”
	 ๑)	เพ่ือสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพแกนนำาเครอืข่ายคนทำางานดา้นการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะในทุกภูมิภาค
	 ๒)	เพื่อส่งเสริมการสร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

กระบวนการดำาเนินงาน
	 สช.สนับสนุนเครือข่ายโปรแกรมนักสานพลังฯ	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๕	ถึง	๒๕๕๙	โดยมีกระบวนการดำาเนินงาน
และผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
 ระยะเตรียมการ	(๑)	แต่งตั้งคณะทำางานกำากับทิศทางคณะทำางานแต่ละโปรแกรม	(๒)	ประชาสัมพันธ์ไปยัง
เครือข่ายในพื้นที่	เปิดรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโปรแกรมละ	๕๐	คน	จัดทำาแผนปฏิบัติการโครงการ
รายปี	(๓)	ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ของแต่ละรุ่น	และวางแผนการดำาเนินงานเป็นรายปี
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 ระยะดำาเนินการ	(๑)	ประชุมคณะทำางานฯ	ภาค	เพื่อกำากับติดตามและให้คำาปรึกษาอย่างน้อยปีละ	๓	ครั้ง	
(๒)	ดแูลการจดัโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแผนท่ีกำาหนดไว้	(๓)	ประชมุแลกเปลีย่นโดยผูแ้ทนทุกโปรแกรมระหวา่ง
การดำาเนินงาน
 ระยะท้ายการของดำาเนินงาน	 (๑)	 สรุปบทเรียนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง	 (๒)	 รายงานผลการ
ดำาเนินงานต่อประธานคณะทำางานกำากับทิศทาง	เป็นระยะๆ	อย่างต่อเน่ือง	(๓)	จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ
	 นกัสานพลงัฯ	ท่ีผา่นการเข้ารว่มโปรแกรมฯ	ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบ
มสีว่นรว่ม	(Participatory	Healthy	Public	Policy	Process	:	PHPPP)	ผา่นเครือ่งมือสำาคญัตาม	พ.ร.บ.สขุภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ได้แก่	 กระบวนการสมัชชาสุขภาพ	ธรรมนูญสุขภาพ	และการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ	 เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและใกล้เคียงกัน	 เกิดทัศนคติท่ีดีร่วมกัน	 และมีสมรรถนะในการเป็นผู้ร่วม
กระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมีสว่นรว่มท่ีด	ีไปจนถงึการเป็นผูเ้อือ้อำานวยกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	 (Policy	 facilitator)	 เป็นไปตามเนื้อหาสาระหลักและจุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม	ปี	๒๕๕๙	ทั้ง	๕	โปรแกรมมีนักสานพลังที่มาจากผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัด	เครือข่ายเฉพาะ	และ	
องค์กรความร่วมมือ	จำานวน	๒๕๘	คน	มาจากภาคต่างๆ	คือ
 ๑) โปรแกรมนักสานพลังฯ ส่วนกลาง	จำานวน	๔๘	คน	รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยมูลนิธิเครือข่ายหมอ
อนามัย	
 ๒) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคเหนือ	จำานวน	๓๖	คน	รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยวิทยาลัยพยาบาล
เชียงใหม่
 ๓) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำานวน	 ๕๑	 คน	 รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดย
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร	ขอนแก่น	

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

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

CM1 ชี้แจงและทำาความเข้าใจหลักการจัดโปรแกรม
และการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ ๑

เน้นการรู้จักตนเอง  และ care ผู้อื่น
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 ๔) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคกลาง	จำานวน	๔๙	คน	รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยมหาวิทยาลัยมหิดล	
 ๕) โปรแกรมนักสานพลังฯ ภาคใต้	จำานวน	๕๑	คน	รับผิดชอบบริหารโปรแกรมโดยวิทยาลัยพยาบาลชนนี	
จังหวัดตรัง

บรรยากาศหลังการประชุมวางแผนเตรียมการเรียนรู้
เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นบทบาทของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ  

โดยผู้จัดโปรแกรมทำาหน้าที่จัดกระบวนการ 
เตรียมแหล่งเรียนรู้ให้เท่านั้น

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตามบทบาท
และองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 

ตามหลักการ Care Share Learn 

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังฯ ในภาพรวม 
	 ๑)	การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักสานพลังรุ่นต่อไปล่วงหน้า	
	 ๒)	ดา้นเนือ้หา/กระบวนการ	เนือ่งจากกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนกัสารพลงัฯ	เป็นการเรยีนรูแ้บบกลุม่		
จึงควรเพิ่มเติมทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้ศักยภาพแบบ ๕ ตัวจี๊ด	(ประกอบด้วย	นักประสานงาน		
นักวิชาการ	 นักยุทธศาสตร์	 นักสื่อสาร	 และนักจัดการ)	 ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพในการทำางานเป็นทีมให้ดี	
ย่ิงข้ึน	ควรจดุประกายความคดิและเป้าหมายของการเป็นนกัสานพลงัทุกครัง้ท่ีจดัการเรยีนรู	้และให้นกัสานพลงัฯ	
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายฯ	
	 ๓)	การสื่อสาร	 เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 และย้ำาเตือนถึงเป้าหมายสำาคัญของการเป็นนักสานพลังท่ีสร้างสรรค์	
อย่างเป็นระยะ	และมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะทำางานและนักสานพลังฯ	
	 ๔)	ควรมีการตดิตามผลเชิงคณุภาพ	เกีย่วกบัการปฏบัิตงิานในพ้ืนท่ีของผูเ้ข้ารว่มโปรแกรมฯ	หลงัจากจบการ	
เข้าร่วมกระบวนการ

ปจัจัยสำาคญัทำาให้เกิดผลสำาเร็จของการดำาเนนิงานวิชาการและจัดการ
ความรู้ของ สช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ๑)	นโยบายปีแห่งการจดัการความรู	้และวฒันธรรมวชิาการจากผูบ้รหิาร	สช.	คอืปจัจยัขับเคลือ่นหลกัให้เกดิ	
กระบวนการและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพดังกล่าว
	 ๒)	ความต้องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร	สช.	และภาคีเครือข่าย	ที่อยากถอดสกัด	และ	
รวบรวมความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมจากการทำางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมากว่า	๑๐	ปี	
	 ๓)	คณะทำางานกำาหนดกลไกการสนบัสนนุการจดัการความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพท่ีมีองคป์ระกอบของผูแ้ทน	
จากทุกส่วนงานใน	 สช.	 ทำาให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำางานเป็นทีม	 และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	 รวมไปถึงการ	
ทำางานเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดียิ่ง
	 ๔)	การใช้ความสมัพนัธแ์นวราบท้ังภายใน	สช.	และระหวา่งภาคเีครอืข่าย	ทำาให้ไดร้บัความรว่มมอืเพือ่นำาไปสู	่
เป้าหมายเดียวกัน	คือ	วัฒนธรรมวิชาการและการจัดการความรู้
	 ๕)	การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของงานของภาคีเครือข่าย	โดย	สช.	เป็นเพียงผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	
	 ๖)	การยึดเป้าหมายการทำางานให้ชัดเจนและเป็นทิศทางเดียวกัน	 แต่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรูปแบบ		
กระบวนการทำางานระหว่างทางให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
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๗. แผนง�นก�รสื่อส�รท�งสังคม



	 ความสำาเร็จในการสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อน	 เปลี่ยนแปลง	 พัฒนาสังคม
ไทยให้มีสุขภาวะตามยุทธศาสตร์	 “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”	 จะเกิดขึ้นได้	 จำาเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและแรงกระเพื่อมให้เกิดข้ึนท่ัวท้ังสังคม	 ท้ังในหมู่ประชาชน	 หน่วยงาน	 องค์กรและเครือข่ายต่างๆ		
การสือ่สารทางสงัคม	จงึนบัเป็นเครือ่งมอืสำาคญัย่ิงสำาหรบัการดำาเนนิงานของ	สช.	ในการขับเคลือ่นกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้สำาเร็จลุล่วงสู่เป้าหมายที่วางไว้

 แนวทางการดำาเนินงานของแผนงานการสื่อสารทางสังคมมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 ใช้หลักการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการท่ี	
สอดประสานไปกับกระแสสังคม	 โดยมีกลไกการบริหารประเด็นอย่างเป็นระบบ	 ขยายช่องทางการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	 และรูปแบบการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของเครือข่ายท้ังใน	
สว่นกลางและภมิูภาค	พรอ้มท้ังสรา้งความสมัพันธอ์นัดกีบัสือ่มวลชนทุกแขนง	พืน้ท่ีหรอืช่องทางการมีสว่นรว่ม
ให้เข้าถงึงา่ยและกวา้งขวางขึน้	รวมถงึเปิดช่องทางการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณแ์ละข้อมลูขา่วสารซ่ึงกนั
และกัน	เพื่อการสื่อสารทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร

รายละเอียดการดำาเนินงาน 
	 แผนงานการสื่อสารทางสังคมมีการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ดังนี้

๑. โครงการสื่อสารทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑.๑ การจัดกิจกรรมสื่อสารสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ 
ตามกระแสสังคม	ประกอบด้วย
 • การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์	 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจพันธกิจขององค์กร	 สื่อสารปฏิทิน
กิจกรรมสำาคัญในปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 และเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมในการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	
เพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม	โดยจดักจิกรรมรว่มกบันกัข่าวประจำากระทรวงสาธารณสขุ	สำานกัสารนเิทศ	กระทรวง
สาธารณสุข	 และองค์กรสื่อ	 จำานวน	 ๑๕	 แห่ง	 แบ่งเป็นองค์กรสื่อโทรทัศน์จำานวน	๘	 องค์กร	 และองค์กรสื่อ
หนังสือพิมพ์	๗	องค์กร
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 • การจัดกิจกรรมสื่อสารทางสังคมเพ่ือ 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบ 
มีสว่นรว่ม ในประเด็นต่างๆ ตามวาระและกระแส
สังคม ประกอบด้วย
  ๑) การประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน 
“การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบ
ภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งท่ี ๑” ระหว่างวันท่ี	 ๒๓-
๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ณ	 อาคารเอกาทศรถ	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	 มีการผลิตข่าวและสกู๊ปการจัด
งาน	๖	ชิ้น	ประสานและรับรองสื่อมวลชน	จำานวน	๓๕	
คน	ร่วมทำาข่าวในงานและลงพื้นที่	มีการเผยแพร่ข่าว
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	จำานวน	๒๕	ชิ้นงาน	ประกอบ
ด้วย	หนังสือพิมพ์	๕	ชิ้นงาน	โทรทัศน์	๙	ชิ้นงาน	และ
สื่อออนไลน์	๑๑	ชิ้นงาน
  ๒) การสรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ	 โดยทำาการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ
เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการ
สรรหา	การเผยแพร่ข่าวสารกระบวนการสรรหา	และ
การประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่	 ผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ	คือ	หนังสือพิมพ์	๑๕	ชิ้นงาน	สื่อวิทยุ	๔	ชิ้น
งาน	และสื่อออนไลน์	๑๖	ชิ้นงาน
  ๓) ประเดน็นโยบายสาธารณะเรือ่งตรวจสขุภาพ
ท่ีจำาเป็นและเหมาะสม	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	
๒๕๕๘	-เดอืนมีนาคม	๒๕๕๙	ประกอบดว้ย	การจัดทำา
ข้อมูลขา่ว	(factsheet)	ข่าวแจก	ภาพข่าว	และสกูป๊การ
จัดงาน	๕	ชิ้น	ประสานสื่อมวลชนร่วมทำาข่าวกิจกรรม
ตา่งๆ	โดยมีการเผยแพรข่่าวสารผา่นช่องทางสือ่ตา่งๆ	
จำานวน	๑๘	ชิ้นงาน	ประกอบด้วย	หนังสือพิมพ์	๙	ชิ้น
งาน	และสื่อออนไลน์	๙	ชิ้นงาน

สื่อสารทางสังคม การประชุมวิชาการนานาชาติ
ระดับอาเซียน “การประเมินผลกระทบ

และการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑” 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สื่อสารทางสังคม การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘

  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  ๔) การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘	 ระหว่างวันที่	 ๒๑-๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ		
ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม	เมืองทองธานี	มีการจัดทำาสกู๊ป	จำานวน	๖	ชิ้น	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ	
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ขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ	 และเครือข่ายสื่อชุมชนท้องถิ่นในเช่ือมต่อ
สญัญาณการจดังานสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๘		พ.ศ.	๒๕๕๘	จากสถานวีทิยแุละโทรทัศนส์ขุภาพแห่งชาต	ิ	
รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน	 การประสานและรับรองสื่อมวลชนระหว่างการจัดงาน	 โดยมีการนำาเสนอ
ข่าวสารผา่นช่องทางสือ่ต่างๆ	จำานวน	๗๓	ช้ินงาน	ประกอบดว้ย	หนงัสอืพมิพ	์๓๔	ช้ินงาน	โทรทัศน	์๑๖	ช้ินงาน		
สื่อวิทยุ	๓	ชิ้นงาน	และสื่อออนไลน์	๒๐	ชิ้นงาน
  ๕) การจัดทำา (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....	มีการจัดทำาข่าว	ภาพข่าว	และ
สกู๊ปการจัดงานจำานวน	๙	ชิ้น	โดยเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	ประกอบด้วย	หนังสือพิมพ์	๑๕	
ช้ินงาน	และส่ือออนไลน์	๒๕	ช้ินงาน
  ๖) การจัดทำาหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙	มีการจัดทำาข่าวและ	
สกูป๊จำานวน	๔	ช้ิน	โดยได้เผยแพรข่า่วสารผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆ	ประกอบดว้ย	สือ่สิง่พมิพ	์๕	ช้ินงาน	สือ่โทรทัศน	์	
๒	ชิ้นงาน	และสื่อออนไลน์	๖	ชิ้นงาน
  ๗) ประเดน็สทิธสิว่นบุคคลดา้นสุขภาพ หนึง่ในสทิธดิา้นสขุภาพท่ีกำาหนดไวใ้นมาตรา	๗	ของ	พ.ร.บ.สขุภาพ	
แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ผ่านการจัดเวที	“เปลี่ยนโลกออนไลน์	ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ”	และ	การจัดทำา	
(ร่าง)	แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	พ.ศ.	....	เมื่อวันที่	๓	
สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมแมจิก	๒	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	กรุงเทพมหานคร	มีการผลิตข่าว	ภาพข่าว	
และสกู๊ปจำานวน	๓	ชิ้น	และประสานสื่อมวลชนร่วมทำาข่าวการจัดงาน	ทั้งสื่อวิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่อออนไลน์	
โดยมีการเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	ได้แก่	สื่อสิ่งพิมพ์	๑๓	ชิ้นงาน	โทรทัศน์	๗	ชิ้นงาน	สื่อ
วิทยุ	๓	ชิ้นงาน	และสื่อออนไลน์	๑๔	ชิ้นงาน

สื่อสารทางสังคม เวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” และ
การจัดทำา (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 การจัดทำา (ร่าง) 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ. .... 

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
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  ๘) การประชมุวชิาการ การคา้ระหวา่งประเทศและสขุภาพ ประจำาป ี๒๕๕๙ “ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ”	 ระหว่างวันที่	
๘-๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	สีลม	กรุงเทพมหานคร	มีการจัดทำาข่าวและสกู๊ปจำานวน	๕	ชิ้น	
และประสานสื่อมวลชนร่วมทำาข่าวตลอดงาน	 โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	 ได้แก่		
สื่อสิ่งพิมพ์	๖	ชิ้นงาน	สื่อโทรทัศน์	๔	ชิ้นงาน	และสื่อออนไลน์	๕	ชิ้นงาน
  ๙) การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำานวน ๖ ครั้ง	มีการจัดทำาข่าว	ภาพข่าว	และสกู๊ปจำานวน	
๑๐	ช้ิน	และประสานสือ่มวลชนรว่มทำาข่าวการประชุมทุกคร้ัง	โดยมีการนำาเสนอขา่วผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆ	ไดแ้ก	่
สื่อสิ่งพิมพ์	๑๖	ชิ้นงาน	สื่อโทรทัศน์	๔	ชิ้นงาน	สื่อวิทยุ	๔	และสื่อออนไลน์	๓๑	ชิ้นงาน

  ๑๐) การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 มีการจัดทำาประกาศข่าว/ภาพข่าว	 จำานวน	 ๖	 ชิ้น	 โดยได้รับ
การเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	ประกอบด้วย	สื่อสิ่งพิมพ์	๓	ชิ้นงาน	โทรทัศน์	๑	ชิ้นงาน	และ	
สื่อออนไลน์	๑๔	ชิ้นงาน	

สื่อสารทางสังคม การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
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๑.๒ การจัดเวที สช. เจาะประเด็น	 เพื่อสื่อสารการดำาเนินงานของ	 สช.	 ท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นสำาคัญท่ีเป็น	
กระแสสังคม	โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	สื่อมวลชน	ตลอดจนสาธารณชนและผู้สนใจ	จำานวน	๓	ครั้ง	ดังนี้
 ๑) “ฆ่าตัวตาย...สุขภาวะคนไทยบนปากเหว”	 จัดข้ึนเม่ือ	 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.	....	

 ๒) “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”	เมื่อ	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	โถงหน้าห้อง
ประชุมสานใจ	ช้ัน	๖	อาคารสขุภาพแห่งชาต	ิจ.นนทบุร	ีเพือ่สือ่สารทางสงัคมเกีย่วกบัการประกาศใช้หลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึ่งเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา	 ๑๑	 ตาม	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	

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

เวที สช.เจาะประเดน็ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๙ 
หัวข้อ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA 
ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โถงหนา้ห้องประชมุสานใจ ชัน้ ๖ 
อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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 ๓) “ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุ์ใหม่”	จัดขึ้นเมื่อ	๒๖	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	
โถงหน้าห้องประชุมสานใจ	 ช้ัน	 ๖	 อาคารสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อสื่อสารการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติจ.นนทบุรี	ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๕๙	ต่อสาธารณะ

๑.๓ การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) 
 • ศึกษาดูงานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ้ืนท่ี 
จ.ร้อยเอ็ด	ระหว่างวันที่	๒๗-๒๘	เมษายน	๒๕๕๙	โดยนำาสื่อมวลชนลงพื้นที่	ศึกษาการใช้เครื่องมือ	ทั้ง	๓	
เครื่องมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	อันได้แก่	สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับตำาบล	 และการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน	 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ี	 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ	จำานวน	๑๔	สำานัก

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
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ข�าวอื่นๆ เกี่ยวกับ
สช. ร�อยละ ๘.๘ สมัชชาสุขภาพ

ร�อยละ ๑๔.๔

คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห�งชาติ

ร�อยละ ๑๓.๖

คณะกรรมการที่ คสช.
แต�งตั้ง ๑๔.๔

ธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพ
แห�งชาติ ร�อยละ ๘

คณะกรรมการสุขภาพ
แห�งชาติ ร�อยละ ๘

เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ร�อยละ ๔.๘

สนับสนุนปฏิบัติการ
พื้นที่ ร�อยละ ๔

การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ร�อยละ ๑๒.๘

สิทธิและหน�าที่ด�าน
สุขภาพ ร�อยละ ๑๑.๒

 • ศกึษาดงูานพ้ืนท่ีขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสว่นรว่ม ประเดน็ “สานพลงัโรง
พยาบาล ครอบครัว และชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ระหว่างวันที่	๑๕-๑๖	กันยายน	๒๕๕๙	
ณ	จงัหวดัเชียงใหม่	เพือ่ศึกษาดงูานสทิธใินการทำาหนงัสอืแสดงเจตนาไมป่ระสงคจ์ะรบับรกิารสาธารณสขุท่ีเป็น
ไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต	ซึ่งกำาหนดไว้ในมาตรา	๑๒	ตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.
๒๕๕๐	และดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ร่วมเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	จำานวน	๑๖	สำานักข่าว

๑.๔ การผลิตเนื้อหา (ข่าว บทความ) และพัฒนาเนื้อหารูปแบบใหม่ เช่น Infographic, Video Clip 
	 เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ	 ตามกระแสสังคม	
จำานวน	๑๒๕	ชิ้น	ได้แก่	ข่าวจำานวน	๑๐๐	ชิ้น	และสกู๊ปจำานวน	๒๕	ชิ้น	โดยสามารถจำาแนกประเด็นการนำา
เสนอข่าวตามหมวดหมู่เนื้อหางานของ	สช.	ได้ดังแผนภาพด้านล่าง	

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

๑.๕ การเผยแพร่เนื้อหาและพัฒนาช่องทางสื่อหลัก (Backbone) และช่องทางการสื่อสารใหม่ (New Media) 
	 ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	และสื่อออนไลน์	จำานวน	๖๔๒	ชิ้นงาน	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้	
 • การผลิตหนังสือพิมพ์ข่าวรายเดือนขององค์กร สช. “สานพลัง” จำานวน	๑๒	ฉบับ	เผยแพร่ในรูปสื่อ	
สิง่พิมพ์ให้กบัภาคเีครอืข่าย	เดอืนละ	๑๕,๐๐๐	ฉบบั	และในรปูแบบ	E-book	ซ่ึงสามารถเปิดอา่นและดาวนโ์หลด
ได้ทางเว็บไซต์	www.nationalhealth.or.th

 • การผลิตบทความและเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ “อปท.นิวส์”	จำานวน	๑๒	ครั้ง	ทั้งนี้	หนังสือพิมพ์		
อปท.นวิส	์เป็นหนงัสอืพิมพ์รายปักษ์ท่ีมีการเผยแพรไ่ปยังองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่	ท่ัวประเทศ	โดยมียอดพมิพ์	
จำานวน	๑๒๐,๐๐๐	ฉบับ/ปักษ์
 • การผลติและเผยแพรบ่ทความผา่นคอลมัน ์“สขุสาธารณะ” ในหนงัสอืพิมพ์เนชัน่สดุสปัดาห์ เพ่ือ
นำาเสนอผลการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมสีว่นรว่มของ	สช.	ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณท์าง
สังคมในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง	สัปดาห์ละครั้ง	รวมจำานวน	๔๐	ฉบับ	
 • การผลติและเผยแพรบ่ทความผา่นคอลมัน ์“ชานชาลาสขุภาวะ” ในนติยสารสารคด ีเพือ่นำาเสนอ
ตัวอยา่งรูปธรรมความสำาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ	สช.	ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้ง	รวมจำานวน	๙	ฉบับ
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 • การผลติรายการสารคดโีทรทัศน ์“ปฏบัิตกิาร ลกุ ปลกุ เปลีย่น”	จำานวน	๑๓	ตอน	เพ่ือเสนอตวัอย่าง
รูปธรรมความสำาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นท่ี	 ในรูปแบบท่ี
เขา้ใจงา่ยผา่นช่องทางโทรทัศน	์ซ่ึงจะช่วยขยายการรบัรูข่้าวสารตอ่สาธารณชนในวงกวา้งไดม้ากย่ิงข้ึน	อีกท้ังยัง	
สามารถต่อยอดการนำาเสนอไปยังช่องทางสื่ออื่นๆ	เช่น	youtube	หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ	ได้อีกด้วย
 • การเผยแพร่ข่าวสารของ สช. ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ	จำานวน	๕๕๖	ชิ้นงาน

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางสังคมของภาคีเครือข่าย 
๒.๑ การพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ 
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ	 (Health	Station)		ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา	
ไม่หยุดยั้งเพื่อเปิดพ้ืนท่ีช่องการสื่อสารท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารออกไปได้กว้างขวางข้ึน	 โดยให้ภาคีเครือข่าย	
ร่วมเป็นเจ้าของ	และก้าวไปสู่	 สถานีมัลติมีเดียออนไลน์	ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารนโยบายสาธารณะ
อย่างเต็มรูปแบบ		โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย	จำากัด	ได้จัดลำาดับความนิยมเว็บไซต์และ
ความนา่สนใจของเว็บไซตใ์นประเทศไทย	ผลปรากฏว่า	สถานวิีทยแุละโทรทัศนส์ขุภาพแห่งชาต	ิ(Health	Station)		
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่	๓	ในหมวดหน่วยงานด้านสุขภาพ	จากทั้งหมด	๒๔	อันดับ
	 นอกจากนี้	 เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนารูปแบบและช่องทางสื่อสารผ่านทาง	Social	Media	(สื่อสังคม)	อย่างหลากหลาย		
เพ่ือสือ่สารการดำาเนนิงานตามภารกจิของ	สช.ให้เขา้ถงึผูร้บัสือ่ยุคใหม่ไดม้ากขึน้	โดยสามารถสรปุผลการดำาเนนิ
งานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ได้ดังนี้

การผลิตและเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์ “ชานชาลาสุขภาวะ” ในนิตยสารสารคดี
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 • การพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
	 	 Health	Station	Mobile	site	คือ	การพัฒนาเว็บไซต์สำาหรับการรับชม	Health	Station	บนสมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ต	 เพื่อการพัฒนาช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ท่ีเข้าถึงผู้รับสื่อได้ทุกช่องทางและเพ่ิมประสิทธิภาพ	
ในการสื่อสารของภาคีเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น	ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทยจำากัด	พบว่า		
ในเดือนกันยายน	 ๒๕๕๙	 มีผู้เข้ามาในเว็บไซต์	 Health	 Station	 ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต	 คิดเป็น	
ร้อยละ	 ๒๓.๙๐	 หรือประมาณ	 ๑/๔	 ของยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ท้ังหมด	 หลังจากมีการทำาระบบ	 mobile	 site		
แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙	
	 	 Health	Station	E-Brochure	หรอื	แผน่พบัออนไลน	์เปน็เครือ่งมือประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต	์Health	Station	
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมประชากรยคุใหม่ท่ีบรโิภคข้อมูลข่าวสารผา่นทางอนิเตอรเ์นต็มากข้ึนและผา่นช่องทาง
ท่ีหลากหลายท้ังคอมพวิเตอร	์สมารท์โฟน	และแท็ปเลต็	รวมท้ังยังมข้ีอดท่ีีสามารถเผยแพรไ่ดโ้ดยไม่มีข้อจำากดั
เช่นสิ่งพิมพ์ที่มีข้อจำากัดในเรื่องจำานวนการพิมพ์และรูปแบบการนำาเสนอ	ซึ่งแผ่นพับออนไลน์สามารถนำาเสนอ
ได้ทั้งตัวหนังสือ	เสียง	และภาพให้ได้ทั้งอ่าน	รับฟัง	และรับชม
	 	 Facebook	Live	/	Youtube	Live	การเผยแพร่สดผ่านทาง	Social	Media	ไปพร้อมๆ	กับการถ่ายทอดสด	
ทางเว็บไซต์	Health	Station	ทำาให้ยอดรวมจำานวนผู้รับชมทั้งการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังเพิ่มมากขึ้น	
 • พัฒนาชุดการสือ่สาร	โดยการจดัทำาสือ่วดีทัิศนเ์พือ่การใชง้านเผยแพรอ่ย่างเหมาะสมและมีเนือ้หาท่ีถกูตอ้ง		
เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจได้เข้าใจเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ	
มีส่วนร่วม	ซึ่งในการจัดทำามีทั้งทำาการตัดต่อจากเทปบันทึกรายการที่น่าสนใจ	และผลิตขึ้นใหม่	โดยในปี	๒๕๕๙	
มีการผลิตวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	จำานวน	๓๓๙	เรื่อง	เช่น		
วีดิทัศน์	 “ทำาความรู้จักสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ”	 วีดิทัศน์	 “ชัวร์ก่อนแชร์”	 และวีดิทัศน์	 “คสช.
สัญจร”	 :	 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ศึกษาดูงานพื้นท่ีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ	
มีส่วนร่วม	จ.ร้อยเอ็ด”	
 • การพัฒนาการทำางานรว่มกบัภาคเีครอืข่ายของ สช.	อันไดแ้ก	่การจดัทำาเนือ้หารายการ	ถา่ยทอดสด	และ	
เช่ือมตอ่สญัญาณถ่ายทอดสดเพ่ือสร้างความรบัรูแ้ละเข้าใจในกระบวนการขับเคลือ่นและพฒันานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้กับสาธารณชนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น	โดยให้ความสำาคัญกับการทำารายการหรือ
เชื่อมการทำางานกับภาคีเครือข่าย	เช่น	การจัดทำา	“รายงานข่าวสุขภาวะ	สานใจ	สานพลัง”	ซึ่งเป็นการทำางาน
ร่วมกับนักข่าวสุขภาวะท่ีเป็นเครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น	 ในการติดตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด		
การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	ในรูปแบบการรายงานข่าว	เพื่อเป็นข้อมูลแก่ภาคีและพื้นที่ที่สนใจ	
โดยในปี	๒๕๕๙	สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติมีการจัดทำารายการ	จำานวน	๔๘๔	ตอน	รวมเนื้อหา	
ทั้งสิ้น		๒,๐๐๐	ตอน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)	รวมถึงร่วมเผยแพร่การถ่ายทอดสดการจัดรายการ
ของสื่อชุมชน/ท้องถิ่น	 ซ่ึงมีเครือข่ายการเผยแพร่เนื้อหาท้ัง	 ๔	 ภูมิภาคของไทยในการประชุมสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	นอกจากนี้ยังร่วมการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเวที	ตัดต่อ	และจัดหมวดหมู่
เนือ้หาการประชมุท่ีสำาคญั	สำาหรบันำาไปใช้ประโยชนใ์นกจิกรรมการประชมุ	1st	ASEAN	Conference	on	“Impact		
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Assessment	and	Mitigation	under	 the	 theme	of	Towards	ASEAN	Engagement	 and	Sustainable	
Development”	ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศทุกภาคส่วน	เช่น	กระทรวงสาธารณะสุข		มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และในระดับนานาชาติ	 เช่น	 World	 Health		
Organization	และ	ASEAN

 • สนับสนุนการสื่อสาร การผลิตเนื้อหา และการจัดรวบรวมคลังข้อมูลสำาหรับเผยแพร่เครื่องมือ
ต่างๆ ของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดทำาวีดิทัศน์	“คสช.สัญจร”	:	คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 ศึกษาดูงานพื้นท่ีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 จ.ร้อยเอ็ด”	 ซ่ึง
เป็นการสนับสนุนเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ	 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	
รวมถึงสนับสนุนการบันทึกเทป	ตัดต่อ	และจัดหมวดหมู่เนื้อหาการประชุมที่สำาคัญ	สำาหรับนำาไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมการประชุมเวทีวิชชาการภาคกลางและภาคอีสาน	ร่วมถ่ายทอดสดเวทีวิชชาการกับภาคีเครือข่ายด้าน
สื่อชุมชนในเวทีวิชชาการภาคเหนือและภาคใต้	เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เครื่องมือของ	สช.	ในทุกภูมิภาค
 • พัฒนาระบบควบคุมการบันทึกเสียงและออกอากาศ	สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาห้อง	
บันทึกเสยีงให้บรกิารแกผู่จ้ดัรายการ	เจา้หนา้ท่ี	สช.	โดยออกแบบให้มีระบบ	Digital	Mixer,	Telephone	Hybrid,	
คอมพิวเตอร์ท่ีบันทึกเสยีงในระบบดจิติอล	สามารถนำาเสยีงเข้าสายโทรศพัท์	ตดัตอ่เสยีง	ผสมสญัญาณเสยีง	และ	
ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถานีผ่านเครือข่ายความเร็วสูง	 รองรับการบันทึกเสียงแบบแยก	 Channel		
โดยใช้	Digital	Mixer	ท่ีทำางานกบัคอมพวิเตอรผ์า่นพอรท์	firewire	และ	software	ท่ีใชค้วบคมุการทำางานในระบบ	
ดจิติอล	สามารถเชือ่มตอ่ไมโครโฟนท่ีบันทึกเสยีงแยกจากกนั	และสามารถปรบัแตง่	เพิม่-ลด	ระดบัสญัญาณเสยีง	
ของผู้พูด	เหมาะกับการบันทึกเสียงรายการหรือสารคดีเสียง
 • โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารสุขภาวะชุมชน ร่วมกับคณะ
นเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	การดำาเนนิงานตามพนัธกจิของ	สช.และยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มเขยือ้น	
ภูเขา	รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่สำาคัญอีก	๔	ประการ	คือ	การสานพลังความร่วมมือทางสังคม	การสร้างความรู้จาก
การปฏิบัติ	 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ	 และการบริหารจัดการ	 จำาเป็นต้องอาศัยการจัดทำา

การผลิตข่าวและรายการของสื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่นในงานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
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และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารสุขภาวะชุมชน	รวมทั้งคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ	สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่ง
ชาติจึงได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการ
สือ่สารสขุภาวะชุมชน	โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากฐานขอ้มลูเดมิของ	สช.	ท้ังวทิยุชมุชน	ภาคเีครอืข่าย	
องค์กรของ	สช.	และสื่อมวลชนส่วนกลาง	ซึ่งประกอบด้วย	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	ให้มีความถูกต้อง		
ทันสมัย	 รวมท้ังรวบรวมเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ซ่ึงได้แก่	 เครือข่ายสื่อของกรม
ประชาสัมพันธ์	สื่อมวลชนท้องถิ่น	และองค์การบริหารส่วนตำาบล	รวมถึงจัดทำาคู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลอีกด้วย	

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น/สื่อชุมชนในการสื่อสารกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ 
มีส่วนร่วม
 • การจัดประชุมคณะทำางานสื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่น	 จำานวน	 ๓	 ครั้ง	 เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายสื่อในระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความรับรู้	 ตระหนักถึงความสำาคัญ	 และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 ตลอดจนสรุปบทเรียนการทำางานผลิตสื่อและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	เพื่อนำามาปรับใช้กับการทำางานต่อไป
 • การสนับสนุนให้สื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่นผลิตข่าวและรายการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี ๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘	ประกอบด้วย	ข่าวต้นชั่วโมง	จำานวน	๑๒	ช่วงข่าว	และสรุปข่าวรอบวัน	จำานวน	๒	ครั้ง,	รายการ
นานาทรรศนะ	จำานวน	๑๒	ตอน,	รายการเสวนาเจาะลึกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	พ.ศ.๒๕๕๘	จำานวน	
๑๓	ตอน	และรายการสัมภาษณ์พิเศษ	จำานวน	๑	ตอน	โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ	และช่อง	youtube	ของเครือข่ายสื่อสร้างสุข	จ.อุบลราชธานี	รวมถึงการประสานงาน
ให้เครือข่ายสื่อชุมชนท้องถิ่นฯ	ทั่วประเทศ	เชื่อมต่อการถ่ายทอดการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	
พ.ศ.๒๕๕๘	ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติอีกด้วย
 • เวทีเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด	จำานวน	๑	ครั้ง	ระหว่างวันที่	๓๑	มีนาคม	-	๑	เมษายน	๒๕๕๙		
ณ	สถาบันวิชาการทีโอที	(TOT	Academy)	ถ.งามวงศ์วาน	จ.นนทบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน	๕๗	คน		
เป็นผู้ดูแลแฟนเพจ/กลุ่มในเฟซบุ๊ก	๔๔	คน	จาก	๓๗	จังหวัด	นักข่าวสุขภาวะ	๓	คน	และเจ้าหน้าที่	สช.	๑๐	คน	
โดยผูเ้ข้ารว่มได้รับความรู้เชิงปฏบัิตกิารเก่ียวกบัเทคนคิการโพสตข์า่วในเฟซบุ๊กให้นา่สนใจและมีสาระ	และรว่มกนั	
จัดทำาแผนรณรงค์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อปรับใช้ในการสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดต่อไป
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๘. แผนง�นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ



	 สช.	ไม่เพียงสานพลังทำางานเพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะในระดับประเทศ	ขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือ	
ไปยังองค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ	 เพื่อสร้างพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของที่องค์การอนามัยโลกในเรื่อง	Health in All Policies (HiAPs) หรือ 
ทุกนโยบายหว่งใยสขุภาพ	เพราะ	สช.	ตระหนกัว่า	การทำางานแบบเครอืข่ายรว่มแลกเปลีย่นเรียนรู้กนั	จะนำาไปสู	่
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน	และสุขภาพเป็นเรื่องกว้างเกี่ยวข้องกับทุกภาคี	ทุกมิติ

รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑. การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ 
เพ่ือขยายแนวคิดและขับเคลื่อนเร่ืองนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
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	
โดยเนน้เรือ่งการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ	ไปยังประเทศสมาชกิในอาเซียน	เพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละพัฒนา
ศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ	ในเรื่องดังกล่าว

๑.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Focal Point on Health Impact Assessment ครั้งที่ ๑  
เมื่อ	๒๔	-	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ.พิษณุโลก	
	 เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข		
(Senior	Official’s	Meeting	on	Health	Development	:	SOMHD)	ให้เป็นประเทศที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา	
ศักยภาพเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 สช.ในฐานะเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก	
การประเมินผลกระทบดา้นสขุภาพ	จงึไดจ้ดัประชุม	The	ASEAN	Focal	Point	on	HIA	ข้ึน	เพือ่จดัทำาแผนปฏบัิติ
การเรื่องการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 ร่วมกับประเทศสมาชิกในอาเซียน	 ซ่ึงแผนปฏิบัติการ	

“สานพลัง พันธมิตรสุขภาพนานาชาติ”
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ดังกล่าวนำาไปรายงานต่อคณะทำางานความร่วมมือระดับกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน	ที่	๒	เรื่องการโต้ตอบ
ต่ออันตรายและภัยคุกคามต่างๆ	(Cluster	2:	Responding	to	all	hazards	and	emerging	threats)	เดือน
กรกฎาคม	๒๕๕๙	ที่ประเทศมาเลเซีย	และ	SOMHD	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๙	ที่ประเทศบรูไน	

๑.๓ การทำาบันทึกความเข้าใจระหว่าง 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 การเป็นเจา้ภาพจดัประชุมหอ้งย่อย ในการประชุมนานาชาต ิImpact Association for Impact Assessment 
(IAIA) 2016 เมื่อ	๑๑	-	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	เมืองนาโกยา	ประเทศญี่ปุ่น
	 เนือ่งดว้ย	การประชุม	IAIA	ปีนี	้มหัีวข้อหลกั	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	 และมีผู้นำาเสนอจากประเทศ
ญี่ปุ่น	แคนนาดา	เนเธอร์แลนด์	อิตาลี	และไทยเข้าร่วม	ผู้นำาเสนอจากประเทศไทย	ได้แก่	นางวิจิตรา	ชูสกุล		
จากมูลนิธิพัฒนาอิสาน	จังหวัดสุรินทร์	เป็นเครือข่ายทำางานเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน	
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	 ครั้งท่ี	 ๖๙	 มีระเบียบวาระเรื่อง	 Health	 in	 the	 2030	 Agenda	 for	 Sustainable		
Development	และจะมกีารรายงานผลการดำาเนนิงานตามมตสิมัชชาอนามัยโลก	ครัง้ท่ี	๖๗	เรือ่ง	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	เป็นผู้แทนนำาเสนอเรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	

ใบปลิวประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่อง Health in All Policies for SDGs Achievement 
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	 นอกจากนี	้สช.ไดส้ง่ผูแ้ทน	๒	คน	ไดแ้ก	่นพ.กจิจา	เรอืงไทย	รองประธานกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิ	
ครั้งที่	๙	และ	น.ส.พัชรา	อุบลสวัสดิ์	ผู้อำานวยการสำานักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ	สช.	ร่วมคณะผู้แทนไทย	
ในสมัชชาอนามัยโลก	ครั้งที่	๖๙	ด้วย

นพ.กิจจา เรืองไทย และ น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ (คน ๒
และ ๔ จากซ้าย) เข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๙

ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

ไดจ้ดังานดงักลา่วข้ึน	เพือ่เผยแพรแ่นวคดิเร่ืองปัจจยัสงัคมท่ีกำาหนดสขุภาพ	ซ่ึงเป็นฐานคดิในการทำางานให้เกดิ	
ทุกนโยบายห่วงใยสขุภาพ	เนือ่งจากนโยบายจากหนว่ยงานตา่งๆ	มผีลกระทบท้ังทางตรงและทางออ้มตอ่สขุภาพ
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.นำาโดย	 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	

๑.๖ การเป็นเจา้ภาพรว่มจดับรรยายพเิศษ เรือ่ง “Social  
determinants and health equity : a global perspective”  
โดย Sir Michael Marmot	เมื่อ	๒๖	มกราคม	๒๕๕๙	
ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 สืบเนื่องจาก	Sir	Michael	Marmot	ผู้มีบทบาท
ในการผลักดันแนวคิดปัจจัยสังคมท่ีกำาหนดสุขภาพ	
(Social	 Determinant	 of	 Health	 :	 SDH)	 ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 ประจำาปี	
๒๕๕๘	กระทรวงสาธารณสขุ	รว่มกบั	สช.	สสส.	สปสช.	
และคณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		
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๒.๒ การเป็นวิทยากรในการประชุม Technical Meeting on Action Across Sectors and Health in All Pol-
icies (HiAPs) ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๐	มกราคม	๒๕๕๙	ที่นครเจนีวา	ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
	 สช.	 ได้มอบให้น.ส.ณนุต	 มธุรพจน์	 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม	 ซ่ึงจัดโดยองค์การ
อนามัยโลก	เพื่อทบทวนการทำางานเรื่อง	HiAPs	ที่ผ่านมา	ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องมือ	การจัดทำาโครงการ	
ในประเทศตา่งๆ	และการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษา/อบรม	รวมท้ังเพือ่จดัทำารายงานผลการดำาเนนิตามมตสิมัชชา
อนามัยโลก	ครั้งที่	๖๗	เรื่อง	Contributing	to	social	and	economic	development	:	sustainable	action	
across	sectors	to	improve	health	and	health	equity	ทั้งนี้	ผู้แทน	สช.นำาเสนอการดำาเนินงาน	HiAPs	ของ
ประเทศไทย	โดยใช้กลไกและเครื่องมือภายใต้	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

๓. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
๓.๑ การเป็นวิทยากรในการประชุมห้องย่อย ณ การประชุมประจำาปี 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	ผู้อำานวยการ	Mahidol	University	Global	Health	กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง	 The	 Influence	 of	 Trade	 and	 Trade	 Policy	 on	 Health		
โดยนำาความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง	มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน	ไปแลกเปลี่ยน
พรอ้มดว้ย	นพ.อำาพล	จนิดาวัฒนะ	เลขาธกิาร	คสช.	นางปิตพิร	จนัทรทัต	ณ	อยุธยา	และนางอรพรรณ	ศรสีขุวฒันา		
รองเลขาธิการ	คสช.	ได้ร่วมการประชุมดังกล่าว	เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายเครือข่ายการทำางานด้าน	HiAPs

๓.๒ การเป็นวิทยากรในการประชุมหอ้งยอ่ย ณ การประชุมนานาชาต ิInternational Union for Health Promotion  
and Education (IUHPE) ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	เมืองคูริติบา	ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
	 นพ.อำาพล	จินดาวฒันะ	เลขาธกิาร	คสช.	ไดร้บัเชิญจากองคก์ารอนามัยโลก	เป็นวทิยากรในการประชุมย่อย	
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
วทิยากร	ขณะเดียวกนั	น.พ.ณรงค์ศักดิ	์อังคะสวุพลา	กรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิไดน้ำาเสนอผลงานวชิาการเรือ่ง	
Health	promotion	reform	for	stability,	prosperity,	and	sustainability:	Proposal	for	Thailand’s	reform	
และ	ดร.ทิพิชา	โปษยานนท์	นำาเสนอเรื่อง	Citizen	Jury	-	An	innovative	deliberation	platform	for	health	
related	policy	in	Thailand	ในการประชุม	IUHPE	ด้วย
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๓.๓ การจัดศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้กับประเทศภูฏาน ระหว่างวันท่ี	 ๑๒	 -	 ๑๖	
กันยายน	๒๕๕๙
	 องค์การอนามัยโลกมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้	 สช.	 จัดศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสุขภาพ	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงเศรษฐกิจ	คณะกรรมการ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ	 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 จากประเทศภูฏาน	 จำานวน	 ๑๐	 ท่าน	
เมื่อ	๑๒	-	๑๖	กันยายน	๒๕๕๙	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาทำาความเข้าใจระบบ	กลไก	และวิธีการเรื่องการ
ประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพของประเทศไทย	และนำาไปพัฒนาหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ	
	 ผลจากการดงูานครัง้นีน้ำาไปสูก่ารวางแผนทำาโครงการนำาร่อง	ทดลองทำาการประเมินผลกระทบดา้นสขุภาพ
ท่ีเขตอุตสาหกรรมในประเทศภฏูาน	โดยจะมกีรรมการพฒันาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดา้นสขุภาพ
ของประเทศไทยบางคนเป็นที่ปรึกษา	

นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. เป็นวิทยากรในการประชุมย่อย
ในเวทีประชุม International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) ครั้งที่ ๒๒

เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล
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นพ.พลเดช ปิ่นประทีป พูดคุยกับ Dr.Ugen Dophu
ปลัดกระทรวงสุขภาพ ประเทศภูฏาน
เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ภาพหมู่คณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทย 

๓.๔ การแปลและเผยแพร่เอกสารวิชาการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงาน 

๓.๕ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร วีดิทัศน์เกี่ยวกับ สช. บนเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ ตลอดจนจัดทำา
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่สู่เครือข่าย สช. ในต่างประเทศทุกไตรมาส
	 สช.นำาเสนอข้อมลูข่าวสารความเคลือ่นไหวเรือ่งนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ	ผา่นเว็บไซตแ์ละจดหมายข่าว	
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ไปยังเครือข่าย	สช.	ในต่างประเทศ	จำานวนประมาณ	๑,๑๐๐	ราย	ทุกไตรมาส

	 ในปีนี้	สช.	ได้ประสานองค์การอนามัยโลกเพื่อขอ
แปลเอกสารเรื่อง	WHO	Traditional	Medic	Strategy		
2014	-	2023	เป็นภาษาไทยในชือ่	“ยุทธศาสตรก์ารแพทย	์
ดั่งเดิมองค์การอนามัยโลก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 -	 ๒๕๖๖”	
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทำางานของคณะกรรมการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	 และจัดแปล	
“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๒		
พ.ศ.	๒๕๕๙”	และ	“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล	
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ	ฉบับที่	๒”	
เป็นภาษาอังกฤษ	เพือ่เผยแพรแ่ละเป็นตวัอย่างแกภ่าคี
เครือข่ายต่างประเทศท่ีสนใจ	 รวมท้ังแปลมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่	๘	เป็นภาษาอังกฤษเช่นทุกปี
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๙. แผนง�นบริห�รจัดก�ร



	 การบริหารจัดการท่ีดี	 มีธรรมาภิบาล	 เป็นสิ่งท่ีเอ้ืออำานวยให้การดำาเนินงานของ	 สช.	 ท่ีจะพัฒนาและ	
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ซ่ึงเป็นงานท่ียากและท้าทาย	ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
สำาเร็จลุล่วงดังยุทธศาสตร์ข้อ	๔	ที่กล่าวไว้ว่า	“การบริหารจัดการที่ดี สามารถทำาสิ่งที่ยากให้สำาเร็จได้” 

	 แผนงานบริหารจัดการประกอบด้วยโครงการต่างๆ	๔	โครงการ	คือ
	 ๑.	โครงการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตแิละคณะกรรมการบรหิารสำานกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 ๒.	โครงการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การประเมินผล
	 ๓.	โครงการบริหารจัดการทั่วไป
	 ๔.	โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑. การสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม คสช. ชุดที่ ๓
	 เพือ่เปน็การเตรยีม	คสช.	ชุดใหม	่(ชุดท่ี	๓)	ท่ีเข้ามาดำารงตำาแหนง่	เม่ือ	๗	ธนัวาคม	๒๕๕๙	ซ่ึงมาจากหลาย
ภาคส่วน	มีประสบการณ์	ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย	ให้พร้อมสำาหรับการปฏิบัติภารกิจตาม	พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	สช.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ	การเมื่อ	๒๑	มกราคม	๒๕๕๙	
ณ	ห้องประชุมสานใจ	๑	ช้ัน	๖	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	โดยมีกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม	
	 เนื้อหาและกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย	 (๑)	 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดย	นพ.	อำาพล	จินดาวัฒนะ	เลขาธิการ	คสช.	(๒)	กิจกรรมฐานเรียนรู้
เครื่องมือตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	รวม	๔	ฐาน	โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
เครื่องมือนั้นๆ	แต่ละสำานักเป็นผู้ให้ข้อมูล	และมีภาคีเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยน	(๓)	กิจกรรมเวทีสานเสวนา	
“สานพลัง	:	พัฒนาสุขภาวะคนไทย”	โดยอดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ชุดที่	๒	ร่วมแลกเปลี่ยน	นอกจากนี้	
คสช.	ชุดที่	๓	ยังได้เยี่ยมชมสำานักงาน	และร่วมกิจกรรมวาดภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

องค์กรบริหารจัดการดี มีธรรมาภิบาล งานมีประสิทธิภาพ
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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.ไดส้นบัสนนุให้กรรมการสขุภาพแห่งชาตจิากทุกภาคสว่นประชุมหารอืกนักอ่นการประชุม	คสช.	ทุกครัง้		
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม	 ทำาความเข้าใจระเบียบวาระท่ีฝ่ายเลขานุการจะเสนอในการประชุม	 และเป็น
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โอกาสที่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไรจาก	๑๓	พื้นที่ทั่วประเทศ	ได้ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานในระดับพื้นที่ซึ่งกันและกัน

๑.๓ การจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีการจัดประชุม	คสช.	จำานวน	๖	ครั้ง	โดยแต่ละครั้งองค์ประกอบของกรรมการ
สขุภาพแห่งชาตท่ีิเข้ารว่มประชมุครบท้ัง	๓	ภาคสว่น	และมีรองนายกรฐัมนตร	ี(พลเรอืเอก	ณรงค	์พพิฒันาศยั)		
เป็นประธานการประชุม	รวมท้ังหลายครัง้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ	(ศ.คลนิกิ	เกยีรตคิณุ	นพ.ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร)	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(พลตำารวจเอก	อดุลย์	
แสงสิงแก้ว)	เข้าร่วมประชุมด้วย	นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหาร	สช.	ที่ปรึกษา	คสช.	ที่ปรึกษา	สช.	และ
หนว่ยงานภาคท่ีีเกีย่วข้อง	ทำาให้การพจิารณาและให้ข้อคดิเห็น	ข้อเสนอแนะตอ่ประเดน็งานท่ีเสนอตอ่	คสช.นัน้	
มีความหลากหลาย	เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	และสามารถสรุปมติของที่ประชุมได้ในที่สุด	
	 สำาหรบัการประชุม	คบ.	จดัข้ึนจำานวน	๘	ครัง้	คบ.ไดก้ำากบัตดิตามการดำาเนนิงานของสำานกังาน	ให้ขอ้เสนอ
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

เวทีจุดประกายจัดทำาแผนงานหลัก ๕ ปี สช.รองรับการดำาเนินงานตาม
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เมื่อ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

๒. การพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และการประเมินผล
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณ 
	 สช.	จัดทำาคำาของบประมาณรายจ่าย	สช.	ประจำาปี	๒๕๖๐	ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำานวน	๒๓๖.๗๔๔๓	
ลา้นบาท	โดยเข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา	(รา่ง)	พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	เมื่อ	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	แล้วได้ดำาเนินการจัดทำาแผนดำาเนินงานและงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
เพื่อกำาหนดเป้าหมายและจัดสรรเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานภายใน

๒.๒ แผนงานหลักสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำาเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
	 แผนงานหลักฯ	ฉบับที่	๓	เป็นการทำางานอย่างมีส่วนร่วม	และภายในสำานักงานได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำา
แผนหลกั	สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตริองรบัการดำาเนนิงานตาม	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๐	
ฉบับท่ี	๓	(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	มเีลขาธกิาร	คสช.เป็นประธานคณะทำางานฯ	และผูอ้ำานวยการสำานกัยุทธศาสตร	์แผน	
และประเมินผล	เป็นเลขานุการ	โดยคณะทำางานฯ	ประกอบด้วย	ทีมงานภายใน	สช.	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	
และการเรียนรู้ภายในองค์กร
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	 นอกจากนีไ้ดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการกำากบัการจดัทำาแผนงานหลกัฯ	ฉบับท่ี	๓	โดยม	ีน.พ.วชัิย	โชควิวัฒน	เป็น	
ที่ปรึกษา	นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	เป็นประธาน	พร้อมกรรมการ	๖	คน	และ	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
(ในขณะนั้น)	เป็นเลขานุการ

เวทีประชุมระดมสมองการจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของแผนหลัก ๕ ปี สช. 
ฉบับ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รองรับการดำาเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

เมื่อ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๑๑ - ๑๑๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนหลัก ๕ ปี สช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รองรับการดำาเนินงานตาม 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 
	 • พัฒนาและจัดทำาระบบติดตามผลการดำาเนินงาน 
	 	 สช.ได้จัดทำากรอบแนวทางและกำาหนดการ	การติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงาน	แผนการเงิน	
และงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๙	เป็นรายไตรมาส	
	 • พัฒนาระบบการประเมินผลภายในและภายนอก 
	 	 จดัทำารายงานผลการประเมินผลภายในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลภายนอก	
บางส่วน	 เช่น	 ผลท่ีได้จากการสำารวจความพึงพอใจ	 สำาหรับระบบการประเมินผลภายใน	 ได้มีการปรับปรุง	
ตัวชี้วัดสำาคัญที่ใช้ในการประเมินตนเอง	(Self	Assessment)	ของ	สช.ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาระบบประเมินผลภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 สำาหรับการประเมินผลภายนอก	 ได้มีการประเมินในสองส่วน	 ได้แก่	 การประเมินผลการดำาเนินงานของ	
คสช.	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ดำาเนนิการโดยคณะสาธารณสขุศาสตรม์หาวทิยาลยัมหิดล	และการประเมนิผล	
เพี่อทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

๒.๔ การจัดทำารายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
	 ได้จัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานของ	 คสช.	 คบ.	 ผลงานของสำานักงานภายใต้กรอบ	
แผนงานตามแผนงานหลักสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	รองรับการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับที่	๒	และรายงานงบการเงินของสำานักงาน	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๘

๓. การบริหารจัดการทั่วไป
	 โครงการนี้ทำาหน้าที่สนับสนุนให้การดำาเนินงานของ	สช.	บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายและแผนการดำาเนิน
งานท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการดำาเนินงาน	 มีธรรมาภิบาล	 เป็นท่ีพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง	มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	

๓.๑ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
	 ระบบบรหิารจดัการเป็นหัวใจสำาคญัของการพฒันาระบบงานให้เอ้ือตอ่การปฏบัิตงิาน	เพือ่ให้การดำาเนนิงาน
ของ	สช.	มีประสิทธิภาพ	จึงได้มีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทบทวน	ศึกษา	วิเคราะห์	
และปรับปรุงหลักเกณฑ์	แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	ได้แก่	
	 ๑)	ปรับปรุงประกาศ	สช.เรื่องการสนับสนุนเงินโครงการเพื่อการปฏิบัติงาน	วงเงินไม่เกิน	๒	แสนบาท	
	 ๒)	จัดทำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายของสำานักงาน	
	 ๓)	จัดทำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน	
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	 ๔)	ประกาศ	สช.	เรื่องเพิ่มสิทธิเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา	คสช.	
	 ๕)	จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี	และการจัดทำาข้อมูลทางการเงินและบัญชี	จำานวน	๑	เล่ม	
	 ๖)	ปรบัปรงุ	แนวทาง	(Guideline)	การจดักระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสขุภาพเฉพาะ
ประเด็น	ในส่วนของการจัดการด้านนิติกรรมและการเงิน	

การประชุมจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการจัดทำาข้อมูลทางการเงินและบัญชี
เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุชน ๓ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

๓.๒ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย
	 การปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพนัน้	ทักษะและขดีความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคญั	สำานกัอำานวย
การจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สช.	และภาคีเครือข่าย	ดังนี้
	 ๑)	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	 เช่น	 การกำาหนดราคากลาง	 การเขียนขอบเขตการ
ดำาเนินงาน	(Term	of	Reference	:	TOR)	
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบริหารจัดการโครงการ
เมื่อ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

	 ๒)	 ร่วมกับสำานักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นท่ี	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
การบริหารจัดการโครงการ	เช่น	การจัดทำารายงานการเงินโครงการที่	สช.ให้การสนับสนุน	
	 ๓)	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรียนรู้ชีวิต	พัฒนาความสัมพันธ์กลุ่มบริหารจัดการ	:	We	are	one	
กลุ่มบริหารจัดการ	เพื่อให้เกิดทักษะในการทำางานเป็นทีมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

๓.๓ งานอำานวยการ
	 การดำาเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายของแผนงานและโครงการตา่งๆ	ท่ีองคก์รกำาหนดไว	้งานอำานวยการมสีว่น
สำาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน	สช.	และภาคีเครือข่ายให้ทำางานได้อย่างราบรื่นและถูกต้อง	

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ชีวิต พัฒนาความสัมพันธ์ กลุ่มบริหารจัดการ : We are one กลุ่มบริหารจัดการ
เมื่อ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ปารีฮัท รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการทำางาน	และการทำางานที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
  ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ 
	 	 ๑)	ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำานวน	๒๖๓	เรื่อง	
	 	 ๒)	สนับสนุนการจัดทำาข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงาน	จำานวน	๖๗	โครงการ	
	 	 ๓)	การรับและจ่ายเงินให้กับผู้เกี่ยวข้อง	โดยจัดทำาใบสำาคัญต่างๆ	จำานวน	๒,๗๓๕	รายการ	
	 	 ๔)	การรับ-ส่งหนังสือจากภายนอก	จำานวน	๒,๒๕๑	เรื่อง
	 	 ๕)	ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำานักงาน	ชั้น	๒	และชั้น	๓	ให้มีความสวยงามและมีสิ่งแวดล้อม	
ที่อำานวยความสะดวกต่อการทำางาน	
	 	 ๖)	มีมาตรการลดการใช้พลงังาน	ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล	โดยกำาหนดการเปิด-ปดิเครือ่งปรบั
อากาศ	ไฟฟ้าให้เป็นเวลา	ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิดประหยัดพลังงาน	ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของสำานักงาน
ลดลงจากปีก่อน	 รวมท้ังขอความร่วมมือแต่ละสำานักในการประชุมให้นำาเสนองานผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้กระดาษ	

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

  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
	 	 นอกเหนือจากการดำาเนินงานต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 สช.ยังได้ดำาเนินการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส	มีธรรมาภิบาล	โดย
	 	 -	มกีารตรวจสอบภายใน	และตรวจสอบจากภายนอก	ท้ังผูต้รวจสอบภายใน	สตง.	และ	ป.ป.ช.	มกีารพฒันา		
ปรับปรุง	ระเบียบ	แนวปฏิบัติต่างๆ	
	 	 -	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการสำานักงาน	
	 	 -	มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
 ผลจากการตรวจสอบของ สตง. พบวา่รายการตรวจสอบงบการเงนิถูกตอ้งตามระบบบญัชี และมข้ีอเสนอแนะ 
ให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อย ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจและผลประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี
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๔. การบริหารและพัฒนาบุคลากร

	 สช.	 ให้ความสำาคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำางาน
ท่ีรองรับภารกิจตามแผนงานได้	 รวมท้ังการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำางาน	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่	
ผู้ปฏิบัติงาน	โดยมีการดำาเนินงานสำาคัญ	๒	ส่วน	คือ

๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารงานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เสนอ	คบ.	ให้เห็นชอบการแก้ไขระเบียบสำานักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาตวิา่ด้วยกองทุนสำารองเลีย้งชีพ	สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๕	(ฉบับท่ี	๒)		
โดยให้พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ในส่วนของพนักงาน)	ได้สูงสุด	๑๕%	

พิธีส่งมอบงานระหว่างเลขาธิการ คสช.คนเดิม นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ และเลขาธิการ คสช.คนใหม่ นพ.พลเดช ป่ินประทีป
เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่ Great Leader : Module ที่ ๔ ศิลปะการสื่อสารสำาหรับผู้นำา
เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ทับขวัญรีสอร์ท จ.นนทบุรี

  การสง่มอบงานเลขาธกิาร คสช. จดัการสง่มอบงานระหวา่งเลขาธกิาร	คสช.คนเดมิ	นพ.อำาพล	จนิดาวฒันะ		
และเลขาธิการ	คสช.คนใหม่	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	เพื่อให้มีการส่งมอบภารกิจสำาคัญระหว่างผู้บริหารองค์กร
อย่างเป็นระบบ	เมื่อ	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	จ.นนทบุรี
  การเตรียมการเพื่อจัดวางระบบบริหารงานบุคคลรองรับโครงสร้างการทำางานใหม่ ตามแผนหลัก	 สช.	
ฉบับที่	๓	โดยมีการดำาเนินการดังนี้
	 	 -	 เตรียมการจัดสรรบุคลากรรองรับภารกิจตามโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	โดยยึดหลัก
เลือกคนให้เหมาะกับงานและความถนัด	
	 	 -	 เตรียมสรรหาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่เพิ่มเติม	 โดยการคัดเลือกบุคลากร
ภายนอกจำานวนทั้งสิ้น	๘	ตำาแหน่ง
  การพัฒนาตัวชี้วัดเรื่อง “การจัดการความรู้”	 ท่ีกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจำาปี	 โดยกำาหนดวิธีการในการประเมินผล	 สร้างแบบประเมิน	 แล้วเวียนให้ทุกส่วนงานทราบและจัด
กระบวนการประเมินผลเพื่อวัดระดับบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร	
  การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 รวมถึงการจัดการประเมินความเหมาะสมของผู้ดำารง
ตำาแหน่งบริหาร	และการประเมินความเหมาะสมของการเลื่อนตำาแหน่งพนักงาน

๔.๒ การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาตามแผน
  สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรจัดทำาแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง	 (Individual	 Development	
Plan)	โดยนำาผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีและการประเมินสมรรถนะของบุคลากร	มากำาหนด
หัวข้อที่พนักงานต้องพัฒนา
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  จดัให้มกีระบวนการ	feedback	เพือ่พฒันาประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรตามผลการประเมินผล	
งานประจำาปี	
  จดักจิกรรมพฒันาผูบ้รหิาร	โดยพฒันาหลกัสตูร	“การพฒันาผูบ้รหิาร	สช.	สู	่Great	Leader”	เพือ่พฒันาภาวะ	
ผู้นำาให้ผู้บรหิารเรยีนรูศ้าสตรแ์ละศิลป์การบรหิาร	มกีารจดัอบรม	๔	ครัง้	ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ	์-	เดอืนมถินุายน	
๒๕๕๙	ครั้งที่	๑	เรื่อง	“การนำาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยค่านิยม/วัฒนธรรม”	ครั้งที่	๒	เรื่อง	“การกำาหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของลูกทีม”	ครั้งที่	๓	เรื่อง	“การสอนงาน	การสั่งงาน	และการมอบหมายงาน”	และครั้งที่	๔		
เรื่อง	“ศิลปะการสื่อสารสำาหรับผู้นำา”	
  จัดกจิกรรม	“รว่มใจเป็นหนึง่เพือ่ความสำาเรจ็ขององคก์ร We are one ”	เพือ่พฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคลากรและทีมงานให้มีการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำางานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำาเร็จ		
เมื่อ	๓-๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	จ.สุราษฎร์ธานี	
  จัดอบรมเรื่อง Mind map กับการสรุปประเด็นการประชุม	 แก่กลุ่มพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนา
ทักษะในการจัดทำา	Mind	map	เพื่อสรุปการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	เมื่อ	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	อาคาร
สุขภาพแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วม	๓๐	คน

การฝึกอบรมเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
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 	จัดอบรมเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	 แก่กลุ่มพนักงานทุกระดับท่ีต้องการ
พัฒนาสมรรถนะและฝึกทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ	เมื่อ	๔	พฤษภาคม	
๒๕๕๙	ณ	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	จ.นนทบุรี	มีผู้เข้าร่วม	๔๐	คน
  จัดทำาโครงการทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร สช.	 แล้วนำาผลมาวิเคราะห์เพื่อจะ
ได้ทำาการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม	 โดย	 Center	 for		
Professional	 Assessment	 (Thailand)	 เมื่อ	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	 ณ	 อาคารสุขภาพแห่งชาติ	 จ.นนทบุรี		
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	๔๐	คน
  จดักจิกรรมการสบืทอดวัฒนธรรมและเจตนารมณอ์งคก์ร “ผลดัใบเพือ่ผลบิาน”	รว่มกบังานสือ่สารองคก์ร	
เป็นการจดัให้ผูบ้รหิารรุน่บุกเบิกไดถ้า่ยทอดแนวคดิในการทำางานและเจตนารมณท่ี์สำาคญัขององคก์รแกบุ่คลากร	
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 ตำาบลฯ)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ร่วมมือกับ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)



	 การดำาเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น	
โดยใช้เครื่องมือภายใต้	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ในระดับตำาบล	 ได้เริ่มดำาเนินการปีท่ี	 ๑	 ตั้งแต่
สิงหาคม	๒๕๕๖	-	กรกฎาคม	๒๕๕๗	และปีที่	๒	ตั้งแต่ตุลาคม	๒๕๕๗	-	สิงหาคม	๒๕๕๘	จำานวน	๕๐๐	ตำาบล	
ครอบคลุม	๓๗	จังหวัดใน	๔	ภูมิภาค	
 มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	
	 ๑)	ประสานความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานและองคก์รท้องถิน่	ชุมชน	และหนว่ยงานอืน่ๆ	ในพืน้ท่ีท่ีเกีย่วข้อง	
ให้ร่วมกันหนุนเสริมอย่างบูรณาการให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผล	
อย่างเป็นรูปธรรม	
	 ๒)	พฒันาศักยภาพแกนนำาในพ้ืนท่ี	ให้สามารถจดัการความรูจ้ากการปฏบัิตจิรงิและมีผลท่ีเกดิข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม	จากการใช้เครื่องมือภายใต้	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ	ในระดับตำาบล	
	 ๓)	การจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง	(interactive	learning	through	action)	ในขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะฯ	เพื่อยกระดับให้เกิดการต่อยอดและขยายผล	
	 ๔)	 พัฒนาระบบการสื่อสารแบบเครือข่าย	 เพื่อเสริมสร้างพลังของเครือข่ายนโยบายสาธารณะฯ		
ในระดับตำาบล	แบบข้ามพื้นที่	การดำาเนินโครงการฯ	โดยรวม	ทำาให้เกิด	
 • การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่	 ทั้ง	 ๔	 ภาค	 โดยมีการเชื่อมโยงจากระดับภาค	
จังหวัด	ไปจนถึงพื้นที่เป้าหมาย	
 • การพัฒนาทักษะและความสามารถให้บุคลากรและแกนนำาชุมชน	 ในการจัดการความรู้และการสื่อสาร	
โดยพื้นที่ร่วมกัน	
 • การนำาผลที่ได้จากการพัฒนา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ในพื้นที่แต่ละจังหวัด	ระหว่างจังหวัด(ภาค)	
และการเชื่อมโยงพื้นที่	๔	ภาค	โดยผ่านกระบวนการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครบทั้ง	๔	ภาค	ทำาให้เกิดการ
สื่อสาร	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมของชุมชน	จากการใช้เครื่องมือตาม	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 และสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพท้ังในพื้นท่ีและระดับชาติ	 รวมท้ัง
กิจกรรมที่ชุมชนสนใจร่วมกัน	

“สนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
การต่อยอดความรู้ (หมุนเกลียวความรู้) 
เพื่อยกระดับกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่” 
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 • ปรับปรุงแนวทางและกระบวนพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่	โดยการจัดการความสัมพันธ์	ความร่วมมือของ
องค์กรหน่วยงานและกลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ	ที่ประกอบกันอยู่ในชุมชนระดับตำาบล	ให้สนับสนุนกัน
 • พัฒนาระบบการสื่อสารแบบเครือข่าย	 เพื่อเสริมสร้างพลังของเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมสีว่นรว่มในระดบัตำาบลแบบขา้มพืน้ท่ี	(สมัชชาสขุภาพทางอากาศ)	โดยไดด้ำาเนนิการในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี		
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและกระบวนการสื่อสารสาธารณะพร้อมๆ	กันไปด้วย

รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑. การประชุมวิชชาการ ๔ ภาค “รูปธรรมการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ 
เพ่ือสุขภาพในชุมชนท้องถ่ิน” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)
	 เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน	 องค์กรในพื้นที่เป้าหมาย	 ๓๒	 จังหวัด	 (เครือข่ายสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ	ชุมชนท้องถิ่น	ประชาสังคมและคณะทำางาน)	๔๖๓	คน	และองค์กรภาคีเครือข่าย	(สสส.	สปสช.	

ประชุมวิชชาการ “รูปธรรมการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในชุมชนท้องถ่ิน” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)
เมื่อ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
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กระทรวงสาธารณสุข	 สช.	 สื่อมวลชนและผู้สนใจ)	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 วิทยากร	 ๑๒๕	 คน	 รวมท้ังสิ้น	 ๕๘๘	 คน		
จัดขึ้นเมื่อ	๑๒-๑๓	มกราคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	
	 การประชุมวิชชาการนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีรูปธรรม	 ๑๒	 กรณี	
การเสวนากลุม่	การจดันทิรรศการของพืน้ท่ีและองคก์รภาคเีครอืข่าย	ไดส้รา้งโอกาสให้เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มูล	
ประสบการณก์ารทำางานและเกดิการเรยีนรูจ้ากเครอืข่ายท่ีหลากหลายรปูแบบและข้ามพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอย่างด	ีแม้วา่
การทำางานส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับกิจกรรมก็ตาม	 แต่ทำาให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น	

ประชุมวิชาการ “รูปธรรมการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในชุมชนท้องถ่ิน” (ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้)
เมื่อ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
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๒๕๐ แห�ง
๖๑%

๑๕๙ แห�ง
๓๙%

นโยบาย กิจกรรม

	 ขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัความสนใจท่ีจะสรา้งกลไก	กระบวนการความรว่มมอื	การสนบัสนนุ	และการรว่มทำางาน
จากหนว่ยงาน	องคก์รภาคเีครอืข่ายต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังการขยายผลไปสูก่ารปฏบัิตใินชุมชนท้องถิน่ตา่งๆ	
ในระยะต่อไปอีกด้วย	

	 หลังจากดำาเนินงานทั้งโครงการแล้วเสร็จ	มีการสรุปบทเรียนรวม	(Retrospective)	การพัฒนาทั้งโครงการ	
ผ่านประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นท่ีท้ัง	 ๔	 ภาค	 เพื่อยกระดับ	 ต่อยอด	 และขยายผลความรู้สู่การพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดีกว่า	(Knowledge	Enhancing	towards	PHPP	
better	than	the	past)	โดยกำาหนดทิศทางร่วมที่สำาคัญ	(Next	Agreements)	บนฐานความรู้จากการพัฒนา

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
เพื่อสุขภาพโดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่นฯ

๒.๑ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล
	 ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมวิชชาการ	๔	ภาค	(วเิคราะห์ข้อมลูจาก	๔๐๙	ตำาบล)	พบวา่	การพฒันา	
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล	 มีท้ังท่ีเป็นลักษณะของ
การจัดกิจกรรม	ร้อยละ	๓๙	(จำานวน	๑๕๙	แห่ง)	และกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		
ร้อยละ	๖๑	(จำานวน	๒๕๐	แห่ง)	ดังแผนภูมิ

แผนภูมิ แสดงสัดส่วนกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
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๑๙๓ แห�ง
๗๗%

๓๕ แห�ง
๑๔%

๒๐ แห�ง
๘%

๒ แห�ง
๑%

ธรรมนูญสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ
การประเมินผลกระทบด�านสุขภาพ
อื่นๆ

แผนภูมิ แสดงเครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล

๒.๒ เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับตำาบล 
	 การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล	 จากข้อมูลข้างต้น	
พบว่า	ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเครื่องมือ	โดยมีกระบวนการใกล้เคียงกับ	“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ”	แต่ไม่ได้เรียก
สมัชชาสุขภาพ	 กล่าวคือ	 มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การกำาหนดประเด็นร่วม	 การกำาหนดทางเลือก	
เชิงนโยบาย	 การตัดสินใจเชิงนโยบาย	 (การตัดสินใจร่วมของคนในชุมชน)	 การนำานโยบายไปปฏิบัติ	 และ	
การติดตามประเมินผลนโยบาย	และมีกลไกพหุภาคีขับเคลื่อนงานทั้งที่เป็นทางการ	(ในรูปคณะกรรมการ)	และ	
ไม่เป็นทางการ	 ซึ่งเวทีประชาคมเป็นช่องทางสำาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล	 โดยเฉพาะในข้ันตอนการกำาหนดประเด็นร่วม	 การพัฒนาทางเลือกนโยบาย	
และรับฟังความเห็น	การตัดสินใจเชิงนโยบายหรือกำาหนดมาตรการร่วมของชุมชน
	 เครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำาบล	 ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และเครื่องมืออื่นๆ	 (กระบวนการนโยบายฯ	ที่ไม่ระบุเครื่องมือ	 รวมถึง	
แผนแม่บทชมุชน	กองทุนสขุภาพตำาบล	แผนท่ีทางเดนิยทุธศาสตร	์การวจัิยชุมชน	ฯลฯ)	ประกอบดว้ย	ธรรมนญู
สุขภาพ	ร้อยละ	๑๔	(จำานวน	๓๕	แห่ง)	สมัชชาสุขภาพ	ร้อยละ	๘	สุขภาพ	(จำานวน	๒๐	แห่ง)	การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ	ร้อยละ	๑	(จำานวน	๒	แห่ง)	และเครื่องมืออื่นๆ	ที่ไม่ระบุชัดเจน	ร้อยละ	๗๗	(จำานวน	
๑๙๓	แห่ง)	ดังแผนภูมิ
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๒.๓ ประเด็นนโยบายสาธารณะในระดับตำาบล
	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูท้ัง	๔๐๙	ตำาบล	พบว่า	ประเดน็ท่ีคนในพ้ืนท่ีตำาบลสว่นใหญส่นใจประกอบดว้ย	(๑)	การดแูล	
สุขภาพผู้สูงอายุ	 (๒)	การจัดการขยะในชุมชน/การจัดการสิ่งแวดล้อม	 (๓)	 เกษตรปลอดสาร/อาหารปลอดภัย		
(๔)	ระบบสขุภาพชุมชน/สวัสดกิารชุมชน	และ	(๕)	การป้องกนัปัญหายาเสพตดิในชุมชน	นอกจากนี	้ยังมปีระเดน็
อ่ืนๆ	 อีก	 เช่น	 คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	 การส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดโรค	 การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม	 ประชาธิปไตย
ชุมชน	เป็นต้น	

๒.๔ ระดับขั้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
	 ข้อมูลตำาบลที่สามารถจัดกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับตำาบล	จำานวน	๒๕๐	
ตำาบล	 พบว่า	 ส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการไปถึงข้ันตอนท่ี	 ๔	 คือการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 และข้ันตอนท่ี	 ๕		
การประเมินผลนโยบาย	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะประเด็นปัญหามาจากระดับตำาบลซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีความซับซ้อน
มากนัก	 ประชาชนในตำาบลสามารถสะท้อนความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน	 และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	
แก้ปัญหาชัดเจน	 กระบวนการนโยบายสาธารณะฯ	 ในระดับตำาบลจึงเห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่ในข้ันการพัฒนา	
(ขาขึ้น)	 และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	 (ขาเคลื่อน)	 โดยใช้กระบวนการแบบเรียบง่าย	 แต่ได้ผลในทางปฏิบัติ	
หรือเรียกแบบชาวบ้านว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่	“ติดดิน	กินได้”

๒.๕ ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
	 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายระดับตำาบล	 อาจกล่าวได้ว่า	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ	ตั้งแต่	ระดับ	๓	คือ	การเข้ามาร่วมมีบทบาท	(Involve)	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วยวิธีการต่างๆ	และ	ระดับ	๔	การสร้างความร่วมมือ	(Collaborate)	ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับสูง	
โดยเข้ามาร่วมเป็นคณะทำางานในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ	 และการนำานโยบายไปปฏิบัติ		
ซ่ึงบางพื้นท่ีอาจพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วม	 ระดับ	 ๕	 การเสริมพลังอำานาจแก่ประชาชน	 (Empower)	 ซ่ึงเป็น	
การมีส่วนร่วมระดับสูงสุด	 คือ	 ประชาชนร่วมตัดสินใจและร่วมปฏิบัติการต่างๆ	 เช่น	 ได้รับมอบบทบาทให้ไป
ดำาเนินการ	หรือร่วมดำาเนินการกับภาครัฐ
	 ท้ังนี้	 ในพื้นท่ีตำาบลท่ีจัดกิจกรรมแต่ยังไม่เป็นกระบวนการนโยบาย	 ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับท่ี	 ๑	
การให้ข้อมูลข่าวสาร	(Inform)	ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	และ	ระดับที่	๒	การปรึกษาหารือ	
(Consult)	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และความเป็นไปได้ของการดำาเนินงานโครงการ
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๓. สรุปผลการดำาเนินโครงการฯ และข้อเสนอที่สำาคัญ

	 การดำาเนินโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับ
ตำาบล	 ผ่านการใช้เครื่องมือตาม	พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 รวมทั้งการขยายผลไปยังชุมชนในระดับ
ตำาบลดว้ยกนั	อาทิ	ธรรมนญูสขุภาพตำาบล	สมัชชาสขุภาพตำาบล	การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพระดบัชุมชน	
(CHIA)	และเครือ่งมืออ่ืนๆ	ท่ีชมุชนนำามาใช้รว่มดว้ย	เป็นระยะเวลา	๒	ปี	ไดก้อ่ให้เกดิประโยชนต์อ่การพฒันาใน
ระดบัตำาบล	โดยเฉพาะการตอบสนองตอ่ความตอ้งการท่ีแท้จรงิของประชาชน	ซ่ึงมอีงคก์รปกครองสว่นท้องถิน่	
ท้องที่	องค์กรชุมชน	และหน่วยรัฐในพื้นที่	ที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นแกนสำาคัญในการพัฒนา	และประชาชน
ยังสามารถเข้าถึงการพัฒนาด้วยตนเองได้	จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาจาก
พื้นที่ทั้ง	๔	ภาค	
	 พบว่า	ถา้จะให้บรรลเุป้าหมายการสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชนและความสามารถในการจดัการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพไดด้ว้ยตนเองไดน้ัน้	จำาเป็นตอ้งให้ความสำาคญัในเรือ่งการเช่ือมโยงจดุแขง็	ความ
เช่ียวชาญของตำาบลและหนว่ยงานองคก์รภาคทุีกภาคสว่น	ให้เกดิการเสรมิพลงัซ่ึงกนัและกนั	โดยการเสรมิสรา้ง	
“กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่ม”	ท่ีมชุีมชน	(ตำาบล)	เป็นศนูย์กลางและมุง่เสรมิสรา้ง
ขีดความสามารถและทางเลอืกท่ีหลากหลายให้ชุมชนตดัสนิใจ	กำาหนดทิศทางการพฒันาและการบรหิารจดัการ
ชุมชน	ท้องถิน่ของตนเอง	รว่มกบัหนว่ยงานและองคภ์าคตีา่งๆ	และเชือ่มโยงมิตกิารพฒันาท้ังทางดา้นการเมือง	
สังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	การศึกษา	สุขภาพ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องของชุมชน(ตำาบล)
ให้เกดิการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงวถิกีารดำาเนนิชีวติไปในทางท่ีดข้ึีน	ซ่ึงจะนำาไปสูก่ารพฒันาให้มีระบบสขุภาพ
ที่เหมาะสม	สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนในอนาคตต่อไปได้	

ข้อเสนอที่สำาคัญเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป	คือ	
	 ๑)	การยกระดับและต่อยอดสู่การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	
	 ๒)	การขยายผลจากรูปธรรมการพัฒนาฯ	ไปสู่พื้นที่อื่นโดยพื้นที่จัดการตนเอง	
	 ๓)	สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนานโยบาย	
สาธารณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	
	 ๔)	สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายกลไกกระบวนการความร่วมมือ	 ระดับภาค	 ให้ต่อเนื่องและกว้างขวาง	
มากยิ่งขึ้น	
	 ๕)	พัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน	 เช่ือมโยงกับการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจฐานรากและการ	
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
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โครงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ เพ่ือสังคมสุขภ�วะ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙



	 นอกจากแผนงานตา่งๆ	ท้ัง	๙	แผนงานท่ีมบีทบาทในการดำาเนนิการขับเคลือ่นการพฒันานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ	สช.	แล้ว	ยังมีสำานักงานประสานการพัฒนาสังคม
สขุภาวะ	(สปพส.)	เป็นหนว่ยงานท่ีมกีารบรหิารอย่างคลอ่งตวั	รบัผดิชอบโครงการสนบัสนนุการพฒันานโยบาย
สาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ	เน้นการทำางานเชื่อมประสานกับหน่วยงาน	องค์กร	ภาคีเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
ตา่งๆ	ให้การสนบัสนนุ	ประสานการขบัเคลือ่นและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมสขุภาวะ	รวมท้ังสนบัสนนุ
และประสานให้สังคมเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างสุขภาวะ	

โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
	 โครงการฯ	นีมี้เป้าหมายท่ีจะสนบัสนนุให้การพัฒนาและขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมสขุภาวะเป็น
บทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน	ตามยุทธศาสตร์หลัก	คือ	สานพลังทุกภาคส่วน	ประสานเชื่อมโยงและสนับสนุน
ให้เกิดการเป็น	เจ้าของร่วม-เจ้าภาพร่วม-เจ้ามือร่วม	ในการประสาน	สนับสนุน	พัฒนา	และขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ	 ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือการสร้างสังคมสุขภาวะ	 ระยะเวลาดำาเนินการของโครงการคือ
ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๙

	 สำาหรับการดำาเนินงานในปี	๒๕๕๙	(ตุลาคม	๒๕๕๘	-	กันยายน	๒๕๕๙)	ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ	
ยังคงเนน้การสนบัสนนุให้การพฒันาและขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สงัคมสขุภาวะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของ
ทุกภาคส่วนดังแนวทางท่ีกล่าวไว้ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงในปีสุดท้ายนี้	 สปพส.	 มุ่งเน้นการรวบรวมตัวช้ีวัด		
เพือ่วดัผลสำาเรจ็ของโครงการฯ	วา่ดำาเนนิงานได้ตามวตัถปุระสงค	์เปา้หมาย	และตวัชีว้ดัของโครงการฯ	หรอืไม่
	 ตลอดระยะเวลา	๓	ปีที่ผ่านมา	สปพส.	ได้กำาหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ	ไว้ดังนี้	
	 ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ	ได้แก่	
	 ๑)	เกิดความเป็นเจ้าของร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ	(Collective	ownerships)	
	 ๒)	เกิดกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือสังคมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม	 ท่ีกว้างขวาง		
หลากหลาย	 และมีคุณภาพ	 ต่อยอดจากกระบวนการปฏิรูปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป	
พ.ศ.	๒๕๕๓	(Quality	improved	participatory	healthy	public	policy	process)	

สานพลังทุกภาคส่วนให้เป็น

“เจ้าของร่วม เจ้าภาพร่วม เจ้ามือร่วม” 

215 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



	 ๓)	เกดิเครอืข่ายบุคคล	และองคก์รท่ีมสีมรรถนะในการทำางานเชงินโยบายสาธารณะเพือ่การขับเคลือ่นสงัคม
ไปสู่สุขภาวะที่กว้างขวางขึ้นและมีคุณภาพการทำางานที่ดีขึ้นตามลำาดับ	(Critical	mass)	
	 ๔)	ทุนทางปัญญา	อันได้แก	่องคค์วามรูแ้ละแนวคดิของสงัคมในการทำางานขับเคลือ่นสงัคมแบบมีสว่นรว่ม	
ที่ยกระดับและต่อยอดเพิ่มขึ้นตามลำาดับ	(Intellectual	capital)	
	 ๕)	สังคมเกิดความตื่นตัว	 และตระหนักในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะ	 (Social		
awareness/commitment)	

 ตัวชี้วัดผลสำาเร็จ	ได้แก่	
	 ๑)	เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อการปรับเปลี่ยนเชิงระบบและเชิงโครงสร้างท่ีจะนำาไปสู่การสร้าง
สังคมสุขภาวะได้จริง	 ท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย	 แบบมีส่วนร่วม	 (Sets	 of	
participatory	healthy	public	policy	for	change)	
	 ๒)	เกิดการนำาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏบัิตอิย่างเป็นรปูธรรม	(real	policy	implementations	
for	change)	
	 ๓)	เกดิปฏบัิตกิารท่ีเป็นรปูธรรมของการขับเคลือ่นไปสูส่งัคมสขุภาวะท้ังเชิงพืน้ท่ีและเชงิประเดน็	สามารถใช้
เป็นทุนในการขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง	(area-based	and	issue-based	multi-dimensional	best	practices)	

รายละเอียดการดำาเนินงาน
	
	 สปพส.มีรายละเอียดการดำาเนินงานจำาแนกตามยุทธศาสตร์	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารเครือข่ายความสัมพันธ์เครือข่าย
	 (แผนงานบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย)

๑. โครงการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายหลายระดับ
 มีการจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายใหม่ จำานวน	๕	ฐานข้อมูล	แบ่งกลุ่มได้ดังนี้
 เครือข่ายเชิงประเด็น / พื้นที่ (ใหม่)	จำานวน	๓	ฐานข้อมูล	ได้แก่
	 	 •	เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน	(อ่าวตัว	ก	วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘)
	 	 •	เครือข่ายแกนนำาคุณธรรม	(๒๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	)
	 	 •	เครือข่ายรวมแสงเลเซอร์	(๑๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘)
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	 เครือข่ายเชิงกระบวนการ (ใหม่)	จำานวน	๑	ฐานข้อมูล	คือ
	 	 •	นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม	(๒๐-๒๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘)
	 เครือข่ายประชารัฐ (ใหม่)	จำานวน	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.	ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำางาน
ขับเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐจังหวัดในเบ้ืองตน้จำานวน	๖๘	จงัหวัด	และไดรั้บการแตง่ตัง้	
เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในเบื้องต้นจำานวน	๑๐	จังหวัด
 จดัระบบเครอืข่ายผูป้ระสานงานการพฒันาสงัคมสขุภาวะเป็นแบบกลุม่จงัหวดั (cluster)	และสรา้ง
วิทยากรเสริมพลัง	๑๘	กลุ่มจังหวัด	และ	๖	กลุ่มเขตของ	กทม.	จำานวน	๒๐๗	คน	และขยายเครือข่ายไปสู่แกน
วิทยากรระดับอำาเภอและเขต	กทม.	จำานวน	๑,๗๘๐	คน	(อำาเภอ/เขตละ	๒	คน)	โดยจัดเวทีเสริมพลังระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด	จำานวน	๒๓	เวที	ตั้งแต่เดือนเมษายน	จนถึงมิถุนายน	๒๕๕๙	

	 รวมมีฐานข้อมูลเมื่อเริ่มดำาเนินโครงการฯ	สะสม	ดังนี้	 รายบุคคลสะสม	๖,๓๔๘	คน	และเครือข่ายสะสม	
๖๑๕	เครือข่าย	

๒. โครงการประสานความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
๒.๑ การขับเคล่ือน (ร่าง) กฎหมายเก่ียวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชา
สังคม
	 การเกดิระเบียบสำานกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลว่าดว้ยการบรหิารกองทุนสลากกนิแบ่งรฐับาลเพ่ือพัฒนาสงัคม	
พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ท่ีจะสนบัสนนุการทำางานของภาคประชาสงัคม	สช.จงึไดแ้ตง่ตัง้	“คณะทำางาน
ขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม	โดย
มีองค์ประกอบที่เป็นพหุภาคี	คือ	ผู้แทนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว	นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย	ผู้แทนจาก
มลูนธิหัิวใจอาสา	ผูแ้ทนจากสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ผูแ้ทนจากคณะกรรมการ
ประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน	(กป.อพช.)	และผูแ้ทนขององคก์รพัฒนาเอกชน	รวม	๑๖	ท่าน	และมีผูอ้ำานวย
การสำานกังานประสานการพฒันาสงัคมสขุภาวะ	(สปพส.)	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	ทำาหนา้ท่ีวางยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน	สนับสนุนการผลักดัน	(ร่าง)	พ.ร.บ.กิจการสลากเพื่อสังคม	พ.ศ.	....	และ	(ร่าง)	พ.ร.บ.	กองทุน
สง่เสรมิการพฒันาภาคประชาสงัคม	พ.ศ.	....	รวมท้ังแสวงหาความรว่มมือจากหนว่ยงานองคก์ร	ภาคเีครอืขา่ย	
ในการขับเคลื่อนและการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภาคประชาสังคมและกิจการสลากเพื่อสังคม	
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	 คณะทำางานฯ	ชุดนี้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	ถึงปี	๒๕๕๙	รวมจำานวน	๑๐	ครั้ง	ณ	ห้อง
ประชุม	สำานกังานประสานการพฒันาสงัคมสขุภาวะ	(สปพส.)	ช้ัน	๔	อาคาร	๑๐	สถาบันบำาราศนราดรู	จ.นนทบุร	ี
โดยมีผลงานในการขับเคลื่อนดังนี้
 เกิด “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” ตามคำาสั่งหัวหน้า	 คสช.ท่ี	 ๑๑/๒๕๕๘	 เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล	 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการ
ขอใช้เงินกองทุนฯ	 ข้อ	 (๕)	 เพ่ือดำาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	
ซึ่งเป็นช่องทางให้โอกาสแก่องค์กรภาคประชาสังคม	
 เกิดระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๘	และมีคำาสั่งนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และรองประธานกรรมการคนที่สอง	ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	(คสป.)	จำานวน	๑๑	ท่าน	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	โดย		
มผีูท้ำางานในคณะทำางานขับเคลือ่น	(รา่ง)	กฎหมายเกีย่วกบักจิการสลากเพือ่สงัคมและกองทุนสง่เสรมิการพฒันา
ภาคประชาสังคม	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	รวม	๔	ท่าน	ได้แก่	๑.	นายวันชัย	บุญประชา		
๒.	นายศรีสุวรรณ	ควรขจร	๓.	นายมนเฑียร	บุญตัน	๔.	นางวณี	ปิ่นประทีป	โดยมีอำานาจหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	ลดความเหลื่อมล้ำา	พัฒนาคุณภาพชีวิต	และสุขภาวะ
ของประชาชน	รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง	และพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม	
 ผลการขับเคลือ่น (รา่ง) พ.ร.บ.สง่เสรมิการพัฒนาภาคประชาสงัคม พ.ศ. ....	ซ่ึงเป็นวาระการปฏริปู
ที่	๒๙	ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย	ที่	สปช.	เสนอไปยัง	ครม.	นั้น	สำานักงานเลขานุการ
คณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(พม.)	รวบรวมความคดิเห็น	
ของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำาเสนอ	 ครม.	 ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	 ได้มีความเห็นให้ชะลอเรื่อง		
พ.ร.บ.ฯ	ไว้ก่อน	เนื่องจากมีระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	
พ.ศ.	๒๕๕๘	แล้ว
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 สปพส.	 ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายฯ	 เพื่อดำาเนินโครงการ	
จำานวน	 ๒	 โครงการ	 คือ	 ๑)	 โครงการผนึกกำาลัง-สานพลังขับเคลื่อน-เสริมศักยภาพเครือข่ายประชาสังคม		
๔	ภูมิภาค	๒)	โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปกิจการสลากฯ	อย่างยั่งยืน	สิ้นสุดโครงการฯ	
เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๙
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 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	จำานวน	๓	ชุด		
ได้แก่	 คณะอนุกรรมการด้านแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	 คณะอนุกรรมการ	
ด้านการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	 คณะอนุกรรมการด้าน	
การจัดทำาฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม	 ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ		
ท้ัง	๓	ชุดนีไ้ดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ขับเคลือ่นกจิกรรมตา่งๆ	โดยเร่ิมตน้จดัเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	
ครั้งที่	๑	เพื่อจัดทำากรอบทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	เมื่อ	๒๓	สิงหาคม	
๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมสานใจ	๑/๑	ชั้น	๖	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	
	
๒.๒  การขับเคลื่อน (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ๔ ฉบับ
	 ในการแต่งตั้ง	“คณะทำางานขับเคลื่อน	(ร่าง)	กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน	จำานวน	๔	ฉบับ”	โดยมีองค์ประกอบ
จากพหุภาคี	ได้แก่	นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้แทนสภาองค์กร
ชุมชน	ผูแ้ทนมูลนธิชุิมชนไท	ผูแ้ทน	สสส.	ผูแ้ทนมูลนธิพัิฒนาท่ีอยู่อาศยั	และผูแ้ทนองคพ์ฒันาเอกชนท่ีทำางาน	
ดา้นการปฏรูิปท่ีดนิ	รวม	๑๔	ท่าน	และผูอ้ำานวยการ	สปพส.	ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นคณะทำางานและเลขานกุาร	ซ่ึงคณะ
ทำางานมหีนา้ท่ีวางยทุธศาสตรก์ารขับเคลือ่นและสนบัสนนุการผลกัดนั	(ร่าง)	กฎหมายเกีย่วกบัท่ีดนิ	๔	ฉบับ	คอื
 	(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.	....
	 คณะทำางานฯ	ชุดนี้มีการประชุมทุก	๒-๓	เดือน	และผลคืบหน้าของการดำาเนินงาน	คือ	
 (รา่ง) พ.ร.บ. กองทนุยตุธิรรม พ.ศ. .... สาระสำาคญัมจีดุประสงค์เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนในการดำาเนิน
คดี	การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย	การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน	โดยเงนิกองทุนจะประกอบดว้ยเงนิท่ีไดร้บัอดุหนนุจากรฐับาลและเงนิรายไดจ้าก
การที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ค่าธรรมเนียม
ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและค่าปรับตามคำาพิพากษาในคดีอาญา	ทั้งนี้	ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละห้าของจำานวนเงินเฉพาะส่วนที่นำาส่งคลังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
	 (รา่ง)	พ.ร.บ.กองทุนยตุธิรรมฯ	นีไ้ดร้บัการผลกัดนัจากพลเอกไพบูลย์	คุม้ฉายา	ในฐานะผูก้ำากบัดแูลกระทรวง	
ยุติธรรม	 จนมีผลบังคับใช้	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 กฎหมายฉบับนี้มีการกระจายอำานาจโดยให้มี	
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำาจังหวัดทุกจังหวัด	ยกเว้นกรุงเทพมหานคร	เพื่อมีอำานาจ
หน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดีหรือปล่อยตัวชั่วคราว	ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	ที่
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม	 กำาหนด	 โดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำาจังหวัดซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด	หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ	ประกอบด้วย	อัยการ
จังหวัด	 ท้องถิ่นจังหวัด	 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด	 ผู้อำานวยการศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด	 ผู้แทนเครือข่าย
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ยุติธรรมชุมชน	ที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก	โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำา
สำานักยุติธรรมจังหวัด	จำานวน	๒	คน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	และยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
	 ขณะนีมี้อนบัุญญตัติามพระราชบัญญตักิองทุนยุตธิรรม	พ.ศ.๒๕๕๘	ท่ีประกาศราชกจิจานเุบกษาแลว้	จำานวน	๔	
ฉบับ	คอื	(๑)	ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิรรม	วา่ดว้ยหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขในการชว่ยเหลอืประชาชน	
ในการดำาเนนิคด	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	(๒)	ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนยุตธิรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไข
ในการขอปลอ่ยช่ัวคราวผูต้อ้งหาหรอืจำาเลย	พ.ศ.๒๕๕๙	(๓)	ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิรรม	วา่ดว้ยหลกั
เกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขในการช่วยเหลอืผูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชน	พ.ศ.๒๕๕๙	(๔)	ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุตธิรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขในการขอรบัความช่วยเหลอืและการให้การสนบัสนนุการให้ความรู้
ทางกฎหมายแกป่ระชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๙	และมีการตัง้คณะอนกุรรมการกองทุนประจำาจงัหวัดครบทุกจังหวดัแลว้		
 (ร่าง) พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....	คณะทำางานได้เสนอ	
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อ	๘	กันยายน	
๒๕๕๘	 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางเสนอต่อสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๙	และให้
สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 แจ้งผลให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อนำาเสนอต่อสภาขับ
เคลื่อนปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ต่อไป	
	 (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....	สปท.ได้เสนอร่าง	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๕	
กรกฎาคม	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อ	๘	กันยายน	๒๕๕๘	และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาศกึษาแนวทางกอ่นเสนอให้สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีมตคิณะรฐัมนตรมีอบให้สถาบันบรหิารจดัการ
ธนาคารที่ดิน	(องค์การมหาชน)	รับข้อเสนอไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้มีการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อ	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	และสรุปรวบรวมประเด็นความคิดเห็นเพื่อส่ง
ให้สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป	
	 ในปัจจุบันมี	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ธนาคารที่ดิน	พ.ศ.	....	จำานวน	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.)	ยกร่างขึ้นตามอำานาจหน้าที่ในมาตรา	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.	ธนาคารท่ีดิน	ฉบับของ	บจธ.	มิได้กำาหนดให้ธนาคารท่ีดินมีอำานาจหน้าท่ีเร่ืองการรับฝากเงิน	
	 ๒)	ทุนประเดิมของธนาคารที่ดิน	ใน	(ร่าง)	พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน	ฉบับของ	สปช.	กำาหนดให้รัฐบาลจ่ายทุน
ประเดิม	๕,๐๐๐	ล้านบาท	ส่วนร่างของ	บจธ.	กำาหนดทุนเรือนหุ้นไว้	๖,๐๐๐	ล้านบาท	โดยให้ธนาคารขายหุ้น	
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และให้กระทรวงการคลังซ้ือหุ้นของธนาคารได้ตามท่ีเห็นสมควร	 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ	 ๕๑	 ของจำานวนหุ้นท่ี
จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด	
	 ๓)	ที่ดินที่นำามาใช้ในกิจการของธนาคารที่ดิน	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	โดยเสนอให้เน้นการดำาเนินงานในที่ดินของเอกชน	
ในการช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร	
	 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	ของ	สปท	เสนอ	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ธนาคารที่ดิน	พ.ศ.	....	ที่	สปท.	จัดทำาขึ้นต่อ
ที่ประชุมของ	สปท.	เมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๕๙	
	 คณะรฐัมนตรอีนมัุติหลกัการ	เม่ือ	๒๖	เมษายน	๒๕๕๙	ให้แกไ้ขเพิม่เตมิ	พ.ร.ฎ.จดัตัง้สถาบันบรหิารจดัการ
ธนาคารที่ดิน	(องค์กรมหาชน)	พ.ศ.๒๕๕๔	ขยายระยะเวลาการดำาเนินงาน	๓	ปี	นับแต่ร่าง	พ.ร.ฎ.ใหม่มีผล
บังคับใช้	
	 ทั้งนี้	ยังมีความคิดเห็นต่างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วน	จึงยังไม่สามารถนำาเข้า	สนช.	ได้
 (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. ....	ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ	ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ยก	
(ร่าง)	พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....	ขณะนี้กำาลังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

 การประชุมเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินที่ สปพส. เกี่ยวข้อง
	 ๑)	 ประชุมคณะทำางานขับเคลื่อน	 (ร่าง)	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ดิน	 ๔	 ฉบับ	 จำานวน	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	สถาบันบำาราศนราดูร	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อติดตามความ
กา้วหนา้สถานการณก์ฎหมายท่ีดิน	๒	ฉบับ	คอื	(๑)	รา่ง	พ.ร.บ.ธนาคารท่ีดนิ	พ.ศ.	....	และ	(๒)	รา่ง	พ.ร.บ.สทิธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากร	ธรรมชาติ	พ.ศ.	....
	 ๒)	รว่มประชุมเกีย่วกบัการประมวลองคค์วามรูแ้ละสงัเคราะห์งานวิจยั	จดัโดยศนูย์ประสานการศกึษานโยบาย
ที่ดิน	เมื่อ	๑๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กรุงเทพฯ
	 ๓)	 ร่วมประชุมโครงการประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการ
ทรพัยากรดนิและท่ีดนิในอนาคต	เมือ่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กรุงเทพฯ
	 ๔)	ร่วมสมัมนาเพือ่รบัฟงัความคดิเห็นตอ่	(รา่ง)	พ.ร.บ.ธนาคารทีด่นิ	พ.ศ.	....	จดัโดย	สถาบันบรหิารจดัการ
ธนาคารที่ดินฯ	เมื่อ	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	ห้องวายุภักษ์	๖	โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพฯ
	 ๕)	ประชุมหารือร่วมกับ	ผศ.ดร.อิทธิพล	ศรีเสาวลักษณ์	ประธานคณะทำางานขับเคลื่อน	 (ร่าง)	กฎหมาย	
เกี่ยวกับท่ีดิน	 ๔	 ฉบับ	 เพ่ือเช่ือมโยงการทำางานกับคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาต	ิ (คทช.)	 และพัฒนา
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งานวิชาการทางด้านที่ดินเพื่อเป็นฐานความรู้พัฒนาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เมื่อ	๒๙	ธันวาคม		๒๕๕๘	ณ	ห้อง
ประชุม	สปพส.

๒.๓ การขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
	 เนือ่งจากการรบัสมาชิกยังต่ำากวา่เป้าหมายมาก	สำานกังานเศรษฐกจิการคลงั	(สศค.)	และเครอืข่ายแรงงาน
นอกระบบ	ร่วมมือกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

๒.๔ การขับเคลื่อนระบบบำานาญแห่งชาติ
	 อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบรายชือ่ประชาชนเพ่ือย่ืนเสนอ	(ร่าง)	พ.ร.บ.บำานาญแห่งชาต	ิพ.ศ.	....		
(ฉบับประชาชน)	 และมีการประชุมร่วมกับคณะทำางานภาคีขับเคลื่อนระบบบำานาญแห่งชาติ	 ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังนี้	(๑)	การยื่นอุทธรณ์คดีความ	(การบังคับใช้	พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ)	มอบหมายให้ทีม
ทนายความย่ืนคัดค้านการอุทธรณ์ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์	 ต้องรอกระบวนการสิ้นสุดในชั้นศาล	
โดยให้ทีมทนายฟ้องร้องจนถึงท่ีสุด	 (๒)	 การจัดวงประชุมระหว่างเครือข่าย	 และ	 กอช.	 ต้องมีการจัดประชุม
ร่วมอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เสนอปัญหาอุปสรรคในการรับสมัครสมาชิกให้กับ	กอช.		
(๓)	 ผลักดันให้มีร่างพระราชบัญญัติเกิดข้ึน	 มีการรณรงค์ประเด็น	 “ระบบบำานาญแห่งชาติและการเปลี่ยน
เบ้ียยังชีพเป็นบำานาญพื้นฐาน”	 คณะทำางานได้ร่วมกับสถานีไทยพีบีเอสในการจัดทำาสกู๊ปข่าว	 ซ่ึงออก
อากาศในช่วงวาระประเทศไทย	 ติดต่อกัน	 ๕	 ตอน	 ภายใน	 ๑	 สัปดาห์	 เพื่อจุดกระแสในสังคมให้รับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับบำานาญพ้ืนฐานแห่งชาติ	 เมื่อ	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุข	
แห่งชาติ	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ		

	 (แผนงานการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำาสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดด้วย
กระบวนการจัดการความรู้

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	สปสพ.	ได้สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดำาเนินงานโครงการต่างๆ	ดังนี้
	 	 ๑.๑	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฏิรูปโคราช	 ปฏิรูปประเทศไทย	 โดยใช้กระบวนการจัดการ	
ความรู้	ปี	๒๕๕๙	(ระยะที่	๒	ครอบคลุมพื้นที่	๑๒	อำาเภอ)
	 	 ๑.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ	๔	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้	ปี	๒๕๕๙	(สงขลา	สตูล	ตรัง	และปัตตานี	จังหวัดละ	๑๕	ตำาบลๆ	ละ	๑	คน)
	 	 ๑.๓	 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำาเครือข่ายประชารัฐระดับตำาบลในภาคกลางด้วยกระบวนการ	
จัดการและยกระดับความรู้	ปี	๒๕๕๙	(ลพบุรี	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	สิงห์บุรี)	
	 	 ๑.๔	 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้	 จังหวัดเชียงราย	
จังหวัดพะเยา	ปี	๒๕๕๙	(๕	อำาเภอๆ	ละ	๕๐	คน)	

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำาชุมชนจัดการตนเองด้วย
กระบวนการจัดการความรู้

 	ประชุมแลกเปลีย่นการพฒันาศกัยภาพแกนนำาระดบัชมุชนตำาบลดว้ยการจดัการความรูก้บัเครอืข่ายพืน้ท่ี
ที่ดำาเนินการในปีที่ผ่านมา	เมื่อ	๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาแนวทางกระบวนการ	
(Guideline)	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดดำาเนินการ
 	จัดทำา “แนวทางการพัฒนาศักยภาพแกนนำาปฏิรูประดับตำ าบลด้วยกระบวนการจัดการ 
ความรู”้	โดยดำาเนนิการภายในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั"	เมือ่วนัท่ี	๒๘	ธนัวาคม	พ.ศ.๒๕๕๘	เพือ่เตรยีมเชิญชวน	กลุม่
จงัหวัดในภาคต่างๆ	ประสานงานกลุม่จงัหวดั	ท้ัง	๔	ภาค	ท่ีมคีวามพรอ้มพฒันาโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณ	ดำาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	-	มิถุนายน	๒๕๕๙	(๕	เดือน)	ได้แก่	เชียงราย	พะเยา,	ลพบุรี	
สุพรรณบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง,	นครราชสีมา	และสงขลา	
 	โครงการสง่เสรมิการพฒันาภาคประชาสงัคมฯ (คณะทำางานพฒันาความเข้มแข็งภาคประชาสงัคม) รว่ม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคตะวันออก	การพัฒนาการทำางานในระดับตำาบล	ตำาบลบางสระเก้า	อำาเภอแหลมสิงห์
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จังหวัดจันทบุรี	 ระดับจังหวัด	 (๘	 จังหวัด)	 ระดับภาค	 และนำาส่งข้อเสนอต่อกองทุนส่งเสริมภาคประชาสังคม	
	เมื่อ	๑๙-๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	บ้านอิ่มสุข	อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	

	 (แผนงานนโยบายสาธารณะและการเคล่ือนไหวทางสังคม)

๑. โครงการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นประเด็นปฏริปูตามขอ้เสนอของ
สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ร่วมกับ สภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ 
(สปท.) 
๑.๑ สนับสนุนการดำาเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ (ครั้งที่ ๑-๓) รายละเอียดดังตารางข้อเสนอ	คปร./
มติสมัชชาปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอการปฏิรูป
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ข้อเสนอ คปร./มติสมัชชาปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอการปฏิรูป

	 ๑	 ๑.๑	มีข้อเสนอมติสมัชชา	 วาระที่	๑	การป้องกันและ	 กระบวนการทำางานของกลไก
	 	 ปฏิรูป	ครั้งที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๖		 ปราบปรามทุจริตประพฤติ	 ปราบปรามทุจริตทั้งระบบบ
	 	 ศึกษาวิจัยรูปแบบและความ	 	 ทลงโทษทีร่นุแรงและรวดเรว็-
	 	 เป็นไปได้ในการจัดตั้งศาล	 	 ๑.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	คุ้มครอง
	 	 พิเศษสำาหรับคดีการทุจริต	 	 	 ติดตามทรัพย์สินของ
	 	 	 	 	 แผ่นดินคืนจากการ
	 	 	 	 	 ทุจริต	พ.ศ.	....
	 	 	 	 ๒.	(ร่าง)พ.ร.บ.	การจัดตั้ง
	 	 	 	 	 ศาลคดีทุจริต	พ.ศ.	....
	 	 ๑.๒	ให้สำานักงาน	 	 (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	 	 (รา่ง)	พ.ร.บ.	คุม้ครองตดิตาม
	 	 เป็นกลไกอิสระและสามารถ	 	 ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน	
	 	 ปฏิบัติงานให้บริการแก่ภาค	 	 จากการทุจริต
	 	 ประชาชนได้มีประสิทธิภาพ	 	 (ร่าง)	พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรม
	 	 	 	 พ.ศ.	....
	 ๒	 ข้อเสนอการสร้างความเป็น	 วาระที่	๔	การปฏิรูประบบ	 การจัดสรรงบประมาณตาม
	 	 ธรรมในระบบงบประมาณ	 งบประมาณและการคลังท้องถ่ิน	 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน
	 	 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาใน	 	 ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่
	 	 สังคม
	 ๓	 ผลักดัน	(ร่าง)	พ.ร.บ.กองทุน	 วาระที่	๗	การปฏิรูปกฎหมาย	 กระบวนการตรากฎหมาย
	 	 ยุติธรรม	พ.ศ.	....	 และกระบวนการยุติธรรม	การ
	 	 	 ตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐ
	 ๔	 ผลักดัน	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ภาษี	 วาระที่	๘	การปฏิรูประบบ	 การบริหารจัดเก็บภาษี
	 	 ที่ดินอัตราก้าวหน้า	พ.ศ.	....	 และโครงสร้างภาษี
	 	 	 การบริหารจัดเก็บภาษี

ลำาดับที่ ข้อเสนอ คปร./ วาระการปฏิรูปการพัฒนา ข้อเสนอการปฏิรูป/ 
  มติสมัชชาปฏิรูป  (ร่าง) พ.ร.บ.
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ลำาดับที่ ข้อเสนอ คปร./ วาระการปฏิรูปการพัฒนา ข้อเสนอการปฏิรูป/ 
  มติสมัชชาปฏิรูป  (ร่าง) พ.ร.บ.
	 ๕	 เสนอให้มีการยก	(ร่าง)	พ.ร.บ.	 วาระที่	๑๐	ระบบพลังงาน	 โครงสรา้งระบบบรหิารจดัการ
	 	 สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน		 	 และกำากบักจิการพลงังานของ
	 	 พ.ศ.	....	 	 ชาติ
	 ๖	 ๑.(ร่าง)	พ.ร.บ.	สิทธิชุมชนใน	 วาระที่	๑๑	ปฏิรูปที่ดินและ	 ๑.(ร่าง)	พ.ร.บ.	สิทธิชุมชน
	 	 การจัดการที่ดินและ	 การจัดการที่ดิน	 	 ในการจัดการที่ดินและ
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ	พ.ศ.	....	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ	พ.ศ.	....
	 	 ๒.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ธนาคารที่ดิน			 ๒.	(ร่าง	)พ.ร.บ.	ธนาคารที่ดิน	
	 	 พ.ศ.	....	 	 	 พ.ศ.	....
	 ๗	 เสนอแก้ไข	พ.ร.บ.	แข่งขัน	 วาระที่	๑๒	การผูกขาดและ	 กฎหมายแข่งขันทางการค้า
	 	 ทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	 การแข่งขันที่เป็นธรรม	 รา่ง	พ.ร.บ.	แขง่ขนัทางการคา้
	 	 	 	 พ.ศ.	....
	 ๘	 ๑.	เสนอให้มี	(ร่าง)	พ.ร.บ.	 วาระที่	๑๔	การปฏิรูป	 การปฏิรูปด้านเกษตรกร
	 	 ส่งเสริมสนับสนุนระบบ	 ภาคเกษตร	 ๑.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ปาล์มและ
	 	 เกษตรกรรมยั่งยืน	 	 	 น้ำามันปาล์ม
	 	 ๒.	เสนอให้มี	(ร่าง)	พ.ร.บ.ว่า	 	 ๒.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	มันสำาปะหลัง
	 	 ด้วยการคุ้มครองเกษตรกร	 	 	 และผลติภณัฑม์นัสำาปะหลงั
	 	 ภายใต้ระบบเกษตรแบบ	 	 ๓	(ร่าง)	พ.ร.บ.	การพัฒนา
	 	 พันธะสัญญา	ภายในปี	๒๕๕๖	 	 	 อุตสาหกรรมผลิตโคเน้ือ	กระบือ
	 	 	 	 ๔.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและ
	 	 	 	 	 พัฒนาระบบเกษตร
	 	 	 	 	 พันธะสัญญาที่เป็นธรรม

	 	 	 	 **	เม่ือวนัท่ี	๑	มนีาคม	๒๕๕๙	
	 	 	 	 คณะรฐัมนตร.ีออกระเบียบสำานกั
	 	 	 	 นายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย
	 	 	 	 คณะกรรมการส่งเสริม
	 	 	 	 และพัฒนาระบบเกษตร
	 	 	 	 พันธะสัญญาที่เป็นธรรม**
	 	 	 	 ๔.รา่ง	พ.ร.บ.	วา่ดว้ยสญัญาท่ี
	 	 	 	 	 ไม่เป็นธรรม	(ฉบับที่...)
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ลำาดับที่ ข้อเสนอ คปร./ วาระการปฏิรูปการพัฒนา ข้อเสนอการปฏิรูป/ 
  มติสมัชชาปฏิรูป  (ร่าง) พ.ร.บ.
	 ๙	 เสนอให้มีการยก	(ร่าง)	พ.ร.บ.		วาระที่	๒๕	การปฏิรูป	 ๑.	(ร่าง)	พ.ร.บ.ผังเมือง
	 	 โฉนดชุมชน	พ.ศ.	....	และ	 ทรัพยากรธรรมชาติและ	 	 และการใช้พื้นที่
	 	 ร่าง	พ.ร.บ.	ธนาคารที่ดิน		 สิ่งแวดล้อม	 ๒.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ป่าชุมชน
	 	 พ.ศ.	....	 	 	 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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ลำาดับที่ ข้อเสนอ คปร./า วาระการปฏิรูปการพัฒนา ข้อเสนอการปฏิรูป/ 
  มติสมัชชาปฏิรูป  (ร่าง) พ.ร.บ.
	 	 ๒.ข้อเสนอจากสมัชชาปฏิรูป	 	 ๔.	(รา่ง)	พ.ร.ฎ.	จดัตัง้สถาบนั
	 	 เฉพาะประเด็น	๓	จังหวัด	 	 	 สง่เสรมิการฟืน้ฟแูละพฒันา
	 	 ชายแดนใต้	 	 	 ชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
	 	 	 	 	 ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	....
	 	 	 	 ๕.	(รา่ง)	พ.ร.บ.สง่เสรมิวสิาหกจิ
	 	 	 	 	 เพื่อสังคม	พ.ศ.	....
	 ๑๑	 มติสมัชชาปฏิรูป	ครั้งที่	๑		 วาระที่	๒๙	ระบบสวัสดิการ		 ๑.	ร่างแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ร.บ.
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	การสร้าง	 สังคม	เรื่อง	ระบบสวัสดิการ	 	 ส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
	 	 สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข	 สังคมทีเหมาะสมกับ	 	 คนพิการ	(ฉบับที่...)
	 	 ร่วมกัน	 ประเทศไทย	 ๒.	(ร่าง)	พ.ร.บ.	ส่งเสริม
	 	 	 	 	 การพฒันาภาคประชาสงัคม
	 	 	 	 	 พ.ศ.	....
	 ๑๒	 มติสมัชชาปฏิรูป	ครั้งที่	๑		 วาระท่ี	๓๐	การปฏิรูประบบเพ่ือ	 หลักประกันความมั่นคงด้าน
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	การสร้างระบบ	 รองรับสังคมสูงวัย	 รายได้เพื่อการยังชีพของ
	 	 หลักประกันในการดำารงชีพ	 	 ผู้สูงอายุ	:	การเร่งรัด
	 	 และระบบสังคมที่สร้างเสริม	 	 การดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.
	 	 สุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ	 	 กองทุนการออมแห่งชาติ	
	 	 	 	 พ.ศ.	....
	 	 	 	 **	สปพส.	สนับสนุนเครือข่าย
	 	 	 	 กลุม่ออมทรพัย์ฯเรง่รดัตดิตาม
	 	 	 	 ให้รัฐบาลดำาเนินการตาม	 	
	 	 	 	 พ.ร.บ.การออมแห่งชาติ
	 	 	 	 พ.ศ.๒๕๕๔	(กอช.)	โดยเร็ว
	 	 	 	 (ตุลาคม	๒๕๕๘)
		 	 	 	 	 ต่อมา	วันที่	๙	กุมภาพันธ์	
	 	 	 	 ๒๕๕๙	สนง.ประกนัสงัคมทำา		
	 	 	 	 ข้อตกลงความร่วมือ	กับ	กอช.		
	 	 	 	 โอนผู้ประกันตน	มาตรา	๔๐	(๓)
	 	 	 	 ไปเป็นสมาชิกกอช.**
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ลำาดับที่ ข้อเสนอ คปร./ วาระการปฏิรูปการพัฒนา ข้อเสนอการปฏิรูป/ 
  มติสมัชชาปฏิรูป  (ร่าง) พ.ร.บ.
		๑๓	 มติสมัชชาปฏิรูป	ครั้งที่	๑		 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง	 (ร่าง)	พ.ร.บ.สมัชชาศิลปะ
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	ศิลปวัฒนธรรม	 คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรมแห่งชาติ
	 	 กับการสร้างสรรค์และเยียวยา	 และสังคมของประเทศ	 พ.ศ.	....
	 	 สังคมสนับสนุนให้เกิดองค์กร
	 	 ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
	 	 ของประชาชน
	 ๑๔	 มติสมัชชาปฏิรูป	ครั้งที่	๒		 วาระปฏิรูป	๓๗	ปฏิรูป	 ๑.	(ร่าง)	พ.ร.บ.บูรณาการ
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๕	การปฏิรูประบบ	 การแรงงาน	 	 การพัฒนากำาลังคนและ
	 	 แรงงานและสวัสดิการ	:		 	 	 ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
	 	 การเพิ่มอำานาจต่อรองของ	 	 	 พ.ศ.	....
	 	 แรงงานการปรับโครงสร้าง	 	 ๒.	(ร่าง)	พ.ร.บ.ธนาคาร
	 	 ค่าจ้าง	การเพิ่มผลิตภาพ	 	 	 แรงงาน	พ.ศ.	....
	 	 และการคุ้มครองแรงงาน
	 	 เสนอให้จัดตั้งธนาคารแรงงาน	
	 	 หรือกองทุนการเงินของแรงงาน
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๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 สสส.	พอช.	และเครือข่าย	 ร่วมประชุมเวทีผู้นำาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ณ	ห้องประชุม	 ชุมชนท้องถิ่น	 ครัง้ที	่๘	เรือ่ง	แผนชมุชนกบัการพฒันาเศรษฐกจิ
ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม		 	 ฐานราก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(พอช.)	กรุงเทพฯ
๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 มูลนิธิชุมชนไท	เครือข่าย	 ประชุมเวทีรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ครั้งที่	๖
ณ	ลานวัฒนธรรม	 กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
สังกาอู้	อ.เกาะลันตา		 คปสม.	พม.	วธ.ศูนย์
จ.กระบี่	 มานุษวิทยาสิรินธร	พอช.
	 EU	สถาบันวิจัยสังคม	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 และ	สปพส.
๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 คปก.	สถาบันสิทธิมนุษยชน	 รว่มประชุมถกแถลงรา่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณา	
และ	๗	มกราคม	๒๕๕๙	 และสันติศึกษา	 จักรไทย	พ.ศ.	....(ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)
ณ	ห้องประชุม	๑	สำานักงาน		มหาวิทยาลัยมหิดล	 ไดข้อ้สรปุความคดิเห็นนำาไปเผยแพรแ่กเ่ครอืข่าย
คณะกรรมการปฏิรูป	 และเครือข่ายประชาสังคม	 พื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลนำาเข้าเตรียมความพร้อม
กฎหมาย	 	 หาก	 กรธ.	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา	
	 	 จักรไทย	พ.ศ.	....(ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)	จัดเวที
	 	 รับฟังหรือทำาประชามต	ิ 	
๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 ภาคีเครือข่ายผู้ได้รับ	 ประชุมเพื่อจัดทำาข้อเสนอเจตนารมณ์และสาระ
ณ	ห้องประชุม	สปพส.	 ผลกระทบเรื่องที่ดิน	 สำาคัญของ	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา	
จังหวัดนนทบุรี	 	 จักรไทย	พ.ศ.	....(ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)		 	
	 	 เตรียมนำาเสนอต่อ	 กมธ.	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่ง	
	 	 ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....(ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)

๑.๒ การขับเคลื่อนเวทีปฏิรูปร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 
(เรียงลำาดับตามวัน	เวลาที่จัดกิจกรรม)

 วันที่/สถานที่ ภาคีความร่วมมือ กิจกรรม
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๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘		 สำานักงานคณะกรรมการ	 รว่มประชุมเวทีขบัเคลือ่นยุทธศาสตรว์า่ดว้ยระบบ
ณ	ห้องประชุมกัลยาณมิตร	 สุขภาพแห่งชาติ	 สุขภาวะชุมชน
อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดนนทบุรี
๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.		 	 การสมัมนาเพือ่รบัฟงัความคดิเห็นผลการศกึษา
๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเซนทารา			 วิจัยเรื่อง	บทบาทที่ดินในอนาคต
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	
จังหวัดนนทบุรี
๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 ศูนย์คุณธรรม	 ร่วมประชุมเวทีจัดทำาข้อเสนอด้านคุณธรรม
	 	 จรยิธรรมและธรรมาภบิาล	ใน	(รา่ง)	รฐัธรรมนญู
	 	 แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....(ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)
๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 ร่วมประชุมเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย	TDF
ณ	โรงแรมเดอะ	 	 ครั้งที่	๗	เรื่องร่างเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
ทวินทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	 	 ทางเลือก	การจัดทำารัฐธรรมนูญจากภาคประชา
	 	 สังคมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองขบวนประชารัฐ
๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘		 เครือข่ายรักษ์อ่าวไทย	 การสัมมนาบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการ
ณ	โรงแรมเซ็นทรัล		 ตอนบน	(อ่าวตัว	ก),	มูลนิธิ	 กัดเซาะชายฝั่งพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนบน
เพลส	จังหวัดสมุทรสาคร	 ชุมชนไท	และ	สปพส.
๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	 สภาประชาชนเพื่อการ	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ณ	ห้องประชุม		 ปฏิรูป	 เจตนารมณ์และหลักการสำาคัญ	ในการ	(ร่าง)
สำานักงานคณะกรรมการ	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....
ปฏิรูปกฎหมาย	กรุงเทพฯ	 	 (ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๙)
๒๑	-	๒๓	ธันวาคม		 สำานักงานคณะกรรมการ	 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘
๒๕๕๘	ณ	อิมแพ็คฟอรั่ม	 สุขภาพแห่งชาติ
เมืองทองธานี	
จังหวัดนนทบุรี

 วันที่/สถานที่ ภาคีความร่วมมือ กิจกรรม
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 วันที่/สถานที่ ภาคีความร่วมมือ กิจกรรม

๒๔-๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณ	โรงแรมเซนทรา	 	 การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แอนด์คอนเวนช่ัน	เซ็นเตอร์		 ครั้งที่	๕	ปี	๒๕๕๘	“อนาคตของการพัฒนา
อำาเภอเมือง		 	 ชุมชนสู่ความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืน
จังหวัดขอนแก่น	 	 ในประชาคมอาเซียน”
๗	มกราคม	๒๕๕๙	 เครือข่ายภาคกลาง	 ร่วมเวทีสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำา	(เครือข่ายภาคกลาง)	
ณ	สถาบันพัฒนา	 	 เรื่อง	การลงทุนโดยตรงของชุมชน
องค์กรชุมชน	(พอช.)		 	 (Community	Direct	Investment	:	CDI)
กรุงเทพฯ
๑๔	มกราคม	๒๕๕๙	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 รว่มงาน	“ปาฐกถาไพบลูยว์ฒันศริธิรรม	ครัง้ที	่๓”
ณ	ห้องประชุม
อโนมาแกรนด์	โรงแรม
อโนมา	กรุงเทพฯ	
๑๔-๑๗	มกราคม		 มูลนิธิคนไทย	มูลนิธิหัวใจ	 ร่วมงาน	“คนไทยขอมือหน่อย	ครั้งที่	๓”	
๒๕๕๙	ณ	ศูนย์การค้า	 อาสา
เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	
๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	 สำานักงานคณะกรรมการ	 ร่วมประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็น
ณ	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	 สุขภาพแห่งชาติ	 และเสนอแนะต่อรัฐธรรมนูญ	“ในประเด็น
	 	 สิทธิชุมชนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 	 และสุขภาพ”	
๑๒-๑๔	กุมภาพันธ	์	 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 เวทีถอดบทเรยีนการทำางานศนูย์ประสานงานภาคี
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)

 วันที่/สถานที่ ภาคีความร่วมมือ กิจกรรม
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 วันที่/สถานที่ ภาคีความร่วมมือ กิจกรรม

๑๙-๒๑	กุมภาพันธ	์	 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 เวทีถอดบทเรยีนการทำางานศนูยป์ระสานงานภาคี
๒๕๕๙	โรงแรมเชียงใหม่		 และเครือข่ายศูนย์	 พัฒนาจังหวัด	ภาคเหนือ
แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	 ประสานงานภาคีพัฒนา
	 จังหวัด	ภาคเหนือ	
๒๖-๒๘	กุมภาพันธ์		 	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและเครือข่าย
๒๕๕๙	ณ	โรงแรมเซ็นทารา			 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด	ภาคอีสาน
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์		 	 เวทีถอดบทเรียนการทำางานศูนย์ประสานงาน
ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	 	 ภาคีพัฒนาจังหวัด	ภาคอีสาน	
๑-๓	มีนาคม	๒๕๕๙		 สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา	 เวทีถอดบทเรียนการทำางานศูนย์ประสานงาน
ณ	โรงแรม	บุรีศรี	หาดใหญ่		 และเครือข่ายศูนย์	 ภาคีพัฒนาจังหวัด	ภาคใต้
จังหวัดสงขลา	 ประสานงานภาคีพัฒนา
	 จังหวัด	ภาคใต้	
๑-๑๒	มีนาคม	๒๕๕๙		 มูลนิธิชุมชนไท	 ประชุมโครงการสนับสนุนปฏิบัติการเพ่ือการพิสูจน์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และมหาวิทยาลัยรังสิต	 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. โครงการสนบัสนนุการพัฒนางานทีย่ัง่ยนืตามแนวพระราชดำาริ (ปดิ
ทองหลังพระ) 
 	 ศึกษาปรัชญา	แนวคิด	และการดำาเนินงาน	รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากผู้ประสานงาน	ศปจ.น่าน
 	 ประสานงานข้อมูลและแนวความคดิกบัมูลนธิปิิดทองหลงัพระฯ	และสถาบันสง่เสรมิและพฒันากจิกรรม
ปิดทองหลังพระฯ	เมื่อ	๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	สยามทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	
 	 เข้ารว่มเวทีสรปุบทเรยีนการทำางานของมูลนธิแิละสถาบันปิดทองหลงัพระฯ	ในการประชุมวชิาการฯ	ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อ	๒๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อนำามาปรับโครงการ
 	 ประสานพื้นท่ีเพื่อพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	 พื้นท่ีขยายผล	 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	จังหวัดร่วมกันดำาเนินงานพัฒนาโครงการฯ	ตรวจสอบงบประมาณ	และจัดทำาสัญญา
ข้อตกลง	รวม	๖	โครงการ	(กุมภาพันธ์	-	มิถุนายน	๒๕๕๙	)	ดังนี้	
	 	 ๑)	 โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ		
โดย	ศปจ.แพร่	
	 	 ๒)	 โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและย่ังยืน	 ตามแนวพระราชดำาริ		
โดย	ศปจ.ชัยนาท	
		 	 ๓)	 โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ		
โดย	ศปจ.หนองคาย
	 	 ๔)โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ		
โดย	ศปจ.มุกดาหาร	
	 	 ๕)	 โครงการเสริมพลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการและย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ		
โดย	ศปจ.ประจวบคีรีขันธ์	

 	 จัดเวทีเสริมพลังและจัดการความรู้	 ฝายมีชีวิต	 นวัตกรรมการสร้างชุมชนสุขภาวะ	 เม่ือ	 ๘	 สิงหาคม	
๒๕๕๙	ณ	ห้องชวนชม	๑	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ
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 	 ดำาเนนิโครงการฝายมชีีวติ	มกีารจดัประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	“สรา้งคน	คนสรา้งฝาย”	ครัง้ท่ี	๑	เมือ่	๑๑	-	๑๔		
กันยายน	๒๕๕๙	ณ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีสุพรรณบุรี	และอ่างเก็บน้ำาหุบเขาวง	(พื้นที่สร้างฝายมีชีวิต)	
อำาเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยต่อยอดจากเวทีเสริมพลังและจัดการความรู้ฝายมีชีวิต	:	นวัตกรรมการ
สร้างชุมชนสุขภาวะ	 เพื่อขยายผลพื้นท่ีสร้างฝายมีชีวิตด้วยการฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติแก่ทีมสร้างฝายฯ		
๑๑	จังหวัดๆ	ละ	๕	คน	ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายจำานวน	๖,๒๐๐	ฝาย	ภายในปี	๒๕๖๒	

๔. ภาคียุทธศาสตร์ปลุกพลังเปลี่ยนไทย (งบประมาณ	สสส.)
 	 การประชุมรว่มของคณะทำางานพฒันาเศรษฐกจิพืน้ท่ีภาคกลาง	โดยหอการคา้ไทย	และ	ศปจ.ภาคกลาง	
และตะวันตก	เมื่อ	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมดิไอดอลฯ	จังหวัดปทุมธานี
 	 จัดประชุมคณะทำางานยุทธศาสตร์โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย	จำานวน	๒	ครั้ง	คือ	
	 	 	 ครั้งที่	๑๑	เมื่อ	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	ห้องพิกุลทอง	โรงแรมเอเซีย	กรุงเทพฯ
	 	 	 ครั้งที่	๑๒	เมื่อ	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	๔๑๓	สสส.	กรุงเทพฯ
 	 การสังเคราะห์และนำาส่งผลการวิจัยประเมินผลศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด	 (ศปจ.)	 ของ	
รศ.ดร.	ลอืชัย	ศรเีงนิยวง	และข้อคดิเห็นอนาคตโครงการปลกุพลงัเปลีย่นไทยให้	ศปจ.รวม	๗๗	จงัหวดั	ระหวา่ง
เมื่อ	๙	-	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
 	 วางระบบเชื่อมโยงการสื่อสารออนไลน์ระหว่างเว็บไซต์และเฟซบุ๊กส่วนกลาง	กับ	พื้นที่	เพื่อปลุกพลังซึ่ง
กันและกัน	รวมทั้งสร้างพื้นที่	(ที่ยืน)	สื่อสารขององค์กร	(สปพส.)	และเครือข่าย	(ศปจ.)	ให้ได้ผล
 	 การคัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “ปลุกพ้ืนท่ีด้วยการรณรงค์ออนไลน์”	 จำานวน		
๒๗	จังหวัดๆ	ละ	๒	คน	เมื่อ	๒๖	มกราคม	๒๕๕๙	กรุงเทพฯ
 	 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”	 จัดโดยโครงการ	
ผู้นำาแห่งอนาคต	(งบประมาณ	สสส.)	 เมื่อ	๒๐	-	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	รอยัล	 เจมส์	กอล์ฟ	รีสอร์ท		
ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	
 	 เข้าร่วมประชุมตลาดนัดแห่งโอกาส	 “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”	 ครั้งท่ี	 ๑	 “กลไกลดความเหลื่อมล้ำา..
ปัญหาเด็ก	เกษตรกร	คนชรา	คนพิการ	และต่อต้านคอร์รัปชั่น”	เมื่อ	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	สตูดิโอนาว	๒๖	
สยามสแควร์	กรุงเทพฯ
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๕. ภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐ
	 สปพส.	เป็นส่วนหนึ่งในการจัดประชุมภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐ	โดยร่วมดำาเนินการดังนี้
 	 ร่วมมือกับภาคีองค์กรเครือข่ายจัดเวทีจุดประกาย	 "สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก"	 เม่ือ		
๒๐	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	ฮอลล์	๙	อิมแพ็คฟอรั่ม	เมืองทองธานี	
 	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเวทีประชารัฐจังหวัด	 เม่ือ	 ๕-๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘		
ณ	ห้องชนกนันท์	โรงแรมเอบีน่าเฮาส์	หลักสี่	กรุงเทพฯ
 	 สนบัสนนุการจดัเวทีประชารฐัจังหวัดสมุทรสงคราม	(เสวนายทุธศาสตรภ์าคประชาชน)	เม่ือ	๒๖	ตลุาคม		
๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 	 สนบัสนนุการจดัเวทีประชารฐัจงัหวดันา่น	(สานพลงัประชารฐัดว้ยศาสตรพ์ระราชา)	เมือ่วนัท่ี	๒๖	ตลุาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	ลานกิจกรรม	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน	(สวท.น่าน)
 	 ประชุมการขับเคลื่อนภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	จำานวน	๒	ครั้ง	คือ	
ครั้งที่	๑	เมื่อ	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	และ	ครั้งที่	๒	เมื่อ	๗	มกราคม	๒๕๕๙	ณ	คอนเวนชั่นฮอลล์	สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์	หลักสี่	กรุงเทพฯ	
 	 ประชุมคณะทำางานสานพลงัประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก	จำานวน	๒	ครัง้	คอื	ครัง้ท่ี	๑	เมือ่	๔	ธนัวาคม	
๒๕๕๘	และ	ครั้งที่	๒	เมื่อ	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	จังหวัดนนทบุรี
 	 ประชุมเชิงปฏบัิตกิารและเปดิปฏบัิตกิาร	“โครงการเพิม่ความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก	ตามแนวทาง	
ประชารัฐ”	 เมื่อ	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๒	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	
เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

๖. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	 จัดพิมพ์หนังสือเพื่อการเผยแพร่	
ดังนี้

 	 “วิธีการและกลไก	 ยุทธศาสตร์ประชารัฐสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอ
เพียง”	ครั้งที่	 ๑	 เดือนตุลาคม	๒๕๕๘	จำานวน	๑๐,๐๐๐	 เล่ม	พิมพ์ครั้งที่	๒	 เดือนมีนาคม	๒๕๕๙	จำานวน	
๖,๐๐๐	เล่ม
 	 “ตำานานความขัดแย้งในวงการสาธารณสุข”	พิมพ์คร้ังท่ี	๑	เดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๙	จำานวน	๑,๐๐๐	เล่ม
 	 “ขบวนการปฏิรูป	สังคมสุขภาวะ	สู่ยุคใหม่”	พิมพ์ครั้งที่	๑	เดือนมิถุนายน	๒๕๕๙	จำานวน	๕,๐๐๐	เล่ม
 	 	“มองภาพใหญ่โลก	ภาพใหญ่ประเทศไทย”	พิมพ์คร้ังท่ี	๑	เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๙	จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม
 	 “ยุทธศาสตร์ชุมชน	กทม.	ปฏิรูปสังคมสุขภาวะ”	พิมพ์คร้ังท่ี	๑	เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๙	จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม
 	 แนวทางประชารฐั	การเปลีย่นวธิคีดิครัง้สำาคญัในประวตัศิาสตรไ์ทย”	พมิพ์ครัง้ท่ี	๑	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๙	
จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ	(แผนงานบริหารสำานักงาน)
	 การบริหารจัดการสำานักงานของ	สปพส.	เป็นการอำานวยการ	สนับสนุน	ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และติดตาม
การใช้จา่ยเงนิงบประมาณของโครงการฯ	และข้อตกลงสนบัสนนุการดำาเนนิงานของภาคเีครอืข่ายเพือ่หนนุเสรมิ
การดำาเนนิงานของโครงการพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมสขุภาวะ	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๕๙	ภายในโครงการฯ		
ให้มีความถูกต้อง	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในการทำางานมากยิ่งข้ึน		
ตลอดจนสง่เสรมิ	พฒันา	สนบัสนนุให้บุคลากรภายในองคก์รไดมี้ความสามารถในการทำางานเพือ่รองรบัภารกจิ
ต่างๆ	และสนับสนุนให้ข้อมูล	สวัสดิการ	สิทธิประโยชน์สำาหรับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงก�รจัดตั้งและขับเคลื่อนง�น
เขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน
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	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เกิดข้ึนตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อให้เป็นกลไก	
บูรณาการทำางานในระบบสขุภาพระดบัพืน้ท่ี	โดยใช้กลุม่จังหวัดเป็นฐานการทำางาน	เนน้การสานภารกจิหนว่ยงาน
ของรัฐ	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช).	สำานักงานกองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต	 (สช.)	มหาวิทยาลัยสถาบันทางวิชาการ	
องค์กรปกครองท้องถิ่น	ภาคเอกชน	องค์กรสื่อ	และภาคประชาสังคม	ที่ทำางานด้านสุขภาพ	

ขับเคลื่อนการทำางานทั่วประเทศ

๑๓ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
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๑๒+๑
๑๒+๑

๑๓

 กลไกการทำางาน	มีคณะกรรมการพหุภาคีที่เรียกว่า	“คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)” 
ทำาหน้าท่ีกำาหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	 และยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นท่ี		
โดยบูรณาการภารกิจ	อำานาจหน้าทื่	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	และดำาเนินการหรือประสานให้เกิดการ
ขับเคลือ่น	รวมท้ังสนบัสนนุให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ	ในการดำาเนนิงานดา้นสขุภาพ	นอกจากนียั้งมบีทบาทหนา้ท่ี
ให้ข้อเสนอแนะและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึง
ประสานงานกับ	กขป.	ในเขตพื้นที่อื่น	เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
	 การสร้างพื้นท่ีบูรณาการภายใต้	 กขป.	 จะเป็นการสร้างกระบวนการทำางานและการเรียนรู้ร่วมกันของ	
ภาคส่วนต่างๆ	 ท้ังรัฐ	 เอกชน	 วิชาการวิชาชีพ	 และประชาสังคม	 ซ่ึงจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	ลดความเหลื่อมล้ำา	และเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนต่อไป
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รายละเอียดการดำาเนินงาน
	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	คือ

๑. การจัดทำาระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน
		 คสช.	 ได้เห็นชอบให้นำา	 (ร่าง)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตร	ี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน		
พ.ศ.	....	เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	โดยสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ได้แจ้งเวียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๘	 -	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ		
แต่ยังมีข้อสังเกตบางประการ	ดังนั้นคณะทำางานพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ที่มี	นพ.ณรงค์ศักดิ์		
อังคะสุวพลา	 เป็นประธาน	 จึงได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เสนอความเห็นจำานวน	๒	 ครั้ง	 เมื่อ	 ๔	 กันยายน	
๒๕๕๘	และ	๖	มกราคม	๒๕๕๙	ซึ่งสรุปว่า	ทุกหน่วยงานเห็นชอบในหลักการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	
และเห็นถึงความจำาเป็นท่ีต้องออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ	 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	 สามารถบูรณาการ
นโยบาย	การทำางาน	และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำาเนินงานร่วมกันได้	โดยมีข้อสรุปร่วมในการปรับปรุง	
(ร่าง)	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ	ในบางประการ	
	 ต่อมา	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ	(ร่าง)	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน	พ.ศ.	....	เมื่อ	๒๖	เมษายน	๒๕๕๙	และได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	(คกอ.)	คณะที่	๑	ซึ่งมีนายเรวัติ	ฉ่ำาเฉลิม	เป็นประธาน	พิจารณา	(ร่าง)
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ	 ดังกล่าว	 โดยมีการประชุมเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง	 จำานวน	 ๑๐	 ครั้ง	 ตลอดเดือน
พฤษภาคม	-	กรกฎาคม	๒๕๕๙	และได้เชิญ	สช.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	สปสช.	
สำานักงบประมาณ	และกรมบัญชีกลาง	ร่วมชี้แจงและเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	จนเสร็จสิ้น	
	 จากนั้นสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำาเสนอ	(ร่าง)	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ	ต่อคณะรัฐมนตรี	
เพื่อได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และประกาศระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน	พ.ศ.	....	ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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๒. การเตรียมการและการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน

	 ระหว่างท่ีอยู่ในกระบวนการจดัทำาระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรฯี	นัน้	คสช.ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุ
เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน	(ชัว่คราว)	เม่ือ	๑๘	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๙	ม	ีนายเจษฎา	มิง่สมร	เป็นประธาน	เพือ่นำารอ่ง	
การจัดทำาร่าง	หลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	และทดลองดำาเนินการสรรหา
กรรมการฯ	ในเขตพื้นที่นำาร่อง	ในช่วงเดือนมิถุนายน	-	กันยายน	๒๕๕๙	เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังทดลองดำาเนนิการตามหลกัการและรูปแบบของเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน	ภายใตก้ารทำางาน
ร่วมกันของหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ	ทั้ง	สช.	กระทรวงสาธารณสุข	สปสช.	และ	สสส.	ซึ่งได้จัดทำาโครงการ
นำาร่องนี้ในพื้นที่	เขตที่	๒	(พิษณุโลก	ตาก	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	และเพชรบูรณ์)	
	 บทเรียนจากการดำาเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตพื้นท่ีนำาร่อง	 เป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อการชี้แจงและให้ข้อมูลทางปฏิบัติในระหว่างการตรวจพิจารณาและปรับปรุงร่างระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีของ	คกอ.	
	 นอกจากนี้	 เม่ือ	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหลัก	
ด้านสุขภาพทั้ง	๔	หน่วยข้างต้น	รวมถึงกรุงเทพมหานคร	เพื่อหารือแนวทางการดำาเนินงานและเตรียมการขับ
เคลื่อนการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 โดยทุกหน่วยงานต่างเห็นประโยชน์ร่วมกันของการมีเขตสุขภาพ	
เพือ่ประชาชน	เพือ่เป็นพ้ืนท่ีบูรณาการงานของทุกภาคสว่นในระดบัพ้ืนท่ี	และเห็นวา่ปัจจยัสำาคญัหนึง่ท่ีจะทำาให้
เกดิความสำาเรจ็ของเขตสภุาพเพือ่ประชาชน	นอกจากความเข้มแข็งของ	กขป.		คอื	การทำางานเป็นทีมของฝา่ย
เลขานุการ	ที่ประกอบด้วยหน่วยงานหลักทั้ง	๔	รวมทั้งกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต	๑๓	ดังนั้นจึงได้กำาหนด	
รา่ง	แผนการดำาเนนิงานจดัตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน	และกระบวนการสรา้งความเข้มแขง็ของทีมเลขานกุาร
รว่ม	โดยทุกหนว่ยงานไดม้อบหมายผูร้บัผดิชอบประสานงานหลกัสว่นกลาง	และผูร้บัผดิชอบทำาหนา้ท่ีเลขานกุาร
ร่วมในแต่ละเขตพื้นที่	ครบทั้ง	๑๓	เขตในเดือนกันยายน	๒๕๕๙	
	

๓. การเตรียมการประเมินเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
	 เนื่องจากเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นกลไกและวิธีการทำางานแบบใหม่	 ดังนั้น	 สช.จึงได้กำาหนดให้
มีการประเมินการขับเคลื่อนและดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 ตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการ	 โดย	
ในปี	๒๕๕๙	ได้มีการหารือผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจำานวน	๓	ครั้ง	เพื่อวางแผนการประเมินผล	เบื้องต้นได้
กำาหนดเริ่มการประเมินผลในพื้นที่นำาร่อง	๒	เขต	ได้แก่	เขตที่	๒	(พิษณุโลก	สุโขทัย	ตาก	เพชรบูรณ์	อุตรดิตถ์)	
และเขตที่	๓	(ชัยนาท	กำาแพงเพชร	พิจิตร	นครสวรรค์	อุทัยธานี)	แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	เมื่อ	๒๖	เมษายน	๒๕๕๙	โดยได้ส่งให้	คกอ.	พิจารณาต่อ	สช.จึงได้ปรับแผนการ
ประเมินผลโดยรอความชัดเจนของระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีก่อน
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การประชุมเลือกกันเองของผู้แทนสภาวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข ให้ได้เป็นผู้แทนกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่ ๒
เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรม เดอะปาร์ค พิษณุโลก

243 สานพลัง สร้างสุขภาวะ



อุดมก�รณ์ สช.
“สานพลัง สร้างสุขภาวะ”

สช.	มีบทบาทถักทอ	ร้อยเชื่อม	สานพลังทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี
ที่นำาไปสู่การมีสุขภาวะของคน	ชุมชน	และสังคม

พันธกิจ สช.
“แขนขวาขับเคลื่อนนโยบาย แขนซ้ายเคลื่อนไหวสังคม”

สช.	ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำางานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/สุขภาวะ
ควบคู่ไปกับการทำาให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันคิด	ร่วมกันทำา

เพื่อการสร้างสุขภาวะตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Democracy)
และการอภิบาลแบบเครือข่าย	(Governance	by	Network)

ทิศท�ง สช.
“สร้างนำาซ่อม”

สช.	สนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ/ระบบสุขภาวะ
ซึ่งหมายถึง	ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	ทั้งกาย	ใจ	ปัญญา	และสังคม

เป็นเรื่องที่กว้างกว่าเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข	โดยมีทิศทางเน้น
“การสร้างสุขภาพโดยคนทั้งมวล	เพื่อคนทั้งมวล”

(All	for	Health	for	Health	for	All)
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ทีมง�น สช.

นพ.อำาพล	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	
แกว้เกต,ุ	นายกรฤทธ	ิชุมนรูกัษ์,	นายทรงพล	ตลุะทา,	นางสาวนงลกัษณ	์ยอดมงคล,	นางสาวนภนิทร			
ศิริไทย,	นายบัณฑิต	มั่นคง,	นางสาวปรางทิพย์	เนตรน้อย,	นางสาววิไลวรรณ	สิริสุทธิ์,	นางสาวศิริธร		
อรไชย,	นายสมเกียรติ	พิทักษ์กมลพร,	นางสาวสิระกาญจน์	มโนทัศนันท์,	นางสาวสิริกร	เค้าภูไทย,	
นางสาวกชพร	นิลปักษ์,	นางจุไรรัตน์	โตคำางาม,	นางสาวชลาลัย	จันทวดี,	นางสาวชลิดา	มีสมวัฒน์,		
นางสาวธญัญาภรณ	์บุญแสน,	นางวันเพญ็	ทินนา,	นางวลิยัรตัน	์จัน่เพิง้,	นางสาวสวุรรณา	สมเจรญิศลิป์,		
นางสาวศิริเพ็ญ	ก่องแก้วรัศมี,	นางสาวขนิษฐา	แซ่เอ้ียว,	นางสาวแคทรียา	การาม,	นายเตชิต	ชาวบางพรหม,		
นางสาววนัวสิา	แสงทิม,	นายภคัคพงศ	์วงศค์ำา,	นางสาวกรกนก	ตนัตระกลู,	นางสาวชญาดา	เธยีรวิบูล,		
นางสาวเพ็ญทิพย์	ธนวิจิตร์,	นางสาวอรนิต	อรไชย,	นางสาวเกศริน	ยศภัทรไพศาล,	นางสาวนวินดา		
จัดหงษา,	นายนพพร	แย้มพร้อม,	นางสาวนันทิยา	จีรวิวัฒนาชัย,	นางสาวปุณณภา	กองวิสัยสุข,	
นางสาวพีระพร	หงษ์ทอง,	นางสาวรัตติกาล	มหาชล,	นางสาวรัฐวรรณ	เฮงสีหาพันธ์,	นางสาวภาวิณี		
คำาเมืองลอื,	นายศภุวิชญ	์ฤกษ์จินดาวงศ,์	นางสาวสนทยา	ทิมเรอืง,	นางสกุลัยา	พุม่ระยา้,	นางสาวสนุนัทา		
ปินะทาโน,	นายสรุชัย	กลัน่วาร,ี	นางอำาพร	จนัทจร,	นายเรวตัร	การธนะศาษฐ,์	นายชชัวาลย์	สำาเภาเจรญิ,		
นางสาวรัตนา	เอบิกิ่ง,	นางสาวนันทพร	เตชะประเสริฐสกุล,	นางสาวอรทยั	ศรีไชยอินทร์,	นางอโนมา	
สอนบาลี,	นายจักรรินทร์	สีมา,	นายณรงค์	กฤดิขจรกรกุล,	นายวิสิฐ	อัศวขจรสกุล,	นายยุทธศักดิ์		
บุญศร,ี	นางสาวสายใจ	ปัสตนั,	นางสาวจฑุาทิพ	เดชผดงุ,	นางสาวผสุด	ีอำานวยชัย,	นางสาวชลติา	บูรณสนิ,		
นางสาวณฏัฐนิ	ีพนัธุว์ฒุ,ิ	นางอรวนิท์	บุณยเกยีรต,ิ	นางสาวชนกกาญจน	์สริุวงค,์	ดร.	วณ	ีป่ินประทีป,		
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)	

สำานักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

สำานักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่

สำานักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้

ทีมผู้บริหาร	สช.	(กรกฎาคม	๒๕๕๙	ถึงปัจจุบัน)
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สำานักอำานวยการ	 สำานักสิทธิด้านสุขภาพ งานทรัพยากรบุคคล

งาน	คสช./คบ. งานต่างประเทศ สำานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

สำานักสื่อสารสังคม สำานักยุทธศาสตร์	แผนและประเมินผล
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ก้าว...ที่มั่นคง



 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้ง โดย คสช. ในปี ๒๕๕๙
 รายการสื่อเผยแพร่

ส่วนที่ ๔
ภ�คผนวก
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รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลัก
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ที่ปรึกษา
	 ๑.๑		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	สยมพร	ศิรินาวิน

	 ๑.๒		 รองศาสตราจารย์	ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา

	 ๑.๓		 นายเจษฎา	มิ่งสมร

	 ๑.๔		 นายณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพล

	 ๑.๕		 นางศิรินา	ปวโรฬารวิทยา

	 ๑.๖		 นายสุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการ
	 ๑.๑		 นายศุภกิจ	ศิริลักษณ์	 ประธานกรรมการ

	 ๑.๒		 นายกิจจา	เรืองไทย	 รองประธานกรรมการ

	 ๑.๓		 นายชาญวิทย์	วสันต์ธนารัตน์	 รองประธานกรรมการ

	 ๑.๔		 นางปรีดา	คงแป้น	 รองประธานกรรมการ

	 ๑.๕		 นางภารนี	สวัสดิรักษ์	 รองประธานกรรมการ

	 ๑.๖		 นายประสิทธิ์ชัย	มั่งจิตร	 รองประธานกรรมการ

	 ๑.๗		 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๘		 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๙		 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๐	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๑	 ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๒	ผู้อานวยการสำานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	หรือผู้แทน	กรรมการ

	 ๑.๑๓	 เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๔	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๕	ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๖	 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๗	นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๘	นายกสภากายภาพบำาบัด	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๑๙	 นายกสภาการพยาบาล	หรือผู้แทน	 กรรมการ

	 ๑.๒๐	ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน	 กรรมการ
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	 ๑.๒๑	ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน		 กรรมการ

	 ๑.๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทศพล	สมพงษ์		 กรรมการ

	 ๑.๒๓	นายเกรียงไกร	ชีช่วง		 กรรมการ

	 ๑.๒๔	นางฑิฆัมพร	กองสอน		 กรรมการ

	 ๑.๒๕	นางทิพย์รัตน์	นพลดารมย์		 กรรมการ

	 ๑.๒๖	นายธเรศ	กรัษนัยรวิวงศ์		 กรรมการ

	 ๑.๒๗	นายธีรวัฒน์	แดงกระเปา		 กรรมการ

	 ๑.๒๘	นางนิสิต	ศักยพันธ์		 กรรมการ

	 ๑.๒๙	นางปิยวรรณ	ลิ้มปัญญาเลิศ		 กรรมการ

	 ๑.๓๐	นายไพบูลย์	ช่วงทอง		 กรรมการ

	 ๑.๓๑	นายภูดิท	เตชาติวัฒน์		 กรรมการ

	 ๑.๓๒	นายรอชีดี	เลิศอริยพงษ์กุล		 กรรมการ

	 ๑.๓๓	นางวณี	ปิ่นประทีป		 กรรมการ

	 ๑.๓๔	นายวิชิต	พุ่มจันทร์		 กรรมการ

	 ๑.๓๕	นายวีระศักดิ์	พุทธาศรี		 กรรมการ

	 ๑.๓๖	พระสาธิต	ธีรปญฺโญ		 กรรมการ

	 ๑.๓๗	นายสุทธิธรรม	เลขวิวัฒน์		 กรรมการ

	 ๑.๓๘	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 กรรมการและเลขานกุาร

	 ๑.๓๙	นางสาวพัชรา	อุบลสวัสดิ์		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑.๔๐	นางวรรณวิมล	ขวัญยาใจ		 ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
	 ๒.๑	 นายณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา		 ประธานอนุกรรมการ

	 ๒.๒	 รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา		 อนุกรรมการ

	 ๒.๓	 รองศาสตราจารย์สมชาย	วิริยะยุทธกร		 อนุกรรมการ

	 ๒.๔	 นายเปรมศักดิ์	เพียยุระ		 อนุกรรมการ

	 ๒.๕	 นายสุรเดช	เดชคุ้มวงศ์		 อนุกรรมการ

	 ๒.๖	 นายอำาพล	จินดาวัฒนะ		 เลขานุการ
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๓. คณะกรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชั่วคราว)
	 ๓.๑	 นางประนอม	คำาเที่ยง		 ที่ปรึกษา

	 ๓.๒	 นายเจษฎา	มิ่งสมร		 ประธานกรรมการ

	 ๓.๓	 ร้อยตารวจตรีสุขสัณห์	ภิชัย		 กรรมการ

	 ๓.๔	 นายกาศพล	แก้วประพาฬ		 กรรมการ

	 ๓.๕	 นายชวินทร์	ศิรินาค		 กรรมการ

	 ๓.๖	 นายชาญวิทย์	วสันต์ธนารัตน์		 กรรมการ

	 ๓.๗	 นางนิสิต	ศักยพันธ์		 กรรมการ

	 ๓.๘	 นายประจักษวิช	เล็บนาค		 กรรมการ

	 ๓.๙	 นางวิลาวัณย์	เสนารัตน์		 กรรมการ

	 ๓.๑๐	นายศุภกิจ	ศิริลักษณ์		 กรรมการ

	 ๓.๑๑	นายสุเทพ	เพชรมาก		 กรรมการ

	 ๓.๑๒	นายสุธี	ฮั่นตระกูล		 กรรมการ

	 ๓.๑๓	นายสินธพ	อินทรัตน์		 กรรมการ

	 ๓.๑๔	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 กรรมการและเลขานกุาร

๔. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
	 ๔.๑	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		 ปรึกษาคณะกรรมการ	

	 		 หมายเหตุ	:	แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม

๕. คณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 ๕.๑	 นายณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา		 ประธานกรรมการ

	 ๕.๒	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข		 กรรมการ

	 ๕.๓	 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์	บุญยเกียรติ		 กรรมการ

	 ๕.๔	 นายเจษฎา	มิ่งสมร		 กรรมการ

	 ๕.๕	 นางธีรารัตน์	วงศ์ธนะเอนก		 กรรมการ

	 ๕.๖	 นางสุวรรณี	คามั่น		 กรรมการ

	 ๕.๗	 นายสุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ		 กรรมการ

	 ๕.๘	 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 กรรมการและเลขานกุาร
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๖. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
	 ๖.๑	 นางอำามร	บรรจง	 กรรมการ

	 	 หมายเหตุ	:	แทนกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่ง

๗. คณะกรรมการระดับชาติจัดทำายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
	 ๗.๑	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข		 ที่ปรึกษา

	 ๗.๒	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		 ประธานกรรมการ

	 ๗.๓	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ที่ได้รับมอบหมาย		 กรรมการ

	 ๗.๔	 ผู้แทนสำานักงบประมาณ		 กรรมการ

	 ๗.๕	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๗.๖	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		 กรรมการ

	 ๗.๗	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		 กรรมการ

	 ๗.๘	 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		 กรรมการ

	 ๗.๙	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย		 กรรมการ

	 ๗.๑๐	ผู้แทนสำานักงานประกันสังคม		 กรรมการ

	 ๗.๑๑	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ		 กรรมการ

	 ๗.๑๒	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		 กรรมการ

	 ๗.๑๓	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ		 กรรมการ

	 ๗.๑๔	เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๗.๑๕	เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 กรรมการ

	 ๗.๑๖	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		 กรรมการ

	 ๗.๑๗	ผู้แทนกรุงเทพมหานคร		 กรรมการ

	 ๗.๑๘	ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๗.๑๙	ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๗.๒๐	ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย		 กรรมการ

	 ๗.๒๑	ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน		 กรรมการ

	 ๗.๒๒	นางชุลีพร	ด้วงฉิม		 กรรมการ

	 ๗.๒๓	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีมุษิกโพธิ์		 กรรมการ

	 ๗.๒๔	นายสมชาย	กระจ่างแสง		 กรรมการ

	 ๗.๒๕	นายสมชาย	พีระปกรณ์		 กรรมการ

	 ๗.๒๖	นางสาวสุรีรัตน์	ตรีมรรคา		 กรรมการ
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	 ๗.๒๗	ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์		 กรรมการและ	

	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข		 เลขานุการร่วม

	 ๗.๒๘	ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสาธารณสุข		 กรรมการและ

	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	 เลขานุการร่วม

	 ๗.๒๙	ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน		 กรรมการและ	

	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย		 เลขานุการร่วม

	 ๗.๓๐	ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข		 กรรมการและ

	 	 สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร		 เลขานุการร่วม

๘. คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 ๘.๑	 รองศาสตราจารย์สมชาย	วิริยะยุทธกร		 ประธานกรรมการ

	 ๘.๒		 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข		 กรรมการ

	 ๘.๓		 ศาสตราจารย์ศุภชัย	ยาวะประภาษ		 กรรมการ

	 ๘.๔		 นางเรวดี	ประเสริฐเจริญสุข		 กรรมการ

	 ๘.๕	 นายศิริวัฒน์	ทิพย์ธราดล		 กรรมการ

	 ๘.๖	 นางอำามร	บรรจง		 กรรมการ

	 ๘.๗	 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		 เลขานุการ
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รายการสื่อเผยแพร่

ประเภทหนังสือ
รหัส ชื่อหนังสือ
นส	๓๗๔	 เล่าให้ลึก	เล่ม	๕
นส	๓๗๕	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
นส	๓๗๖	 ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ	ฉบับรับฟังความคิดเห็น
นส	๓๗๗	 เรื่องเล่าชบวนรถไฟสายสุขภาพ
นส	๓๗๘	 สกัดตัวตน	คนสานพลัง
นส	๓๗๙	 บทเรียนการต่อสู้	สู่ข้อเสนอนโยบาย	กรณีเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำาเค็ม
นส	๓๘๐	 สรุปการประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต	จิตสำานึกประชาธิปไตย
นส	๓๘๑	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘
นส	๓๘๒	 ปกาเกอะญอ	ฉันคือคน
นส	๓๘๓	 สรุปสาระสำาคัญการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคอาเซียน	ครั้งที่	๑
นส	๓๘๔	 สิทธิสามัญประจำาชุมชน	ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
นส	๓๘๕	 รายงานสุขภาพคนไทย	๒๕๕๙
นส	๓๘๖	 นวัตกรรมการทำางานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
นส	๓๘๗	 เล่าให้ลึก	๖
นส	๓๘๘	 ชันชีนาทอน(สัญญาใจ)ธรรมนูญวิถีชุมชน	ต.นาทอน	จ.สตูล
นส	๓๘๙	 หยุด...มองระบบสุขภาพ
นส	๓๙๐	 คนสานพลัง	เบื้องหลังปฏิรูปสุขภาพ
นส	๓๙๑	 รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๑	-	๗	พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๗
นส	๓๙๒	 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๙-๑๕๖๐
นส	๓๙๓	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๘
นส	๓๙๔	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลชะแล้
นส	๓๙๕	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	บ้านคลองอาราง
นส	๓๙๖	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลเชียงเคียน
นส	๓๙๗	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลริมปิง
นส	๓๙๘	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลหัวงัม
นส	๓๙๙	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลบ้านเก้ง
นส	๔๐๐	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลป่าหุ่ง
นส	๔๐๑	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลเปือย
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นส	๔๐๒	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลเหมืองหม้อ
นส	๔๐๓	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลหนองหิน
นส	๔๐๔	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลโป่งงาม
นส	๔๐๕	 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่	ตำาบลท่าข้าม
นส	๔๐๖	 ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม	องค์การอนามัยโลก
นส	๔๐๗	 รู้จักและเข้าใจสาระในธรรมนูญฯ	ฉบับที่	๒

ประเภทสิ่งพิมพ์
รหัส ชื่อสิ่งพิมพ์
อส	๑๓๓	 เอกสารชุดความรู้	เรื่องรู้จักและเข้าใจสมัชชาสุขภาพ
อส	๑๓๔	 เอกสารชุดความรู้	เรื่องรู้จักและเข้าใจการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
อส	๑๓๕	 เอกสารชุดความรู้	เรื่องรู้จักและเข้าใจสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อส	๑๓๖	 บัตรลงคะแนน	อบจ.
อส	๑๓๗	 บัตรลงคะแนน	อบต.
อส	๑๓๘	 บัตรลงคะแนน	เทศมนตรี
อส	๑๓๙	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๑
อส	๑๔๐	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๒
อส	๑๔๑	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๓
อส	๑๔๒	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๔
อส	๑๔๓	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๕
อส	๑๔๔	 บัตรลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๖
อส	๑๔๕	 คู่มือการลงคะแนน	อบจ.
อส	๑๔๖	 คู่มือการลงคะแนน	อบต.
อส	๑๔๗	 คู่มือการลงคะแนน	เทศมนตรี
อส	๑๔๘	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๑
อส	๑๔๙	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๒
อส	๑๕๐	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๓
อส	๑๕๑	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๔
อส	๑๕๒	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๕
อส	๑๕๓	 คู่มือการลงคะแนน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่ม	๖
อส	๑๕๔	 แผ่นพับ	Role	of	HIA	in	ASEAN
อส	๑๕๕	 แผ่นพับ	ปั่นเพลิน	เดินสบาย
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อส	๑๕๖	 แผ่นพับ	“แนวทางกระบวนการหาฉันทมติ”	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๘
อส	๑๕๗	 โบชัวร์	เสนอวาระ	การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๙
อส	๑๕๘	 แผ่นพับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
อส	๑๕๙	 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
จข	๑๒๗	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	ตุลาคม	๒๕๕๘
จข	๑๒๘	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
จข	๑๒๙	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	ธันวาคม	๒๕๕๘
จข	๑๓๐	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	มกราคม	๒๕๕๙
จข	๑๓๑	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙
จข	๑๓๒	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	มีนาคม	๒๕๕๙
จข	๑๓๓	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	เมษายน	๒๕๕๙
จข	๑๓๔	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	พฤษภาคม	๒๕๕๙
จข	๑๓๕	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	มิถุนาย	๒๕๕๙
จข	๑๓๖	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	กรกฎาคม	๒๕๕๙
จข	๑๓๗	 สานพลัง	ปฏิรูประบบสุขภาพ	ฉบับเดือน	สิงหาคม	๒๕๕๙

ประเภทวีดิทัศน์
วีดิทัศน์	:	ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต	ปฏิรูปจิตสำานึกประชาธิปไตย	ในโอกาส	๙	ปี	สช.
วีดิทัศน์	:	หลักการสำาคัญระบบสุขภาพไทย
วีดิทัศน์	:	๔	ปี	แห่งการร่วมสานพลัง	สร้างสุขภาวะ	ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
	 		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	:	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการจัดทำาแผนหลัก	๕	ปี	สช.	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
วีดิทัศน์	:	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	จังหวัดร้อยเอ็ด”
วีดิทัศน์	:	เปลี่ยนโลกออนไลน์	ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ
วีดิทัศน์	:	ผลการดำาเนินงานของ	สช.รอบ	๖	เดือน	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๘	ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๕๙
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วีดิทัศน์	:	ผลการดำาเนินงาน	“การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ภายใต้เครื่องมือตาม	
	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐
วีดิทัศน์	:	ทำาความรู้จัก	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
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www.nationalhealth.or.th
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