แนวทางการจัดกลุ่มเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ฐานคิดของการจัดกลุ่มเครือข่าย
๑.๑ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ระบุว่า “ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสาหรับ การประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติกาหนด” ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมวดที่ ๕ กล่าวถึงผู้เข้าร่วมประชุม
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบ ๓ ส่ ว น ได้ แ ก่ ๑. สมาชิ ก ๒. ผู้ สั ง เกตการณ์ ๓.
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ในส่วนของสมาชิกนั้น หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมตามจานวนที่
คณะกรรมการกาหนด และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในนามกลุ่มเครือข่ายตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จึงเป็นผู้แทนของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่
ได้รับการพิจารณาจากกลุ่มให้เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนกลุ่ มเครือข่ายนั้น ๆ ซึ่งไม่ใช่มาในนาม
ปัจเจกบุคคล และมีจานวนสัดส่วนตามที่คณะกรรมการกาหนด
๑.๒ หลักการของเครือข่าย คือ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน มีความเป็นอิสระแก่กัน
และกัน อย่างไรก็ตาม ต้องมีกระบวนการสานสัมพันธ์ หรือกรสื่อสารที่ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะมา
รวมกลุ่มกันหากมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็น
๑.๓ สั งคมไทยมี กลุ่ มองค์ กร ภาคีเครื อข่ ายต่าง ๆ จ านวนมากและหลากหลาย ทั้ งที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ทั้งที่เป็นภาคประชาสังคม ชุมชน
และเอกชน ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาครัฐ การเมือง และพบว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใหม่ของ
องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังมีองค์กร ภาคีเครือข่ายที่คณะกรรมการยังเข้าไม่
ถึงอีกเป็นจานวนมาก ซึ่งองค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้ ทาหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่กลุ่มกาหนด เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข พบว่าองค์กร ภาคีเครือข่าย
บางส่วนทางานตามภารกิจตนเอง แต่บางส่วนสามารถประสานทางานร่วมกันได้ในบางกิจกรรมทาง
สังคม
๑.๔ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีเจตนาให้มีสมาชิกที่เข้ าประชุมเป็นผู้แทนกลุ่ม
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ) จึงได้มีการพัฒนาการจัดกลุ่ม
เครือข่ายจนได้รูปแบบการจัดกลุ่มที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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๒. วัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มเครือข่าย
๒.๑ เพื่อจัดกลุ่มเครือข่ายที่มีองค์ประกอบของกลุ่มองค์กร และเครือข่ายองค์กร ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อ สุ ข ภาพ หรื อด าเนิ นงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สุ ขภาพใน
ประเด็นใกล้เคียงกัน โดยมีขนาดของกลุ่มที่เหมาะสม
๒.๒ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
๓. หลักการทั่วไปของการจัดกลุ่มเครือข่าย
๓.๑ เป็นกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกันในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม
๓.๒ มีการทางานร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเครือข่าย และ/หรือ
ระหว่างกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๓.๓ การจัดกลุ่มเครือข่ายอยู่ภายใต้บริบทกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายสามารถแสดงเจตนาที่จะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายใดก็ได้
โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และพันธกิจขององค์กร เครือข่าย
๓.๔ ยอมรับการดารงอยู่ การเข้ามามีส่วนร่วมและการแสดงเจตนาการเข้าร่วมขององค์กรใน
กลุ่มเครือข่าย
๓.๕ มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการดาเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบ
๓.๖ กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามธรรมชาติ และมีการจัดการที่เหมาะสม
๔. นิยามและประเภทกลุ่มเครือข่ายในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๔.๑ “กลุ่มเครือข่าย” หมายถึง กลุ่มคน กลุ่มองค์กร กลุ่มหน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ได้จัดรวม
เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน หรือเด็นเดียวกัน หรือพื้นที่เดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้การจัดกลุ่มเครือข่ายพิจารณาที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมที่
ดาเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
๔.๒ กลุ่มเครือข่ายในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งแบ่ง
สมาชิกออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (Member from areas: MA) หมายถึง (๑) จังหวัดหรือโซน
ตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด ซึ่งแบ่งเป็น ๖ โซน โดยกาหนดให้ ๑ จังหวัด หรือ ๑ โซน เป็น ๑ กลุ่ม
เครื อ ข่ าย (๒) เขตสุข ภาพที่รับ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน (กขป.) ซึ่ ง
แบ่งเป็น ๑๓ เขต ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดให้ ๑ เขต เป็น ๑ กลุ่มเครือข่าย
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(๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน (Member from social sector:
MS) หมายถึง องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมถึง สมาคม มูลนิธิ ชมรม สภา สมาพันธ์ เครือข่าย
และกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล ที่มีการทางานในภาคธุรกิจ หรือด้านชุมชน
และสังคม เป็นต้น
(๓) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ (Member from knowledge sector: MK)
หมายถึง องค์กรด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล มีโครงสร้าง
บุคลากรชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ และมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง โดยครอบคลุมถึง สภาหรือสมาคมหรือกลุ่ม
วิชาชีพ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย สานักงาน สมาคม สานัก
โครงการ ที่ทางานพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการ วิชาชีพ หรืองานวิจัย เป็นต้น สาหรับเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กาหนดให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นผู้เสนอ
รายชื่อในแต่ละปี
(๔) กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง (Member from political sector: MP) หมายถึง
องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมถึง กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ เป็นต้น
(๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (Member from Issues: MI) หมายถึง องค์กร
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละประเด็น ที่ถูกจัดขึ้นเป็นการเฉพาะใน
แต่ละปี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับประเด็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในปีนั้น ๆ
๕. การกาหนดจานวนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายในการเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จานวนตัวแทนของกลุ่มเครือข่าย MS MK MP นั้น จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึง จานวนองค์กรในแต่ละกลุ่มเครือข่าย รวมถึง ความ
พร้อมและข้อจากัดของการจัดงานด้วย
สาหรับกลุ่มเครือข่าย MA นั้น เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันในหลายด้าน อาทิ
ขนาดของพื้นที่ จานวนประชากร ศาสนาวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้
ใช้เกณฑ์การกาหนดจานวนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ โดย
(๑) ผู้แทนเครือข่าย MA จาก ๗๖ จังหวัดและ ๖ โซน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
สัดส่วนของ ผู้แทนภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน ภาควิชา การวิชาชีพ ภาครัฐและการเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้จานวนประชากรเป็นฐานในการคานวณ ดังนี้
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จานวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
ไม่เกิน ๕ แสนคน
ตั้งแต่ ๕ แสน – ๑ ล้านคน
ตั้งแต่ ๑ ล้าน – ๕ ล้านคน

จานวนตัวแทนในแต่ละกลุ่ม
๙ คน
๑๑ คน
๑๓ คน

(๒) ผู้แทนเครือข่าย MA จาก กขป. จานวน ๑๓ เขต จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติจานวนเขตละ ๓ คน ประกอบด้วยสัดส่วนของภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน
ภาควิชาการวิชาชีพ ภาครัฐและการเมือง
๖. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่าย แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑) ก่อนการประชุม
(๑) มีสิทธิในการเสนอประเด็น และมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประเด็นเพื่อ
พิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุม
(๒) จัดกระบวนการปรึกษาหารือในกลุ่มของตน และ/หรือประสานขอความร่วมมือกับ
สานักงาน ในการอานวยความสะดวกและให้ข้อแนะนากระบวนการปรึกษาหารือ เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การเสนอประเด็น การให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประเด็น การให้ความเห็นต่อเอกสารและร่างมติ
ในนามของกลุ่มเครือข่าย โดยควรมีข้อมูลวิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน
(๓) ในกรณีที่กลุ่มเครือข่ายมีประเด็นเชิงนโยบายเฉพาะหน้า ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสุขภาพ สามารถเสนอให้พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการกาหนดได้
(๔) พิจารณาเลือกผู้แทนกลุ่มเครือข่ายตามสัดส่วนที่กาหนด เพื่อเข้าร่วมการประชุม ใน
นามของกลุ่มเครือข่าย
(๕) เตรียมความพร้อ มผู้แทนกลุ่มเครื อข่ายในการเป็ นตัวแทนเพื่อให้ ความเห็นในการ
ประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
๒) ระหว่างการประชุม
(๑) กลุ่มเครือข่ายตามที่คณะกรรมการประกาศและเชิญเข้าร่วมประชุมถือเป็น “สมาชิก”
การประชุม
(๒) ร่วมกระบวนการพิจารณาหาฉันทมติในการประชุม และตัดสินใจในนามกลุ่มเครือข่าย
(๓) ร่ว มแลกเปลี่ ย นและติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(๔) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ของการเข้าร่วมประชุม
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๓) หลังการประชุม
(๑) เผยแพร่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อสมาชิกในกลุ่มเครือข่าย
(๒) ร่ว มเป็ น เจ้ าภาพ หรือ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
(๓) ร่วมติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อกลไกที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ในกระบวนการพัฒนาระเบียบวาระและขับเคลื่อนมตินั้น องค์กรหรือภาคีใดๆ สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้ โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาในรูปกลุ่มเครือข่ายเสมอไป อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเพื่อ
พิจารณาหาฉันทมติของระเบียบวาระในระหว่างการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะดาเนินการ
ภายใต้กลุ่มเครือข่ายที่เป็นสมาชิกตามนิยามและประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เท่านั้น

ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
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