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บัที่สำรุปผ้�บัริห่าร

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	มีผลการดำาเนินงาน
ในภาพรวม	ดังนี้

ผลการด่ำาเนินงานติามตัิวช่�วัด่ความสำำาเร็จำขององค์กร

๑.	 นโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีพัฒนาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	จำานวน	๑๐๐	เรื่อง	ประกอบด้วยนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม	๑๑๕	เรื่อง	ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	๑๒๒	เรื่อง	(ระดับชาติ	๘	เรื่องและ
ระดับพื้นท่ี	๑๑๔	 เรื่อง)	มีประเด็นท่ีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.)	ประสานให้เกิด
ความร่วมมือและเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ี	๑๗	ประเด็น	จาก	๕๙	ประเด็น

๒.	 นโยบายสาธารณะได้รบัการประเมนิว่าผา่นกระบวนการท่ีมคีณุภาพ	รอ้ยละ	๘๗.๕๐

๓.	 นโยบายสาธารณะท่ีหนุนเสรมิและทำางานรว่มกับภาคีเครอืข่าย	 ขับเคล่ือนสูก่ารปฏิบติั 
ร้อยละ	๒๕

๔.	 ภาคีเครอืขา่ยได้รบัการพฒันาศักัยภาพผ่านหลักสตูรต่างๆ	 เพื�อการขับเคลื�อนนโยบาย
สาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	จำานวนไม่นอ้ยกว่า	๙๐๐	คน	การพฒันาศกัยภาพของภาคีเครอืขา่ยได้รบัการ
ประเมนิว่ามีขดีความสามารถ	ร้อยละ	๗๕	ในการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย	เกดิความร่วมมอืกบัองค์กร
/เครือข่ายต่างประเทศ	 ทั�งในประเทศและเครือข่ายในประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื�อร่วมกันขับเคลื�อน
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่นรว่ม	(ได้แก	่ เครือขา่ยคณะสาธารณสุขและสถาบนัการเรยีนการสอนด้าน
สาธารณสขุในกลุม่ประเทศอนุภมูภิาคลุม่นำาโขง	(PHGMS)	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	Global	Health	
Center	สมาพันธรฐัสวิสเซอรแ์ลนด์	และ	ASIAN	Health	Institute	(AHI)	ประเทศญี�ปุ�น	เปน็ต้น	
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๕.	 เกิดองค์ความรู	้หรอืนวัตกรรมในกระบวนการพฒันาและขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะ
แบบมสีว่นรว่ม	ที�สามารถสนับสนนุการทำางานของ	สช.	จำานวน	๖	เรื�อง	ได้แก	่คณุภาพนำาดื�มจากตู้นำาดื�ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ	 ผลกระทบจากอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก	 การสื�อสารข้อมูลสุขภาพในสื�อสังคม
ออนไลน	์วิธกีารกำาหนดประเด็นสำาคัญทางยุทธศาสตร	์และการศึกษาโอกาสและขอ้จำากดัในการรว่มจัด
บรกิารฟ้ื้� นฟื้สูมรรถภาพทางการแพทย์

๖.	 เกิดชุดความรูแ้ละเอกสารวิชาการจากการขับเคลื�อนนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	
จำานวน	๓๘	เรื�อง	ซึ�งจะมกีารสังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อพฒันาเปน็องค์ความรู้ต่อไป

สำรุปผลการด่ำาเนินงานของ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นปีสุดท้ายในการทำางานของ	คสช.	ชุดปัจจุบัน	(ชุดท่ี	๓)	ซึ่งเริ่ม
ปฏิบติัหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี	๗	ธนัวาคม	๒๕๕๙	และครบวาระการดำารงตำาแหนง่เมื่อวันท่ี	๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒
	มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	ดังนี้

๑.	 ผลักดันการพัฒนาและขับเคลื�อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 โดยผลักดันมติสมัชชา
สขุภาพแหง่ชาติครั�งที�	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	จำานวน	๔	มติ	และมอบหมายให้คณะกรรมการขบัเคลื�อนและ
ติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	(คมส.)	รบัไป
ดำาเนินงานต่อ	 ในการนี�	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย์	 ยินดีร่วมขับเคลื�อนมติสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติที�สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั�นคงของมนษุยต่์อไป	

๒.	 ผลักดันการขับเคลื� อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์	
แหง่ชาติอยา่งต่อเนื�อง	ผลจากการสานพลงัการทำางานอยา่งต่อเนื�อง
ทำาให้เป้าหมายการขับเคลื�อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์ฯ	 ในป	ี
๒๕๖๒	ที�ตั�งไว้อยา่งน้อย	๕,๐๐๐	วัดทั�วประเทศ	มีพื�นที�ดำาเนนิการ
รวมทั�งสิ�น	๙,๗๒๓	 วัด	 จับคู่กับหน่วยบริการจำานวน	๙,๔๖๘	แห่ง 
ทั�วประเทศ	ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ	“๑	วัด	๑	รพ./รพ.สต”	
ในแต่ละจังหวัด	และ	“๑	วัดต่อ	๑	ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ	(ศบส.)”	ในเขตกรุงเทพมหานคร	(ขอ้มลู	ณ	
วันที�	๒๙	มนีาคม	๒๕๖๒)	และมคีวามกา้วหนา้การดำาเนนิงานใน	๕	กจิกรรมเปา้หมายหลกั	ประกอบด้วย
(๑)	 การจัดทำาฐานข้อมูลพระสงฆ์์ในวัด	 และพระในวัดทำาบัตรประชาชน	 เพื�อเข้าถึงสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า	 (๒)	 การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก	 เพื�อเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์ ์
ที�เจ็บป�วยด้วยจิตอาสา	 รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ด้านสุขภาพที�สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อได้	 
(๓)	การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์	์(๔)	การพฒันาวัดสง่เสรมิสขุภาพที�มสีิ�งแวดล้อมและโครงสร้าง
พื�นฐานในด้านการดูแลสขุภาพพระสงฆ์อ์ย่างเหมาะสม	(๕)	วัดร่วมพฒันาชุมชนคณุธรรมตามโครงการ
ชุมชนคณุธรรมขับเคลื�อนด้วยพลังบวร	(บ้าน-วัด-โรงเรียน)

๔ มติิจำากสำมัชชาสุำขภาพ
ครั�งท่ี่� ๑๑
มติ	๑๑.๑	:	การร่วมสร้างสรรค์พื้นท่ี 

สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติ	๑๑.๒	:	ความรับผิดชอบร่วมทาง 
สังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

มติ	๑๑.๓	:	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ

มติ	๑๑.๔	:	การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
บริการทันตกรรม	เสนอผ่านมติคณะรัฐมนตรี
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๓.	 ผลักดันยุทธศัาสตรร์ะบบบรกิารสขุภาพเขตเมอืง	พ.ศั.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐		คสช.	สนบัสนนุ
กระทรวงสาธารณสุข	 ในการจัดตั�งคณะกรรมการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ระดับชาติ	และการดำาเนนิงานเพื�อจัดทำาแผนปฏิบติัการเพื�อขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ฯ	ที�ระบุเปา้หมายรวม
ทั�งการติดตามผลแต่ละยุทธศาสตรอ์ยา่งต่อเนื�อง	พรอ้มทั�งแจ้งยุทธศาสตรร์ะบบบรกิารสขุภาพเขตเมอืง
พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐	ใหห้น่วยงานหลักที�เกี�ยวข้องได้รบัทราบและพิจารณาดำาเนินการในส่วนที�เกี�ยวข้อง
ต่อไป

๔.	 สนับสนุนแผนพฒันากำาลังคนด้านสขุภาพแหง่ชาติ	ระยะ	๑๐	ป	ี(พ.ศั.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐)	
คสช.	เหน็ชอบใหเ้สนอแผนพฒันากำาลังคนด้านสขุภาพแหง่ชาติฉบบันี�	ต่อคณะรัฐมนตร	ีเพื�อพจิารณา
ให้ความเหน็ชอบ	และมอบหมายใหห้นว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งรบัไปพจิารณาดำาเนนิการต่อไป	

๕.	 การติดตามสนับสนุนการดำาเนินงานของเขตสุขภาพเพื�อประชาชน	คสช.	 เห็นชอบ 
ผลการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานเขตสขุภาพเพื�อประชาชน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑	และ
รายงานผลการประเมินที�ผา่นมติคณะรัฐมนตรีแลว้	

๖.	 การแต่งตั�งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่	คสช.	 มีมติการประชุม	 
ครั�งที�	๓/๒๕๖๒	 วันที�	๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๒	 	 เห็นชอบให้เสนอแต่งตั�ง	นายประทีป	ธนกิจเจริญ	 เป็น
เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	และได้เสนอต่อนายกรัฐมนตร	ี(พลเอกประยุทธ	์จันทรโ์อชา)	
เพื�อลงนามในคำาสั�งสำานักนายกรัฐมนตรทีี�	๒๖๐/๒๕๖๒	เรื�อง	แต่งตั�งเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ
แหง่ชาติ	เมื�อวันที�	๒๐	กันยายน	๒๕๖๒	เปน็ที�เรยีบรอ้ยแลว้	อนึ�ง	นายประทีป		ธนกิจเจริญ	เริ�มปฏิบติั
หนา้ที�เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ตั�งแต่วันที�	๑	ตลุาคม	๒๕๖๒	เปน็ต้นไป

สำรุปผลการด่ำาเนินของคณะกรรมการบัริห่าร
สำำานักงานสุำขภาพแห่่งชาติิ (คบั.)

คณะกรรมการบรหิารสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(คบ.)	เป็นกลไกท่ีกำาหนดนโยบาย
และกำากบัการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(สช.)	โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการ	คบ.	โดยมีผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ดังนี้ 

๑.	 การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่	 เนื�องด้วย	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (นายพลเดช	ป่� นประทีป)	 ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งตั�งแต่วันที�	 ๘	
พฤษภาคม	๒๕๖๒	 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓๒	วรรคสาม	 ระบุว่า	 
“เมื�อตำาแหน่งเลขาธิการว่างลง	 และยังไม่มีการแต่งตั�งเลขาธิการคนใหม่	 ให้คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั�งกรรมการบริหารคนหนึ�งเป็นผู้รักษาการแทน”	 คบ.	 ได้พิจารณาและแต่งตั�ง	 นางทิพย์รัตน	์ 
นพลดารมย์	กรรมการบริหาร	เปน็ผู้รกัษาการแทนเลขาธกิารฯ	ตั�งแต่วันที�	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ต่อมา	
คบ.	 ได้ดำาเนินกระบวนการสรรหาเลขาธกิารฯ	ตามที�กฎหมายกำาหนดไว้	 และได้เสนอชื�อ	นายประทีป	 
ธนกิจเจริญ	 ต่อ	คสช.	 และนายกรัฐมนตรี	 เพื�อพิจารณาแต่งตั�งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ 
แหง่ชาติคนใหม	่	
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๒.	 แนวทางการบรหิารองค์กรสมยัใหม	่และการพฒันาศักัยภาพบุคลากร	๔.๐	 เพื�อรบัมอื
กับการเปลี�ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศั	 เพื�อการนำาองค์กรไปสู่ยุค	 Smart	 office	 ตาม
ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปประเทศไทย	คบ.	และผู้บรหิาร	สช.	ได้รว่มแลกเปลี�ยนเรียนรูกั้บ	ดร.ณฐัวุฒ	ิพงศส์ริิ
รองเลขาธิการสายงานเพิ�มประสิทธิภาพองค์กร	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก	เพื�อการวางแผนกลยุทธใ์นระยะยาว	

๓.	 การกำากับดแูลบรหิารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ	ผลการประเมนิองค์การ
มหาชน	และผูอ้ำานวยการองค์การมหาชน	 ที�จัดตั�งตามพระราชบญัญติัเฉพาะประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๒	ในภาพรวมของ	สช.	อยูใ่นระดับคณุภาพระดับ	๒	คือ	(๑)	องค์การมหาชนมกีารกำาหนดตัวชี�วัด
ระดับผลลพัธใ์นองค์ประกอบ	Function/Agenda/Area	นอ้ยกว่าร้อยละ	๘๐	 (๒)	มผีลการประเมนิสงู
กว่าเปา้หมายทุกองค์ประกอบ	และ	(๓)	มตัีวชี�วัดผา่นการประเมินรอ้ยละ	๑๐๐

คบ.	พจิารณาแผนและติดตามรับทราบรายงานผลการดำาเนนิงานใน	๕	เรื่อง	คือ	(๑)	การควบคมุ
ภายใน	(๒)	การตรวจสอบภายใน	(๓)	การบริหารความเสี่ยง	(๔)	การบริหารงานบุคคล	และ	(๕)	การนำา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส	ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อให้	 
สช.	นำาไปปรับปรุงในการพัฒนาระบบการทำางานให้ดียิ่งขึ้น		
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สำารจำาก
ปรุะธานกรุรุมการุสุขภาพแห่งชาติิ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	นับเป็นปีท่ี	๑๒	ของการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ท่ีมองเหน็ความกา้วหนา้อยา่งมนัียสำาคัญของกระบวนการพฒันาและขบัเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	ตามท่ีเห็นได้จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ในแต่ละปี	

การพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในทุกระดับเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกภาคส่วน	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	เป็นองค์กรท่ีเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย	
ในระดับต่างๆ	ทำาให้เกิดการทำางานแบบบูรณาการ	สานพลังความคิด	สร้างแรงใจทำาให้เกิดการทำางาน
เชิงยุทธศาสตร์	 มีเป้าหมายร่วม	สามารถผลักดันให้งานด้านนโยบายสุขภาพของประชาชนทุกระดับ	
ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม	ท้ังประเด็นท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน	และการวางกลยุทธร์ะยะยาวเพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 เช่น	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 รวมท้ังการพัฒนานโยบาย 
สุขภาพด้านต่างๆ	เพื่อรองรับผลกระทบจากดิจิทัลทรานส์ฟื้อร์ม	เป็นต้น

ผมขอชื่นชมและสนับสนุนผลการดำาเนินงานของ	 สช.	 ท่ีเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยง 
ประสานงานกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน	ผลการดำาเนินงานของ	สช.	 ในปี	๒๕๖๒	 ท่ีปรากฏใน	
รายงานประจำาฉบับน้ี	 เป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำาเร็จท่ีเป็นรูปธรรม	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน 
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนไทยให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

  

	 (นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)
	 รองนายกรัฐมนตรี	
	 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สำารจำากปรุะธานกรุรุมการุบริุหารุ
สำานักงานคณะกรุรุมการุสุขภาพแห่งชาติิ

ในปี	๒๕๖๒	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	นอกจากมุ่งเน้นการให้ความสำาคัญ
กบังานตามภารกจิแลว้	ยงัมุง่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรควบคู่กนัไปตามภารกจิท่ีเติบโตข้ึน	ทกุแผนงาน
นอกจากบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีคาดหวังแล้ว	 ยังสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	 ให้แก่บุคลากรของ	สช.	
และภาคีเครือข่ายทุกระดับ

ในภาพรวม	ความสำาเร็จหลักๆ	ของ	สช.	จำาแนกออกเป็น	๔	มิติ	คือ	การพัฒนาและการขับเคลื่อน
มติท่ีเกิดจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ซ่ึงกลุ่มมติดังกล่าวมีหน่วยงาน	องค์กร	 และภาคีเครือข่าย	นำาไป 
ปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมในระดับท่ีน่าพึงพอใจ	การพัฒนาศักยภาพงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ี	 ท่ีครอบคลุมท้ังระดับชาติและระดับพื้นท่ี	 เป็นเครือข่ายท่ีมีประสิทธภิาพในการ 
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ท่ีสามารถใช้ 
ในการขบัเคลื่อนงานท้ังในเชงินโยบายสาธารณะและสร้างกระบวนการทำางานแบบมีสว่นร่วมในพื้นท่ี	และ
การพัฒนาระบบการติดตาม	ประเมินผลการทำางาน	ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกิดข้อเสนอท่ี
มีคุณค่า	ท้ังยังเสริมสร้างให้	สช.	เป็นองค์กรธรรมาภิบาลอีกด้วย

ความสำาเร็จเหล่านี้เกิดจากการพัฒนากลไกการทำางานแบบบูรณาการ	 เชื่อมโยง	หนุนเสริมกัน	 
แต่มีอิสระในการกำาหนดนโยบายในระดับพื้นท่ี	 เป็นความสำาเร็จท่ีมีเป้าหมายร่วม	 คือการสร้างสังคม 
สขุภาวะใหแ้ก่ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ	ท้ังการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนรว่ม	การพฒันา
ศักยภาพเครือข่ายและกลไกการทำางาน	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ	 สช.	 และการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	

 

	 (นายแพทย์	ณรงค์ศักด์ิ	อังคะสุวพลา)
	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 สำานักงานคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ
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สำารจำาก
เลขาธิการุคณะกรุรุมการุสุขภาพแห่งชาติิ

“รู้เท่าทันสุขภาพ	 ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”	 เป็นประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ครั้งท่ี	๑๑	ซึ่งสะท้อนภาพรวมผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	
ในปี	๒๕๖๒	ท่ีสร้างกระบวนการทำางานทุกมิติเพื่อให้เรา	“เท่าทัน”	และเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม	

ด้วยภารกิจขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 ดังนั้นนอกจากการสานพลังภาคี 
เครือข่ายในระดับชาติแล้ว	 สช.ยังมุ่งเน้นการสานพลังภาคีเครือข่าย	 และขยายพันธมิตรในวงกว้าง	
มากขึ้น	 เพื่อนำาไปสู่การสานพลังร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์ 
ผลการดำาเนินงานทำาให้เกิดชุดความรู้และการพัฒนาระบบข้อมูล	 ซึ่งส่งผลให้เรา	 “เท่าทัน”	 กับ 
สถานการณ์ด้านสุขภาพท่ีเป็นปัจจุบัน	และส่งผลให้เกิดการทำางานท่ีมีประสิทธภิาพ

ผมขอขอบคุณบุคลากรของ	สช.	ทกุท่าน	คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	คณะกรรมการบริหาร	
สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ	ภาคีเครือขา่ยทกุภาคสว่น	ท่ีร่วมกนัสานพลงั	ผลกัดันใหง้าน	
ต่างๆ	บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้	 ความเป็นกัลยาณมิตรท่ีมีให้กันตลอดมา	 คือพลังยิ่งใหญ่ท่ีจะพาเรา	
ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ	ไปด้วยกัน

 

	 (นายแพทย์	พลเดช	ป่ินประทีป)
	 เลขาธกิารคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ
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ส่ำวนท่ี่� ๑

เร่�องเด่่น
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แนวทางการเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะระดับชาติ-เขต-พื้นท่ี	 เป็น	 “เคร่ืองมือใหม่”	 ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	 โดยมีกลไกการทำางานคือ	 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.)	
ท่ีทำาหน้าท่ีเชื่อมร้อยหน่วยงาน	องค์กร	และเครือข่ายทุกภาคส่วน	เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ	
เพื่อสขุภาพ	รวมท้ังกำาหนดทิศทางของระบบสขุภาพใหต้รงกบัความจำาเป็นของประชาชนในพื้นท่ี	เพื่อผลกัดันให	้
เกิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม

แนวที่างการเช่�อมโยงนโยบัายสำาธารณะระดั่บัชาติิ-เขติ-พ่�นท่ี่�

-	 ใชป้ระเด็นการขบัเคลื่อน	โดยใหค้วามสำาคัญกบัการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพท่ี	คณะกรรมการฯ	ได้
มมีติเหน็ชอบมติท่ีมคีวามสำาคัญต้องขบัเคลื่อนเร่งด่วนท่ีต้องการเหน็ผลสำาเร็จรูปธรรมระยะสัน้	(Quick	
Win)	ภายในระยะ	๑	ปี	และมติท่ีมีความท้าทาย	(Challenge)		

-	 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน	 (กขป.)	 เป็นกลไกหลักในเชื่อมโยงประเด็นและกลไกต่างๆ	
ท่ีขับเคลื่อนระบบสุขภาพ	 ท้ังในระดับชาติ-เขต-จังหวัด-อำาเภอ-ตำาบล	 ติดตามการขับเคลื่อนมติฯ	
และกลไกดำาเนินงานในพ้ืนท่ี	 อาทิ	 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ	 จังหวัด	 เครือข่าย	 4PW	 เครือข่ายศูนย์ 
ประงานประชาสังคมจังหวัด	 (ศปจ.)	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ/ระดับเขต	 
(พชอ./พชข.)	และอ่ืนๆ	

แนวที่างการเช่�อมโยงนโยบัายสำาธารณะ
ระดั่บัชาติิ-เขติ-พ่�นท่ี่�

การุปรุะชุมเชิงปฏิิบัติิการุจัดัทำายุทธศาสติร์ุและแผู้นปฏิิบัติิการุ ๔ ปรุะเด็ันรุ่วม เขติสุขภาพเพ่�อปรุะชาชน เขติ ๑๒
๑๒-๑๓ มกรุาคม ๒๕๖๒, โรุงแรุมคริุสตัิลหาดัใหญ่่ จ.สงขลา

รายงานประจำำาปี
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การขับัเคล่�อนอย่างบ้ัรณาการ
กิจำกรรม เปา้ประสำงค์

• เชื่อมโยงประเด็นนโยบาย	โดยใช้ประเด็น	
พชอ.	เป็นตัวต้ัง		

• มีข้อมูลประเด็นนโยบายของ	กขป.,	4PW,	พชอ.	และธรรมนูญ 
เฉพาะประเด็น	

• วางแนวทางการเชื่อมกลไกต่างๆ	

• สร้างเวทีความร่วมมือเชื่อมกลไกบูรณาการ	
ในเขตพื้นท่ี

• หารือทำาความเข้าใจกลไกบูรณาการ	เช่น	คณะทำางานเฉพาะประเด็น		
คณะทำางานขับเคลื่อน	พชอ.	(ประชุมเลขานุการร่วม	
กขป.+ประธาน)

• สร้างกลไกขับเคลื่อนงาน	(รายงานภาค/เขต) • เชื่อมกลไก	ระหว่างเลขานุการร่วม	อนุกรรมการเฉพาะคณะทำางาน 
ขับเคลื่อน	พชอ.	ผู้ตรวจราชการ	

• จัดทำาทีมระะดับเขต	ระหว่างอนุกรรมการเฉพาะประเด็น	4PW	และ	
พชอ.

• จัดทำาแผนท่ีผู้มีส่วนได้เสีย	(Mapping	Stakeholder)

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop	
collective	action	plan)	รายเขต	
กำาหนดเป้าหมายร่วม	เน้นผลเชิง	quick	win	
วิเคราะห์หาช่องว่างแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อวางแผนร่วมกัน

• กลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ	กขป.	
เฉพาะประเด็น/	4PW/	พชอ./	ตำาบล/	ผู้มีส่วนได้เสียทำาแผน 
ปฏิบัติการร่วมกับเขต-จังหวัด-อำาเภอ-ตำาบล	(ธรรมนูญสุขภาพ)

• ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ • แต่ละหน่วยนำาแผนไปขับเคลื่อน

• สนับสนุนการจัดการความรู้รายเขต • มีชุดความรู้เพื่อค้นหาคุณค่าของงานท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี	และผลการ 
เชื่อมโยงระหว่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับพื้นท่ี

การุปรุะชุมบ้รุณาการุดัำาเนินงานคณะทำางานพัฒนาคุณภาพช่วิติรุะดัับอำาเภอ (พชอ.) 
“พ่�นท่�รุ�อยแก่นสารุสินธ์ุ” เพ่�อขับเคล่�อนปรุะเด็ันสุขภาพรุะดัับอำาเภอและการุจัดัการุบริุการุกองทุนติำาบล
๒๕ มกรุาคม ๒๕๖๒, อาคารุโรุงพยาบาลส่งเสริุมสุขภาพ ศ้นย์อนามัยท่� ๗ ขอนแก่น

รายงานประจำำาปี
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การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุเขติสุขภาพเพ่�อปรุะชาชน (กขป.)
เขติ ๑๑ เพ่�อขับเคล่�อนปรุะเด็ันยุทธศาสติร์ุเด็ักเยาวชน/
คนวัยทำางาน/คนส้งวัย/ปรุะเด็ันสาธารุณสุขทางทะเล
การุจัดัการุขยะติ�นทาง ผู่้านกลไก พชอ./พชติ./กองทุน
หลักปรุะกันสุขภาพรุะดัับท�องถิิ่�น
๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, โรุงแรุมอ่าวนางวิลล่า จ.กรุะบ่�  

ผลการด่ำาเนินงาน
• มีการจัดทำาฐานข้อมูลประเด็นนโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ	 ต้ังแต่	 ยุทธศาสตร์ชาติ	มติสมัชชาสุขภาพ	

แหง่ชาติ	มติสมชัชาสขุภาพระดับจังหวัด	ประเด็นร่วมของเขตสขุภาพเพื่อประชาชน	จนถึงประเด็นขบัเคลื่อน	
ผ่านระดับตำาบล

• มีการบูรณาการแผนงบประมาณและภารกิจในองค์กร	 อาทิ	 เช่ือมโยงการทำางานระหว่างสำานักขับเคล่ือน	
นโยบายสาธารณะระดับพ้ืนท่ี	 สำานักพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับชาติ	 สำานักสนับสนุน	
ยุทธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็	สำานกัวิชาการและนวัตกรรม	ศนูยส์ารสนเทศและขอ้มลูขา่วสาร		และกลุม่งานสื่อสาร	
สังคม	ทำาให้เห็นทิศทางการทำางานร่วมกัน

• เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมในระดับพื้นท่ี	 โดยมีกลไก	กขป.	 เป็นกลไก	
เชื่อมประสานจัดเวทีกลางในการสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	หน่วยงานราชการ	
กลุ่มองค์กร	Node	flagship	สสส.	สมัชชาสุขภาพจังหวัด	และ	พชอ.	เป็นต้น

สำานักนวัติกรุรุมและสรุ�างสรุรุค์โอกาส (สำานักงาน ๖)/ติำาบลสุขภาวะ/ธรุรุมน้ญ่สุขภาพติำาบล/กองทุนหลักปรุะกันสุขภาพรุะดัับพ่�นท่�

• วิเครุาะห์อำานาจและบทบาท 
หน�าท่�ของหน่วยงาน/ 
องค์กรุ/ภาค่ต่ิางๆ  
ท่�เก่�ยวข�อง

• วิเครุาะห์ข�อม้ลและ 
ช่องว่างปัญ่หาท่� 
ติ�องแก�ไข

• ปรุะสาน เช่�อมโยง 
กลไกต่ิางๆ 

• ติิดัติามผู้ลการุดัำาเนินงาน

มติิสำมัชชาสุำขภาพ
แห่่งชาติิ

 มติิสำมัชชาสุำขภาพจัำงห่วัด่/ศปจำ.

ยุที่ธศาสำติร์ชาติิ

Mapping
stakeholder

ความสอดัคล�อง
นโยบายรุะดัับชาติิ

ความสอดัคล�อง
นโยบายรุะดัับเขติ

ความสอดัคล�อง
นโยบายรุะดัับจังหวัดั

ความสอดัคล�อง
นโยบายรุะดัับอำาเภอ

ความสอดัคล�องนโยบาย 
รุะดัับชุมชน/ท�องถิิ่�น

รายงานประจำำาปี
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ผลการด่ำาเนินงาน
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ผลการด่ำาเนินงาน
ประจำำาปงีบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

• ผลการด่ำาเนินงานของคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)
• ผลการด่ำาเนินงานของคณะกรรมการบัริห่าร 

สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คบั.)
• แผนงานพัฒนาสัำงคมสุำขภาวะระดั่บัชาติิ
• แผนงานพัฒนาสัำงคมสุำขภาวะระดั่บัพ่�นท่ี่�
• แผนงานวิชาการและนวัติกรรม
• แผนงานส่ำ�อสำารที่างสัำงคม
• แผนงานความร่วมม่อระห่ว่างประเที่ศ
• แผนงานบัริห่ารจัำด่การ
• โครงการพิเศษ
 รายงานการเงิน ปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

19รายงานประจำำาปี
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ผลการด่ำาเนินงานของ 
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ

นับเป็นเวลา	๑๒	ปีของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 โดยคณะกรรมการสุขภาพ	
แห่งชาติ	(คสช.)	ซึ่งเป็นกลไกคณะกรรมการระดับชาติ	ท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการท่ีมาจาก	๓	 ภาคส่วน	 ซึ่งเป็นการผสานการ
ทำางานข้ามภาคส่วน	 โดยยึดแนวคิด	 “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ	
(Health	in	All	Policies)”	เนน้การเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งกลัยาณมติร
ปรบัตัวใหเ้ท่าทันสถานการณส์ขุภาพและสงัคมท้ังในระดับประเทศ
	และระดับสากล	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็นช่วงปีสุดท้ายในการ	
ทำางานของ	คสช.	 ชุดปัจจุบัน	(ชุดท่ี	๓)	ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ 
วันท่ี	๗	 ธันวาคม	๒๕๕๙	และครบวาระการดำารงตำาแหน่งเมื่อ 
วันท่ี	๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒	มผีลการดำาเนนิงานท่ีสำาคัญในรอบปี	ดังนี้

องค์ประกอบัของ คสำช.
จำาก ๓ ภาคส่ำวน

• ภาคประชาชน	ชุมชน	และสังคม	มาจาก 
ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหากำาไรเป็น 
ผู้แทนเขต	รวมท้ังสิ้น	๑๓	เขตท่ัวประเทศ	
(แบ่งตามเขตสุขภาพเพื่อประชาชน)		

• ภาควิชาชพีและวิชาการ		มาจาก 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข	
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ	(ท่ีไม่เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข)	

• ภาคการเมอืงและราชการ	มาจากส่วนกลาง	
และส่วนท้องถ่ิน		
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 ผลักดั่นการพัฒนาและขับัเคล่�อนมติิสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ 

คสช.	ได้ผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	จำานวน	๔	มติ	เมื่อวันท่ี	๑๕	ตุลาคม	
๒๕๖๒	และเสนอต่อ	ครม.	เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป

นอกจากนี้	คสช.	ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชา	
สขุภาพแห่งชาติ	(คมส.)	ท่ีมรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	เป็นประธาน	สนบัสนนุการขบัเคล่ือนมติสมัชชาฯ	
ท้ัง	๔	มตินี้ 

กรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีมาจากภาครัฐ	 โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์เล็งเห็นความสำาคัญและยินดีท่ีจะร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีสอดคล้อง 
กับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

 ผลักดั่นการขับัเคล่�อนธรรมน้ญสุำขภาพพระสำงฆ์์แห่่งชาติิ
อย่างต่ิอเน่�อง

คสช.	 ได้ให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อน	 “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์”	 ไปสู่การปฏิบัติตามหลักการ	 
“ธรรมนำาโลก”	โดยเปิดพื้นท่ีให้องค์กรท้ังฝ่ายสงฆ์์และฝ่ายฆ์ราวาส	ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงานร่วมกัน	 โดยในการประชุม	คสช.	มีผู้แทนองค์กร	หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ท่ีร่วมเป็นกรรมการ 
ขบัเคลื่อนธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์	์ผลดัเปลีย่นกนันำาเสนอรายงานความกา้วหนา้ในสว่นท่ีรับผดิชอบ	ประกอบ
ด้วย	สำานักเลขาธกิารมหาเถรสมาคม	กระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (พส.)	 
กรมการศาสนา	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	(สสส.)	และสำานักงานคณะกรรมการ	สุขภาพแห่งชาติ	(สช.)		

ผลจากการสานพลังการทำางานอย่างต่อเน่ือง	ทำาให้เป้าหมายการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์ฯ	
ในปี	 ๒๕๖๒	 ท่ีต้ังไว้อย่างน้อย	๕,๐๐๐	 วัดท่ัวประเทศ	 มีพื้นท่ีดำาเนินการรวมท้ังสิ้น	 ๙,๗๒๓	 วัด	 จับคู่กับ 
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หน่วยบริการจำานวน	๙,๔๖๘	แห่งท่ัวประเทศ	ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	“๑	 วัด	๑	 รพ./รพ.สต”		
ในแต่ละจังหวัด	และ	“๑	วัดต่อ	๑	ศันูยบ์รกิารสาธารณสุข	(ศับส.)”	ในเขตกรุงเทพมหานคร	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี 
๒๙	มีนาคม	๒๕๖๒)		

มีการรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานใน	๕	กิจกรรมเป้าหมายหลัก	ประกอบด้วย	 (๑)	 การจัดทำา 
ฐานข้อมูลพระสงฆ์์ในวัด	และพระในวัดทำาบัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงสิทธหิลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(๒)	การ
อบรมพระคิลานุปัฏฐาก	 เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการการดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์์ท่ีเจ็บป่วยด้วยจิตอาสา	 รวมถึง	
เป็นผู้มีความรู้ด้านสุขภาพท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อได้	 (๓)	 การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์์	 
(๔)	 การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพท่ีมีสิ่งแวดล้อม	และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์์อย่าง	
เหมาะสม	และ	 (๕)	 วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร	 (บ้าน- 
วัด-โรงเรียน)

ในการนี้	คสช.	สนับสนุนให้คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์	ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีกำาหนด	

 ผลักดั่นยุที่ธศาสำติร์ระบับับัริการสุำขภาพเขติเม่อง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐
คสช.	 สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข	 ในการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการ

สุขภาพเขตเมืองระดับชาติ	 และการดำาเนินงานเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	 ท่ีระบุ	
เป้าหมาย	แนวทางการขบัเคลื่อนและหนว่ยงานรบัผดิชอบการขบัเคลื่อน	รวมท้ังการติดตามผลแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง	พร้อมท้ังแจ้งยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐	ให้หน่วยงานหลัก 
ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
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 สำนับัสำนุนแผนพัฒนากำาลังคนด่�านสุำขภาพแห่่งชาติิ ระยะ ๑๐ ป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐)  

คสช.	 เห็นชอบให้เสนอแผนพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับนี้	 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	
ให้ความเห็นชอบ	และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

 การติิด่ติามสำนับัสำนุนการด่ำาเนินงานของเขติสุำขภาพเพ่�อประชาชน
คสช.	 เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

-	๒๕๖๑		และรายงานผลการประเมินท่ีผ่านมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันท่ี	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๒	แล้ว	

 การแต่ิงตัิ�งเลขาธิการคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิคนให่ม่
คสช.	มีมติการประชุม	ครั้งท่ี	๓/๒๕๖๒	วันท่ี	๒๘	สิงหาคม

	๒๕๖๒	 เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง	นายประทีป	ธนกิจเจริญ	 เป็น 
เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	และได้เสนอต่อ	นายก
รฐัมนตร	ี(พลเอก	ประยุทธ	์จันทรโ์อชา)	เพื่อลงนามในคำาสัง่	สำานกั
นายกรัฐมนตรี ท่ี 	 ๒๖๐/๒๕๖๒	 เ ร่ือง	 แต่ง ต้ังเลขาธิการ 
คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ	เมื่อวันท่ี	๒๐	กนัยายน	๒๕๖๒	เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว	

นายประทีป	 ธนกิจเจริญ	 เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ต้ังแต่วันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๖๒	
เป็นต้นไป
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ผลการด่ำาเนินงานของคณะกรรมการบัริห่าร
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คบั.)

คณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คบ.)	เป็นกลไกท่ี
กำาหนดนโยบายและกำากับการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	
เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุภารกิจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
โดยมีเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการ	คบ.	

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	คบ.	มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้ 
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 การสำรรห่าเลขาธิการคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิคนให่ม่
เนื่องด้วย	เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(นายพลเดช	ป่ินประทีป)	ได้ขอลาออกจากตำาแหน่ง	

ต้ังแต่วันท่ี	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓๒	วรรคสาม	ระบุว่า	
“เมื่อตำาแหน่งเลขาธิการว่างลง	 และยังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการคนใหม่	 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง 
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน”	

คบ.	ได้พิจารณาและแต่งต้ัง	นางทิพย์รตัน	์นพลดารมย	์กรรมการบรหิาร	เป็นผูร้กัษาการแทนเลขาธกิารฯ	
ต้ังแต่วันท่ี	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒		

เนื่องจาก	สช.	 เป็นองค์กรของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ภายใต้ 
การกำากบัของนายกรัฐมนตร	ีตามมาตรา	๓๑	วรรคสามและวรรคสี	่กำาหนดว่า	“ใหน้ายกรฐัมนตรมีอีำานาจแต่งต้ัง
เลขาธิการจากบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารคัดเลือก	 และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (คสช.)	 ให้ความ 
เห็นชอบแล้ว	หลักเกณฑ์และวิธคัีดเลือกเลขาธกิารตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่	 คสช.	กำาหนด”	และ
มาตรา	๓๙	 (๒)	 กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและอำานาจ	 “กำาหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและ 
รองเลขาธกิาร	และดำาเนนิการคัดเลอืกเลขาธกิารตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คสช.)	กำาหนด”

ดังนัน้	คบ.	จึงดำาเนนิกระบวนการสรรหาเลขาธกิารฯ	ตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้	และได้เสนอชื่อ	นายประทีป
ธนกิจเจริญ	 ต่อ	คสช.	 และนายกรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
คนใหม่

 แนวที่างการบัริห่ารองค์กรสำมัยให่ม่ และการพัฒนาศักยภาพบุัคลากร 
๔.๐ เพ่�อรับัม่อกับัการเปล่�ยนแปลงในยุคเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ  

เพื่อการนำาองค์กรไปสู่ยุค	Smart	office	ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย	คบ.	และผู้บริหาร	สช.	
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ	 ดร.ณัฐวุฒิ	พงศ์สิริ	 รองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	 สำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 เพื่อวางแผนกลยุทธใ์นระยะยาว	 โดยมีประเด็นสำาคัญ 
ท่ีควรใหค้วามสนใจในโลกยุคใหม	่เชน่	การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชว่ยให้ทำางานเร็วขึ้น	การปฏิบติังานนอก
สถานท่ี	แต่ยังสามารถรับ-ส่งงานตามท่ีกำาหนดได้	เป็นต้น

 การกำากับัด้่แลบัริห่ารสำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ  
ติามกรอบัแนวที่างการประเมินองค์การมห่าชน และผ้�อำานวยการองค์การ 
มห่าชน ท่ี่�จัำด่ตัิ�งติามพระราชบััญญัติิเฉพาะ ประจำำาปงีบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการดำาเนินงานของ	คบ.	ตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน	และผู้อำานวยการองค์การ	
มหาชน	 ท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นการดำาเนินงานในตัวชี้วัดท่ี 
๕.๑	“ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการ	ของคณะกรรมการองค์การมหาชน	ประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒”	

คบ.	 ได้พิจารณาแผนและติดตามรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานใน	๕	 เร่ือง	 ได้แก่	 (๑)	การควบคุม
ภายใน	(๒)	การตรวจสอบภายใน	(๓)	การบรหิารความเสีย่ง	(๔)	การบรหิารงานบุคคล	และ	(๕)	การนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส	ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อให้	 สช.	นำาไปปรับปรุง 
ในการพัฒนาระบบการทำางานให้ดียิ่งขึ้น		

รายงานประจำำาปี
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แผู้นงานพัฒนา
สังคมสุขภาวะ
รุะดัับชาติิ
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“รู้้�เท่่าทั่นสุุขภาพ รู่้วมสุรู้�างสัุงคมสุุขภาวะ”

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	จัดขึ้น	ระหว่างวันท่ี	๑๒	-	๑๔	ธนัวาคม	๒๕๖๑	ภายใต้	
ประเด็นหลัก	“รูเ้ท่าทันสุขภาพ	รว่มสรา้งสังคมสุขภาวะ”	ได้ฉันทมติจากท่ีประชุมจำานวน	๔	มติ	ได้แก่

• ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ	 (Health	 Literacy	 for	 NCDs	
Prevention	and	Management)

• การพัฒนาในประเด็นว่าด้วยการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 :	
เขตเมือง	(Co-Creating	Public	Spaces	for	Healthy	Cities	Towards	Sustainable	Development)

• ความรบัผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบัอีสปอรต์ต่อสขุภาวะเด็ก	(E-Sport	:	Social	Responsibility	for	
Child	Health)

• การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม	(Consumer	Protection	in	Dental	Services)

ซึ่งคาดหวังว่าสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะนำามติดังกล่าวไปขับเคลื่อนและขยายผลต่อไป

 กลไกการจัำด่สำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ ครั�งท่ี่� ๑๑

คณะกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ	(คจ.สช.)	เป็นกลไกท่ีเกดิขึ้นตามมาตรา	๔๒	ตาม	พ.ร.บ.สขุภาพ	
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพื่อดำาเนินงานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละครั้งโดยการแต่งต้ังจาก	คสช.	

แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับชาติิ

โครงการพัฒนาข�อเสำนอนโยบัายสำาธารณะ
แบับัม่สำ่วนร่วม

รายงานประจำำาปี
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ในสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี	๑๑	นายแพทย์กิจจา	 เรืองไทย	ผู้แทนจากภาคเอกชน	 เป็นประธานกรรมการ	
คจ.สช.	ตามมติท่ีประชุม	คสช.	ครั้งท่ี	๖/๒๕๖๐	เมื่อวันท่ี	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

คจ.สช.	ยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทำางานชุดต่างๆ	เพื่อเป็นกลไกในการดำาเนินงาน	จำานวน	
๗	คณะ	 ได้แก่	 (๑)	คณะอนุกรรมการบรหิาร	 (๒)	คณะอนุกรรมการวิชาการ	 (๓)	คณะอนุกรรมการพฒันา	
การสร้างเสริมศัักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย	 (๔)	คณะอนุกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาและ	
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ	 (๕)	คณะอนุกรรมการประเมินผล	 (๖)	และ	 (๗) คณะอนุกรรมการดำาเนิน 

การประชุม

 กิจำกรรมระห่ว่างการประชุมสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ

๑)	 กิจกรรมสำาคัญท่ีจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	อาทิ

	 พธิเีปิดการประชุมสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	มีกิจกรรมบนเวทีหลัก	ได้แก่	

• การแสดงพิธเีปิด	 “สานพลัง	 สร้างสุขภาวะ”	 ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมด้วยบทเพลงท่ีขับร้องโดย	
นายวินัย	พันธรุักษ์	และทีมงาน

	 การแสดงปาฐกถาพเิศัษ	ได้แก่

• หัวข้อ	“รูเ้ท่าทันสขุภาพ	รว่มสรา้งสงัคมสุขภาวะ”	โดย	นายแพทยกิ์ตติศักัด์ิ	กลับดี	ท่ีปรึกษา	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	หวัข้อ	“รูเ้ท่าทันขอ้มลูขา่วสาร	รว่มสรา้งสงัคมสขุภาวะ” 
โดย	ศัาสตราจารยป์ารชิาติ	สถาปิตานนท์	กรรมการปฏิรูปด้านสื่อ	เลขานกุารและกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

• หวัขอ้	“พลังของคนรุน่ใหมสู่ก่ารบรรลเุป้าหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนืโดยการใชแ้นวทาง
ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”	 โดย	นางสาวบาทูล	 อัลวาดานี	 (Miss	 Batool	 Alwahdani)	 
ประธานสมาพันธน์ิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ

• หัวข้อ	“รู้เท่าทันสุขภาพ	 :	 มุมมองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	
มนุษย”์	โดย	นางสวุรยี	์ใจหาญ	ท่ีปรึกษาวิชาการพฒันาสงัคม	กระทรวงการพฒันาสงัคมและ	
ความมั่นคงของมนุษย์	

	 การดำาเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ

	 การรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ

	 เป็นการรายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	จำานวน	๑๑	มติ	

	 การแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

	 เป็นการนำาเสนอรูปธรรมการขบัเคลื�อนมติสมัชชาสุขภาพฯ	หรอืมติที�มกีารขับเคลื�อนยังไมช่ดัเจน
และแนวทางการดำาเนินงานในระยะต่อไปมีจำานวน	๔	มติ	/	กลุม่มติ	ได้แก	่(๑)	การปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	 (NCDs)	 (๒)	การจัดการปัญหาโฆ์ษณาที�ผิดกฎหมายของ	ยา	อาหาร	และ
ผลติภัณฑ์สขุภาพ	(๓)	การแกป้ญัหาอุบติัเหตทุางถนน	และ	(๔)	มติว่าด้วยนำาดื�มที�ปลอดภัยสำาหรบั
ประชาชน

รายงานประจำำาปี
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	 และนำาเสนอการขับเคลื่อนงานตามเคร่ืองมือใน	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	 
๒	ประเด็น	ได้แก่	การประเมินผลกระทบการดำาเนินงานควบคุมไข้เลือดออก	และการขับเคลื่อน
สิทธกิารตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธ

	 การประกาศัชื่นชมรูปธรรมการขับเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ

	 เป็นการนำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาประกาศชื่นชมต่อหน่วยงานภาคีท่ีร่วมกันขับเคลื่อน 
มติสมัชชาสุขภาพฯ	 จนเกิดผลรูปธรรม	หรือเกิดผลท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จในการ 
ขับเคลื่อนมติ

	 การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

	 เป็นการประชุมวิชาการและการประชุมกลุม่ยอ่ยในหวัขอ้เฉพาะกลุม่ท่ีจัดเสรมิขึ้น	เพื่อสรา้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	
ผ่านเครื่องมือต่างๆ	ท้ังประเด็นท่ีเตรียมพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในอนาคต	หรือประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีผ่านมา

	 ลานสมชัชาสุขภาพ

	 เป็นพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ	 
รวมถึงการนำาเสนอกรณตัีวอยา่งของการนำากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพไปปรับใช	้
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	ในลานสมัชชาสุขภาพ	มีกิจกรรมหลากหลาย

เพื่อให้สาธารณะได้เข้าใจจุดประสงค์	กระบวนการและเป้าหมายการจัดสมัชชาสุขภาพ	ครั้งท่ี	๑๑	จึงมี	
กิจกรรมการส่ือสารทางสังคมผ่านช่องทางต่างๆ	 ท้ังก่อน-ระหว่าง-หลัง	 การจัดงาน	 ได้แก่	 การจัดเวทีรับฟัื้ง 
ความคิดเห็นทางอากาศต่อรา่งระเบยีบวาระสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ	ครัง้ท่ี	๑๑	การรบัฟัื้งความเหน็ผา่นชอ่งทาง	
ออนไลน์และออฟื้ไลน์	 จำานวน	๔	ครั้ง	 (๔	 ระเบียบวาระ)	การจัดแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ครั้งท่ี	๑๑	 รวมถึงการผลิตสื่อและเผยแพร่เพ่ือสร้างกระแสการจัดงานผ่านเว็บไซต์และเฟื้ซบุ๊กต่างๆ	 ของ	สช.	
และภาคีพันธมิตร

รายงานประจำำาปี
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 สำรุปผลการประเมินสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ ครั�งท่ี่� ๑๑ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ	ครัง้ท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	
พบว่าประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์	กลา่วคือ	มีการดำาเนนิงานท่ีเป็นระบบ	มีกลไกสนบัสนนุ	และใหโ้อกาส
การดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ	ท่ีเป็นอิสระ	มีความยดืหยุน่	และมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น	เพื่อใหไ้ด้นโยบายสาธารณะ
ท่ีมคีวามสำาคัญ	 เป็นท่ียอมรบัของสังคมโดยรวม	และสอดคลอ้งกับธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแหง่ชาติ	 โดยม ี
ข้อเสนอสำาคัญในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ดังนี้	 (๑)	 การพัฒนาระเบียบวาระ	ควรเพิ่ม
ข้อมูลสถานการณ์พ้ืนท่ีและการสื่อสารท่ีเข้าใจง่าย	 (๒)	 การเตรียมความพร้อมเครือข่าย	 โดยให้ความสำาคัญ 
กับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การทำาความเข้าใจด้านเนื้อหา	 และช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย	และ	 
(๓)	 การประชุมเพ่ือหาฉันทมติ	ควรทำาความเข้าใจกติกาให้ชัดเจน	กำาหนดเป้าหมายเวทีรับฟัื้งให้ชัดเจน	และ 
เลือกประธานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
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โครงการพัฒนาประสิำที่ธิภาพการสำนับัสำนุนงาน
ของ คสำช. และ คบั.

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	กำาหนดให้มี	๒	กลไกสำาคัญท่ีทำางานควบคู่กัน	 คือ	คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (คสช.)	 เป็นคณะกรรมการด้านนโยบายระดับชาติ	 และคณะกรรมการบริหาร 
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (คบ.)	 เป็นคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ	 โดยมีสำานักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	เป็นหน่วยงานเลขานุการ	

การสนบัสนุนการทำางานของคณะกรรมการท้ังสองชุด	ใหด้ำาเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	มคีวามต่อเนื่อง
โดยมีสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์และประเมินผลทำาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของกลไกท้ังสองคณะ	และมีผล 
การดำาเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒		ดังนี้

 การบัริห่ารจัำด่การการประชุม คสำช. และ คบั. 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้จัดประชุม	 คสช.	 รวม	๔	 ครั้ง	 และจัดประชุม	 คบ.	 รวม	 	 ๙	 ครั้ง	 
โดยจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า	 บริหารจัดการประชุมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่าง
เรียบร้อย	 รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม	 คสช.	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริง	 
เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ศึกษาเนื้อหาในระเบียบวาระ	และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ต่อระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาร่วมกันก่อน	 อันจะทำาให้การประชุมในวันจริงมีประสิทธภิาพ	และหลังจากการ
ประชุม	คสช.	มีการแจกร่างมติการประชุมให้กับคณะกรรมการทุกท่านโดยทันที	ต่อจากนั้น	มีการจัดแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน	เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
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 การเติร่ยมสำรรห่ากรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิชุด่ให่ม่ 
 แบับัอิเล็กที่รอนิกส์ำ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (คสช.)	มีบทบาทหน้าท่ี
ใน	การใหข้อ้เสนอแนะแกรั่ฐบาล	และหน่วยงานต่างๆ	ท่ีมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการกำาหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย	และมาตรการท่ี 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ	 ให้ดำาเนินการพัฒนาหรือกำาหนด
ยุทธศาสตร์	นโยบาย	และมาตรการต่างๆ	โดยคำานึงถึงสุขภาวะ
ของประชาชนเป็นเรื่องสำาคัญ	

คสช.	 ยังทำาหน้าท่ีเชื่อมโยงคน	กลุ่มคน	และหน่วยงาน	
จากทกุฝ่ายในสงัคม	เขา้มาร่วมทำางานเชงินโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ	คสช.	 จึงเป็นเสมือนกลไกท่ีช่วยเสริมให้ 
การทำางานของรัฐบาล	หน่วยงาน	องค์กรและภาคีต่างๆ	ดำาเนินไปข้างหน้าโดยบูรณาการการพัฒนาทุกมิติของ	
สุขภาวะไปพร้อมๆ	กัน	

คสช.	ชุดปัจจุบัน	จะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	๔	ปี	วันท่ี	๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งในพระราชบัญญัติ 
สุขภาพฯ	มาตรา	๒๑	กำาหนดไว้ว่า	“เมื่อกรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ให้ดำาเนินการเลือกเพื่อแต่งต้ัง 
กรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า	 ๙๐	 วัน	 ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ	 
ประกาศกำาหนด”

สช.	 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีมาจาก
กระบวนการเลือกกันเอง	 ในกลุ่ม	 (๑)	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (๒)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ	ซึ่งต้อง 
ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	และ	(๓)	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหากำาไร	

อำานาจำห่น�าท่ี่� คณะกรรมการสำรรห่า
กรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ

มาตรา	๒๐	ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติ	มีหน้าท่ีและอำานาจ	ดังนี้ 
(๑)	 กำาหนดวิธกีาร	หลักเกณฑ์และระยะเวลา 

ตลอดจนดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ 
ในมาตรา	๑๕	มาตรา	๑๗	และมาตรา	๑๘

๒)	 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหามอบหมาย
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มขีอ้เสนอท่ีสำาคัญคือ	การใชร้ะบบอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อยกระดับประสทิธภิาพ	(ในแง่ต้นทนุ	ทรัพยากร	และ
เวลา)	ของการสรรหา	คสช.	และคณะกรรมการสรรหาฯ	 เห็นชอบให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ในการเลือก	คสช.	
ชุดใหม่	 ในการประชุม	ครั้งท่ี	๓/๒๕๖๑	 เมื่อวันท่ี	๑๗	ธนัวาคม	๒๕๖๑	 โดยกำาหนดหลักการในการออกแบบ 
พัฒนาระบบ	 คือ	 (๑)	 เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน	 (๒)	ลดภาระด้านการบริหารจัดการ	 (๓)	มุ่งเน้น 
กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	(๔)	เป็นระบบท่ีดี	ปลอดภัย	โปร่งใส	ตรวจสอบได้		(๕)	กระจาย
	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง	

สช.	ได้จัดทำาแผนพฒันาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบกา้วกระโดด	(Exponential	Growth)	
เพื่อไปสู่	สช.	๔.๐	ปีงบประมาณ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔)	และแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔	(ฉบับท่ี	๒)	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ 
องค์กรและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์	๔.๐	

ดังนั้น	เพื่อให้การสรรหา	คสช.	ชุดใหม่	เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ	ท้ังในแง่ต้นทุน	ทรัพยากร	และเวลา	
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดด	 (Exponential	 Growth)	 
เพื่อไปสู่	สช.	๔.๐	และแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 -	 ๒๕๖๔	 คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีมี	 รศ.สมชาย	 วิริยะยุทธกร	 
เป็นประธาน	 ได้เห็นชอบให้ใช้ระบบเว็บไซต์ในการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์	 
โดยสำานักงานได้ดำาเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	และพร้อมดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติชุดใหม่	ต้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ต่อไป
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โครงการขับัเคล่�อนนโยบัายสำาธารณะแบับัม่ส่ำวนร่วม
ติามมติิสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ

 การขับัเคล่�อนมติิสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ  
ส่้ำนโยบัายระดั่บัชาติิ-ระดั่บัพ่�นท่ี่�

ขอ้เสนอท่ีผา่นมติท่ีประชุมสมชัชาสชุภาพแห่งชาติในแต่ละปี	ได้นำาเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการ	
สุขภาพแห่งชาติ	 (คสช.)	 เพื่อให้เกิดการติดตามและผลักดันให้เกิดการดำาเนินงาน	ภายใต้	 โครงการขับเคล่ือน	
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 โดยมีการต้ัง	คณะกรรมการขับเคล่ือน	
และติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 (คมส.)	 เป็นกลไกในการพัฒนาแนวทาง	 และ 
หนุนเสรมิการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสว่นรว่ม	ท่ีสอดคลอ้งกบัมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
และสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	 และพฒันาการขบัเคล่ือน
ประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วมระดับชาติ	 
สู่การขับเคลื่อนระดับระดับพื้นท่ี

 กระบัวนการที่ำางาน
	 สรา้งยุทธศัาสตร	์๘	ประการ	:	DENMarKSII

ยุทธศาสตร์	 ๘	 ประการ	 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการ 
สานพลังความร่วมมือ	 (Synergy)	 เพ่ือขับเคลื่อนมติ	 เน้นการ 
เสริมพลังทางบวก	เพื่อให้เกิดการต่อยอดงาน	และสร้างคุณค่า 
ในการทำางานให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน	ใช้หลักการบริหารจัดการ	 
๘	ประการ	หรือ	DENMarKSII	

DENMarKSII
• การสร้างตัวอย่าง	Demonstration
• การหนุนเสริมการทำางาน	Encouragement
• การสร้างเครือข่าย	Networking
• การสร้างแรงจูงใจ	Motivation	:	
appreciation	:	recognition

• การจัดการความรู้	Knowledge	
management

• การสื่อสารสังคม	Social	communication
• การใช้ระบบข้อมูล	Information	system
• การบูรณาการการทำางานข้ามหน่วยงาน	
องค์กร	ข้ามภาคส่วน	Integration
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	 สรา้งกลไกรบัผดิชอบเฉพาะ	๒	คณะ	

คือ	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์และ 
สาธารณสุข	และคณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติท่ีเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพสงัคม
และสุขภาวะ	

 ผลการด่ำาเนินงาน

นับต้ังแต่ท่ี	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีผลบังคับใช้	มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	จำานวน	
๑๑	ครั้ง	มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	รวม	๘๑	มติ	จำาแนกตามกลุ่มมติ	ดังนี้

กลุ่มมติ
มติสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	ท่ีเก่ียวข้องกับ

การแพทยแ์ละสาธารณสุข สุขภาพสังคมและสุขภาวะ

Achieved ๑๓	มติ ๑๐	มติ

On-going ๒๑	มติ ๒๗	มติ

To	be	revisited - ๔	มติ

End-up ๒	มติ ๔	มติ

รวม ๓๖		มติ ๔๕		มติ

คมส.	คัดเลือกมติท่ีมีความท้าทายและเป็นปัญหาสำาคัญของสังคม	(Challenge)	และมติขับเคลื่อนแบบ	
เร่งด่วนท่ีมุง่การขับเคลื่อนให้เกิดผลสำาเรจ็เป็นรูปธรรมระยะสัน้	(Quick	Win)	จำานวน	๒๔	มติ	เป็นมติท่ีเกีย่วขอ้ง	
กับการแพทย์และสาธารณสุข	จำานวน	๑๓	มติ	และมติท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ	จำานวน		๑๑	มติ

๑๓	มติท่ีเก่ียวข้องกับการแพทยแ์ละสาธารณสุข ๑๑	มติท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

กลุ่มท่ี	๑	มติท่ีเก่ียวกับเรื่องโรคไมติ่ดต่อ	NCDs	(๗	มติ)
• มติ	๑.๖	ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องด่ืม	
แอลกอฮอล์

• มติ	๒.๕	ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
• มติ	๒.๘	การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
• มติ	๓.๖	มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	
ด้านยาสูบ

• มติ	๔.๑	ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การจัดการนำามัน	
ทอดซำาเสื�อมสภาพ

• มติ	๖.๒	เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	
ของประเทศไทย

• มติ	๘.๔	นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม 
เพื่อลด	โรคไม่ติดต่อ	(NCDs)

กลุ่มมติ	Challenge
• มติ		๒.๙	การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน		
• มติ		๓.๑	มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน	 
(To	be	Revisited	และเสนอเป็นระเบียบวาระ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๒)

• กลุ่มมติเกษตรและอาหาร	ประกอบด้วย	๔	มติ
• มติ	๑.๕	เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
• มติ	๕.๕	ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหา 
จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

• มติ	๕.๘	การพัฒนากลไกและกระบวนการ	ท่ีสามารถ 
รับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน	โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรท่ีเป็นอาหาร	

• มติ	๘.๑	สุขภาวะชาวนา	:	การสร้างความเข้มแข็งของ 
เครือข่ายองค์กรชาวนา
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๑๓	มติท่ีเก่ียวข้องกับการแพทยแ์ละสาธารณสุข ๑๑	มติท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

กลุ่มท่ี	๒	มติท่ีเก่ียวกับการโฆ์ษณา	(๓	มติ)
• มติ	๔.๕	การจัดการปัญหาโฆ์ษณาท่ีผิดกฎหมายของยา	
อาหาร	และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง	
สื่อโทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต

• มติ	๖.๔	แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆ์ษณา 
ท่ีผิดกฎหมายของ	ยา	อาหาร	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑

• มติ	๖.๖	การกำากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ	
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

กลุ่มมติ	Quick	win	
• กลุ่มมติผลกระทบสื่อออนไลน์ต่อสุขภาวะของเด็ก
• มติ	๑.๙	ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชน	และครอบครัว	
• มติ	๕.๙		การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก	 
๒๔	ชั่วโมง	:	กรณีเด็กไทยกับไอที

• มติ	๑๑.๒	ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ 
อีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก	

• มติ	๖.๕		ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
• มติ	๙.๑	น้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยสำาหรับประชาชน

กลุ่มท่ี	๓	มติเก่ียวกับการบรกิารปฐมภูม/ิ
การบรกิารระบบสุขภาพเขตเมอืง	(๓	มติ)
• มติ	๑.๘	ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการ 
สาธารณสุขท่ีจำาเป็น

• มติ	๒.๓	การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึง 
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพของประชาชน

• มติ	๘.๓	ระบบสุขภาพเขตเมือง	:	การพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุขับเคล่�อนและติิดัติามการุดัำาเนินงานติามมติิสมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ (คมส.)
๑ ม่นาคม ๒๕๖๒, ห�องปรุะชุมชัยนาทนเรุนทรุ สำานักปลัดักรุะทรุวงสาธารุณสุข

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ 37



 ผลการด่ำาเนินงานติามกิจำกรรมห่ลักของโครงการ

๑.	 สนับสนุนการดำาเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการดำาเนินงา
นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 (คมส.)	 และคณะอนุกรรมการฯ	 ท้ัง	๒	คณะ	 ท้ังการจัดประชุม 
คณะกรรมการฯ/	คณะอนุกรรมการฯ	การประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อรายงานความก้าวหน้า	
ต่อคณะกรรมการฯ/	คณะอนุกรรมการฯ	และสนับสนุนการดำาเนินงานในพื้นท่ีนำารอง

๒.	 สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	รวม	๒๑	มติ

มติ การขับเคล่ือน

มติ	๓.๓	การควบคุมกลยุทธก์ารตลาด
อาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก	

จัดทำา	(รา่ง)	แผนขบัเคลื่อน	พ.ร.บ.ควบคมุการสง่เสรมิการตลาดอาหาร	
สำาหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	๒๕๖๐	(พ.ศ.	๒๕๖๓–๒๕๖๕)

มติ	๘.๕	วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียด้ือยา
และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ	

จัดทำาแผนปฏิบัติการ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔)	ของยุทธศาสตร์ท่ี	๕ 
เรื่อง	“การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อด้ือยาและความตระหนักด้าน
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน”	เพื่อเตรียมเสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบายการด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

มติ	๑๑.๓	ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ	

จัดการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมติ

มติ	๘.๓	ระบบสขุภาพเขตเมอืง	:	การพฒันา
ระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	

จัดทำาแผนการดำาเนินงานโดยอ้างอิงกรอบยุทธศาสตร์ระบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐	และอยู่ระหว่างเสนอแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการขับเคลื่อนเรื่องระบบสุขภาพ
เขตเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพฯ

กลุ่มมติท่ีเกี่ยวกับประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์	
มี	๓	มติ	ได้แก่	มติ	๑.๙	ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก	
เยาวชน	และครอบครัว	มติ	๕.๙	การจัดการ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก	๒๔	ชั่วโมง	:	กรณี
เด็กไทยกับไอที	และมติ	๑๑.๒	ความรับผิดชอบ
ร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก	

จัดทำาโครงการปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์	
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์	
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็ก	
และผลักดันกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์	ได้แก่	
แนวทางการกำากบัดูแลสื่อออนไลน์	และเวทีสาธารณะเกีย่วกับ	e-Sport

เวท่ี่ประชุมเชิงปฏิิบััติิการ : มติิ ๖.๕  
รุะบบการุจัดัการุอาหารุในโรุงเรุ่ยน
ผู่้านรุะบบการุจัดัการุอาหารุปลอดัภัย
ในโรุงเรุ่ยน และเกษติรุอินทรุ่ย์ชุมชน
จังหวัดัสุริุนทร์ุ ปรุะจำาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
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มติ การขับเคล่ือน

มติ	๖.๕	ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	 ขยายพื้นท่ีระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน
ครอบคลุม	๑๗	อำาเภอ	จำานวน	๓๒	พื้นท่ีตำาบล	และลงนามบันทึก
ความร่วมมือ	“ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและ
เกษตรอินทรีย์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์	ประจำาปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒”

มติ	๙.๑	นำาดื�มที�ปลอดภัยสำาหรบัประชาชน	 จัดทำา	(รา่ง)	ขอ้บญัญติัท้องถิ�นในการควบคุมผลิตนำาดื�มจากเครื�อง
จำาหน่ายอัตโนมัติ	พ.ศ.	...		และการจัดการตู้นำาดื�มหยอดเหรียญ
ปลอดภัยในเขตบางบอน

กลุม่มติเกษตรและอาหารปลอดภัย	ม	ี๓	มติ	ได้แก	่
มติ	๑.๕	 เกษตรและอาหารในยุควิกฤต	มติ	๕.๕	
ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหาจาก
สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 และมติ	๕.๘	 การพัฒนา
กลไกและกระบวนการท่ีสามารถรบัมอืผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรท่ีเป็นอาหาร	

สนับสนุนการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้	เน้นกิจกรรมภายใต้	
(ร่าง)	พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	พ.ศ.	....

มติ	๒.๙	การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ถอดบทเรียนความสำาเร็จของโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำาปาง	และแนวทางการขยายผล 
ในเชิงนโยบายและเชิงพื้นท่ี

มติ	๑.๓	นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม	
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะในลักษณะ	
“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น”

มติ	๘.๒	ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 
การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ	

ครม.	สั่งการให้มีการติดตามงานในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้สำานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ	(สทบ.)	เป็นกลไกขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชนในระดับชุมชน

มติ	๑๐.๑	ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น	

คณะกรรมการบรหิารการสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย	เป็นกลไกการทำางาน	
ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๓	โดยจัดทำา
ข้อแนะนำาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง	
และการนอนหลับของกลุ่มวัยต่างๆ	มีการจัดทำาแนวทาง	หลักเกณฑ์	
การปรับปรุงระเบียบในการออกแบบการใช้พื้นท่ี	เส้นทางการสัญจร
ท้ังในเมืองและชุมชน	และพื้นท่ีสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการมีกิจกรรม
ทางกายของคนทุกกลุ่มวัย

มติ	๑๐.๒	การพัฒนาพื้นท่ีเล่นสร้างเสริม
สุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา	

ครม.มีมติเห็นชอบ	“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”	และ
ให้มีการจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถ่ินในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น	เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาอย่างน้อย	๑	แห่ง	ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดทำาหลักสูตร
สถานศกึษาท่ีกำาหนดใหม้กีจิกรรมการเลน่	ในแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้	และกิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	
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มติ การขับเคล่ือน

มติ		๑๐.๓	ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ประเด็นยาเสพติดได้รับระบุให้เป็น	๑	ใน	๑๐	ประเด็นสำาคัญใน
โครงการไทยนิยมยัง่ยนื	โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง	
ของมนุษย์	และกระทรวงสาธารณสุข	กำาหนดเป็นนโยบาย	ในปี	๒๕๖๒	
มีเป้าหมายการบำาบัดรักษาและฟ้ืื้นฟืู้สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ท่ีให้ชุมชนมีส่วนร่วมผ่านกลไก	พชอ.	จำานวน	๑	แสนคน

มติ	๑๐.๔	การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	เขตพื้นท่ี	๑๑	เตรียม
ปฏิบัติการแก้ปัญหาขยะฝ่ังอันดามันบนฐานความร่วมมือกับ	พชอ.

มติ	๕.๗	พระสงฆ์์กับการพัฒนาสุขภาวะ	 มี	๖	กิจกรรมสำาคัญตามเป้าหมาย	๓	ระยะ	ได้แก่
• การจับคู	่๑	วัด	๑	รพ./รพ.สต./ศับส.	จำาแนกรายเขตบรกิารสขุภาพ	
จำานวน	รพ./รพ.สต./ศบส.	๙,๙๑๔		แห่ง	จำานวนวัดดำาเนินงาน	
๑๐,๕๔๑	วัด

• การสำารวจทะเบยีนประวัติพระสงฆ์์และบตัร	Smart	card  
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่าง 
สำานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ	(พศ.)	และสำานักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	

• การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก	การถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก	
๓,๙๔๕	รูป

• การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์	์ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์์	
๕,๗๒๘	วัด

• การสนับสนุนวัดส่งเสรมิสุขภาพท่ีมโีครงสรา้งพื้นฐาน	ด้านการ	
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์์	มีวัดส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว	๔,๑๙๑	วัด		

• การพฒันาชุมชนคณุธรรมตามโครงการชุมชนคณุธรรม	
ขับเคล่ือนด้วยพลัง	บวร	(บา้น-วัด-โรงเรยีน)	
มีวัดท่ีได้ดำาเนินโครงการ	บ.ว.ร.		๒,๒๓๒	วัด	

มติ	๙.๒	การจัดการและพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	ชุมชน	
และเมืองเพื่อสุขภาวะ	

ดำานินการในพื้นท่ีนำาร่องท่ีเทศบาลตำาบลบ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	
และเทศบาลเมืองนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์		
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๓.	 การขบัเคล่ือนประเด็นนโยบายสาธารณะมติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติสูพ่ื้นท่ี	(จังหวัด	กลุม่จังหวัด
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน)	

• มติ	๒.๙	การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ผ่านโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำานวยการความ 
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำาปาง	และโครงการ	Thailand	Big	Move	for	RTI	

• มติ	๕.๗	พระสงฆ์์กับการพฒันาสขุภาวะ	ผ่านธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แ์ห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐
	ในเขตสุขภาพท่ี	๑,	๒,	๓,	๗,	๘,	๙,	๑๐	และ	๑๓					

• มติ	๖.๕	 	 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน	 ผ่านระบบการจัดการอาหารปลอดภัยใน 
โรงเรียนและเกษตรอินทรีย์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์	ประจำาปี	๒๕๖๑-๒๕๖๒

• มติ	๙.๑	น�าดื�มที�ปลอดภัยสำาหรบัประชาชน	ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร	

• มติ	๙.๒	การจัดการและพฒันาท่ีอยูอ่าศัยั	ชุมชน	และเมอืงเพื่อสุขภาวะ	ในพื้นท่ีนำาร่อง	๒
	จังหวัด	ได้แก่	เทศบาลตำาบลบ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	และเทศบาลเมืองนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์	

• กลุ่มมติเกษตรและอาหาร	ประกอบด้วย	๔	มติ	ได้แก่	(๑)	มติ	๑.๕	เกษตรและอาหารในยุค	
วิกฤต (๒)	มติ	๕.๕	ความปลอดภัยทางอาหาร	:	การแก้ไขปัญหาจากสารเคมกีำาจัดศัตัรูพชื	
(๓)	มติ	๕.๘	การพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ	
จากการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะอาหารและสนิค้าเกษตร	ท่ีเป็นอาหาร	(๔)	มติ	
๘.๑	สุขภาวะชาวนา	 :	การสรา้งความเข้มแข็งของเครอืข่ายองค์กรชาวนา	 สช.เชื่อมโยง 
และหนุนเสริมการขับเคลื่อนมติฯ	 ร่วมกับหน่วยงาน	องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ	จนสามารถ 
จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีสอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... และ	ครม.	มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

• มติ	๑๐.๒	การพัฒนาพื้นท่ีเล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศัึกษา  
ประกอบด้วยการขับเคล่ือนกจิกรรมต่างๆ	จนเกดิการจัดสรรงบประมาณแกท้่องถ่ินในโครงการ	
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น	 เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
อย่างน้อย	๑	แห่ง	 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกำาหนดให้มีกิจกรรม 
การเล่นในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
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• มติ	๑๐.๓	 ชุมชนเป็นศูันย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เกิดโครงการ	
โรงงานสีขาว	 (โครงการโรงงานปลอดยาเสพติด)	และมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนท้ัง	๕๐	
เขตของกรุงเทพมหานคร	เข้าร่วมโครงการ	

• มติ	๑๐.๔	การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีชายฝ่ัง	
อันดามนั	เป็นประเด็นการขบัเคลื่อนของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน	เขตพื้นท่ี	๑

• มติ	๘.๒	ทบทวนมติสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ	 มีการกำาหนดยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ	
ระดับพื้นท่ี	๘	 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก	และจัดทำา	 (ร่าง)	 ยุทธศาสตร์ความ 
รว่มมอืในการขบัเคลื่อนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟื้ป่าหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพ	
เพื่อนำาเสนอผ่านกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและกลไกอ่ืนๆ	ในพื้นท่ีต่อไป

• มติ	๑.๓	นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัด	
ชายแดนภาคใต้	มีการประชุมเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย	“สันติสุขภาวะ	
ชายแดนใต้”	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี	 โดยสถาบันสันติศึกษาจะทำาการศึกษาวิจัยเพื่อ 
ให้ได้ข้อเสนอสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

• มติ	๗.๓	 การกำาจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�าดี	
ในประชาชน	มีโครงการส่งเสริมป้องกันโรค/ปรับเปลี�ยน	
พฤติกรรมการบริโภค	โดยคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยั	
ขอนแก่น	เปน็ทีมวิชาการติดตามและประเมนิผล	เริ�มนำาร่อง
ในพื�นที�	อ.โกสมุพสิยั	จ.มหาสารคาม	และ	อ.สมเด็จ	จ.รอ้ยเอ็ด

 ผลการขับัเคล่�อนในระดั่บันโยบัายและระดั่บัพ่�นท่ี่�

ระดับนโยบาย ระดับพื้นท่ี

มติ	๒.๕	ยุทธศัาสตรน์โยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
• เกิดแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	ท่ีปฏิบัติงาน 
ผ่านคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ	และ 
คณะกรรมการระดับจังหวัด	มีภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังท่ัวประเทศ	 
และอยู่ระหว่างการจัดทำา	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล ์
ระดับชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๖๔	-	๒๕๗๐	(แผนยุทธศาสตร์ฯ	 
ฉบับแรก	สิ้นสุดในปี	๒๕๖๓)

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะจังหวัด
ปทมุธาน	ีประเด็นการจัดการขยะมลูฝอย	
ได้รับการรับรองเป็นนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพของจังหวัดปทุมธานี	และเทศบาลตำาบล
บางเด่ือ	ประกาศใชธ้รรมนูญสขุภาพตำาบลบางเด่ือ	
ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน

มติ	๘.๔	นโยบายการลดบรโิภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไมติ่ดต่อ	
(NCDs)	
• จัดทำายุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๘	

• มีคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม 
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ	และมาตรการทางภาษ ี
ในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะจังหวัด
รอ้ยเอ็ด	ประเด็นการจัดการอุบติัเหต	ุ
ได้รับการประกาศเป็นวาระจังหวัดร้อยเอ็ด	
มีแผนการดำาเนินงานร่วมกับของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง	เกิดอำาเภอต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน	๒	อำาเภอ	และเป็นนโยบายให้ท้ัง	 
๒๐	อำาเภอ	มีกระบวนการจัดทำาธรรมนูญ
สุขภาพตำาบลเพื่อขยายผล
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ระดับนโยบาย ระดับพื้นท่ี

มติ	๘.๕	วิฤติการณ์เชื้อแบคทีเรยีด้ือยาและการจัดการปัญหาแบบ
บูรณาการ
• จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพของประเทศไทย	
พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	

• การต้ังคณะกรรมการนโยบายการด้ือยาด้านจุลชีพแห่งชาติ	 
การทำาบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วม 
ขับเคลื่อนงานจนมาถึงระยะครึ่งแผนแล้ว	

มติ	๖.๓	แผนยุทธศัาสตรร์ว่มแหง่ชาติ	ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน	
• เครือข่าย	๔๒	องค์กร	ร่วมขับเคลื่อนทุกระดับ 
ต้ังแต่ตำาบล-อำาเภอ-จังหวัด-ระดับชาติ	

• เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน	
สร้างตำาบลน่าอยู่	ตำาบลสุขภาวะท่ัวประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะจังหวัดพทัลุง	
ประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย	
ได้รับการรับรองเป็นนโยบายสาธารณะ 
ของจังหวัด	“พัทลุง	Green	City” 
เกิดเครือข่ายปฎิบัติการประเด็นเกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพ	ท่ีนำาไปสู่การประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพตำาบล

มติ	๑๐.๒	การพฒันาพื้นท่ีเล่นสรา้งเสรมิสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ
วัยประถมศักึษา
• เกิดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ส่งผลให้มีการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

• จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาโดยกำาหนดให้มีกิจกรรมการเล่นในแผน 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้		

• จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเรื่องการเล่นและพื้นท่ีเล่นในระดับพื้นท่ี	โดยใช ้
กระบวนการมีส่วนร่วม	๓	ส่วนของคนในชุมชน	(ช่างชาวบ้าน-ครู- 
ช่าง	อปท.)	และจัดทำาหนังสือ	“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร”	
และแผนการพัฒนา	“คู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย”

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุโขทัย	
ประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์์	
มีการยกร่าง	“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์	
จังหวัดสุโขทัย”	นำาไปสู่การขับเคลื่อนวัดส่งเสริม
สุขภาพกว่า	๓๖๙	วัด	ครอบคลุม	๖๔	ตำาบล	และ
สานพลังพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก	
คอยช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์์อาพาธ	สร้างเสริม
สุขภาพ	และลดปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพ
พระสงฆ์์กว่า	๒,๐๐๐	รูป

มติ	๑๐.๔	การจัดการขยะมลูฝอยในชุมชนแบบมสี่วนรว่มอยา่งยั่งยนื	
• เกิดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔	และแผนปฏิบัติการ	“ประเทศไทยไร้ขยะ 
ตามแนวทางประชารัฐ”	ระยะ	๑	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐)	

• เกิดแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๓		 
พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	แลต้ังศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ	 
มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ	เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับชาติิ

โครงการขับัเคล่�อนกลไก
กระบัวนการประเมินผลกระที่บัด่�านสุำขภาพ

๕ กรู้ะบวนการู้ในการู้พัฒนารู้ะบบและกลไก HIA

โครงการพฒันาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ	(Health	Impact	Assessment	:	
HIA)	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	มีกระบวนการดำาเนินงาน	๕	ส่วนสำาคัญ	ได้แก่

๑.	 สนับสนุนและดำาเนินการรว่มกับภาคีเครอืขา่ย	ในการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	เพื่อพฒันา	
ทางเลือก	ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นท่ีมคีวามสำาคัญในระดับต่างๆ	จำานวน	๒	เรื่อง

• พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับพื�นที�	 เสนอต่อ	
หน่วยงาน/กลไกที�เกี�ยวขอ้งแลว้	จำานวน	๒	กรณ	ี(๑)	โครงการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะรถไฟื้รางเบา
สายเหนือ-ใต้	 (สำาราญ-ท่าพระ)	ภายใต้แผนพฒันาขอนแก่นสมารท์ซติิ�	 ใหก้บับริษทั	KKTS	ผูด้ำาเนนิ
โครงการ	และเทศบาลนครขอนแก่น	เทศบาลเมืองท่าพระ	เทศบาลเมืองศลิา	ขณะนี�อยูร่ะหว่างจัดทำา
ข้อเสนอเชิงกระบวนการให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	 (๒)	 โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย
ชุมชน	กรณีแหล่งนำาห้วยเสือเต้นและชุมชนริมฝั� งนำาพอง	อยู่ระหว่างการนำาข้อเสนอจากโครงการฯ	 
มาพฒันาธรรมนูญสขุภาพตำาบล	หมวดว่าด้วยการดแูลรกัษาพื�นที�ลุม่นำาพอง

• สนับสนนุการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพในระดับนโยบาย	จำานวน	๑	โครงการ	ได้แก	่การประเมนิ
ผลกระทบด้านสุขภาพนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ	 ด้านความพร้อมของ
อุตสาหกรรมและการเข้าถึงยา	ซึ�งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง	 สช.	 สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	(อย.)	และสำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ	(IHPP)	มคีณะเภสชัศาสตร์
	จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั	เปน็องค์กรหลกัในการดำาเนนิงาน	รว่มกบันกัวิชาการจากสถาบนัต่างๆ	ได้แก่
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คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแกน่	คณะเภสชัศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์และ	อย.	 
มรีะยะเวลาการดำาเนินงาน	๑๖	เดือน	(๑	มิถนุายน	๒๕๖๒	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓)	

๒.	 พัฒนาเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	 (CHIA)	 และสนับสนุนการ	
ประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพในระดับพื้นท่ี	

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	:	ดำาเนนิการต่อเนื่องเป็นปีท่ีสอง	โดยมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ	เป็นผูรั้บผดิชอบ	
โครงการ	 และหนุนเสริมกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกรณีต่างๆ	 ท้ังการสนับสนุนวิชาการ	
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และพัฒนาศักยภาพในส่วนท่ีจำาเป็น	

สนบัสนุนปฏิบติัการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพรว่มกบัภาคีเครือขา่ยในพื�นที�	ได้แก	่โครงการพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะรถไฟื้รางเบาสายเหนือ-ใต้	 (สำาราญ-ท่าพระ),	 โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยชุมชน	กรณแีหลง่นำาหว้ยเสอืเต้นและชุมชนริมฝั� งนำาพอง,	การศกึษาประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพโดยชุมชน	:	
กรณีโรงงานนำาตาลและโรงไฟื้ฟ้ื้าชีวมวล	ต.นำาปลีก	อ.เมือง	จ.อำานาจเจริญ,	 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพอยา่งมสีว่นรว่มของคนคอนสาร	จ.ชยัภมู,ิ	การพฒันานโยบายสาธารณะการผลติ
และการแปรรูปยางพาราที�เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ�งแวดล้อม	จ.อุดรธานี,	 โครงการศึกษาประเมินผลกระทบ
ด้านสขุภาพจากโรงงานนำาตาล	โรงไฟื้ฟื้า้ชวีมวลเชงิรุก	:	กรณศีกึษาพื�นที�ตำาบลโนนสวรรค์	อ.ปทมุรัตต์	จ.ร้อยเอ็ด
	และการสรา้งนโยบายสาธารณะพลังงานยั�งยนืภาคอีสาน	ด้วยกระบวนการ	CHIA	ระยะ	๑	(พ.ศ.	๒๕๖๑)

ภาคเหนือ	:	สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(CHIA)	เชิงสร้างสรรค์	ต.ปงยางคก	และ	
ต.เวียงตาล	อ.ห้างฉัตร	จ.ลำาปาง	

ภาคกลาง	 :	 สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	กรณีผลกระทบจากโรงงาน	
อุตสาหกรรม	ในพื้นท่ีหมู่	๑,	๒,	๓,	และหมู่	๔	ต.น้ำาพุ	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	(กรณีขอใช้สิทธิต์ามมาตรา	๑๑)	โดยมี	
นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการ	

ภาคใต้	 :	 สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	กรณีเขตพื�นที�อุตสาหกรรม 
เหมืองหินบริเวณเทือกเขาควนเหมียง	 (ถำาแรด)	หมู่ที�	 ๑	ต.ปากแจ่ม	อ.ห้วยยอด	จ.ตรัง	 (กรณีขอใช้สิทธิตาม 
มาตรา	๑๑)	 โดยมีนักวิชาการจากมูลนิธิทรัพยากรชายฝั� งเอเชีย	 และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จ.ตรัง	 
เปน็ที�ปรึกษา

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ 45



๓.	 การประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	เพื่อสนับสนุน
	ความรว่มมอืและการขับเคล่ือนการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ		

จำานวน	๑	คร้ัง	เร่ืองความคืบหนา้การขบัเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพท่ีเกีย่วขอ้งกบัมาตรา	
๕๘	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทำา 
รายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ	(EIA/EHIA)	ประกอบด้วย	๔	เรือ่งหลกั	ได้แก	่(๑)	ความคืบหน้า 
การดำาเนินงานของเครือข่ายวิชาการด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 (HIA	Consortium)	 (๒)	แนวทาง	
การใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินนโยบายสาธารณะ	 เรื่องการจัดการขยะ	
เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 (๓)	 การขับเคลื่อนกลไกกระบวนการความร่วมมือสนับสนุนการ 
ประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	(๔)	การขบัเคลื่อนงานประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี	 ๑๑	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือ 
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	 ประเด็นการประเมินผลกระทบการดำาเนินงานควบคุมไข้เลือดออก	 เพ่ือพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเชิงกลยุทธ	์โดยการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๔.	 พฒันากลไกความรว่มมอืเชงิสถาบนัของเครอืข่ายวิชาการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	(HIA	
Consortium)	

จัดการประชุมเครอืขา่ยวิชาการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	และผูบ้ริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการ
	 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเชิงสถาบันของเครือข่ายวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 
เพื่อเป็นกลไกสนบัสนนุด้านวิชาการ	ในการขบัเคลื่อนการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพในประเทศไทย	ท่ีประชุม
เสนอใหค้วามสำาคัญกบัการสรา้งความรว่มมอืในระดับบรหิารของสถาบนั	รว่มกบัการสรา้งเครอืขา่ยและพฒันา
ศักยภาพนักวิชาการ	 โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหลักในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง
ในระยะแรกจำานวน	๔-๕	แห่ง	 แล้วขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันอ่ืนๆ	 ในแต่ละภูมิภาค	และให้ความสำาคัญ	 
เรื่องการแสวงหา/สร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนในการสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนาบุคลากรให้มีความ 
เข้มแข็ง	

๕.	 พฒันาชุดความรู	้“แนวปฏิบติัในการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ”	(A	Practical	Guide	 for	
Health	Impact	Assessment)

สช.	 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (LDI)	 จัดกระบวนการถอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำาเนินงาน	 
(How	to)	ในขั้นตอนต่างๆ	ของกระบวนการ	HIA	ท้ัง	๖	ขั้นตอนจากกรณีตัวอย่าง	เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ 
ทำา	HIA	สำาหรับ	HIA	Facilitator

กระบวนการดำาเนินงานประกอบด้วยการกำาหนดขอบเขตเนื้อหาในภาพรวม	และกรณีตัวอย่างการทำา	
HIA	ในระดับต่างๆ	จำานวน	๘	-	๑๐	กรณีศึกษา	โดยมี	นพ.วิพุธ	พูลเจริญ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	และ	 ศ.ดร.เกษราวัลณ์	 นิลวรางกูล	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ื้าหลวง	
เป็นหัวหน้าทีมบรรณาธกิาร	และนักวิชาการในเครือข่าย	HIA	Consortium	ร่วมเป็นคณะทำางาน	 จัดทำาเนื้อหา	
สาระแต่ละส่วน	มีการประชุมพัฒนาเนื้อหาสาระของชุดความรู้	 จำานวน	๗	ครั้ง	 เพื่อจัดทำาข้อมูลวิธปีฏิบัติการ 
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของกรณีศึกษาท้ังหมด	 และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 เพื่อพัฒนาร่าง 
ชุดความรู้	“แนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”	
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แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับชาติิ

โครงการขับัเคล่�อนสิำที่ธิและห่น�าท่ี่�ด่�านสุำขภาพ
ท่ี่�สำอด่คล�องกับัระบับัสุำขภาพท่ี่�พึงประสำงค์ 

สิทธิการุสรุ�างเสริุมสุขภาวะในรุะยะสุดัท�ายของช่วิติ

โครงการขับเคลื่อนสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์	 มีผลการ 
ดำาเนินงานหลัก	จำานวน	๓	เรื่อง

การขับัเคล่�อนสิำที่ธิการสำร�างเสำริมสุำขภาวะในระยะสุำด่ที่�ายของช่วิติ 
ติามมาติรา ๑๒ แห่่ง พ.ร.บั.สุำขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐

	 การสื่อสารเชิงสังคมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ	
เตรยีมตัวสำาหรบัวาระสุดท้ายและการตายดี		

ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย	๑๐	หน่วยงาน	 จัดการประชุม	
“สรา้งสุขท่ีปลายทาง	ปีท่ี	๒”	เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วขอ้ง	รว่มวางแนวทางการขบัเคลื่อนเร่ืองการตายดีอยา่งยัง่ยนื
	 และวางแนวทางเพื่อการเตรียมตัวสำาหรับวาระสุดท้ายของชีวิต	 
รวมท้ังการขยายผลพัฒนาองค์ความรู้ในระยะยาว	

สร้างความตระหนักให้ประชาชนท่ัวไปผ่านกระบวนการ 
สื่อสารสาธารณะในการเตรยีมตัวสำาหรบัวาระสดุท้ายของชวิีตในทกุ
มิติ	สู่การตายดี	ภายใต้แนวคิดการจัดงาน	“สานพลังภาคีเครือข่าย	

๑

งาน “สำานพลังภาค่เคร่อข่าย
ขับัเคล่�อนสำร�างสุำขท่ี่�ปลายที่าง” 

ประกอบด้วยเวทีเสวนาให้ความรูเ้รื�องการดแูล 
ในระยะสดุท้ายและการตายดี	ในมิติด้านสงัคม	
การแพทย	์กฎหมาย	ศาสนา	การจัดเวิรค์ชอ็ป	
ลานนิทรรศการการเตรียมชวิีตเพื�อการตายดี	
และบูธนทิรรศการเผยแพร่ความรู	้

ผลการประชุมพบว่า	ผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 
ท้ังสิ้น	๕๔๓	คน	มีความพึงพอใจในภาพรวม 
ของการจัดงานฯ	อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด	
คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๑๐	
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ขับเคลื่อนสร้างสุขท่ีปลายทาง”	กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	ภาคีเครือข่ายท่ีทำางานเรื่องการเตรียมตัวสำาหรับ
วาระสุดท้ายและการตายดี	ประชาชนท่ัวไป	สื่อมวลชน	ผูท้รงคณุวุฒิ	คณะกรรมการท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิการ
ขับเคลื่อนเรื่องสิทธแิละหน้าท่ีด้านสุขภาพ	จำานวน	๕๐๐	คน

“สำร�างสุำขท่ี่�ปลายที่าง ปท่ีี่� ๒” 
๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรุงแรุมเซ็็นทรุาบายเซ็็นทารุา
ศ้นย์รุาชการุและคอนเวนชั�นเซ็นเติอร์ุ 
แจ�งวัฒนะ กรุุงเทพมหานครุ

	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติ	
สุขภาพแหง่ชาติ	พ.ศั.	๒๕๕๐	ปีท่ี	๓	(พ.ศั.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒)

จัดการสมัมนาวิชาการในหนว่ยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ	๘	แหง่	และจัดการสมัมนาวิชาการรว่มกับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียริต์	 และสภาสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	 เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลและทำาความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 และสิทธิการตายดี	 ตามมาตรา	 ๑๒	
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	โดยดำาเนินงานร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพ
และจริยศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประเมินผล
• ผู้เข้าร่วมประชุม	๒๐๐	-	๔๐๐	คน/แห่ง	มีความรู้	ความเข้าใจเรื�องการดูแลผู้ป�วยแบบประคับประคอง	 
และสทิธกิารตายดี	ตาม	พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	อยูใ่นระดับมากถึงมากที�สดุ	ไม่ตำากว่ารอ้ยละ	๘๘		

• บุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างๆ	บางส่วน	ยังไม่มีความเข้าใจท่ีชัดเจนยังมีข้อกังวลในประเด็นของกฎหมาย
• มีความประสงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา 
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
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	 การสนับสนุนการพฒันาแนวทางการใชสิ้ทธิในการใหค้วามยนิยอมเข้ารบัการรกัษาพยาบาล
ของคนพกิารในสถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิาร

จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ	กรมกจิการผูส้งูอายุ		โดยมีผูเ้ชีย่วชาญจากศนูย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ศ.แสวง	 บุญเฉลิมวิภาส)	และมูลนิธสิากลเพื่อคนพิการ	 (ศ.วิริยะ	นามศิริพงศ์พันธุ)์	
รว่มใหข้อ้เสนอแนะในประเด็นสำาคัญต่อการขบัเคลื่อนงาน	ได้แก	่(๑)	การจัดต้ังคณะกรรมการจรยิธรรม	(Ethics	
committee)	เพื่อตัดสนิใจเรื่องการรกัษาพยาบาลผูพ้กิารท่ีไม่มีสติสมัปชญัญะ	(๒)	จัดทำาระเบียบคณะกรรมการ
สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารแหง่ชาติ	 ว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการจรยิธรรมในสถานสงเคราะห์ 
ผูพ้กิาร	ในสงักดัของกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	(๓)	แก้ไขปัญหาการตัดสินใจเรื่องการรกัษาพยาบาล
ของผูพิ้การท่ีไมมี่สติสมัปชญัญะ	 โดยใชก้ระบวนการวางแผนการรักษาลว่งหน้าในสถานคุม้ครองฯ	 เพื่อเตรียมการ
รบัมอืกบัเหตกุารณ์ในอนาคต	(๔)	กระตุ้นใหผู้พ้กิารทำาหนงัสอืแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรบับรกิารสาธารณสขุฯ
(Living	will)	 เพื่อแสดงเจตนาและความต้ังใจในการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต	ผ่านการจัดอบรมโดยมี 
กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	บุคลากรในสถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิาร	กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีต
คนพิการ	จำานวน	๒๐๐	คน

การุอบรุมเรุ่�องการุวางแผู้นการุรัุกษาล่วงหน�าและการุทำาหนังส่อแสดังเจตินาไม่ปรุะสงค์จะรัุบบริุการุสาธารุณสุข
ในสถิ่านคุ�มครุองและพัฒนาคนพิการุ ๑๘ - ๑๙ กรุกฎาคม ๒๕๖๒

สัมมนาวิชาการุ “การุด้ัแลผู้้�ป่วยแบบปรุะคับปรุะคอง 
และสิทธิการุติายด่ัติาม พ.รุ.บ.สุขภาพแห่งชาติิ”  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒, ห�องปรุะชุมจตุิภัทรุ ชั�น ๔
โรุงพยาบาลนครุปฐม

การุสัมมนาวิชาการุ “การุด้ัแลผู้้�ป่วยแบบปรุะคับปรุะคอง 
และสิทธิการุติายด่ัติาม พ.รุ.บ.สุขภาพแห่งชาติิ”
๑๐ กรุกฎาคม ๒๕๖๒,
คณะนิติิศาสติร์ุ มหาวิทยาลัยธรุรุมศาสติร์ุ
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	 การจัดทำานิยามปฏิบติัการ	(Operational	definition)	ของคำาท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องการดแูลแบบ	
ประคับประคอง	(Palliative	care)	ของประเทศัไทย

ระบบการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 ยังมีปัญหาทางกฎหมาย	 กฎระเบียบ 
การปฏิบัติ	และกระบวนการเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณ	เนื่องจากขาดนิยามกลางเกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคับประคอง	สช.	 จึงประสานความร่วมมือและจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	๔	หน่วยงาน	 ได้แก่	
คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่สมาคมบริบาลผูป่้วยระยะท้าย	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ และ	
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 ในการจัดทำานิยามปฏิบัติการฯ	 ให้เป็นนิยามกลางของประเทศและได้รับการ 
ยอมรับจากบุคลากรด้านสุขภาพ	สถานพยาบาล	องค์กรของรัฐท่ีกำาหนดนโยบายด้านสุขภาพ	ตลอดจนทุกฝ่าย
ท่ีเกีย่วขอ้งท้ังภาครฐัและเอกชน	เพ่ือท่ีจะสามารถนำาไปใชอ้้างอิงในทางวิชาการ	การศกึษาค้นคว้า	กฎหมายและ	
นโยบาย	สำาหรับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	เพื่อการพัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

มีกระบวนการพัฒนาคำานิยามปฏิบัติการฯ	อย่างเป็นระบบ	บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	 โดยระดมสมองจากทีมวิชาการ	 (core	 team)	 ท่ีประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันท่ี 

เกี่ยวข้อง	 และจัดกระบวนการรับฟัื้งความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ	 ท้ังทางเว็บไซต์	 เอกสาร	 รวมท้ังจัดการประชุม 
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่อง	 “นิยามปฏิบัติการ	 (Operational	 definition)	ของคำาท่ีเกี่ยวข้องกับ	
เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง	 (Palliative	 care)	 สำาหรับประเทศไทย”	ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทน	
ของสถานพยาบาลต่างๆ	ท้ังรัฐและเอกชน	หน่วยงานราชการ	สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ	องค์กรทางศาสนา	
ผู้แทนภาคประชาสังคม	เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	รวม	๑๘๕	คน	

ท่ีประชุมมีฉันทมติต่อ	 (ร่าง)	 นิยามปฏิบัติการฯ	 ตามท่ี	 สช.	 และคณะทำางานวิชาการจัดทำาคำานิยาม 
ปฏิบัติการฯ	 เสนอ	 โดยมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
ให้ความเห็นชอบในวันท่ี	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก่อนนำาไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	และเผยแพร่	
แก่หน่วยงาน	องค์กรท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

สมัชชาสุขภาพเฉพาะปรุะเด็ันว่าดั�วยเรุ่�อง
“นิยามปฏิิบัติิการุ (Operational definition) ของ
คำาท่�เก่�ยวข�องกับเรุ่�องการุด้ัแลแบบปรุะคับปรุะคอง 
(Palliative care) สำาหรัุบปรุะเทศไทย”
๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒, 
โรุงแรุมเซ็็นทรุา บาย เซ็็นทารุา 
ศ้นย์รุาชการุและคอนเวนชันเซ็็นเติอร์ุ 
แจ�งวัฒนะ กรุุงเทพฯ
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การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุขับเคล่�อนรุะบบการุด้ัแลแบบ
ปรุะคับปรุะคองของปรุะเทศไทยและสิทธิดั�านสุขภาพ 
ติามมาติรุา ๑๒ แห่ง พ.รุ.บ.สุขภาพแห่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙ ธันวาคม ๒๕๖๒, ห�องปรุะชุมสานใจ ๒ ชั�น ๖ 
อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุขับเคล่�อนรุะบบ
การุด้ัแลแบบปรุะคับปรุะคองของปรุะเทศไทย
และสิทธิดั�านสุขภาพ ติามมาติรุา ๑๒ แห่ง
พ.รุ.บ.สุขภาพแห่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐
๙ ธันวาคม ๒๕๖๒, ห�องปรุะชุมสานใจ ๒ 
ชั�น ๖ อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ

	 การประสานความรว่มมอืกับกระทรวงสาธารณสขุ	ในการขบัเคล่ือนมาตรา	๑๒	พระราชบญัญติั
	สุขภาพแหง่ชาติ	พ.ศั.๒๕๕๐	

การขับเคลื่อนเรื่องสิทธกิารตายตามธรรมชาติยังเป็นประเด็นท้าทายในการสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	
และการยอมรบัในสังคมวงกว้าง	หลังจากศาลปกครองสงูสดุพพิากษารับรองสิทธใินการทำาหนงัสอืแสดงเจตนาฯ	
ดังกลา่ว	สช.	ได้ประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงานภาคีเครอืขา่ยทกุภาคสว่น ดำาเนนิการสรา้งความรู้ความเขา้ใจ
	ให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 

หลงัจากนัน้	กระทรวงสาธารณสขุมหีนงัสอืแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบติังานตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ
ตามมาตรา	๑๒	 แห่ง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ให้สถานบริการสาธารณสุข	 ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีของสถานบริการสาธารณสุข	 มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องดังกล่าว	 แต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามมาตรา	๑๒	แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	
๒๕๕๐	

จัดทำาเอกสารความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	และเจ้าหน้าท่ี
ของสถานบริการสาธารณสุข	 เรื่อง	 หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพื่อ 
ยื้อการตายในวาระสดุท้ายของชวิีต	(มาตรา	๑๒ แหง่พระราชบญัญติัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐)	เพื่อเผยแพร่
ใหผู้ป้ระกอบวิชาชพีด้านสาธารณสขุ	และเจ้าหนา้ท่ีของสถานบริการสาธารณสขุ	ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

สช.	แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธด้ิานสุขภาพตามมาตรา	๑๒	แห่ง	พ.ร.บ.	สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	
๒๕๕๐ และการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย	มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธาน	และ	สช.	
เป็นฝ่ายเลขานุการ		มีการประชุมครั้งท่ี	๑	เมื่อวันท่ี	๙	ธนัวาคม	๒๕๖๒	โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการดำาเนินการ 
เตรยีมความพร้อมผูบ้รหิารของกระทรวงสาธารณสขุ	การจัดกจิกรรมขบัเคลื่อนเชงิสงัคม	และการพฒันาศกัยภาพ
กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข				
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	 สำารวจทัศันคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเรง็	การดแูลระยะท้าย	และความตาย

สช.	รว่มกบั	ศาสตราจารยอิ์ศรางค์	นชุประยูร	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั	สำารวจทัศนคติ
ของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง	 การดูแลระยะท้ายและความตาย	 เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ของคนไทยเกีย่วกบัมะเรง็และทางเลอืกในการรกัษาและความตาย	เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนระบบบริการ
สุขภาพ

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์	 โดยมีผู้สนใจเข้ามาตอบแบบสอบถามสำารวจทัศนคติ 
ของประชาชนชาวไทยในการดูแลระยะท้ายและความตาย	จำานวน	๗,๕๑๗	ฉบับ

การขับัเคล่�อนสิำที่ธิข�อม้ลด่�านสุำขภาพส่ำวนบุัคคล ติามมาติรา ๗ แห่่ง 
พ.ร.บั.สุำขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐

	 ศักึษาวิเคราะหก์ฎหมายของประเทศัไทยทีเ่ก่ียวขอ้งกับแนวปฏิบติัตามมาตรา	๗	แหง่พระราช
	บญัญติัสุขภาพแหง่ชาติ	พ.ศั.	๒๕๕๐	

สนับสนุนศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จัดทำา	(ร่าง)	
แนวปฏิบัติตามมาตรา	๗	พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ	ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข	 โดยแต่งต้ังคณะทำางานวิชาการ	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของ	
(ร่าง)	แนวปฏิบัติฯ	และสนับสนุนให้คณะทำางานวิชาการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวปฏิบติั	มาตรา	๗	พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	คือ	พระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล
	พ.ศ.	๒๕๖๒	และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและ
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๑	รวมท้ังศึกษาประเด็น
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และประเด็นปัญหาสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน	เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม	พิจารณาประกอบการเสนอ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล	พ.ศ....		ในขั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	

	 แนวทางปฏิบติัในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ	
	 ผูป้ฏิบติังานด้านสุขภาพ

สช.	 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี 	
มหาวิทยาลยัมหดิล	พัฒนาแนวทางปฏิบติัฯ	ใหก้บัหนว่ยงานด้านสขุภาพ
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 นำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน	 และดำาเนินการเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติฯ	 ให้กับ 
หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ	 จำานวน	๒,๐๔๙	 
แห่ง	 ในรูปแบบแผ่นพับฉบับการ์ตูน	 อินโฟื้กราฟิื้ก	ภาพนิ่ง	 และภาพ
เคลื่อนไหว	ผ่านทางเฟื้ซบุ๊กและเว็บไซต์	www.nationalhealth.or.th

๒

การสำำารวจำสำถานการณ์การขับัเคล่�อน 
ประเด็่นสิำที่ธิข�อม้ลสุำขภาพส่ำวนบุัคคล 
พบัว่า 
• สถานพยาบาลตอบกลับ	จำานวน	๒๙๑	แห่ง 
(ร้อยละ	๑๘	ของสถานพยาบาลท่ัวประเทศ)	

• ร้อยละ	๗๑.๘๒	มีการจัดต้ังกลไกการทำางาน 
เพื่อให้บุคลากรนำาแนวทางปฏิบัติฯ	ไปปฏิบัติ 
ในหน่วยงาน	

• ร้อยละ	๖๐.๑๔	มีการนำาแนวทางปฏิบัติฯ	 
ไปกำาหนดเป็นนโยบาย		

• ร้อยละ	๕๒.๒๓	มีการติดตามผลและ 
วิเคราะห์อุปสรรค	
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การจัำด่ที่ำาข�อเสำนอเชิงนโยบัายสิำที่ธิด่�านสุำขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบัาง

การขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สิทธแิละหน้าท่ีด้านสุขภาพตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	
เป็นประเด็นใหม่ท่ีมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	และธรรมนูญสุขภาพ
แห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๒	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	และการปฏิรูประบบสุขภาพ	 ได้แก่	สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากร	
เปราะบาง	 สช.	 ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ 
และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพื่อให้เกิดการผลักดันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 ในประเด็นท่ีเป็น 
ช่องว่างของการขับเคลื่อนสิทธด้ิานสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง

ในการดำาเนนิงาน	สนบัสนนุใหม้ลูนธิศินูยวิ์จัยและความเป็นธรรมทางสุขภาพ	ศกึษาวิเคราะหส์ถานการณ์
ปัญหาของการขับเคลื่อนนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง	และคัดเลือกกลุ่มประชากร
เปราะบางโดยใหค้วามสำาคัญกบัประเด็นการรบัรู้ของสังคม	ชอ่งว่างของนโยบายและกฎหมาย	และความรุนแรง
ของปัญหา

ผลการจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา	นำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธด้ิานสุขภาพของกลุ่ม
ประชากรเปราะบาง	กลุม่เด็กติดผู้ต้องขงัสตร	ีหลงัจากนัน้ได้จัดการประชุมรบัฟัื้งความเหน็ขอ้เสนอเชงินโยบาย
สิทธด้ิานสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง	 :	 กรณีเด็กติดผู้ต้องขังสตรี	 	 มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมรับฟัื้งความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	 ได้แก่	ผู้แทนจากหน่วยงานด้านนโยบาย	กระทรวงต่างๆ	 
ผู้แทนจากองค์กรด้านประชาสังคม	 มูลนิธิ	 สถาบันการศึกษา	 องค์กรอิสระ	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 
ผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ	คณะกรรมการส่งเสริมสิทธแิละหน้าท่ีด้านสุขภาพของ	 สช.	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 
เพื่อรว่มกนัพัฒนาและปรับปรุง	(ร่าง)	ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น	และนำาไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป		   

๓

การุปรุะชุมรัุบฟังัความเห็น
ข�อเสนอเชิงนโยบายสิทธิดั�านสุขภาพ
ของกลุ่มปรุะชากรุเปรุาะบาง : 
กรุณ่เด็ักติิดัผู้้�ติ�องขังสติรุ่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒,
โรุงแรุมริุชมอนด์ั จ.นนทบุรุ่

การุปรุะชุมรัุบฟังัความเห็น (รุ่าง) ข�อเสนอเชิงนโยบายสิทธิดั�านสุขภาพของกลุ่มปรุะชากรุเปรุาะบาง : กรุณ่กลุ่มเด็ัก
ติิดัผู้้�ติ�องขังสติรุ่ ๑๒ ม่นาคม ๒๕๖๒, โรุงแรุมอมารุ่ ดัอนเม่อง แอร์ุพอร์ุติ กรุุงเทพมหานครุ
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แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับชาติิ

โครงการติิด่ติามประเมินระบับัสุำขภาพท่ี่�พึงประสำงค์ 

การประเมินผลระบับัสุำขภาพไที่ยในภาพรวม

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ระบุหน้าท่ีและอำานาจของสำานักงานคณะกรรมการ 
สขุภาพแหง่ชาติ	(สช.)	ไว้ในมาตรา	๒๗	(๓)	ให	้สช.	สำารวจ	ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ	รวมท้ังสถานการณข์อง	
ระบบสุขภาพ	เพื่อจัดทำาเป็นรายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ	

โครงการติดตามประเมินระบบสุขภาพท่ีพงึประสงค์	ท่ีดำาเนนิงานในปี	๒๕๖๒	เป็นการติดตามสถานการณ์
ของระบบสุขภาพไทยในภาพรวม	และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยตามกรอบตัวบ่งชี้หลัก	 (ชุดตัวชี้วัด)	 ของ	
ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์	โดยมี	๕	กระบวนการดำาเนินงานหลัก

๑.	 จัดทำาชุดตัวชีวั้ดระบบสุขภาพท่ีพงึประสงค์	ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแหง่ชาติ	ฉบบั	
ท่ี	๒	พ.ศั.	๒๕๕๙	

ตัวช้ีวัดระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์เป็นงานท่ีใช้สนับสนุนภารกิจของ	สช.	 ตามมาตรา	๒๗	 (๓)	ภายใต้ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

การดำาเนินงานประกอบด้วยการจัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	๓	ครั้ง	และสนับสนุนมูลนิธเิพื่อ	
การพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและจัดทำาชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์	ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม	
และประเมินสถานการณ์ของระบบสุขภาพไทย
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๒.	จัดทำารายงานแนวโน้มสถานการณ์ระบบสุขภาพ	
ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศั.	๒๕๕๑	-	๒๕๖๐)		

สช.	 สนับสนุนให้นักวิชาการจัดทำารายงานแนวโน้ม 
สถานการณร์ะบบสขุภาพ	ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๖๐)	
ในรายงานฯ	 ประกอบด้วยข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ระบบ 
สุขภาพฯ	ในด้านสถานะสุขภาพ	ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ	และระบบ	
บริการสุขภาพ	ตามหมวดตัวชี้วัด	๑๒	หมวด	ได้แก่	สุขภาพกาย	
สุขภาพจิต	 สุขภาพทางปัญญา	พฤติกรรมสุขภาพ	 สุขภาพ	
สิ่งแวดล้อม	 ความมั่นคงในชีวิต	 ความสัมพันธ์ในครอบครัว	
ศักยภาพชุมชน	ความมั่นคงของสังคม	ความเป็นธรรมและการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ	ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ	 
และคุณภาพและประสิทธผิลของบริการสุขภาพ

๓.	จัดทำาและจัดพิมพ์เผยแพรร่ายงานสุขภาพคนไทย	
พ.ศั.	๒๕๖๒

สช.	รว่มกบัสถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยั	
มหดิล	สนับสนุนการจัดทำาและจัดพิมพเ์ผยแพร่รายงานสุขภาพ	
คนไทย	พ.ศ.	๒๕๖๒	เรื่อง	“สื่อสังคม	สื่อสองคม”	สุขภาวะของ	
คนไทยในโลกโซเชียล	จำานวน	๕๐๐	 เล่ม	ประกอบด้วยข้อมูล 
เกี่ยวกับสุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล	๑๒	ตัวชี้วัดสุขภาพ	
ประชากรเปราะบาง	๑๐	สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ	และ	๔	
ผลงานดีดีเพื่อสุขภาพคนไทย

ผลท่ี่�เกิด่ขึ�นจำากการด่ำาเนินงาน

• แนวทางการจัดทำาชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพท่ี 

พึงประสงค์	ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
แห่งชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙

• รายงานแนวโน้มสถานการณ์ระบบสุขภาพ 
ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๖๐)

• รายงานสุขภาพคนไทย	พ.ศ.	๒๕๖๒	เรื่อง	
“สื่อสังคม	สื่อสองคม”	สุขภาวะของคนไทย	
ในโลกโซเชียล

• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ	เรื่อง	
ระบบสิทธบิัตรยาของไทย

• ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง 
“เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	:	โอกาสและ	
ความท้าทายต่อสุขภาพ”

• หมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี	๒๕๖๒
• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ	เรื่อง	 
โอกาสและข้อจำากัดในการร่วมจัดบริการ 
ฟ้ืื้นฟืู้สมรรถภาพทางการแพทย ์
โดยศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป

• ร่าง	แผนพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ	
ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐)

• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพทางปัญญา	
จาก	๙	ฐานการเรียนรู้

• แนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพในมิติ 
ทางปัญญา
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คณะกรรมการ
พัฒนาภ้มิปญัญาที่�องถิ�น
ด่�านสุำขภาพแห่่งชาติิ

• ประชุมคณะกรรมการและกลไกอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวม	๓	ครั้ง	
โดยได้มีระเบียบวาระท่ีสำาคัญคือ	การพิจารณาหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการขับัเคล่�อน
แผนยุที่ธศาสำติร์พัฒนาการศึกษา
สำำาห่รับับุัคลากรด่�านสุำขภาพ
ในศติวรรษท่ี่� ๒๑

• จัดประชุมวิชาการประจำาปี	ครั้งท่ี	๕	พ.ศ.	๒๕๖๑	หัวข้อ	“Synergizing 
partners	:	the	key	for	health	systems	reform”	เพื่อพัฒนาศักยภาพและ	
คุณภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ	และเสริมพลังของภาคีเครือข่ายในการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด	Transformative	Learning

คณะกรรมการ ๒

คณะกรรมการ
กำาลังคนด่�านสุำขภาพแห่่งชาติิ

• ประชุมคณะกรรมการ	รวม	๓	ครั้ง	และได้พัฒนา	ร่างแผนพัฒนากำาลังคน 
ด้านสุขภาพแห่งชาติ	ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๐)	ซึง่แผนฯ	ดังกลา่ว
ผ่านการประชุมรับฟัื้งความเห็นจำานวน	๔	ครั้ง	ก่อนนำาเข้าหาฉันทมติใน 
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	เพื่อเห็นชอบใน	คสช.	และเตรียมเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีต่อไป

คณะกรรมการ ๕

๓

คณะกรรมการสุำขภาพ 
คนพิการ

• ประชุมคณะกรรมการ	และคณะนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	รวม	๕	ครั้ง
• สนับสนุนให้คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยราชสุดา	คณะกายภาพบำาบัด	
มหาวิทยาลัยมหิดล	และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ศึกษาและจัดทำา 
รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ	เรื่อง	โอกาสและข้อจำากัดในการร่วมจัด 
บริการฟ้ืื้นฟืู้สมรรถภาพทางการแพทย์	โดยศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป	 
เพื่อนำาเสนอนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ 
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป	ความคาดหวังต่อมาตรฐานในการจัดบริการ 
และข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการจัดบริการและเรื่องการเข้าถึงบริการ 
ท่ีมีอยู่ในศูนย์ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป

คณะกรรมการ ๔

คณะกรรมการศึกษาและ
ติิด่ติามการเจำรจำาการค�า
ระห่ว่างประเที่ศ
ท่ี่�ม่ผลกระที่บัต่ิอสุำขภาพ
และนโยบัายสุำขภาพ

• ประชุมคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	รวม	๕	ครั้ง
• จัดประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ	ปี	๒๕๖๑	หัวข้อ	“เส้นทาง	
สายไหมใหม่ของจีน	:	โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาพ”	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา	ผลกระทบด้านต่างๆ	โดยเฉพาะด้านสุขภาพ	จากนโยบาย 
เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงาน/องค์กร	
ท่ีเกี่ยวข้อง	

• สนับสนุนการศึกษาเรื่อง	นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของ 
ประเทศไทย

• จัดทำาสรุปสถานการณ์ระบบสุขภาพ	เรื่อง	ระบบสิทธบิัตรยาของไทย	เพื่อใช ้
เผยแพร่เรื่องระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและระบบสิทธบิัตรยาของ 
ประเทศไทย	กฎหมายหรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง	รวมถึงปัญหาท่ีพบและข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย

คณะกรรมการ ๑

๔.	 การขบัเคล่ือนธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแหง่ชาติ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศั.	๒๕๕๙	ผ่านกลไกคณะ	
กรรมการชุดต่างๆ	ท่ีแต่งต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ	

สช.	สนับสนุนกลไกคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรวม	๕	ชุด	ดังนี้
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๕.	การขับเคล่ือนเรื่องสุขภาพทางปัญญา	ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแหง่ชาติ	ฉบบัท่ี	๒	
พ.ศั.	๒๕๕๙	

จัดการประชุมหลักรวม	๓	ครั้ง	

• การประชุมหารอืรว่มกับภาคีเครอืข่ายหลัก	ได้แก	่สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ	
(สสส.)	สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ	(สวสส.)	และธนาคารจิตอาสา	จำานวน	๔	ครั้ง

• การประชุมเชิงปฏิบติัการรว่มกับภาคีเครอืขา่ยหลัก	เรื่อง	“ชวนคิด	ชวนคุย	มติิสุขภาพทางปัญญา”	
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน	 เกิดแรงบันดาลใจ	 และการรับรู้เร่ืองสุขภาพทางปัญญาในมุมมองท่ี 

หลากหลาย	และให้ความสำาคัญกับมิติสุขภาพทางปัญญาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือผ่านความ
สำาเร็จจากการทำางานในรูปแบบต่างๆ	 โดยแบ่งเร่ืองสุขภาพทางปัญญาออกเป็น	๙	 ฐานการเรียนรู้	 
ได้แก่	ธรรมชาติ	 จิตอาสา	การทำางาน	ความสัมพันธ	์การเรียนรู้	การเคลื่อนไหว	ความคิดสร้างสรรค์	
ภาวนา	และความเป็นธรรมทางสังคม	และนำาข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้จัดทำาเป็น	 “สถานการณ์
ระบบ	สุขภาพทางปัญญาจาก	๙	ฐานการเรียนรู้”	

• การประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่ายหลักและภาคีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	 เรื่อง	 “ชวนคิด	ชวนคุย	 
ขับเคลื่อนมิติสุขภาพทางปัญญา”	 เพื่อระดมสมองและหาแนวทางการขับเคล่ือนสุขภาพในมิติทาง
ปัญญา	ได้แก	่ด้านการพฒันานโยบาย	ด้านการศกึษาวิจัยและจัดการความรู	้ด้านการสื่อสาร	และด้าน
การจัดการเครือข่าย

การุปรุะชุมเชิงปฏิิบัติิการุ “ชวนคิดั ชวนคุย มิติิสุขภาพทางปัญ่ญ่า” 
๑๑ มิถุิ่นายน ๒๕๖๒, โรุงแรุมริุชมอนด์ั จ.นนทบุรุ่
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แผู้นงานพัฒนา
สังคมสุขภาวะ
รุะดัับพ่�นท่�

58



แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับพ่�นท่�

โครงการพัฒนาศักยภาพเคร่อข่ายสัำงคมสุำขภาวะ 
และโครงการสำนับัสำนุนกระบัวนการพัฒนานโยบัาย
สำาธารณะแบับัม่ส่ำวนร่วมระดั่บัพ่�นท่ี่�
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ขับัเคล่�อนด่�วย ๗ กระบัวนการที่ำางาน
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	ประเด็นนโยบายสาธารณะของระดับ

พื้นท่ี	ซึ่งมปีระเด็นนโยบายสาธารณะท่ีเกดิขึ้นและดำาเนนิงานอย่างเป็นขัน้เป็นตอนตามวงจรนโยบาย	ขัน้พฒันา
นโยบาย	(ขาขึ้น)		ขั้นนำานโยบายไปปฏิบัติ	(ขาเคลื่อน)	ขั้นทบทวนและประเมินผลนโยบาย	(ขาประเมินผล)

๑.	 สนับสนนุกระบวนการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	ประเด็นนโยบายสาธารณะของพื้นท่ี 
ในระดับ	ซึ่งมีประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีเกิดขึ้นและดำาเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามวงจร	
นโยบาย	ขัน้พัฒนานโยบาย	(ขาขึ้น)		ขัน้นำานโยบายไปปฏิบติั	(ขาเคลื่อน)	ขัน้ทบทวนและประเมินผล	
นโยบาย	(ขาประเมินผล)			

๒.	 สนับสนนุกระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น	ใชป้ระเด็นสาธารณะเป็นขอบเขตการดำาเนนิงาน			

๓.	 สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี/ประเด็น			

๔.	 ประยุกต์ใชก้ระบวนการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในพื้นท่ี/ชุมชน	(Community	Health	Impact		
Assessment:	 CHIA)	 เพ่ือหาทางออกและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาพ	
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง	 และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนได้รับผลกระทบมากขึ้น	
ท้ังทางบวกและทางลบ		

๕.	 สนับสนุนการจัดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน 
ทางปัญญาให้กับเครือข่าย	 โดยการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำาและขับเคลื่อน
ธรรมนูญในระดับภูมิภาค	การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในการใช้กระบวนการเรียนรู้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับพื้นท่ี/ชุมชน	 และจัดประชุมสรุปบทเรียนและวางแผน 
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯกับเครือข่ายระดับพื้นท่ี 

๖.	 สนับสนนุกระบวนการพฒันาความรู้จากการดำาเนนิงาน	ใหเ้กดิการจัดการความรู	้และใชข้อ้มลูความรู	้
เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	จนสามารถบรรลุเป้าหมาย	
ท้ังมิติการพัฒนาคน	พัฒนางานและพัฒนาเครือข่าย	

๗.	 สนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรียนรูรู้ปธรรมการขบัเคลื่อนการดำาเนนิงาน	ผา่นประเด็นร่วมในระดับภาค
พร้อมสานพลังกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.)	พื้นท่ี	๑	 -	๑๒	 เพื่อจัดประชุม	
วิชาการ	 “มหกรรมสานพลัง”	 โดยวิเคราะห์สถานการณ์จากพลังความรู้	 ควบคู่การเชื่อมโยงภาคี 
เครือข่าย
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ผลท่ี่�เกิด่ขึ�น 
• การพัฒนาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา	(4PW)	ระดับพ้ืนท่ี 

โดยเริ่มจากการพัฒนากลไกในระดับพื้นท่ีเพื่อค้นหาและกำาหนดประเด็นสาธารณะท่ีเป็นจุดคานงัด	

• การพฒันาศักยภาพกลไกคณะทำางานเพื่อดำาเนนิการการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ครบวงจร	อย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และข้อเสนอเชิงนโยบาย	เกิดการบูรณาการการทำางานในมิติเชิงประเด็น	มิติพื้นท่ี 

• ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	สอดคล้องกับตัวชี้วัดนโยบายสาธารณะ	 ท่ีสอดคล้องกับ	
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	
และนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	มีดังนี้ 

-	 เกิดนโยบายสาธารณะแบบมสี่วนรว่มระดับพื้นท่ี	จำานวน	๑๑๔	 เรื่อง	ประกอบด้วยนโยบาย	
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากประเด็น	 4PW	 จังหวัด	 ได้รับการบรรจุเป็นแผน/ยุทธศาสตร์/ 
วาระของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงจังหวัดในพื้นท่ีเขต	๒,	๓,	๕,	๖,	๗,	๘,	 
๑๐,	๑๑	และ	๑๒	จำานวน	๖๕	เรื่อง	และนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากการประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี/ประเด็น	ในพื้นท่ีเขต	๑,	๓,	๔,	๕,	๖,	๙,	๑๐,	๑๑	และ	๑๒	จำานวน
	๔๙	ฉบับ

-	 เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมสี่วนรว่ม	จำานวน	๑๑๒	 เรื่อง/พื้นท่ี	ประกอบด้วย	 
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากกระบวนการ	 4PW	ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 ในพื้นท่ี 

เขต	๑,	๒,	๓,	๕,	๖,	๘,	๑๐,	๑๑	และ	๑๒	จำานวน	๓๘	เรื่อง	และข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ 
พัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี/ประเด็น	ในพื้นท่ีเขต	๑,	๓,	๔,		๕,	๖,	๙,	๑๐,	๑๑	และ	๑๒	
จำานวน	๗๔	พื้นท่ี 

-	 เกิดการหนุนเสรมิการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะสูก่ารปฏิบติั	จำานวน	๒๘	นโยบาย	โดยการ
พัฒนาพื้นท่ีนำาร่อง	 รวมถึงการจัดให้มีการดำาเนินงานตามแผนของหน่วยงาน	 และการแต่งต้ัง 
คณะทำางานขับเคลื่อนในพื้นท่ีอย่างชัดเจนในพื้นท่ีเขต	๒,	๓,	๕,	๖,	๗,	๘,	๑๐,	๑๑	และ	๑

-	 เกิดการสนับสนุนทำางานเชิงบูรณาการ	 เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 โดยทำา 
ร่วมกับสำานักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง	(สยส.)	ประกอบด้วย	๓	เรื่องย่อย	ได้แก่

๑)	 การขยายผลจากข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	กรณี	
แหลง่นำาหว้ยเสือเต้นและชุมชนรมิฝั� งนำาพอง	อ.นำาพอง	จ.ขอนแก่น	(CHIA)	เพื�อนำาขอ้เสนอ 
เขา้สูก่ระบวนการพัฒนาธรรมนูญพื�นที�	(ปงีบประมาณถัดไป)	และนำาไปสูก่ารจัดทำาขอ้ตกลง
รว่มระหว่างชุมชนในการแก้ไขปญัหาผลกระทบรว่มกนั

๒)	 สนับสนุนโครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ	 (CHIA)	 เชิงสร้างสรรค์	 เพื�อรองรับการ	
ขยายเมือง	พื�นที�	ต.เวียงตาล	ต.ปงยางคก	อ.หา้งฉตัร	จ.ลำาปาง	

๓)	 สนับสนุนกระบวนการจัดทำาข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 กรณีการสร้าง 
สนามบนินครปฐม	อ.นครชัยศร	ีจ.นครปฐม
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-	 เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 โดยการใช้เครื่องมือ	 “สมัชชาเฉพาะ	
ประเด็น”	ในประเด็นเกษตรปลอดสาร	อาหารปลอดภัย	เป็นการบูรณาการความรว่มมอืระหว่าง	
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ	๑๔	 จังหวัด	คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เขตท่ี	๑๑	และ	
๑๒	และการหนุนเสริมจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ี	 เพื่อขับเคล่ือนประเด็นเกษตรภาคใต้ท่ี 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

-	 เกิดกระบวนการพัฒนาศักัยภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสี่วนรว่มบนพื้นฐาน
ทางปัญญาให้กับเครือข่าย	 โดยการประชุมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับภาค	 และการประชุมสรุปบทเรียนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน 
นโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วมฯ	ระดับพื้นท่ี	กบัเครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพจังหวัด	ท้ัง	๗๗	จังหวัด

-	 เกิดการพฒันาและจัดการความรูจ้ากการดำาเนินงาน	ได้ชุดความรู้การใช้ประโยชนจ์ากธรรมนญู
สุขภาพพื้นท่ีและการแปลงธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีสู่การปฏิบัติ	 กรณีศึกษา	๑๑	พื้นท่ี	 ได้	 (ร่าง)	 
แนวทางการขบัเคลื่อนธรรมนญูสขุภาพสูก่ารปฏิบติั	 ได้ชุดความรู้จากโครงการทบทวนสถานภาพ
ของพ้ืนท่ีธรรมนูญสุขภาพท่ัวประเทศ	และชุดความรู้จากโครงการประเมินผลการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	ระยะท่ี	๑

-	 การจัดมหกรรมสานพลังสุขภาวะระดับภาค	 (๔	ครั้ง)	มีผู้เข้าร่วมเวทีแต่ละภาค	จำานวน	๔๐๐	
-	๗๐๐	คน	มีการนำาเสนอกรณีตัวอย่างความสำาเร็จ	สถานการณ์ปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต
	เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะในพื้นท่ี
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งานพัฒนา	“กลไก”	มีสองโครงการย่อย	 คือ	 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเชตสุขภาพเพื่อประชาชน	
เขต	๑	-	๑๒	และโครงการพัฒนาระบบและกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	กรุงเทพมหานคร	

“เขตสขุภาพเพื่อประชาชน”	เป็นกลไกใหมท่ี่จัดต้ังขึ้นตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจัดต้ัง	
เขตสขุภาพเพื่อประชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อปฏิรูปการขบัเคลื่อนระบบสขุภาพ	เพ่ือทำาใหเ้กดิบูรณาการเป้าหมาย	
ทิศทาง	และยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล	โดยยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเป็นศูนย์กลาง	และเน้นกระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 กระบัวนการที่ำางาน

	สำนับัสำนุนการด่ำาเนินงานของคณะกรรมการเขติ
สุำขภาพเพ่�อประชาชน (กขป.) 

กขป.	เขตพื้นท่ี	๑	-	๑๓	วิเคราะห์สถานการณ์และกำาหนด
ประเด็นขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย	 เขตละ	๓	 -	 ๔	
ประเด็น	

ผลการดำาเนินงานต้ังแต่เดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	 -	 ๓๑	
กันยายน	๒๕๖๒	กขป.	เขตท่ี	๑	-	๑๓	กำาหนดประเด็นร่วมเพื่อ
แก้ไขปัญหารวม	๕๗	ประเด็น	แบ่งเป็น	๑๑	หมวดหมู่

แผู้นงานพัฒนาสังคมสุขภาวะรุะดัับพ่�นท่�

โครงการพัฒนากลไกเขติสุำขภาพเพ่�อประชาชน

๑๑ ห่มวด่ห่ม่้ประเด็่นขับัเคล่�อน

• กลุ่มคนวัยต่างๆ	และกลุ่มคนเปราะบาง	 
๑๙	เรื่อง	(เด็กและเยาวชน,	ผู้สูงอายุ,	 
พระสงฆ์์,	ผู้พิการ)	

• อาหารปลอดภัย	๑๑	เรื่อง
• สิ่งแวดล้อม	๙	เรื่อง	(ขยะ,	หมอกควัน,	 
ระบบฐานข้อมูล)	

• อุบัติเหตุ	๖	เรื่อง
• สุขภาวะชุมชน	๒	เรื่อง 
(ตำาบลจัดการตนเอง,	หมอพื้นบ้าน)	

• บุหรี่และแอลกอฮอล์	๒	เรื่อง
• ระบบบริการสุขภาพ	๓	เรื่อง
• โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs)	๒	เรื่อง
• โรคติดต่อนำาโดยแมลง	(ยุงลาย)	๑	เรื่อง
• การท่องเท่ียวชุมชน	๑	เรื่อง
• ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	๑	เรื่อง
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• สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในพื้นท่ี	 เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการการทำางานร่วมกัน	ประกอบด้วย

-	 การประชุมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนยุทธศัาสตรสู่์รูปธรรม	 :	สานพลังพฒันาและขับเคล่ือน
การดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 ปีท่ี	 ๓	 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 ได้นำาเสนอนโยบายและความร่วมมือ 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ	กขป.	และให้กรรมการและฝ่ายเลขานุการร่วม	ได้เข้าใจ
หลักคิดท่ีสำาคัญ	แนวทางการดำาเนินงาน	บทบาทหน้าท่ีของ	กขป.	 เพื่อวางแผนการดำาเนินงาน 
ในปีท่ี	๓	

-	 การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนทิศัทางการดำาเนินงานของแต่ละเขตทกุ	๒	เดือน	เพื่อสรุปบทเรียน
กระบวนการดำาเนินงานของ	กขป.

-	 การประชุมเชงิปฏิบติัการเชื่อมโยงกลไกชาติ-เขต-จังหวัด-พชอ.-พื้นท่ี	จัดร่วมกบัสำานกัพฒันา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ	 เพื่อหารือบทบาทและความร่วมมือ
ของ	กขป.	สมัชชาสุขภาพจังหวัด	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 (พชอ.)	 และ
หน่วยจัดการท่ีทำาหน้าท่ีสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ	สสส.	ในระดับพื้นท่ี	มีตัวแทน
จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมกว่า	๑๐๐	คน

การุปรุะชุมเชิงปฏิิบัติิการุเคล่�อนยุทธศาสติร์ุส่้รุ้ปธรุรุม :
สานพลังพัฒนาและขับเคล่�อนการุดัำาเนินงานเขติสุขภาพ
เพ่�อปรุะชาชน ปีท่� ๓ วันท่� ๒๙ - ๓๐ ตุิลาคม ๒๕๖๑,
โรุงแรุมอมารุ่ แอร์ุพอร์ุติ ดัอนเม่อง กรุุงเทพฯ

การุปรุะชุมปรึุกษาหารุ่อ “สานพลังการุพัฒนา
และขับเคล่�อนนโยบายสาธารุณะเช่�อมโยงกลไก
และปรุะเด็ัน : ชาติิ-จังหวัดั-พ่�นท่�”
วันท่� ๒๖ - ๒๗ มิถุิ่นายน ๒๕๖๒,
โรุงแรุมเอบ่น่า กรุุงเทพฯ

การุปรุะชุมเลขานุการุ กขป. ครัุ�งท่� ๔/๒๕๖๒ 
วันท่� ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, 
โรุงแรุมเอบิน่า กรุุงเทพฯ
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 ผลการด่ำาเนินงาน

• กขป.	มแีนวทางปรบัเปลีย่นวิธกีารทำางาน	โดยใหค้วามสำาคัญกบัอนกุรรมการ	/	คณะทำางานขบัเคล่ือน
	เชิงประเด็น	และกำาหนดประเด็นท่ีจะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน

• กขป.	เป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่จังหวัด-พชอ.-ตำาบล

• ผลการดำาเนินงานของ	กขป.	ในเขตพื้นท่ี	๑-๑๓	มีประเด็นท่ีขับเคลื่อนจำานวน	๑๖	ประเด็น	ได้แก่	

๑)	 การแก้ไขปญัหาหมอกควัน	ในพื�นที�เขต	๑		กขป.	เขต	๑	และ	4PW	ใน	๙	จังหวัดภาคเหนอื
	จัดเวทีแลกเปลี�ยนเพื�อระดมความคิดร่วมกบักลไกระดับภาค	จังหวัด	เพื�อขับเคลื�อนนโยบาย
สาธารณะการแก้ไขปัญหาไฟื้ป�าหมอกควันภาคเหนือตอนบน	๙	 จังหวัด	 จัดทำาโรดแม็ป	
ยุทธศาสตร์	 และแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	 เพื�อเชื�อมโยงการ	
แกไ้ขปญัหากับกลไกหนว่ยงานหลกัต่อไป

๒)	 ขบัเคลื�อนธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ์แ์ละสขุภาวะผูสู้งอายุ	ในพื�นที�เขต	๑	จัดเวทีขบัเคลื�อน
	สงัคมสขุภาวะล้านนา	ประเด็นธรรมนูญพระสงฆ์แ์ละผูสู้งอายุ	โดยมี	สปสช.	สนบัสนนุขอ้มลู
	และงบประมาณขับเคลื�อนธรรมนญูพระสงฆ์	์และ	สสส.	สำานกั	๙	สนบัสนนุงบประมาณการ
เคลื�อนประเด็นผู้สงูอายุ

๓)	 อาหารปลอดภัย	 ในเขตพื�นที�	 ๒	 กขป.	ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและภาคี 
เครอืขา่ยใน	อ.พรหมพริาม	จ.พษิณโุลก	เพื�อเปน็พื�นที�นำารอ่งในประเด็นอาหารปลอดภัยใน
ชุมชนและลงนามความร่วมมือเพื�อส่งเสริม	สนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก	 เพื�อจำาหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาล	สถานประกอบการโรงแรม	และ
รา้นอาหารขยายผลการแต่งตั�งเครือขา่ยเปน็คณะทำางานใน	กขป.	

๔)	 ระบบการเกษตร	 :	 ความมั�นคงทางอาหารและพลังงาน	 ในพื�นที�เขต	๓	 ศึกษาระบบ 
ความมั�นคงและอาหารปลอดภัย	๒	พื�นที�	ได้แก่	ตลาดพอเพียงเกยไชย	อ.ชุมแสง	จ.นครสวรรค์
	และตลาดซาวไฮ	่อ.บา้นไร	่จ.อุทัยธาน ี 

๕)	 ระบบฐานทรพัยากรและสิ�งแวดล้อม	ในพื�นที�เขต	๓	ประสานหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งในการ
ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม	พื�นที�ป�าสงวนเขาราวเทียน	
จ.ชัยนาท	 และพื�นที�	 อ.คลองลาน	 จ.กำาแพงเพชร	 เป็นพื�นที�ต้นแบบการถอดบทเรียน	 
มีข้อเสนอการปรับเปลี�ยน	๒	ข้อ	 คือ	 เศรษฐกิจครอบครัวในช่วงเปลี�ยนผ่าน	และแหล่งนำา 
ในระดับครัวเรือน	

๖)	 ระบบการท่องเที�ยวเชิงนิเวศัและศัิลปวัฒนธรรม	 ในพื�นที�เขต	 ๓	 ประสานให้เกิด 
การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม	๑	พื�นที�	 คือ	 ต้นแม่นำา	
เจ้าพระยา	 จ.นครสวรรค์	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไหหลำาเป็นตัวแทนของ 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ใหม่	 และเป็นกลุ่มที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการแห่เจ้าปากนำาโพ	 
ยุวชนไหหลำาเป็นกลุ่มที�เชื�อมต่อโลกเก่ากับใหม่	 ซึ�งเป็นการเพิ�มทุนทางวัฒนธรรมในการ 
พฒันาการท่องเที�ยว	โดยใช้รา่งกฎบตัรนครสวรรค์เปน็สื�อกลางในการขบัเคลื�อน
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๗)	 การเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับสังคมผู้สูงวัย	 ในพื�นที�เขต	๔	คณะอนุกรรมการ 
ขบัเคลื�อนประเด็น	ร่วมกบัสำานกังานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนษุย์จังหวัด	(พมจ.)
และ	สสว.	พัฒนาฐานข้อมลูเพื�อใชวิ้เคราะห์รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรบัสงัคม
ผู้สูงวัยในพื�นที�เขต	๔	 จนได้ข้อมูลพื�นที�ต้นแบบ	ผ่านกลไก	 4PW	 ระดับจังหวัด/อำาเภอ	 
มขีอ้มลูผูส้งูอายุ/ผูพิ้การ	ขอ้มลูการดำาเนนิงาน	Long	term	care	(LTC)	และการจัดทำาขอ้มลู
ผา่นผู้จัดการโครงการสนับสนนุการพฒันานโยบายสาธารณะสังคมผูส้งูวัย

๘)	 อุบติัเหต	ุในพื�นที�เขต	๔	ประสานงานจนเกดิการศกึษาระบบขอ้มูลอุบติัเหตทุางถนน	๓	ฐาน
ทำาใหเ้กดิระบบฐานข้อมลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดการอุบติัเหตทุางถนนทั�งในเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ	มีขอ้มลูตัวอยา่งพื�นที�ต้นแบบ	หนว่ยงานต้นแบบ	องค์กรต้นแบบ	และชุมชน
ต้นแบบ	 ด้านการจัดการอุบัติเหตุทางถนนอย่างครบวงจร	 จัดเวทีสานพลังทำาให้ได้ภาคี 
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนในระดับจังหวัด	หนว่ยงาน	และองค์กร	เกดิการ
จัดการเรียนรูร่้วมกับ	พชอ.	และการพฒันานโยบายสาธารณะในรูปแบบธรรมนูญสขุภาพ
ในระดับพื�นที�ว่าด้วยการแก้ไขจุดเสี�ยงลดอุบติัเหตใุนชุมชน	

๙)	 อาหารปลอดภัย	 :	การเฝา้ระวังโรคพยาใบไมใ้นตับและมะเรง็ท่อน�าดี	 ในพื�นที�เขต	๗ 
ส่งเสริมการบริโภคอาหารที�ปลอดภัยจากพยาธใิบไม้ในตับ	 บูรณาการการขับเคลื�อนโดย	
กระทรวงสาธารณสุข	 เชื�อมโยงกับกลไก	พชอ.	ซึ�งเป็นจุดเชื�อมต่อกับกองทุนหลักประกัน	
สุขภาพระดับตำาบล	 เพื�อจัดทำาโครงการส่งเสริมป้องกันโรค/ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม	 โดยมี	
คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นทีมวิชาการติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนินงานนำาร่องในพื�นที�	อ.โกสมุพสิยั	จ.มหาสารคาม	และ	อ.สมเด็จ	จ.ร้อยเอ็ด	

๑๐)	 อุบติัเหตจุราจร	 ในพื�นที�เขต	๗	 เชื�อมโยงกลไกขับเคลื�อนประเด็นอุบติัเหตุทั�ง	๔	 จังหวัด	
เพื�อขับเคลื�อนงานร่วมกับ	พชอ.	 โดยจัดเวทีบูรณาการลดอุบัติเหตุในเขตสุขภาพที�	 ๗	
ดำาเนินงานด้าน	mapping	 ร่วมกับ	 สสส.	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ	พชอ.	ทำาประเด็น
อุบัติเหตุเบื�องต้นจำานวน	๓๐	 แห่ง	 และสนับสนุนการจัดเวทีกลางเชื�อมกลไกอุบัติเหตุ 
ระดับจังหวัด	และ	พชอ.

๑๑)	 ตำาบลจัดการตนเองแบบบูรณาการ	 ในเขตพื�นที�	 ๙	 เชื� อมประสาน	 4PW	 จังหวัด	
สภาองค์กรชุมชนตำาบล	องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดนครราชสีมา	จนเกิดการตั�ง 
คณะกรรมการดำาเนินงาน	“ตำาบลจัดการสขุภาวะ”	ระดับจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	ในจังหวัด	
นครราชสมีา	และกำาหนดเรื�อง	“ตำาบลจัดการสขุภาวะ”	เปน็วาระจังหวัด	จัดทำาพื�นที�ต้นแบบ	
การพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื�อนตำาบลจัดการสุขภาวะโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพตำาบล 
ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา	 ในปี	๒๕๖๒	 มีพื�นที� 
ตำาบลที�ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำาบล	 และต่อยอดเข้าแผนโดยใช้กองทุนตำาบล 
ในพื�นที�พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	 มีรูปธรรมของธรรมนูญสุขภาพตำาบล	กฎ	กติกา	 
ขอ้ตกลงเชื�อมโยงความต่อเนื�องด้านทรพัยากร	
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๑๒)	 การเข้าถึงบรกิารสขุภาพในรา้นยา	ในเขตพื�นที�	๙	ประสานความร่วมมอืกบัรา้นขายยา	
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน	 (แห่งประเทศไทย)	 และ	สสส.	 จัดอบรมการตรวจคัดกรองโรค 
ให้แก่เภสัชกรที�สนใจในโครงการ	“การเข้าถึงบริการสุขภาพในร้านยา”	 โดยจัดเวทีสัญจร	 
๔	 จังหวัดในเขต	๙	ผลการดำาเนินงาน	 มีร้านขายยาที�เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ
สขุภาพ		ใหค้ำาปรกึษา	แนะนำา	การคัดกรอง	และสง่ต่อไปยังโรงพยาบาล	โดยเภสชักรบันทึก
ขอ้มลูผู้เขา้รบับรกิารในระบบออนไลน	์CPA	Project	(http://www.cpaproject.com)	มกีาร
ทำางานที�มีประสิทธิภาพในเขตพื�นที�นครชัยบุรินทร์	 	 มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ	 จำานวน	 
๘๐	รา้น	

๑๓)	 กลุ่มสูงวัย/กลุ่มเปราะบาง	 ในเขตพื�นที�	๑๑	 ประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
กบัผูม้สีว่นได้สว่นเสยี	 เพื�อผลกัดันการพัฒนางานผู้สงูอายุในจังหวัดพังงา	 เกดิข้อตกลงร่วม 
ในการผลักดันการพฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุ	มหาวิทยาลยัราชภัฎสรุาษฎรธ์าน	ีซึ�งทำางาน	
รว่มกับโรงเรียนผูส้งูอายุในจังหวัดสรุาษฎรธ์านหีลายตำาบล	มีแผนขยายผลไปยงัตำาบลอื�น
ในเขตพื�นที�	 ๑๑	 ต่อไป	และในปี	๒๕๖๒	 มีการจัดเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นเพื�อรับฟัื้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื�นที�	 เพื�อนำาข้อเสนอไปขับเคลื�อน 
ในเชงินโยบาย	

๑๔)	 ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมมาขับเคลื�อนในพื�นที�	
เขต	๑๒			

• สำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	เขต	๑๒	จัดเวทีรบัฟัื้งความคิดเหน็เพื่อรวบรวม
สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธกิับกลุ่มชาติพันธุม์านิ	 อูรักลาโว้ย	
จำานวน	๒๐๐	คน	(จากสตูล	ตรัง	และพัทลุง)	

• ศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลาได้สำารวจข้อมูล	 ประมวลผลและติดตามผล 
รายบุคคลด้วยแอพพลเิคชัน่	มีระบบฐานขอ้มูลกลางเป็นแอพพลเิคชัน่ชื่อ	iMed@home	
จัดเก็บข้อมูลคนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคมใน	๗	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	เพื่อ
นำาไปใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	
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• วางแนวทางการบูรณาการความรว่มมอื	ระหว่างภาคีเครอืขา่ยและหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์	 รูปธรรมความสำาเร็จ	mapping	
เครือขา่ย	และจัดต้ังคณะอนกุรรมการเฉพาะประเด็นบูรณาการระดับพื้นท่ีเพื่อขยายผล
ไปสูก่ลไกระดับเขต	จังหวัด	และตำาบล	ปัจจุบนัมกีารเช่ือมโยงการทำางานกบัภาคีเครือขา่ย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ	์ กขป.เขต	๑๒	กรมการปกครอง	พชอ.	
เพื่อรับรองการออกบัตรประจำาตัวประชาชน	ทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ี	๗	 จังหวัด	
ภาคใต้ตอนลา่ง	จำานวน	๘๐๐	คน	มีบตัรประจำาตัวประชาชนแลว้กว่า	๕๐๐	คน	สามารถ	
ใช้สิทธเิรื่องสุขภาพและการศึกษาในกระทรวงศึกษาธกิาร	

• ประเด็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม	กขป.เขต	๑๒	ร่วมมือกับ	พชอ.นาทวี	 เชื่อมโยงกับ 
ศูนย์สร้างสุขชุมชน	 อบจ.สงขลา	 ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเด็นสุขภาวะกลุ่ม
ชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม	 นำาตัวแบบศูนย์สร้างสุขชุมชน	 หรือศูนย์ฟ้ืื้นฟืู้
สมรรถภาพท่ีจำาเป็นทางการแพทย์ของ	 อบต.ทับช้าง	 เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่ 
พื้นท่ีอ่ืนๆ	

๑๕)	 อุบัติเหตุบนท้องถนน	 ในพื�นที�เขต	๑๓	 ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื�นที� 
ลาดกระบังโมเดล	 ซึ�งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในกรุงเทพมหานคร	 เชิญผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเพื�อเสนอแนวทางการทำางานและความร่วมมือเพื�อป้องกันและ 
แกไ้ขอุบติัเหตุทางถนน	และถอดบทเรียนเพื�อขยายผลต่อในเขตพื�นที�ที�มอุีบติัเหตสุงู

๑๖)	 การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศัระบบสุขภาพ	 ในพื�นที�เขต	๑๓	 เชื�อมประสานกับ 
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องจนมผีลที�เกดิขึ�นดังนี�

• ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร	ลงนามให	้“มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช”	สถาบนัวิชาการ	
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
ระบบสุขภาพในทุกมิติ	 ภายใต้กรอบปัจจัยทางสังคมท่ีกำาหนดสุขภาพ	 (Social	
Determinant	 of	Health)	 เพื่อเป็นคลังข้อมูลสถานการณ์ระบบสุขภาพในเขตพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร	

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 กรุงเทพมหานคร	 และ	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ในการใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ	
เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง	ป้องกันและควบคุม	ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	

• การพฒันาฐานขอ้มลู	โดยการสำารวจขอ้มลูสขุภาพระดับบุคคลและครวัเรอืน	ครอบคลมุ	
๑๓	 เขต	จำานวน	๗,๔๐๐	ตัวอย่าง	 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้ข้อมูลสำาหรับ	
Social	determined	health	ในภาพรวมของ	กทม.	ระดับหนึ่ง
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โครงการสำนับัสำนุนการสำร�างและจัำด่การความร้�
นโยบัายสำาธารณะแบับัม่ส่ำวนร่วม

การุจัดัการุความรุ้�เพ่�อพัฒนานโยบายสาธารุณะแบบม่ส่วนรุ่ว ม

โครงการสนับสนุนการสรา้งและจัดการความรูน้โยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	เป็นการทำางานเช่ือม 
ประสานระหว่างสำานักต่างๆ	ใน	สช.	เพื่อรวบรวมความรู้หรือองค์ความรู้ของ	สช.	และเพื่อให้ทราบถึงสิ่งท่ีแต่ละ
สำานักและภาคีท่ีเกี่ยวข้องต้องการ	 ในด้านความรู้หรือองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นและทันต่อสถานการณ์	 สำาหรับใช้ใน 
การพัฒนางานผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	โดยมีคณะทำางานจัดการความรู้
และพัฒนาศักยภาพซึ่งเป็นกลไกร่วมของสำานักต่างๆ	ทำาหน้าท่ีประสาน

นอกจากงานพัฒนาความรูท่ี้จำาเป็น	ยงัมกีารพฒันาศักยภาพบุคลากรใน	สช.	และภาคี	 โดยเฉพาะความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ผ่านเครื่องมือต่างๆ	 ตาม	พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาการทำางาน	 โดยมีการสนับสนุนกลไกและกระบวนการ 
ทำางาน	ดังนี้

๑) การประชุมคณะที่ำางานจัำด่การความร้�และพัฒนาศักยภาพ และงาน KM Day 

• สนบัสนนุการทำางานเชื่อมประสานระหว่างสำานกัต่างๆ	ใน	สช.	โดยมกีารประชุมรวม	๗	ครัง้	เพื่อหารอื	
ทิศทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้	 รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
สช.	และเครือข่าย	ซึ่งได้กำาหนดนิยามองค์ความรู้และนวัตกรรมของ	สช.	พัฒนาระบบสนับสนุนการ	
สร้างและจัดการความรู้ท่ีครอบคลุมงานวิชาการ	 /	 ความรู้	 /	 นวัตกรรม	 /	 องค์ความรู้ของ	 สช.	
กำาหนดองค์ความรู้สำาคัญ	(Core	knowledge)	ของ	สช.	เตรียมจัดงาน	KM	Day	ปี	๒๕๖๒	และเตรียม	
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สช.	และเครือข่าย	
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• รว่มกบังานโครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการบุคลากรเชงิรุกเพื่อรองรบัภารกจิตามยุทธศาสตร	์	จัดงาน	
KM	Day	“พลงัความรูจ้ากการปฏิบติั	สูพ่ลังความรู้	สช.”	เมื่อ	๒๙	สงิหาคม	๒๕๖๒	เพื่อใหบุ้คลากร	สช.	
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้หลักขององค์กร	๕	 ด้าน	 ได้แก่	 (๑)	 เทคนิคการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในการสร้างนโยบายและการทำางานระดับชาติ	 (๒)	 เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
สร้างนโยบายและการทำางานระดับพื้นท่ี	 (๓)	 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการ 
ทำางาน	 (๔)	 เทคนิคการประสานงาน	 /	การบริหารจัดการภายในองค์กร	 (๕)	 เทคนิคการพัฒนางาน 
ตามเครื่องมือ	/	การประยุกต์ใช้เครื่องมือ	/	การทำางานกับภาคีเครือข่าย	สช.	สำาหรับนำามาจัดเก็บเป็น
คลังความรู้เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานของ	สช.

๒) การพัฒนาความร้� องค์ความร้� และนวัติกรรม

• สนบัสนุนใหนั้กวิชาการทำาการศึกษาหาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ	ได้แก	่(๑)	โมเดลระบบอภิบาล	การสื่อสาร
	ขอ้มลูสขุภาพในสื่อสงัคมออนไลน	์(๒)	วิธกีารกำาหนดประเด็นสำาคัญทางยุทธศาสตร	์(๓)	การสงัเคราะห์
องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมในการนำาเครื่องมอืประชาเสวนาหาทางออก	ลกูขุนพลเมอืง	สมชัชาสขุภาพ
เฉพาะประเด็น	มาใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

• พัฒนาคู่มือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	 จากการติดตามสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจำานวน	 
๓	 เร่ือง	 ได้แก่	 (๑)	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องแผนทศวรรษกำาลังคนด้านสุขภาพ	 
(๒)	สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องสังคมสูงวัย	 (๓)	สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย	
เรือ่ง	นยิามปฏิบติัการ	(Operational	definition)	ของคำาท่ีเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการดแูลแบบประคับประคอง	
(Palliative	care)	สำาหรับประเทศไทย

• จัดทำา	 KIM	Release	ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์สำาหรับนำาเสนอ	
ความรูเ้ชงิทฤษฎีหรอืวิชาการเกีย่วกบักระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมและการทำางานของ	สช.	 เพื่อใช้เรียนรู้ในการทำางาน	
ร่วมกันสำาหรับบุคลากร	สช.	และภาคี	โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
ศูนยข้์อมลูขา่วสาร	เดือนละ	๑	ฉบับ	รวม	๙	ฉบบั	(มกราคม-กนัยายน
	๒๕๖๒)	
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๓) กิจำกรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนร้�ในสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ ครั�งท่ี่� ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

• สนบัสนนุคณะอนกุรรมการแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันานโยบายสาธารณะและภาคีเครือขา่ยท่ีเกีย่วขอ้ง
เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเสวนานโยบายสาธารณะ	 เสียงจากภาคี	 เวทีกลาง	 
ลานสมชัชาฯ	 นิทรรศการ	และกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้อ่ืนๆ	 ในสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ	ครัง้ท่ี	๑๑	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	

๔) กิจำกรรมพัฒนาศักยภาพบุัคลากร สำช. และภาค่เคร่อข่าย

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การสื่อสารนโยบายผ่านการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย”	ระหว่างวันท่ี 
๑๙	-	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๒	ให้แก่บุคลากร	สช.	และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง	เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของ 
นโยบายท่ีอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์	 (Evidence-informed	 policy)	 เรียนรู้ในการเลือกนำาเสนอ 
ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับผู้รับข้อมูล	 ระดับของปัญหา	 และนโยบายท่ีต้องการนำาเสนอ	 รวมถึงเรียนรู้ 
ทักษะการเขียนและนำาเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย	

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”	 เมื่อวันท่ี	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 เพื่อวิเคราะห์
สถานการณปั์จจุบนัของประเด็นต่างๆ	รวมถึงชอ่งว่าง	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพื่อใหไ้ด้ประเด็นยุทธศาสตร์
สำาหรับนำาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 
ท้ังยงัเป็นการพัฒนาศักยภาพใหกั้บบุคลากร	สช.	ในการเรยีนรู้กระบวนการจัดลำาดับความสำาคัญของ
ประเด็นทางยุทธศาสตร์

• รว่มกบังานสื่อสารองค์กร	จัดการประชุมเร่ือง	“การทำาความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม”	เมื่อ	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๒	ให้แก่นักศึกษาปีท่ี	๑	คณะสาธารณสุขศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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 ผลท่ี่�เกิด่ขึ�น
• ข้อมูลองค์ความรู้หลักขององค์กรท้ังหมด	๕	 ด้าน	 จากการดำาเนินงาน	 “พลังความรู้จาก 

การปฏิบัติ	สู่พลังความรู้	สช.”

• รายงานการศึกษาเรื่อง	 โมเดลระบบอภิบาล	การสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์	
และรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายต่อระบบอภิบาลการสื่อสารขอ้มูลสขุภาพ	และรายงานการศึกษา
เรื่อง	วิธกีารกำาหนดประเด็นสำาคัญทางยุทธศาสตร์

• ร่าง	คู่มือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

• เอกสาร	KIM	Release

• ความรู้/องค์ความรู้ที�รวบรวมได้จากสำานักและกลุ่มงานต่างๆ	ได้แก่	(๑)	การสำารวจนำาดื�มจาก
ตู้นำาดื�มหยอดเหรียญอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๖๑	 (๒)	 การศึกษาผลกระทบ 
ของ	E-sport	ที�มผีลต่อสขุภาวะเด็กและการสรา้งรูปแบบความรับผดิชอบร่วมของหนว่ยงาน
ที�เกี�ยวข้อง	 (๓)	 การศึกษาโอกาสและข้อจำากัดในการร่วมจัดบริการฟื้้� นฟูื้สมรรถภาพทาง 
การแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั�วไป	 (๔)	การตีพมิพบ์ทความในวารสารนานาชาติ	BMJ	
Glob	Health	ของนักวิชาการ	สช.	 ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล	และสำานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	 เรื�อง	Multisectoral	 governance	 for	 health:	
challenges	 in	 implementing	 a	 total	 ban	on	 chrysotile	 asbestos	 in	 Thailand	 (๕)	 
ชุดความรู้และเอกสารวิชาการอื�นๆ	 ที�เกี�ยวข้องกับการขับเคลื�อนนโยบายสาธารณะแบบมี 
สว่นรว่ม	จำานวน	๓๘	เรื�อง
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นวัติกรุรุมการุพัฒนารุะบบข�อม้ลสารุสนเทศ

บริบทของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	เนื่องมาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล	ส่งผลกระทบต่อการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร	สารสนเทศในทุกด้าน	รวมถึงด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	สช.	จึงได้ดำาเนินการด้านข้อมูล
สารสนเทศ	 เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย	การสร้างนวัตกรรม	องค์ความรู้	รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล	
สถานการณ์	และหลกัฐานสำาคัญต่างๆ	รวมถึงการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารท่ีเกีย่วขอ้งกับการพฒันาและขับเคลื่อน
	นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เพื่อให้ทันกับการให้บริการแก่หน่วยงาน	องค์กร	และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	หรือ	
ผู้ท่ีสนใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 โดยจัดทำา	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล	
สารสนเทศัที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	ซึ่งมีกระบวนการ	
ทำางานดังนี้

๑. จัำด่ที่ำาและอัพเด่ที่ฐานข�อม้ล

• เครื่องมอืและภาคีเครอืข่าย	และนำาเสนอผา่นระบบ	GIS	(Geographic	 Information	System)	
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ	จำานวน	๑๖	หัวข้อ 
ได้แก่	(๑)	ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี		(๒)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด		(๓)	กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็ง	(๔)	
ผู้ผ่านหลักสูตร	๕	พลัง	(๕)	เครือข่าย	CHIA	(๖)	เครือข่ายนักวิชาการ	HIA	(๗)	วิทยากรกระบวนการ	 
(๘)	 นักสานพลัง	 (๙)	 ผู้นำาชุมชน	 (๑๐)	 เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ	 (๑๑)	 ผู้ยากลำาบาก	 (๑๒)	
กองทุนจิตอาสา	(๑๓)	พื้นท่ีพิบัติภัยธรรมชาติ		(๑๔)	องค์กรชุมชน	(๑๕)	สถานพยาบาลท่ีมีการดูแล
แบบประคับประคอง	(๑๖)	วิทยากรธรรมนูญสุขภาพ	

แผู้นงานวิชาการุและนวัติกรุรุม

โครงการพัฒนาระบับัข�อม้ลสำารสำนเที่ศ
ท่ี่�เก่�ยวข�องกับัองค์ความร้�และนวัติกรรม
นโยบัายสำาธารณะแบับัม่ส่ำวนร่วม
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• ฐานข้อมูลความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเพื่อการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
เรื่องแผนยุทธศัาสตร์รวมพลังแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ	 มีการสำารวจความเข้มแข็ง 
ขององค์กรชุมชนในเชิงคุณภาพ	พบว่าอยู่ระหว่างร้อยละ	๓๒	-	ร้อยละ	๗๐	คือ	(๑)	กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง	 ร้อยละ	๓๒.๗	 (๒)	 กองทุนสุขภาพตำาบล	 ร้อยละ	๗๐.๓	 (๓)	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิต	ร้อยละ	๓๒.๑	(๔)	กลุ่มผู้ผลิตสินค้า	OTOP	ร้อยละ	๕๒.๔	

๒. พัฒนาเว็บัไซต์ิ (https://infocenter.nationalhealth.or.th) 

โดยปรับหมวดหมู่ให้สามารถแสดงผลเพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม	 และประมวลผลการนำาไปใช้ 
เพื่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 โดยเพิ่มเติมหมวดหมู่ท่ีเกี่ยวข้องกับ	 
(๑)	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิด	นโยบายการทำางานของ 
เขตพื้นท่ีให้ภาคีเครือข่าย	 และประชาชนท่ีสนใจเรื่องเขตสุขภาพเพื่อประชาชนได้รับทราบด้วย	 (๒)	 ระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน	 โดยมุ่งเน้นท่ีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	 
(๓)	เอกสารท่ีต้องรายงานต่อหน่วยงานสำาคัญ	เช่น	ปปช.	และ	กพม.	

ปัจจุบันมีข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	บทความ	หนังสือ	จำานวน	๑๕๑	ชิ้นงาน	รูปแบบ	e-book	จำานวน	
๙๗๕	 เล่ม	มีผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์	จำานวน	๓๑,๖๕๐	ยอดวิวส์	 โดยมีผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ใหม่เพิ่มจากเดิม	
๗๗.๘%	และมีการดาวน์โหลดเอกสาร	สิ่งพิมพ์ต่างๆ	จำานวนท้ังหมด	๑๙๕,๓๙๐	ครั้ง	โดยเรียงลำาดับหมวดหมู ่
ท่ีมีการดาวน์โหลด	๕	อันดับแรก	ดังนี้

ธรุรุมน้ญ่สุขภาพเฉพาะพ่�นท่�
จำานวนดัาวน์โหลดั ๒๓,๘๑๑

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ่�นท่� จำานวนดัาวน์โหลดั ๔๕,๖๙๗

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ 
จำานวนดัาวน์โหลดั 

๓๐,๒๘๔

บันทึกความรุ่วมม่อ 
MOU จำานวน
ดัาวน์โหลดั 
๑๐,๒๒๗

มาติรุา ๑๑๒
จำานวนดัาวน์โหลดั

๑๔,๙๘๖

๓

๑
๒

๕ ๔

 ๑ 	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี  
	 	 จำานวนดาวน์โหลด	๔๕,๖๙๗
 ๒ 	 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 
	 	 จำานวนดาวน์โหลด	๓๐,๒๘๔
 ๓ 	 ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี  
	 	 จำานวนดาวน์โหลด	๒๓,๘๑๑
 ๔ 	 มาตรา	๑๑๒	 
	 	 จำานวนดาวน์โหลด	๑๔,๙๘๖
 ๕ 	 บันทึกความร่วมมือ	MOU	 
	 	 จำานวนดาวน์โหลด	๑๐,๒๒๗
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๓. พัฒนาช่องที่างการเผยแพร่ข�อม้ลข่าวสำารอ่�นๆ เพ่�อนำาไปส่้ำช่องที่างห่ลัก (เว็บัไซต์ิ) 

ได้แก่	facebook	และ	line@	โดยทำา	rich	menu	และ	rich	message

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ 77



๔. สำร�างองค์ความร้�ในประเด็่นท่ี่�เก่�ยวข�องกับัมติิสำมัชชาสุำขภาพแห่่งชาติิ 

เพื�อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 จำานวน	๒	 เรื�อง	 ได้แก่	 (๑)	 การสำารวจ 
คุณภาพนำาดื�มจากตู้นำาดื�มหยอดเหรียญอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ดำาเนินการศึกษาโดย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และมูลนิธิเพื�อผู้บริโภคได้นำาผลการศึกษาไปขับเคลื�อนต่อ	 
(๒)	การศกึษาผลกระทบของ	e-sport	ที�มต่ีอสขุภาวะเด็ก	และ
การสรา้งรูปแบบความรบัผดิชอบรว่มของหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง
	 ดำาเนินการศึกษาโดยมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	และ	
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงพัฒนาสังคมและความ 
มั�นคงของมนุษย	์(พม.)	นำาผลงานไปจัดทำาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
และมาตรการเกี�ยวกับ	 e-sport	 ในประเทศไทยเพื�อเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีซึ�งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื�อนมติสมัชชา 
สขุภาพแหง่ชาติ	ระดับประเทศ

๕. การจัำด่ที่ำาโครงการ “Policy Watch” 

เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สำาคัญ	หรือข้อมูลสารสนเทศท่ีสังคมให้ความสนใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์	 จำานวน	๕	 หมวดหมู่	 ได้แก่	 (๑)	 
สิ่งแวดล้อม	(๒)	อาหารปลอดภัย		(๓)	การศึกษา	(๔)	สังคมสูงวัย	(๕)	ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี

ท้ัง	๕	ประเด็นมีการเรียบเรียงและเขียนโดยค้นคว้าจากข้อมูลของทั้งในประเทศและต่างประเทศและ	
จัดเก็บด้วยระบบ	hyperlink	 เพื่อจัดทำาเป็นคอนเท็นต์ในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 บทความ,	 information	 VDO,	
บทสัมภาษณ์	และการทำาแบบสำารวจออนไลน์เรื่องนโยบายรองรับผู้สูงวัย	และ	AI	กับระบบการศึกษา	โดยการ	
สำารวจดังกลา่วอาจพฒันาเป็นทางเลอืกหนึ่ง	เพื่อเป็นชอ่งทางในการเสนอและพฒันาประเด็นนโยบายสาธารณะ	
แบบมีส่วนร่วม
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แผู้นงานวิชาการุและนวัติกรุรุม

โครงการสำนับัสำนุนการพัฒนาศักยภาพภาค่เคร่อข่าย
ด่�านวิชาการ และ โครงการบัริห่ารความสัำมพันธ์
ภาค่เคร่อข่าย

การุพัฒนาศักยภาพภาค่เครุ่อข่าย
เพ่�อรุองรัุบนโยบายสาธารุณะส่้สังคมสุขภาวะ

โครงการสนับสนุนการพฒันาศักัยภาพภาคีเครอืขา่ยด้านวิชาการ	และโครงการบรหิารความสัมพนัธ์
ภาคีเครอืข่าย	เป็นเนื้องานท่ีทำาคู่ขนานกัน	ประกอบด้วย	๓	โครงการย่อย	ได้แก่	

๑)	 โครงการกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อเสริมสรา้งทีมนโยบายสาธารณะสูส่งัคมสขุภาวะ	ระยะท่ี	๓	(๕	พลัง)

๒)	 การพฒันาศกัยภาพของภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคประชาสงัคมผา่นการจัดเวที	“สานใจ	สานพลัง
		 ภาคีสนับสนุนปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง”	

๓)	 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	

มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

 โครงการกระบัวนการเร่ยนร้�เพ่�อเสำริมสำร�างท่ี่มนโยบัายสำาธารณะส่้ำสัำงคม
สุำขภาวะ ระยะท่ี่� ๓ (๕ พลัง)

เป็นโครงการสืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำา	 4PW	 ท้ัง	๑๓	 เขตท่ัวประเทศ	 เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา	 ให้มี 
ความรู้ความเขา้ใจการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะท่ีทำางานขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาวะในระดับพืน้ท่ี	และสามารถ 
ผลกัดันเขา้สูบ่ญัญติัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	หนว่ยงานรฐัและเอกชนท่ีเกีย่วขอ้ง	รวมถึงยุทธศาสตรจั์งหวัด	
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เพื่อให้ทีมงานเข้าใจหลักการ	 วิธีการประเมินแบบเสริมพลัง	 สามารถนำาไปใช้ในการประเมินผลเพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบาย	โดยจัดการอบรมจำานวน	๒	ชุดการเรียนรู้	คือ	

๑)	 ชุดการเรยีนรู้ท่ี	๔	“การผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ”	 เกี่ยวกับแนวทางการ 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	การทบทวนองค์ความรู้	การประเมิน	การวิเคราะห์สถานะของการ
ขับเคลื่อน	การยกระดับนโยบาย	และกิจกรรมการออกแบบ	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 Road	map	
มีผู้เข้าอบรมจำานวน	๔๖๕	คน

๒)	 ชุดการเรียนรู้ท่ี	 ๕	 “การประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคล่ือนกระบวนการนโยบาย	
สาธารณะแบบมสีว่นรว่มบนพื้นฐานทางปัญญา	(4PW)”	 เกีย่วกบัการนำาเสนอผลการขบัเคลือ่น 
ตาม	Road	map	การประเมนิผล	การเสริมพลงัทีมงานแบบมีสว่นร่วม	การประเมินความสำาเร็จของ
นโยบาย	การประเมินผลการขับเคลื่อน	และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ขั้นปัญญาปฏิบัติ
มีผู้เข้าอบรมจำานวน	๓๙๔	คน

ผูเ้ขา้อบรมท้ังสองชุดการเรยีนรู้	 เป็นกลุ่มกลไกคณะทำางานระดับจังหวัดขบัเคลือ่นพฒันานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา	 เครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพ	 
ภาคีเครอืขา่ยท่ีมีสว่นรว่มในกระบวนการพัฒนาโยบายฯ	ไปสูก่ารปฏิบติัและกลุม่บุคคลท่ัวไป	(วิทยาลยัพยาบาล	
มหาวิทยาลัย	ภาคประชาสังคม)	
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 การพัฒนาศักยภาพของภาค่เคร่อข่ายและองค์กรภาคประชาสัำงคม 
ผ่านการจัำด่เวท่ี่ “สำานใจำ สำานพลังภาค่สำนับัสำนุนปฏิิร้ปสุำขภาวะชุมชนเข�มแข็ง”

เวที	“สานใจ	สานพลังภาคีสนับสนุนปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง”	จัดขึ้น	๔	ครั้ง	ได้แก่	(๑)	การจัดการ
ขยะโดยชุมชนเข้มแข็งมีผู้เข้าร่วมประชุม	๒๔๐	คน	 (๒)	 ยุทธศาสตร์ต้นไม้	 สู่ชุมชนเข้มแข็ง	มีผู้เข้าร่วมประชุม	
๒๔๕	คน	(๓)	เกษตรอินทรีย์	สู่ชุมชนเข้มแข็ง	มีผู้เข้าร่วมประชุม	๑๔๐	คน	(๔)	ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชน 
เข้มแข็ง	มีผู้เข้าร่วมประชุม	๑๓๐	คน	

ผลการดำาเนินงานทำาให้เห็นเครือข่ายชุมชนท่ีทำางานในประเด็นต่างๆ	 เกิดการเชื่อมเป็นเครือข่ายโดยใช้
หลัก	SML	คือ	S-Social	Communication	ชุมชนเข้มแข็งต้องมีการเชื่อมต่อให้คนมีเวทีใหม่ๆ	ได้แลกเปลี่ยนกัน	
M-Mapping	มีการเชื่อมข้อมูลกับสาธารณะ	มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลได้	และ	L-Inter	Active	Learning	
มีการให้ความรู้	เยี่ยมเยียน	เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน	การใช้แนวคิดดังกล่าวทำาให้ในแต่ละเวทีมีการทำางานต่อเนื่อง
และมีผลรูปธรรม
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 สำมัชชาสุำขภาพเฉพาะประเด็่น ว่าด่�วยนโยบัายรองรับัสัำงคมส้ำงวัย 
สงัคมไทยกำาลงัเผชญิกบัภาวะการเปล่ียนแปลงผูส้งูอายุเพิม่	อัตราการเกดินอ้ย	และกำาลังกา้วสูสั่งคมสงูอายุ	

โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์	(Complete	aged	society)	ในปี	๒๕๖๔	รัฐบาล	
หน่วยงานราชการ	ภาควิชาการ	และภาคสังคม	 ต่างต่ืนตัวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	 โดยผลักดันให้เกิด	
กิจกรรม	โครงการ	และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สภาพแวดล้อม	
และด้านสขุภาพ	เพ่ือรองรบัสงัคมสงูวัยและการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุอย่างยัง่ยนื	สช.	สนบัสนนุกระบวนการ	
นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุ

๒๓
ม่นาคม 
๒๕๕๓

๒๕
มกราคม 
๒๕๕๖

๑๘
มกราคม 
๒๕๕๘

๑๓
พฤศจิำกายน 
๒๕๕๘

๒๘
กรกฎาคม 
๒๕๖๐

พ.ศ. 
๒๕๕๔

คณะกรุรุมการุสุขภาพแห่งชาติิ (คสช.) เห็นชอบต่ิอมติิสมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ 
ครัุ�งท่� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรุ่�อง “การุพัฒนารุะบบการุด้ัแลรุะยะยาวสำาหรัุบผู้้�ส้งอายุ
ท่�อย่้ในภาวะพึ�งพิง” และไดั�เสนอมติิดัังกล่าวต่ิอคณะรัุฐมนติรุ่ (ครุม.) 

ครุม.รัุบทรุาบมติิสมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ ครัุ�งท่� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
และมอบหมายให�หน่วยงานท่�เก่�ยวข�องรัุบไปพิจารุณาดัำาเนินการุ
ในส่วนท่�เก่�ยวข�องต่ิอไป

การุปรุะชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติิ ครัุ�งท่� ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ม่การุรุายงาน
ความค่บหน�าการุขับเคล่�อนมติิเรุ่�อง “การุพัฒนารุะบบการุด้ัแลรุะยะยาว
สำาหรัุบผู้้�ส้งอายุท่�อย่้ในภาวะพึ�งพิง” ให�ท่�ปรุะชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติิทรุาบ

คสช. ม่มติิเห็นชอบให�ปรุะเด็ัน “สุขภาวะผู้้�ส้งอายุ” เป็น ๑ ใน ๔ 
ปรุะเด็ันสุขภาพสำาคัญ่ในการุขับเคล่�อนนโยบายสาธารุณะเพ่�อสุขภาพ 
ปรุะกอบดั�วย (๑) อาหารุกับสุขภาพ (๒) สุขภาวะผู้้�ส้งอายุ 
(๓) สุขภาวะเด็ัก เยาวชน และครุอบครัุว (๔) รุะบบสุขภาพชุมชน

คสช. ม่มติิเห็นชอบให�ปรุะเด็ัน “สุขภาวะผู้้�ส้งอายุ” เป็น ๑ ใน ๔ 
ปรุะเด็ันสุขภาพสำาคัญ่ในการุขับเคล่�อนนโยบายสาธารุณะเพ่�อสุขภาพ 
ปรุะกอบดั�วย (๑) อาหารุกับสุขภาพ (๒) สุขภาวะผู้้�ส้งอายุ 
(๓) สุขภาวะเด็ัก เยาวชน และครุอบครัุว (๔) รุะบบสุขภาพชุมชน

คสช. ม่มติิให� สช. ปรุะสานและสนับสนุนให�เกิดัความรุ่วมม่อในการุขับเคล่�อน
การุปฏิิรุ้ปรุะบบรุองรัุบสังคมส้งวัยดั�านสุขภาพอย่างบ้รุณาการุ 
สช. แต่ิงตัิ�งคณะกรุรุมการุสนับสนุนการุพัฒนานโยบายสาธารุณะ
เพ่�อสุขภาวะรุองรัุบสังคมส้งวัย โดัยม่นายเจิมศักดิั� ป่� นทอง เป็นปรุะธาน 
และนางกรุรุณิการ์ุ บรุรุเทิงจิติรุ เป็นเลขานุการุ

คสช. เข�ารุ่วมกิจกรุรุมคณะกรุรุมการุสุขภาพแห่งชาติิสัญ่จรุ 
ในจังหวัดัเช่ยงรุาย และก่อตัิ�งโรุงเรุ่ยนผู้้�ส้งอายุวัดัหัวฝาย 
ท่�พัฒนามาจากธรุรุมน้ญ่สุขภาพผู้้�ส้งอายุ ซึ็�งปรุะกาศใช�เม่�อปี ๒๕๕๙
นับเป็นธรุรุมน้ญ่สุขภาพผู้้�ส้งอายุฉบับแรุกของไทย

ลำาดั่บัการพัฒนา
กระบัวนการนโยบัาย
และกลไกขับัเคล่�อน
ประเด็่นผ้�ส้ำงอายุ 

๒๘
ธันวาคม
๒๕๕๒
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ผลการดำาเนินงานผา่นกลไกคณะกรรมการประสานการพฒันานโยบายรองรบัสังคมสูงวัย

มีการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีครอบคลุม	๔	มิติ	 ได้แก่	มิติเศรษฐกิจ	มิติสุขภาพ	มิติสภาพแวดล้อม	
และมิติสังคม	โดยมีกระบวนการทำางาน	ดังนี้ 

จัดประชุมปรกึษาหารอืแนวทางการดำาเนนิงานโครงการสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น	เรื่อง	“การพฒันา	
นโยบายสุขภาวะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย”	 ร่วมกับหน่วยงาน	องค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 วิทยาลัย	
ประชากรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สำานักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย	 (สป.สว.)	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ	 	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	ผู้แทนคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	 โดยมอบหมายให้	 สช.	 ในฐานะ
เลขานุการร่วม	 พัฒนาร่างข้อเสนอโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	 เรื่อง	 “การพัฒนานโยบายสุขภาวะ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย”

สช.	 มีคำาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย	 ชุดใหม่ขึ้นมาแทน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย	 มี	 รศ.เจิมศักด์ิ	 ป่ินทอง	
เป็นประธาน	นางกรรณิการ์	บรรเทิงจิตร	เป็นเลขานุการ		

คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรบัสงัคมสงูวัย	
ประชุมหารอืแนวทางการดำาเนนิงานโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น	เรื่อง	“การพัฒนานโยบายสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”	
ร่วมกับหน่วยงาน	องค์กร	ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 วิทยาลัย	
ประชากรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สป.สว.	 กรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		 
ผู้แทนคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ฯลฯ	 เพ่ือวางแผนแนวทาง 
การจัดเวทีประชาเสวนาจำานวน	๔	 เวที	 ในช่วงเดือนพฤษภาคม	 -	
มิถุนายน	๒๕๖

คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย	 ร่วมกับ	 สช.	 สป.สว.	 และสภาพัฒนา 
การเมือง	 สถาบันพระปกเกล้า	 จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเร่ือง	 “สังคมสูงวัย”	 จำานวน	๔	 เวที	 ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่	 ฉะเชิงเทรา	นครพรม	และสงขลา	 เพื่อนำาข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนประชาชนมาใช้ประกอบการจัดทำา 
ข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมสูงวัยท่ีครอบคลุมทุกมิติ		

จัดเวทีลกูขุนพลเมอืง	ประเด็น	“การพฒันารูปแบบการสรา้งหลกัประกันความม่ันคงเพื่อการดแูลผูส้งูอายุ
ในสงัคมสงูวัยของไทย”	ผูเ้ข้ารว่มเวทีได้สะท้อนความคิดเหน็ว่า	การบรกิารหรือสทิธปิระโยชนพ์ื้นฐานท่ีรฐัจัดสรร
ให้ในการดูแลระยะยาวควรมาจากการจัดเก็บผ่านระบบภาษี	 โดยรัฐบาลจัดสวัสดิการพื้นฐานให้เพียงพอต่อ 
ความจำาเป็น	อาจใช้รูปแบบการจัดเก็บภาษีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ประชาชนท่ีได้รับผลประโยชน์มีการจ่ายสมทบ
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้บริการหรือสิทธปิระโยชน์ท่ีเกินพื้นฐานจากท่ีรัฐจัดสรรให้	 การจ่ายเพิ่มเติมจะมากหรือน้อย	 
ขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการของผู้ใช้บริการ	
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สช.	รว่มกบั	๗	หนว่ยงาน	องค์กรภาคีเจ้าภาพ	ได้แก	่สสส.	สปสช.	กระทรวงสาธารณสขุ		กรมกจิการผูสู้งอายุ	
กระทรวง	พม.	จุฬาอาร	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน	มหาวิทยาลยัมหดิล	และ	สป.สว.	
จัดเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	ครั้งท่ี	๑	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากท้ัง
ภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	 กว่า	๕๐๐	คน	 เป็นการนำาเสนอระเบียบวาระเกี่ยวกับ 
นโยบายรองรับสังคมสูงวัยใน	๔	 ด้าน	ซึ่งผ่านการศึกษาข้อมูลเลือกประเด็นสำาคัญจากการจัดเวทีประชาเสวนา 
หาทางออก	กระบวนการลูกขุนพลเมือง	 และรับฟัื้งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้	 ท้ายสุดได้เป็น 
มติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	จำานวน	๔	มติ

การุปรุะชุมสมัชชาเฉพาะปรุะเด็ัน ว่าดั�วยนโยบายรุองรัุบ
สังคมส้งวัย โดัยนำาข�อเสนอจากกรุะบวนการุปรุะชาเสวนา
และกรุะบวนการุล้กขุนพลเม่อง เป็นข�อม้ลปรุะกอบทิศทาง
การุยกรุ่างเสนอเชิงนโยบายรุองรัุบสังคมส้งวัย
๔ กรุกฎาคม ๒๕๖๒, โรุงแรุมเซ็็นทรุา แจ�งวัฒนะ กรุุงเทพฯ

๔ มติิสำมัชชาเฉพาะประเด็่นว่าด่�วยนโยบัายรองรับัสัำงคมส้ำงวัย 

มติ	๑	การออมเพื่อสังคมสูงวัย	นำาเสนอเรื่องการออมหลายรูปแบบ	เช่น	ออมด้วยการปลูกไม้ยืนต้น	เสนอให้กระทรวง
ทรัพยากรยากรและสิง่แวดลอ้มรบัรองสทิธขิองผูป้ลกูในการตัด	แปรรูป	จำาหนา่ยไมย้นืต้นในพื้นท่ีกรรมสทิธิ	์	ใหก้ระทรวง	
การคลังร่วมกับส่วนอ่ืนๆ	 จัดต้ังองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการออม	 โดยรับรองให้ไม้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ในการ 
ทำาธรุกรรม

มติ	๒	การเสริมสร้างศัักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ	 เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและชมรมผู้สูงอายุ	 
การมพีื้นท่ีกลางท่ีเป็นมติรและเข้าถึงได้สำาหรบัผูสู้งอายุในทกุพื้นท่ีเพื่อใหเ้กดิการทำากจิกรรมภายใต้การบรหิารงานของ	
ผู้สูงอายุเอง	

มติ	๓	การปรบัสภาพแวดล้อมรองรบัสังคมสูงวัย	ด้วย	๑	ตำาบล	๑	ศูนย์อยู่ดี	ให้ขยายโครงการ	๑	ตำาบล	๑	ศูนย์อยู่ดี	
ซึ่งเป็นงานนำาร่องท่ี	สสส.	ออกแบบ	Universal	Design	Center	ออกไปในพื้นท่ีต่างๆ	ท่ัวประเทศ

มติ	 ๔	 ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 เติมเต็มในส่วนท่ี	 สปสช.	
หรือระบบสวัสดิการต่างๆ	 รองรับไม่ท่ัวถึง	 โดยระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน	 เช่น	ศาสนสถาน	สถาบันการศึกษา	
หน่วยบริการสุขภาพ	 เข้ามาช่วยดูแล	สร้างสหกรณ์ออมทรัพย์	 ธนาคารเวลา	 เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเครื่องมืออย่างสมัชชาสุขภาพพื้นท่ี	ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี
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โครงการพัฒนาการส่ำ�อสำารที่างสัำงคมเชิงรุก

การุส่�อสารุสังคมเชิงรุุก
เพ่�อขับเคล่�อนนโยบายสาธารุณะแบบม่ส่วนรุ่วม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิทัล	การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว	ทำา
ให้พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไป	 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุก	
โดยกลุ่มงานสื่อสารสังคม	(กส.)	ในรอบปีท่ีผ่านมา	ประกอบด้วย	๒	โครงการย่อย	คือ	โครงการสื่อสารสังคมเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	และโครงการพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

 โครงการส่ำ�อสำารสัำงคมเพ่�อการขับัเคล่�อนนโยบัายสำาธารณะ 
 แบับัม่ส่ำวนร่วม

• ผนึกพลังสื่อสารรว่มกับภาคีเครอืขา่ย	ร่วมกบัองค์กรภาคียุทธศาสตร์	ดำาเนนิงานสื่อสารประชาสมัพนัธ	์
เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นวงกว้าง	 เชน่	งานสรา้งสขุท่ีปลายทาง	ครัง้ท่ี	๒ โดยดำาเนนิงานรว่มกับสำานกังาน 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ	
ศนูยธ์รรมศาสตร์	ธรรมรกัษ	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มูลนธิเิครือขา่ยพทุธกิา	กลุม่	Peaceful	Death	
สภาการพยาบาล	หอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
สมาคมบรบิาลผูป่้วยระยะท้าย	เป็นต้น	รวมท้ังการสนบัสนนุภาคีสื่อในพื้นท่ีในชื่อ	“เครอืขา่ยสื่อสาร	
สุขภาวะชุมชน”	แบ่งเป็น	 	๕	ภูมิภาค	๑๓	 เขตสุขภาพเพื่อประชานชน	 เพื่อรวมพลังในการสื่อสาร 
ประเด็นต่างๆ	ท้ังระดับพื้นท่ีและระดับชาติ

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ 87



• ผลิตเน้ือหาเข้าใจง่าย-พัฒนารูปแบบส่ือใหม่	พัฒนาการผลิตเนื้อหาและชิ้นงานสื่อให้เข้าใจง่าย	
มรูีปแบบน่าสนใจ	เชน่	รายการปฏิบติัการลกุ	ปลกุ	เปลีย่น	เฟื้ส	๓	จำานวน	๑๕	คลปิ	ไวรลัคลปิประเด็น
ต่างๆ	จำานวน	๑๐	คลิป	ฯลฯ	สื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ครอบคลุมท้ังเฟื้ซบุ๊ก	 เว็บไซต์	 ไลน์	 
ยูทูป	โดยใช้เครื่องมือต่างๆ	หนุนเสริม	เช่น	Search	Engine,	Advertorial	การสื่อสารผ่าน	Influencer	
เป็นต้น	ทำาให้การแพร่กระจายข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	สร้างความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับสารผ่านสังคมออนไลน์มากขึ้น

• ยกระดับงาน-ประเมนิผลการสื่อสาร	จัดทำาโพลล	์(Live	Poll)	เพื่อประเมนิผลการรบัรูข้องประชาชน
ในประเด็นต่างๆ	ผ่านเฟื้ซบุ๊กเพจ	 จำานวน	๙	 โพลล์	 เช่น	 ประเด็นสิทธิการตายดี	 ประเด็นการใช้ 
สื่อโซเชยีลของบุคลากรทางการแพทย	์ประเด็นอาหารโรงเรียน	และประเด็นธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์์	
เป็นต้น	และอยู่ระหว่างการประเมินผลการสื่อสารทางสังคมของ	สช.	พ.ศ.	๒๕๖๒	ดำาเนินงานโดย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อนำาความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ	มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับ 
งานสื่อสารสังคม

• บริหารจัดการ	พัฒนาระบบเว็บไซต์	ยกระดับเว็บไซต์	 nationalhealth	 ในรูปแบบ	Responsive	 
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้รับสารอย่างกว้างขวาง	 รวมถึงปรับปรุงพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สวยงาม	
ทันสมัย	เข้าถึงง่าย	เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ	สช.	ผ่าน
เว็บไซต์ท้ัง	๔	แหง่	ได้แก่	www.nationalhealth.or.th,	www.samatcha.org,	www.samatcha.org/nha	
และ	www.thailivingwill.in.th
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 โครงการพัฒนาสำถาน่วิที่ยุและโที่รทัี่ศน์สุำขภาพแห่่งชาติิ

• จัดระบบบันทึกภาพวีดิโอและถ่ายทอดสด	 เพ่ือสนับสนุนการทำางานด้านการสื่อสารของ	 สช.	 และ 
การเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลท่ีรวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์

• ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชน	 โดยจัดทำา 
วัตถุดิบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ	์เช่น	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๒	นอกจากการ
ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์	www.healthstation.in.th	 และ	Facebook	 :	Healthstation	สช.
ออนไลน์	 ยงัเพ่ิมชอ่งทางการติดตามการถ่ายทอดสดและเขา้ถึงการรบัชมย้อนหลงัผา่นชอ่งทาง	Line	
application
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โครงการเสำริมสำร�างภาพลักษณ์องค์กร

สานพลังเครุ่อข่าย เพ่�อพัฒนานโยบายสาธารุณะ

การบรหิารภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงขององค์กร	(Corporate	Image	&	Brand	Management)	เป็นต้นทนุท่ีสำาคัญ
ท่ีก่อให้เกิดความศรัทธา	ความร่วมมือ	 ตลอดจนแรงบันดาลใจท่ีสามารถสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับ 
ภาคีเครือข่ายและสาธารณชน	 เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี	“ภาพลักษณ์”	จึงเป็นของมีค่าท่ีมูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินขององค์กร

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	 จึงเป็นภารกิจหนึ�งที�	 สช.ให้ความสำาคัญ	 โดยอาศัยเครื�องมือ 
และชอ่งทางที�หลากหลายในการสื�อสารความเคลื�อนไหวและกจิกรรมต่างๆ	ของ	สช.	อยา่งต่อเนื�องและสมำาเสมอ	

“สำานพลังเคร่อข่าย เพ่�อพัฒนานโยบัายสำาธารณะ” : 
Brand Signature ของ สำช.

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญข้อหนึ่งในกระบวนการทำางานของ	 สช.	 ท่ีวาง
บทบาทองค์กรให้มีความสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง	 โดยมีองค์ประกอบสำาคัญคือ	การจัดการสื่อสาร 
ท่ีมีคุณภาพ	ท้ังภายในและภายนอกองค์กร	เพื่อให้หน่วยงานภาคีรับรู้	“แบรนด์”	ของ	สช.	รวมท้ังการมีช่องทาง
สื่อสารท่ีทันสมัย	เข้าถึงง่าย
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ในปี	๒๕๖๒	สช.	 เข้าร่วมงานและกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร	
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มูลนิธหิัวใจอาสา	สถาบันวิจัย	
ระบบสาธารณสุข	สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	และสำานักนายกรัฐมนตรี		เป็นต้น			

ความก้้าวหน้้ารููปธรูรูม

•	 สื�อสารงานของภาคีเครอืขา่ยและความเคลื�อนไหว
งานของ	สช.	 เป็นการนำาเสนอสาระความรู้ที�เกี�ยวกับสุขภาพ	
ผา่นชอ่งทางเฟื้ซบุก๊	สช.	อย่างสมำาเสมอ	

•	 สื่อสารภาพลักษณ์ผู้บริหาร	 จัดทำาสกู๊ปวิสัยทัศน์ 
ของ	เลขาธกิาร	สช.	ท่ีมีทัศนะในงานตามพันธกิจ	รวมท้ังสะท้อน
มุมมองต่อประเด็นท่ีเป็นกระแสสังคม	จำานวน	๒๔	สกู๊ปข่าว

•	 การผลิตและเผยแพรส่ื่อส่งเสรมิสรา้งภาพลักษณ์

-	 ผลิตสื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณ์	จำานวน	๑๕	ชิน้งาน	(สมดุบนัทึก	ปี	๒๕๖๒,	นทิรรศการ	“ยอ้นรอย	
เส้นทางสุขภาวะ”,	นิทรรศการ	กขป.,	 คลิปวิดีโอ	 “เปิดมุมมองหมอพลเดช”	จำานวน	๗	คลิป,	
วิดีทัศน์	“รู้จัก	สช.	New	Version,	นิทรรศการ	“รู้จัก	สช.	ชุดใหม่”,	ผ้าพันคอขาวม้า,	พวงกุญแจ	
ผ้าขาวม้า,	กระเป๋าผ้าขาวม้าใส่เครื่องเขียน)

-	 เผยแพรเ่สรมิสรา้งภาพลักษณ์	จากทุกกิจกรรมจำานวนรวม	๑๑๕	ครั้ง	(จัดแสดงนิทรรศการใน	
การประชุมสำาคัญท่ัวทุกภาค,	 การเผยแพร่คลิปวิดีโอวิสัยทัศน์ผู้บริหาร	 (มุมมองหมอพลเดช	
จำานวน	๗	คร้ัง)	ผ่านเฟื้ซบุ๊ก	สช.,	 ถ่ายทอดสดเฟื้ซบุคไลฟ์ื้	 จำานวน	๔	คร้ัง,	 เผยแพร่วิสัยทัศน์ 
ผู้บริหารในรูปแบบ	Corporate	Infographic		จำานวน	๑๐	ครั้ง)

การนำาเสำนอข�อม้ลผ่าน Facebook สำช.

จำานวนโพสต์	ปี	๒๕๖๒	:	๔๒๔	โพสต์
การถูกใจและติดตาม	(Like/follow)	:	๗,๔๖๐	คน
(สถิติเดิมปี	๒๕๖๑	มีผู้ถูกใจ/ติดตาม	๕,๖๖๐	คน)
การเข้าถึงผู้คน	:	อัตราเฉลี่ย	๓๐,๐๐๐	คน/เดือน
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-	 เผยแพรภ่าพลักษณ์	สช.	ผา่นช่องทางวิทยุ	จำานวน	๙๒	ครั้ง	(สัมภาษณ์ผู้บริหาร	สช.	เกี่ยวกับ	
พันธกิจของ	สช.	ผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ	์ FM	92.5	Mhz.	 จำานวน	๒	ครั้ง,	 เผยแพร่ 
สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลประชาสัมพันธ์	 สช.	 ผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์	 FM	92.5	Mhz.	
จำานวน	๙๐	ครั้ง)

•	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์	ดำาเนินงานร่วมกับเครือข่าย	 เช่น	 กิจกรรมเดิน-ว่ิง	 Healthy	
สมัชชาสุขภาพ,	 กิจกรรม	 เดิน-ว่ิง	 เพ่ือสุขภาพ	 SOR-CHOR	 RUN	 for	 HEALTH	 2019,	 คณะผู้บริหาร	 สช.	
พรอ้มด้วยเจ้าหนา้ท่ี	ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ	เจ้าฟ้ื้าจุฬาภรณวลยัลักษณ	์อัครราชกมุารฯี	
และพระเจ้าวรวงศเ์ธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรมหมื่นสทุธนารนีาถ	ใหท้รงหายจากพระอาการประชวรในเรว็วัน,	
เปิดบ้านเรียนรู้	สช.	Open	House	๒๕๖๒	เป็นต้น

•	 จัดกิจกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งความสัมพนัธ์ภายใน	สช.	มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกายของ
บุคลากร	สช.,	การจัดกิจกรรม	“คนสำาราญ	งานเป็นสุข”	(วิทยากร	:	พระมหาสมปอง	มาบรรยายธรรมะเติมพลัง
สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำางาน),	กีฬาสัมพันธ	์สช.	เป็นต้น
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แผู้นงาน
ความรุ่วมม่อ 
รุะหว่างปรุะเทศ
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ผู้ลักดัันแนวคิดั Health in All Policies 
ส่้การุปฏิิบัติิในรุะดัับนานาชาติิ

การแก้ไขปัญหาสุขภาพท้ังในระดับประเทศและระดับโลก	ไม่อาจฝากความรับผิดชอบไว้ท่ีหน่วยงานรัฐ
เพียงลำาพัง	เพราะรากเหง้าของปัญหาสุขภาพเกิดจากปัจจัยทางสังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรม	รวมท้ังผลกระทบ
จากนโยบายบางเรื่องของรัฐและเอกชน	สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยสังคมกำาหนดสุขภาพ	(Social	Determinant	of	
Health)	มมุมองการแกปั้ญหาสขุภาพจึงต้องอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	ภาคธรุกิจ	
และไม่จำากัดอยู่เฉพาะผู้ทำางานด้านสุขภาพเท่านั้น	

เพื่อนภาคีเครือข่ายต่างประเทศ	 และ	 สช.	 ร่วมกันผลักดันแนวคิดท่ีให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหา 
สุขภาพ	โดยขับเคลื่อนให้เกิด	“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”	(Health	in	All	Policies-HiAP)	บนฐานการพัฒนา	
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	

ตลอด	๑๒	ปีของประสบการณ์	สช.	ได้ร่วมผลกัดันจนประเทศไทยเป็นตัวอย่างท่ีนานาชาติให้การยอมรับ	
และสนใจศึกษาเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้	 ขณะเดียวกันการทำางานของเพื่อนภาคีต่างประเทศก็มีส่วนช่วยยกระดับ	
การทำางานของ	สช.	เช่นเดียวกัน	

แผู้นงานความรุ่วมม่อรุะหว่างปรุะเทศ

โครงการพัฒนาเคร่อข่ายและความร่วมม่อ
ระห่ว่างประเที่ศ
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กระบัวนการที่ำางาน
วางกลยุทธก์ารทำางาน	๓	ด้าน	คือ	

๑)	 การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ของ	สช.	 เผยแพร่ไปยังนานาชาติ	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	
ในแนวคิด	Health	in	All	Policies	(HiAP)	ท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้	

๒)	 การพัฒนาความรว่มมอืมอืกบัภาคีเครอืขา่ยต่างประเทศ	เพื่อรว่มผลกัดันแนวคิด	HiAP	รวมท้ังเรื่อง	
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายดังกล่าว	 ไปยังประเทศต่างๆ	มากขึ้น	การเสริมสร้างศักยภาพ	
ภาคีเครือข่ายต่างประเทศด้วยกัน

	๓)	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายของไทย	 ให้มีส่วนร่วมในการผลักดันแนวคิด	HiAP	
และแนวทางการทำางานของ	สช.	ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผลการด่ำาเนินงาน 
มกิีจกรรมตามกลยุทธท่ี์กำาหนดไว้	๓	กจิกรรมหลกั	ได้แก	่(๑)	การสรา้ง	เผยแพร	่และถ่ายทอดประสบการณ์	

ขอ้มลู	และองค์ความรู้ของ	สช.	(๒)	การพฒันาความร่วมมือมือกบัภาคีเครือขา่ยต่างประเทศ	และ	(๓)	การพฒันา	
ศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

	 การสรา้ง	เผยแพร	่และถ่ายทอดประสบการณ์ข้อมลูและองค์ความรูข้อง	สช.	โดยถ่ายทอดใน		
๓	รูปแบบ	ได้แก่	หนังสือ/บทความ	การเป็นวิทยากรในประชุมนานาชาติ	และการจัดศักึษาดงูาน

หนังสือ/บทความ 
จำานวน ๖ เรื่อง

๑)	 หนังสือเรื่อง	สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	๙	ปี	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย	
(พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๙)	แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษ	The	Triangle	that	Moves	
the	Mountain	:	Nine	Years	of	Thailand’s	National	Health	Assembly	(2008	-	
2016)	เป็นการพัฒนาร่วมกนัระหว่าง	สช.	และองค์การอนามัยโลก	(WHO)	สำานกังาน
ใหญ	่เพื่อชว่ยใหผู้อ่้านชาวไทยเรยีนรูบ้ทเรยีนและขอ้ท้าทายของกระบวนการสมชัชา
สขุภาพแหง่ชาติ	ขอ้เสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสขุภาพ	จากมุมมอง
	WHO

๒)	 บทความวิชาการเรื่อง	Global	Health	Disruptors:	 The	Rise	 of	 Civil	 Society	
เป็นความร่วมมือกับ	Global	Health	 Center	 สมาพันธรัฐสวิส	 ตีพิมพ์ในวารสาร	 
The	British	Medical	Journal	(BMJ)	ซึ่งเป็นวารสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข	
ท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก	 วิเคราะห์การเกิดข้ึนขององค์กรภาคประชาสังคมและ	
NGOs	 รวมท้ังการผลักดันประเด็นสุขภาพโลก	 โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
ของประเทศไทยเป็นโมเดลในการผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

๓)	 เอกสารวิชาการเรื่อง	Technical	Series	on	Primary	Health	Care	:	Health	in	All	
Policies	as	Part	of	the	Primary	Health	Care	Agenda	on	Multisectoral	Action	
ระบุถึง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	เป็นกรอบ
การทำางานท่ีสรา้งการมีสว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาเชงิโครงสร้างท่ีกระทบต่อสขุภาพ
ของประชาชน	และเป็นเคร่ืองมอืทำาใหบ้รรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	(SDGs)	
เอกสารนีไ้ด้รับการเผยแพร่ในการประชุม	Global	Conference	on	Primary	Health	
Care	และในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	ครั้งท่ี	๗๒
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หนังสือ/บทความ 
จำานวน ๖ เรื่อง

๔)	 การพัฒนาคู่มือเรื่อง	WHO	Handbook	on	Social	Participation	for	UHC	โดย	สช.	
เป็นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการ	The	Social	Participation	Technical	Network	
(SPTN)	รว่มวางแผนพฒันาและสนับสนุนขอ้มลูวิชาการในการเขยีน	วางยุทธศาสตร์
ผลักดันแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกำาหนดนโยบายระบบ 
หลกัประกนัสุขภาพ	คู่มอืนีวิ้เคราะห์	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในมิติด้าน
กฎหมายท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ในมิติ
การมีส่วนร่วมในระดับมหภาค	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

๕)	 หนังสือเรื่อง	Global	Status	Report	on	Health	in	All	Policies	รายงานสถานการณ์
โลกเกีย่วกบัการประยุกต์ใชแ้นวคิด	HiAP	สช.	ซึ่งเป็นองค์กรกอ่ต้ังและเป็นกรรมการ
บริหารเครือข่าย	Global	Network	 for	Health	 in	All	Policies	 ได้สำารวจประเทศ
ต่างๆ	ท่ีใช้แนวคิด	HiAP	ในการดำาเนินงาน	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการ
ดำาเนินงานตามแนวคิดดังกล่าว	 รายงานสถานการณ์ฉบับผู้บริหาร	นำามาเผยแพร่ 
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี	๗๒	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

๖)	 บทความวิชาการเรื่อง	Health	in	All	Policies:	How	Breast	feeding	Policies	are	
Developed	 and	 Implemented	 in	 Thailand?	 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ	 The	
Interacademy	Partnership	 รวบรวมกรณีศึกษาและเผยแพร่เร่ือง	Health	 in	All	
Policies	จากประเทศต่างๆ		สช.	ร่วมกับกรมอนามัย	และ	สำานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ	กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกันเขียนบทความท่ีมีเนื้อหา 
มาจากมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๓	เรื่องการควบคมุกลยุทธก์ารตลาดอาหาร
สำาหรับทารกและเด็กเล็ก

๑)	 Technical	Briefing	on	Towards	Healthier	Population	-	A	New	Version	จัดโดย	
องค์การอนามัยโลก		สำานักงานใหญ่	ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	(WHA)	
สมัยท่ี	๗๒	ณ	นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 โดยมี	 นพ.ณรงค์ศักด์ิ	 อังคะสุวพลา	
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เป็นวิทยากร

๒)	 การประชุม	 The	 7th	 	World	Health	 Summit	 Regional	Meeting	ณ	 เกาะคิช	
สาธารณรฐัอิสลามอิหรา่น	สช.	ได้รบัเชญิใหเ้ป็นวิทยากรในหวัขอ้	Social	Mobilization	
to	Reach	Universal	Health	Coverage/Health	Transformation	Plan	

๓)	 การฝึกอบรมนานาชาติครั้งท่ี	๓	เรื่อง	Strengthening	Health	System	:	The	Key	
Contributing	 to	 Achieve	 Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	 จัดโดย	
สถาบนัพัฒนาสขุภาพอาเซยีน	มหาวิทยาลยัมหดิล	สช.	ได้รบัเชญิให้เป็นวิทยากรใน
หวัขอ้	Developing	of	the	National	Health	System	Charter	Through	Participatory	
Manner

๔)	 การฝึกอบรมนานาชาติประจำาปี	๒๕๖๒	(Annual	International	Training	Course	:	
AITC)	ทนุรฐับาลไทยหลกัสตูร	Universal	Health	Coverage	(UHC)	จัดโดยกระทรวง
การต่างประเทศ	และสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	(สปสช.)	โดย	สช.	ได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรในหัวข้อ	Public	Participation	in	a	Policy	Process

การเป็นวิทยากร
จำานวน ๘ แหง่
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(๕)	 การประชุม	Face-to-Face	Meeting	ของเครือขา่ย	Social	Participation	Technical	
Network	 (SPTN)	 จัดโดยองค์การอนามัยโลก	 สำานักงานใหญ่	 ณ	 นครเจนีวา	 
สมาพันธรฐัสวิส	สช.	ได้รับเชญิเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณก์ารทำางาน
และให้ข้อเสนอแนะต่อการทำางานขององค์การอนามัยโลก	 ในการพัฒนาคู่มือเรื่อง	
Social	Participation	for	UHC

(๖)	 การประชุมห้องย่อยเร่ือง	 Global	 Action	 for	 Equipping	 National	 Health	
Workforces	 to	Deal	with	Air	 Pollution	ภายในการประชุม	First	WHO	Global	
Conference	on	Air	Pollution	and	Health	:	Improving	Air	Quality,	Combatting	
Climate	Change	 -	 Saving	Lives	 จัดโดย	องค์การอนามัยโลก	สำานักงานใหญ่	ณ	 
นครเจนีวา	สมาพันธรฐัสวิส	ได้รับเชญิใหเ้ป็นวิทยากรในหัวขอ้	Health	in	All	Policies	
Skills	Applied	to	Air	Pollution	in	Thailand

(๗)	 การประชุมห้องย่อยภายในการประชุม	The	5th	Global	Symposium	on	Health	
Systems	Research	2018	 (HSR	2018)	 (๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๑)	ณ	 เมืองลิเวอร์พูล	 
สหราชอาณาจักร	 สช.	 โดย	ผศ.วีระศักด์ิ	พุทธาศรี	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 และ	 นพ.ณรงค์ศักด์ิ	 อังคะสุวพลา	 กรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ	Instutionalizing	Population	Engagement	in	
Health	Policies	Making:	Is	NHA	Mechanism	the	Panacea	for	Advancing	Health	
System	for	All	in	the	SDG	Era	และหวัขอ้	From	the	Global	to	the	Local	:	Country	
Experiences	of	Making	SDGs	Relevant	at	Subnational	Levels	

(๘)	 การประชุมคณบดีเครือข่ายคณะสาธารณสุข	 และสถาบันการเรียนการสอนด้าน 
สาธารณสุขในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนำาโขง	 (PHGMS)	 ณ	 มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์แห่งเมืองคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
ในหวัข้อ	Pathways	to	Health	Equity	in	GMS		

	 จัดโปรแกรมการเรยีนรูเ้รื่องการพฒันานโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	ใหก้บัภาคี
เครือข่ายต่างประเทศ	 โดยดูงานท่ีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	และลงพื้นท่ี
เรยีนรูท่ี้ธรรมนูญสขุภาพบา้นต้นนา	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชงิเทรา	(๑๑	-	๑๔	ธนัวาคม
	๒๕๖๒)	มีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายประเทศต่างๆ	ร่วมดูงาน	๑๕	คน	ได้แก่	กัมพูชา	
เวียดนาม	ญี่ปุ่น	จอร์แดน	 เมียนมาร์	จากองค์กร	ASIAN	Health	 Institute	 (AHI),	
Community	Partnership	International	(CPI)	และ	International	Federation	of	
Medical	Student	Association	(IFMSA)

การเป็นวิทยากร
จำานวน ๘ แหง่

การศกึษาดูงาน
๑ ครั้ง
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	 พฒันาความรว่มมอืมอืกับภาคีเครอืข่ายต่างประเทศั	กับ	๖	องค์กรเครอืข่าย

ความรว่มมือกับ
องค์การอนามัยโลก
สำานักงานใหญ ่(WHO)

•	 จัดประชุมห้องย่อยเรื่อง	 Instutionalizing	 Population	 Engagement	 in	
Health	Policies	Making:	Is	NHA	Mechanism	the	Panacea	for	Advancing	
Health	System	for	All	in	the	SDG	Era	ภายในการประชุม	The	5th Global	
Symposium	 on	 Health	 Systems	 Research	 2018	 (HSR	 2018)	ณ	 
เมืองลิเวอร์พูล	 สหราชอาณาจักร	 เพื่อให้ผู้เข้ารับฟัื้งเห็นความสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีช่วยพัฒนาและเติมเต็มระบบสุขภาพ	

•	 เป็นสมาชิกเครือข่ายวิชาการ	 Social	 Participation	 Technical	Network	
(SPTN)	 ต้ังขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก	 ในปี	๒๕๖๒	มีสมาชิก	๒๖	คน	จาก	 
๒๐	ประเทศ	ท้ังจากภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน
รวมท้ังองค์กรนานาชาติ	ทำาหน้าท่ีพัฒนาคู่มือ	WHO	Handbook	on	Social	
Participation	for	UHC	และผลกัดันแนวคิดการมสีว่นรว่มใหเ้ป็นท่ียอมรบัใน
นานาชาติ

ความรว่มมือกับ ASIAN 
Health Institute (AHI)
ประเทศญีปุ่่น

สช.	และ	AHI	มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกันต้ังแต่ปี	๒๕๕๑	
โดย	สช.	สง่บุคลากรและภาคีเครอืขา่ย	 เขา้อบรมหลกัสตูรภาวะผูน้ำาด้านสขุภาพ
ของ	AHI	 และ	AHI	ส่งศิษย์เก่าเข้าเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ในปีนี้	ท้ังสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือโดยมีกิจกรรมร่วมกัน	๒	กิจกรรม	

•	 หอ้งประชุมวิชาการเร่ืองการพฒันานโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม	ภายใน	
การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	๑๑	ให้กบัศษิย์เกา่	AHI	โดยมผีูแ้ทน	
เขา้รว่มจำานวน	๑๐	คน	จาก	๔	ประเทศ	คือ	ไทย	กมัพชูา	เวียดนาม	และเนปาล

•	 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ	Multisectoral	Collaboration	for	HiAP	
-	 The	 Case	 of	 Thailand	ณ	ประเทศไทย	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ภาครฐัและภาคประชาสังคม	ชุมชนจากประเทศต่างๆ	ในเอเชยีใหป้ระยุกต์ใช้	
แนวคิด	Health	in	All	Policies	เป็นกรอบการทำางาน	มผีูแ้ทนเขา้ร่วมท้ังท่ีเป็น	
ศิษยเ์กา่	AHI	และภาคีต่างประเทศของ	สช.	รวม	๒๕	คน	จาก	๖	ประเทศ	ได้แก่	
บังคลาเทศ	ปากีสถาน	มองโกเลีย	ศรีลังกา	 เมียนมาร์	ญี่ปุ่น	และไทย	และ 
เกิดการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติระหว่าง	AHI	สช.	
และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	สสส.

ความรว่มมือกับ 
International 
Federation of Medical 
Student Association 
(IFMSA)

เชิญ	Ms.	Batool	Al-Wahdani	ประธาน
International	Federation	of	Medical
Student	Association	2018	-	2019	เป็น
องค์ปาฐกถาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ครั้งท่ี	๑๑	ในหัวข้อ	The	Power	of	Young	
Generation	to	Achieve	SDGsThrough	Health	in	All	Policies
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ความรว่มมือกับ People 
Health Movement 
(PHM)

สช.	เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	Rethinking	an	Approach	to	
Mobilize	Health	for	All	:	An	Experience	from	Thailand	ภายในสมัชชา	
สขุภาพภาคประชาชน	ครัง้ท่ี	๔	ณ	เมืองธากา	ประเทศบงัคลาเทศ	ซ่ึงจัดโดย	PHM	
เป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำางาน	 โดยใช้ข้อมูลหลักฐานในการ	
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี	ใช้กรณีศึกษาจากการทำา	HIA	ชุมชน	กรณีเหมือง	
แร่ทองคำา	อ.เนินมะปราง	จ.พิษณุโลก	เป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยน		

ความรว่มมือกับเครอืขา่ย
คณะสาธารณสุข และ
สถาบนัการเรยีนการสอน
ด้านสาธารณสขุในกลุ่ม 
ประเทศอนุภมูิภาค 
ลุ่มนำาโขง (PHGMS)

จัดประชุม	The	10th	International	Conference	On	Public	Health	Among	
Greater	Mekong	Sub-Regional	Countries	(PHGMS)	ณ	มหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์แห่งเมืองคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศั
กยภาพด้านสาธารณสุขของบุคลาการด้านสาธารสุข	 นักเรียน	 นักศึกษา	
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	ผ่านเวทีวิชาการ

ความรว่มมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข

เตรียมจัดทำายุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๖๔	 -	
๒๕๖๘	โดยร่วมทบทวนการดำาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก	ซึ่งจะ	
สิ้นสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก	เป็นผลจากมติสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	ครั้งท่ี	๕	เรื่องการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
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	 พฒันาศักัยภาพบุคลากรและภาคีเครอืข่าย

ผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ี	และภาคีเครือข่าย	สช.	เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	รวม	๒๗	คน	(ผู้บริหาร	
และเจ้าหน้าท่ี	๒๔	คน	ภาคีเครือข่าย	๓	คน)	การพัฒนาศักยภาพจัดเป็น	๔	รูปแบบ

ในการประชุม	The	10th International	Conference	On	Public	Health	Among	Greater	
Mekong	 Sub-Regional	 Countries	ณ	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเมืองคุนหมิง	
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เขา้รว่มอบรมหลักสตูร	Leadership	for	Community	Health	and	Development		(ILDC	
2019)	จัดโดย	AHI	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

บทความวิชาการเรื่อง	Global	health	disruptors:	The	rise	of	civil	society	และเรื่อง	
Health	in	All	Policies:	How	Breastfeeding	Policies	are	Developed	and	Implemented	
in	Thailand?

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ	 เช่น	 The	 5th	 Global	 Symposium	on	Health	 Systems	
Research	2018	(HSR	2018),	The	4th	People	Health	Assembly,	Prince	Mahidol	
Award	Conference	-	PMAC	2018	และการประชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลก	ครัง้ท่ี	๗๒
(WHA	72)							

การนำาเสนอ
ผลงานวิชาการ

๑๑ เรื่อง

การอบรม

การเขยีน
บทความวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษ

รว่มการประชุม
นานาชาติ
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แผู้นงาน
บริุหารุจัดัการุ
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รุะบบการุติิดัติามและปรุะเมินผู้ลการุดัำาเนินงานของ สช.

ระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานท่ีดี	 ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนงานอย่างมี 
ประสิทธภิาพและบรรลุประสิทธผิลตามเป้าหมาย	ผลจากการติดตามและการประเมิน	ยังเป็นข้อมูลสำาคัญให้ 
ผูบ้รหิารและผู้ปฏิบติังาน	ได้รบัทราบถึงความกา้วหนา้	รวมถึงอุปสรรคปัญหา	เพื่อนำามาสู่การแกไ้ขและปรบัปรุง	
การทำางานอย่างเหมาะสมและทันเวลา

โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของสำานักงาน	 สร้างระบบการ 
ประเมินผลการดำาเนินงานของ	สช.	ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชน	และผู้อำานวยการองค์การมหาชน	
ตาม	พ.ร.บ.เฉพาะ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 เพื่อให้มีข้อมูลสำาหรับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ	 
สามารถนำามาใช้ในการปรับการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

แผู้นงานบริุหารุจัดัการุ

โครงการพัฒนาระบับัการติิด่ติามและประเมินผล
การด่ำาเนินงานของสำำานักงาน
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๒ ตัิวช่�วัด่ความสำำาเร็จำของโครงการ

ระบับัการติิด่ติาม
และประเมินผล
การด่ำาเนินงาน

ของ สำช. 
จำำานวน ๑ ระบับั

•	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงาน	
การประเมินผลการดำาเนนิงานของ	สช.	โดยผูป้ระเมินภายนอก	และเสนอ	
แนวทางการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

•	 ปรับปรุงแบบฟื้อร์มการเก็บข้อมูลการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ	ให้สามารถสะท้อนการดำาเนินงานตามเป้าหมาย	แบง่หมวดหมู่	
นโยบาย	 และเครื่องมือการทำางาน	 เจ้าภาพหลัก	 ระดับการขับเคลื่อน	
เครือข่ายท่ีสานพลัง	ผลกระทบเชิงบวก/ลบกับผู้มีส่วนได้เสีย	 (ขณะนี้อยู ่
ระหว่างการจัดทำาระบบจัดเก็บข้อมูลใน	 e-Office	 และกับระบบ	GIS	
เพื่อการเข้าถึงใช้ประโยชน์

•	 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำาเนนิงานตามตัวชีวั้ดขององค์กร	เพื่อจัดทำา	
รายงานความก้าวหน้า	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ไตรมาส	๑,	๒,	
๓	และ	๔	ท้ังด้านการเงิน	และผลสมัฤทธิ	์นำาเสนอต่อ	คบ.	สำานกังบประมาณ	
คณะอนุยุทธศาสตร์แผนและประเมินผล	สช.	 รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม	
พระราชบัญญัติ	และผู้บริหาร	สช.	

•	 สนับสนุนการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ	/	คณะอนกุรรมการ	ชุดต่างๆ	
ในการจัดทำาระเบยีบวาระการประชุม	รายงานการประชุม	รวม	๙	คร้ัง	และ	
สนับสนุนให้การประชุมคณะอนกุรรมการยุทธศาสตร์	แผน	และประเมินผล	
ของ	สช.	เป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

ตัิวช่�วัด่ ๑
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รายงานการประเมินผล
การด่ำาเนินงานของ สำช. 

ประจำำาปงีบัประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

•	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อจัดทำา	(ร่าง)	รายงานการประเมินผลการ
ดำาเนินงานของ	สช.	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส่งให้ผู้ประเมิน	
ภายนอกตรวจสอบ	 (รายงานฯ	 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ 
กรรมการบรหิาร	สช.	ครัง้ท่ี	๖/๒๕๖๑)	มผีลการประเมินอยู่ระดับคณุภาพ	
ระดับ	๓	

•	 จัดทำากรอบการประเมินครึ่งแผนงานหลัก	สช.	ฉบับท่ี	๓	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	-
๒๕๖๔)	และดำาเนินการร่วมกับผู้ประเมินภายนอก	 ในการจัดทำารายงาน 
การประเมินครึ่งแผนงานหลัก	 สช.	 ฉบับท่ี	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔)	 
(รายงานฯ	 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร	 สช.	 
ครั้งท่ี	๖/๒๕๖๑)	

•	 วิเคราะห์แนวทางการประเมินองค์การมหาชน	พร้อมจัดทำาตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายการประเมินผลสัมฤทธิก์ารดำาเนินงานของ	สช.	 รวมท้ังคู่มือ 
การประเมินผลตามตัวชี้วัดเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในวัดผลการ 
ดำาเนินงานขององค์กร	(ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม	คบ.	ครั้งท่ี	๕/
๒๕๖๑)

•	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำา	 (ร่าง)	 รายงานผลการดำาเนินงาน 
ของ	สช.	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	รอบ	๖	เดือน	ส่งให้ผู้ประเมิน
ภายนอกตรวจสอบ	 (รายงานฯ	 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร	สช.	ครั้งท่ี	๔/๒๕๖๒)

•	 ปรับปรุงแบบสอบถาม	 รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อจัดทำารายงาน 
การประเมนิผลการดำาเนนิงานของ	สช.	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	
กรณตัีวชีวั้ดท่ี	๓	นโยบายสาธารณะได้รบัการประเมนิว่าผา่นกระบวนการ
ท่ีมคีณุภาพรอ้ยละ	๗๕	และตัวชีวั้ดท่ี	๔	ภาคีเครอืขา่ยได้รบัการประเมนิว่า
มีขีดความสามารถร้อยละ	๗๕	ผลการประเมิน	พบว่า	นโยบายสาธารณท่ี 
สช.	พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้รับการ
ประเมนิว่าผ่านกระบวนการท่ีมคีณุภาพ	รอ้ยละ	๘๗.๕๐	และภาคีเครอืขา่ย
ท่ีร่วมงานกับ	สช.	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ได้รับการประเมินว่ามี 
ขีดความสามารถ	ร้อยละ	๗๓.๖๒

•	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อจัดทำาร่างรายงานการประเมินผลการ 
ดำาเนินงานของ	สช.	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่งให้ผู้ประเมิน 
ภายนอกตรวจสอบ	มีผลการประเมินอยูร่ะดับคณุภาพระดับ	๒	(รายงานฯ	
ผา่นความเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร	สช.	คร้ังท่ี	๙/๒๕๖๒)

ตัิวช่�วัด่ ๒
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แผู้นงานบริุหารุจัดัการุ

โครงการบัริห่ารแผนงานงบัประมาณ
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ 

การุบริุหารุแผู้นงบปรุะมาณของ สช. ในปี ๒๕๖๒

 โครงการบรหิารแผนงานงบประมาณสำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ	สนบัสนนุการบรหิาร	
แผนการดำาเนินงาน	แผนการเงิน	และงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ให้สามารถปฏิบัติได้จริง	
และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	ประกอบด้วยงานหลัก	๓	ด้าน

การจัำด่ที่ำาคำาของบัประมาณ ประจำำาปงีบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	 จัดทำาคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	 ซ่ึงได้รับงบประมาณท้ังสิ้นจำานวนเงิน	๒๐๒.๙๐๖๖	ล้านบาท	ประกอบด้วย	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
จำานวน	๗๐.๓๗๙๔	ลา้นบาท	และการดำาเนนิงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุภาวะท่ีดี	จำานวน	
๑๓๒.๕๒๗๒	 ล้านบาท	 โดยเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา	 (ร่าง)	พระราชบัญญัติงบประมาณ	
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	สภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันท่ี	๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	คณะอนุกรรมาธกิาร	
ฝึกอบรม	สัมมนาฯ	เมื่อวันท่ี	๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒	และวุฒิสภา	เมื่อวันท่ี	๒๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒		
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การจัำด่ที่ำาแผนการด่ำาเนินงาน แผนการเงิน และงบัประมาณ 
ประจำำาปงีบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สช.	 จัดการประชุมเพื่อจัดทำาแผนการดำาเนินงาน	แผนการเงิน	และงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๓	เมื่อวันท่ี	๑๘	-	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมแซฟื้ไฟื้ร์	๑๐๖	-	๑๐๗	อิมแพ็คเมืองทองธานี	
จ.นนทบุรี	

มีการจัดสรรงบประมาณในการดำาเนินงาน	 จำานวนเงินท้ังสิ้น	 ๒๓๐.๐๐	 ล้านบาท	ประกอบด้วย	๔	 
แผนงาน	๒๓	 โครงการ	 โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ	 (คบ.)	ครั้งท่ี	๘/๒๕๖๒	 เมื่อวันท่ี	๔	ตุลาคม	๒๕๖๒	และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อ	คบ.	และสำานักงบประมาณ	เป็นรายไตรมาส	

การบัริห่ารการประชุม Ex-plus
การบริหารการประชุม	Ex-plus	 เพื่อกำากับ	 ติดตาม	 รายงานความก้าวหน้า	 และปัญหาอุปสรรคในการ	

ดำาเนินงาน	 เป็นการประชุมเพื่อการพิจารณา	 ระดมความเห็น	และให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการดำาเนินงาน	
ขององค์กร
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แผู้นงานบริุหารุจัดัการุ

โครงการบัริห่ารจัำด่การระบับัเที่คโนโลย่ดิ่จิำทัี่ล

สช. ก�าวส่้ยุคดิัจิทัลทรุานส์ฟัอร์ุม

	 เพื่อพัฒนาใหอ้งค์กรมีขดีสมรรถนะสงู	ทันสมยั	มคีวามเป็นมอือาชีพ	สช.	ได้นำาเทคโนโลยดิีจิทัลมาใช	้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	๒	ด้านหลัก	ได้แก่	การดำาเนินงานตามพันธกิจขององค์กร	
และการบรหิารจัดการองค์กร	เพื่อนำาไปสูอ่งค์กรดิจิทัล	(Digital	Organization)	ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเด่น	(Flagship)	
ของ	สช.	ประจำาปี	๒๕๖๒

ผลการด่ำาเนินงาน

	การด่ำาเนินงานติามพันธกิจำขององค์กร

สช.	ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ	(คสช.)	พฒันาระบบการ	
สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ	ด้วยวิธกีารอิเล็กทรอนิกส์	(e-Voting)	ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการ	
สรรหาฯ	 ให้มีความสะดวกรวดเร็ว	 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ	แต่มีประสิทธภิาพ	 ในกระบวนการพัฒนาระบบ	
ได้นำาวิธีการ	 Agile	 ท่ีมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูงมาใช้งาน	 และเป็นระบบงานหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา 
กระบวนการคิด	วางแผน	และทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรของ	สช.

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ108



	การบัริห่ารจัำด่การขององค์กรเพ่�อนำาไปส่้ำองค์กรท่ี่�ม่ธรรมาภิบัาลและม่สำมรรถนะส้ำง  

• การจัดทำาแผนแมบ่ทดิจิทัลฯ	ฉ.๒	(๒๕๖๒	-	๒๕๖๔)	และแผนปฏิบติัการดิจิทัล	ซึง่แล้วเสร็จในชว่งต้นปี	
๒๕๖๒	และดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	๓ กิจกรรม

• การประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของสำานักงานพัฒนา	
รัฐบาลดิจิทัล	ในปี	๒๕๖๒	สช.	ได้รับผลการประเมินภาพรวม
ร้อยละ	๖๖.๕๗	ซึ่งได้รับผลการประเมินสูงขึ้นจากปี	๒๕๖๑	
ท่ีมีผลการประเมินร้อยละ	๔๘	และสูงกว่าค่าเฉลี่ยหน่วยงาน
ในกลุ่มและระดับเดียวกัน	 โดยเฉพาะด้านการให้บริการ 
ภาครัฐและการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัลท่ีมคีวามโดดเด่น
และยังคงมีด้านท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะใน 
ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยดิีจิทัลในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย	 เช่น	 (๑)	การจัดเวิร์คช็อปรายงานผลงานตาม	
แผนงาน/โครงการ	ผา่นระบบ	e-Office	เป็นการอบรมทบทวน
การใช้งานระบบฯ	จากการปฏิบัติงานจริง	(๒)		การอบรมการ
ใช้งานต่างๆ	ในระบบ	e-Office	จำานวน	๘	ครั้ง	(๓)	การอบรม
การใช้ระบบ	 e-Meeting	 จำานวน	๓	คร้ัง	 ได้พนักงานกลุ่มท่ีใช้งานระบบ	 e-Meeting	 เป็นประจำา	 
สามารถเป็นผู้สอนการใช้ระบบให้แก่เพื่อนร่วมงาน	 (๔)	 การจัดเวิร์คชอ็ปการสร้าง	Google	Form	 
และการทำา	QR	Code	เพ่ือพฒันาทักษะในการนำาไปประยุกต์ใชง้าน

แผนปฏิิบััติิการ ๓ กิจำกรรม
ติามแผนแม่บัที่ดิ่จิำทัี่ล

• จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ	Digital	
Transformations	และ	Digital 
Literacy	เพื่อเตรียมความพร้อม 
บุคลากรของ	สช.	ท่ีจะเข้าสู ่
การเป็นองค์กรดิจิทัล

• จัดเวิร์คช็อปหัวข้อ	Infographic	
Presentation	เพื่อพัฒนาศักยภาพ	
ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร

• พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	
ของ	คสช.	(กำาหนดแล้วเสร็จ 
ต้นปี	๒๕๖๓)	

การุอบรุม Digital Transformations 
และ Digital Literacy,
๒๐ ม่นาคม ๒๕๖๒,
อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่

การุอบรุมการุใช�รุะบบ e-Office
๑๘ มิถุิ่นายน ๒๕๖๒, อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่

เวิร์ุคช็อปการุรุายงานผู้ลงานผู่้านรุะบบ e-Office 
๑๖ มิถุิ่นายน ๒๕๖๒, อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่
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ผู้ลงานของผู้้�เข�าอบรุมในการุอบรุม Infographic Presentation 
๒๓ - ๒๔ กรุกฎาคม ๒๕๖๒, อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่
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• บรหิารจัดการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่สนบัสนนุการปฏิบติังานประจำาของเจ้าหนา้ท่ี	ประกอบด้วย 
๓	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	(๑)	ส่งเสริมการใช้งานระบบ	e-Office	ด้วยความเข้าใจ	ปรับปรุงระบบเฟื้ส	๒	
จนเกิดการใช้ระบบเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ข้อมูลภายในระบบสามารถนำาไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนา
องค์กรได้ในอนาคต	 (๒)	พัฒนาระบบ	e-Payment	 โดยเริ่มทดลองใช้ในเดือนมีนาคม	๒๕๖๒	และ 

ใช้งานจริงต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	๒๕๖๒	(๓)	ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	e-Meeting	สำาหรับ
การประชุมหน่วยงานภายใน	สช.	 และการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำางานชุดต่างๆ	 โดยมีการใช้
ระบบ	e-Meeting	สำาหรับการประชุมภายใน	๗๒	ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	๑๖	ครั้ง	
สามารถประหยัดเอกสารประกอบการประชุมได้	๒๓,๐๑๘	ชุด	(๔)	ส่งเสริมการใช้งานระบบ	e-Office	
และปรับปรุงระบบเฟื้ส	๒	จนเกิดการใช้ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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แผู้นงานบริุหารุจัดัการุ

โครงการพัฒนาระบับับัริห่ารจัำด่การ

การู้พัฒนารู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้และ Smart Office

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 เป็นโครงการในแผนงานบริหารจัดการ	 ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน	
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	 โดยแบ่งออกเป็น	๕	 โครงการย่อยกระจายอยู่ใน	
แผนงานต่างๆ	ได้แก่

๑.	 โครงการสนบัสนนุการบรหิารจัดการงานสมัชชาสขุภาพแหง่ชาติ	ครัง้ท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	(รายละเอียด	 
	 ในแผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ)

๒.	 โครงการบริหารความสัมพันธภ์าคีเครือข่าย	(รายละเอียดใน	แผนงานวิชาการและนวัตกรรม)

๓.	 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	(รายละเอียดใน	แผนงานสื่อสารทางสังคม)

๔.	 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	(แผนงานบริหารจัดการ)

๕.	 Smart	Office	(แผนงานบริหารจัดการ)

ในส่วนของแผนงานบริหารจัดการ	ขอนำาเสนอการดำาเนินงานเฉพาะโครงการท่ี	๔	และ	๕	
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โครงการพัฒนาระบับับัริห่ารจัำด่การ 
มี	๔	กิจกรรมหลัก	ได้แก่

• ปรบัปรุงระเบยีบ	คู่มอื	ระบบ	แนวทางด้านการเงิน	พสัด	ุงบประมาณ	และสารบรรณ

กระบวนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทำางานด้านบริหารกิจการของสำานักงาน	ประกอบด้วย

-	 ออกคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ท่ี	๔๗/๒๕๖๑	เรื่อง	แต่งต้ังคณะทำางานปรับปรุง	
แก้ไข	 กฎ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 หลักเกณฑ์	 แนวทางการปฏิบัติและคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
กิจการของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

-	 จัดประชุมคณะทำางานปรับปรุง	แก้ไข	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	หลักเกณฑ์	แนวทางการปฏิบัติและคู่มือ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของ	สช.	ครั้งท่ี	๑-๑๕/๒๕๖๒

-	 จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 เร่ือง	 ค่าใช้จ่ายในการ	
เดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ	สช.	ครั้งท่ี	๑-๑๐/๒๕๖๒

-	 จัดการประชุมเพ่ือปรบัปรุงประกาศ	สช.	เร่ือง	ค่าใชจ่้ายในการจัดประชุม	ฝึกอบรม	สมัมนา	และประชุม
ระหว่างประเทศ	ครั้งท่ี	๑-๔/๒๕๖๒

สำช. ออกระเบ่ัยบั ประกาศ เพ่�อปรับัปรุงระบับับัริห่ารจัำด่การ

• ประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เรื่องหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติในการจ่ายเงินและรับเงิน	
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(๑๘	มีนาคม	๒๕๖๒)

• ระเบียบสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในของสำานักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒	(๑	พฤษภาคม	๒๕๖๒)

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยการบริหารการเงิน	รายได้	
และทรัพย์สินของสำานักงาน	พ.ศ.	๒๕๖๒	

• ประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์	และวิธกีารเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายและ
เงินสดย่อยของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.....

• ผังกระบวนการปฏิบัติงานยืม-คืนเงินทดรองจ่ายสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• ประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	พ.ศ......
• หลักเกณฑ์	วิธกีาร	และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
• ประกาศสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ฝึกอบรม	และสัมมนา	
ในประเทศหรือต่างประเทศของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.....

• หลักเกณฑ์	วิธกีาร	และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรม	และสัมมนาในประเทศหรือต่างประเทศ

การุปรุะชุมเพ่�อปรัุบปรุุงรุะเบ่ยบ 
ค่้ม่อ รุะบบ แนวทางดั�านการุเงิน 
พัสดุั งบปรุะมาณ และสารุบรุรุณ
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-	 จัดการประชุมเพื่อรับฟัื้งความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	ระเบียบ	ประกาศ	แนวทาง	หลักเกณฑ์	และอัตรา	ค่า
ใช้จ่ายในการบริหารกิจการ	สช.	(ปรับปรุงใหม่)

-	 จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไข	 (ร่าง)	 ประกาศ	หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และอัตราค่าใช้จ่ายในการ	
บริหารงานของ	สช.(ปรับปรุงใหม่)	ครั้งท่ี	๑/๒๕๖๒

•	 พฒันาระบบการตรวจสอบภายใน	และระบบการตรวจสอบภายนอก	

ดำาเนินการต้ังกลุ่มงานตรวจสอบภายใน	 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีคณะอนุกรรมการ	แผนงาน	
และระเบียบต่างๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	ดำาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน	๒๕๖๒

•	 พฒันาระบบการควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่ง

สช.	ดำาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล	COSO	ERM	เป็นไปตามพระราชบัญญัติตรวจ
เงนิแผน่ดิน	ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ
.	 ๒๕๔๔	กำาหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงและการ	
ประเมินความเสี่ยง	 โดยการนำาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลงาน 
ตามตัวชีวั้ดหลกัของ	สช.	และขอ้มลูจากการระดมความคิดเหน็
ในการประชุมเชิงปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ	 
มาใช้ในการพิจารณาประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ีมี 
ของปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	รวมถึงผลการประเมินตนเองตามแบบ	ปค.
๕	 เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญ	และอาจจะส่งผลกระทบ 
ในระดับองค์กร	รวมท้ังกำาหนดเกณฑ์ในการประเมนิระดับความ
 
รุนแรงของความเสี่ยง	 โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและ 
ผลกระทบของความเสี่ยง

•	 บรหิารจัดการด้านพสัดุ

จากสภาพปัญหาการจัดทำาสัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้า	 มีการปรับปรุงโดยการวางแผนการทำางานท่ี 

จัดลำาดับความสำาคัญ	และการแบ่งงานท่ีมีทีมดูแลรับผิดชอบในแต่ละสำานัก	ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการ 
ทำางาน	และสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธภิาพ	

ผลการควบัคุมภายในและบัริห่ารความเส่ำ�ยง

• สช.	มีกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน 
และการบรหิารจัดการความเสี�ยงอยา่งสมำาเสมอ

• เกิดความมั่นใจว่าผลการดำาเนินการขององค์กร 
จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดในแผนงานประจำาปี

• มีกระบวนการรายงานผลการดำาเนินงานควบคุมภายใน
ต่ออนุกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	(คบ.)	
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน	
(กพม.)	กำาหนด

• การประมินผลพบว่า	ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลง	
และคงท่ี	แสดงถึงความสำาเร็จในการจัดการความเสี่ยงท่ี
มีประสิทธภิาพ

การุปรุะชุมเพ่�อพัฒนารุะบบการุควบคุมภายในและบริุหารุความเส่�ยง และปรุะกาศเจตินารุมณ์ต่ิอติ�านทุุจริุ
ติปรุะจำาปี ๒๕๖๒ ภายใติ�งาน “สช. มุ่งส่้องค์กรุธรุรุมาภิบาล”
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Smart Office 
เป็นงานส่งเสริมให้บุคลากรของ	สช.	มีชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ	และสามารถพัฒนาทักษะ

ไปใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ	แม้จะมีอุปสรรคในช่วงเริ่มต้น	แต่เมื่อสามารถสร้างข้อตกลงร่วมกันได้	ความร่วมมือ 
ก็	 เกิดขึ้นตามลำาดับ	ยกเว้นบางเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี	 เช่น	การใช้ทรัพยากรกระดาษท่ียังไม่ 
สามารถลดลงได้มากนัก	 เพราะผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังต้องการเอกสารกระดาษเพื่อจดบันทึก	ส่วนระบบ	
e-Meeting	ยังใช้งานยาก	ต้องเตรียมการล่วงหน้า	ผู้ใช้งานต้องมีพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	

กระบวนการทำางาน	เริม่จากการแต่งต้ังคณะกรรมการ	Smart	Office	เพื่อกำาหนดนโยบายและกำากบัทิศทาง	
ทำางาน	และแต่งต้ังคณะทำางานสำานักงานสีเขียวท่ีมีบุลคากรจากทุกสำานักมาร่วมงาน	 (เลือกคนท่ีมีความถนัด	
มีความสนใจ	และมีใจ)	แต่ละหมวดงานมีผู้รับผิดชอบงาน	และเข้าร่วมโครงการสำานักงานสีเขียว	(Green	office)	
๒๕๖๒	 ท่ีดำาเนินงานโดย	สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	กรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจำกรรมเพ่�อการประเมินผลและติรวจำติิด่ติาม

-	 จัดอบรมใหค้ณะกรรมการ/คณะทำางาน	และพนกังาน	เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ	 สร้างจิตสำานึก	 และปรับเปลี่ยน	
พฤติกรรม

-	 จัดการดูงานในหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล	 (กฟื้ผ.สาขา	
เพลินจิต)	เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

-	 ประชาสัมพันธข้์อมลูใหพ้นักงานได้รับทราบ	และการแสดง
	ผลงานประดิษฐท่ี์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-	 ร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล

ผลการด่ำาเนินงาน

-	 ประกาศผลการประเมินโครงการสำานักงานสีเขียวท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	Office)	ปี	๒๕๖๒	มีหน่วยงาน
สมัครเข้าร่วมโครงการสำานักงานสีเขียว	 Green	 Office	 
รวมท้ังสิ้น	 ๑๘๙	 แห่ง	 (หน่วยงานราชการ	 ๘๑	 แห่ง	
รัฐวิสาหกิจ	๗๑	 แห่ง	 สถาบันการศึกษา	๑๗	 แห่ง	 และ 
เอกชน	๒๐	แห่ง)	

-	 หนว่ยงานท่ีผา่นการรบัรองสำานกังานสเีขยีว	(Green	Office)	
รวมท้ังสิ้น	 ๑๓๗	 แห่ง	 ระดับดีเย่ียม	 จำานวน	 ๔๔	 แห่ง	 
ระดับเงิน	จำานวน	๔๕	แห่ง	และระดับดี	จำานวน	๔๘	แห่ง	
และอยูร่ะหว่างการรอตรวจประเมิน	๕๒	แห่ง	สช.	ได้ระดับ
ดีมาก	๘๖.๘๙	คะแนน	โดยมชีื่ออยูใ่นลำาดับท่ี	๕๑

การสำานพลัง

• สร้างความเข้าใจแบบไม่เป็นทางการ	
โดยให้คณะทำางาน/คณะกรรมการ	
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน

• กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น	การคัดแยกขยะมีรายได้	(กระดาษ 
ใช้แล้วสองหน้า	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว 
อลูมิเนียม)

• มีกิจกรรมสันทนาการ	เช่น	๕	ส.	 
ทำาสิ่งประดิษฐ	์ชวนเรียนรู้การแยกขยะ 
เป็นต้น

สช. รัุบรุางวัล Smart Office

กิจกรุรุมดั�านสิ�งแวดัล�อม อาทิ 
การุคัดัแยกขยะ การุใช�ซ็ำ�า
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แผู้นงานบริุหารุจัดัการุ

โครงการพัฒนาระบับับัริห่ารจัำด่การบัุคลากรเชิงรุก 
เพ่�อรองรับัภารกิจำติามยุที่ธศาสำติร์  

การู้พัฒนารู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้บุคลากรู้เชิิงรุู้ก

สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร	 เสมือนเฟืื้องหลักท่ีขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จและ	
บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร	์การพฒันาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นภารกจิท่ีต้องวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
ท้ังการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล	การสร้าบรรยากาศการทำางานท่ีเสริมพลัง	ระบบสวัสดิการท่ีสร้าง
ขวัญและกำาลังใจให้พนักงานทุกระดับ	

สิ่งเหล่านี้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบและดำาเนินงานผ่าน	 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบุคลากร	
เชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศัาสตร์	 โดยในปี	๒๕๖๒	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	 ได้ทำาการศึกษาและ 
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	 ทิศทางและนโยบายผู้บริหาร	 เพื่อนำา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาจัดทำาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคล	
และการพัฒนาบุคลากร

ผลการด่ำาเนินการติามเป้าห่มายในแผนงานห่ลักของ สำช.

มกีารดำาเนินการตามแผนงานด้านการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล	รอ้ยละ	๙๕	ในกจิกรรมสำาคัญ

• ด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล	ได้แก	่การบรหิารเงนิเดือน	และสวัสดิการ	สรรหาบุคลากรรองรบัภารกจิ	
การประชุมคณะกรรมการคน	 จัดสรรอัตรากำาลังและโครงสร้างองค์กร	ทบทวนสิทธิประโยชน์และ 
สวัสดิการพนักงาน	การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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• ด้านพฒันาบุคลากรอยา่งสมำาเสมอและต่อเนื�องในหลายรูปแบบ	เชน่	การแลกเปลี�ยนเรยีนรู้	การเชญิ	
บุคลากรที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญจากภายนอก	โดยมีการฝกึอบรมที�สำาคัญ	ได้แก	่การพฒันาระบบ	
พี�เลี�ยง	 (Mentoring	 Program),	 Visual	 Thinking	 (การคิดเป็นภาพ),	 Knowledge	 Capturing	
(การถอดบทเรียนเพื�อการสื�อสาร),	 การเขียน	 TOR	 และบทบาทหน้าที�กรรมการจัดซื�อจัดจ้าง,	
การนำาเสนอ	Infographic	Presentation,	การสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพ	และ	IT	Literacy		และ	Digital	
Transformation

• กิจกรรม	KM	Day	ประจำาปี	๒๕๖๒	“พลังความรู้จากการปฏิบัติ	สู่พลังความรู้	สช.”

• บุคลากร	สช.	ร้อยละ	๑๐๐	มีแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองและมีการดำาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลมีระบบการติดตามความก้าวหน้า

• ร้อยละ	๘๒	ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำางาน	โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำางาน	ได้แก่	กิจกรรม	OD	“ปรัชญาและคุณค่าของ	สช.”,	
กิจกรรมงานบันดาลใจ	“ของขวัญจากงาน”,	การประกาศธรรมนูญคนสุชน	 เพื่อสร้างให้เกิดองค์กร	
สุขภาวะ	และมีคณะทำางานมาร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญ	ฯ	และค่านิยมองค์กร

ผลการด่ำาเนินการติามเปา้ห่มายในแผนพัฒนาองค์กรและบุัคลากร
ขององค์กรมห่าชน แบับัก�าวกระโด่ด่ (Exponential Growth)

• ร้อยละ	๘๓	ของบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ	4PW	โดยมีกิจกรรม	ได้แก่	การจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
	 รายสำานัก	ทุกส่วนงานเน้นการพัฒนาความรู้จากการปฏิบัติงาน	 บุคลากรดำาเนินการพัฒนาความรู้
จากการทำางานตามแผนพัฒนาสมรรถนะสว่นบุคคล	 (IDP)	 การแลกเปล่ียนเรยีนรู้เพื่อพฒันาทักษะ 
การคิดเชิงยุทธศาสตร์	และการส่งบุคลากรอบรมภายนอกตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

• ร้อยละ	๓๕	ของบุคลากร	สช.	มีทักษะการสื่อสารสากล	โดยมีกิจกรรม	ได้แก่	การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ	โดยจัดต้ังชมรม	English	Club	เพื่อจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อภาษาอังกฤษ	และ
การทดสอบ	TOEIC	การจัดสอบภาษาอังกฤษ	TOEIC	เพื่อวัดความรูใ้ห้กบัพนกังาน	สช.	โดยศนูย์สอบ 
TOEIC	 จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	TOEIC	และการเตรียมความพร้อมเพื่อการ 
นำาเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างประเทศโดยมีพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา

• ร้อยละ	๙๖	 บุคลากร	สช.	 ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำางาน	 ได้แก่	 การพัฒนารายการสมรรถนะ 
ทักษะดิจิทัล	ในรายการสมรรถนะ	สช.	และจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน	IT	literacy

การุอบรุมงานบันดัาลใจ “ของขวัญ่
จากงาน” ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑,
อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่

การุอบรุม Knowledge Capturing
(การุถิ่อดับทเรุ่ยนเพ่�อการุส่�อสารุ)
๒๗ ม่นาคม ๒๕๖๒,
อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่

การุอบรุมการุพัฒนารุะบบพ่� เล่�ยง 
(Mentoring Program)
๒ เมษายน ๒๕๖๒,
อาคารุสุขภาพแห่งชาติิ จ.นนทบุรุ่
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โครุงการุพิเศษ

โครงการจัำด่ที่ำาฐานข�อม้ลสุำขภาวะเขติสุำขภาพ 
เพ่�อประชาชน

รู้ะบบฐานข�อม้ลสุุขภาวะเขตสุุขภาพเพ่�อปรู้ะชิาชิน

ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง	 ผ่านการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประมวลผล	 เพื่อใช้ในการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
สถานการณ์	 การกำาหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	 และยุทธศาสตร์	 และใช้ประกอบการตัดสินใจในการบูรณาการ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.)	 ท้ัง	๑๓	 เขต	และหน่วยงาน	
ภาคีเครือข่าย	ระบบฐานข้อมูลยังช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง	โดยนำาไปใช้ในการช่วยตัดสินใจด้านนโยบาย
สาธารณะ

โครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 มีภารกิจในการเพื่อพัฒนากรอบ/แนวทาง	
การเชื่อมโยงขอ้มลู	และการจัดการระบบขอ้มูล	(รวบรวมขอ้มูล	วิเคราะห	์สงัเคราะห	์นำาใชข้อ้มูล)	ของเขตสขุภาพ
เพื่อประชาชน	จำานวน	๑	ชุด	และพัฒนาระบบขอ้มลูในการวัดผลและประเมนิผลการดำาเนินงาน	จำานวน	๑๓	เขต
โดยดำาเนินงานบน	๖	แผนงานหลัก
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๖ แผนงานห่ลักและผลการด่ำาเนินงาน

แผนงานท่ี	๑	
พฒันากรอบ/แนวทางการ
เชื่อมโยงและการจัดการ
ระบบข้อมลูเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

• ได้กรอบและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล	การจัดการระบบข้อมูล	และ 
แนวทางโครงการจัดทำาข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	

• ได้แผนการพัฒนาศักยภาพและแผนการดำาเนินงาน	โครงการจัดทำาข้อมูล 
สุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	

• เกิดการจัดทำาข้อตกลงเพื่อดำาเนินกิจกรรมตามโครงการท้ัง	๑๓	เขต

แผนงานท่ี	๒
พฒันาระบบฐานข้อมลู
สุขภาวะของเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน	เพื่อติดตาม
สถานการณ์สุขภาวะของ
ประชาชน

• เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	มีระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพ 
เพื่อประชาชน	ตามรายประเด็นท่ีเขตสุขภาพเลือกดำาเนินการ	อย่างน้อย 
เขตละ	๑	ประเด็น

• สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุน 
การกำาหนดเป้าหมาย	ทิศทาง	และยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของเขต	 
(รายละเอียดโปรแกรมระบบข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	
-	ภาคผนวก	๑)	

• แต่ละเขตจัดเก็บข้อมูลลงในโปรแกรม	สามารถสืบค้นข้อมูลได้ท่ี 
http://210.1.23.131/healthzone/login.php

แผนงานท่ี	๓
การพฒันาศักัยภาพและ
การจัดการความรู	้
เจ้าหน้าท่ีท่ีทำางาน	
สนับสนุนข้อมลู	(admin)		
และผูเ้ก่ียวข้อง

• เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	มีความสามารถสืบค้นข้อมูล	
เชื่อมโยงข้อมูล	วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูล	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย	และการดำาเนินงานของ	กขป.	

• ทีมทำางานสามารถนำากระบวนการ	รูปแบบ	สื่อประกอบการอบรมไปใช้ใน 
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี

• เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูล	มีความสามารถนำาเข้าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเข้าสู ่
ระบบฐานข้อมูลกลาง	เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธกีารเก็บข้อมูล 
แต่ละพื้นท่ี	และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีความ 
เหมาะสม

• เกิดชุดความรู้จากการทำางานร่วมกันของ	กขป.	
• เกิดสมรรถนะหลัก/รอง	ของ	กขป.	ท่ีสามารถกำาหนดทิศทาง	ยุทธศาสตร ์
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	

การุปรุะชุมเชิงปฏิิบัติิ “รุะบบข�อม้ลเขติสุขภาพเพ่�อปรุะชาชน” ๒๗ - ๒๘ ม่นาคม ๒๕๖๒, โรุงแรุมท่เค พาเลซ็ จ.นนทบุรุ่
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แผนงานท่ี	๔
การติดตามประเมนิผล
ระบบฐานข้อมลูสุขภาวะ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• ได้กรอบคิด	วิธกีาร	และเครื่องมือการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตาม
โครงการฯ	ในรูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง	(Empowerment	
Evaluation)

• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำาเนินงานตามโครงการฯ	
พบว่า	สิ่งท่ีทำาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ของการมี	กขป.	
มีความเข้าใจกลไก	กขป.	มีการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการและเครื่องมือ 
ท่ีเป็นรูปธรรม	มีความพึงพอใจในการใช้ศักยภาพของตนเองและแนวทาง 
ในการพัฒนาเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดท่ีคาดหวังไว้	

• หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความคาดหวังจาก	กขป.	ให้เป็นพื้นท่ีกลาง	หรือ 
เครือข่ายในการเชื่อมโยงหน่วยงานท้ังภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ภาคประชาสังคม

• ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ	เพื่อนำาเสนอแนวทาง 
หรือข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ท้ังเชิงงบประมาณและ 
เชิงการปฏิบัติ	

• ระบบฐานข้อมูลช่วยสร้างกลไกร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างการ 
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี 

แผนงานท่ี	๕
พฒันาระบบบรหิารจัดการ
และการประสานงานกลาง

• ในการประชุมคณะกรรมการกำากับทิศทาง	(Steering	Committee)	จำานวน	
๔	ครั้ง	มีมติเห็นชอบ	ดังนี้

• เห็นชอบ	(ร่าง)	กรอบการดำาเนินงานโครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะ 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนและโครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และ 
กลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
นำาข้อเสนอแนะของกรรมการฯ	ไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม	 
และดำาเนินการต่อไป

• เห็นชอบ	(ร่าง)	กรอบการสนับสนุนโครงการย่อยเขตพื้นท่ี	๑	-	๑๓	โดย 
มอบให้ฝ่ายเลขานุการนำาข้อเสนอแนะของกรรมการฯ	ไปพิจารณาปรับปรุง
ให้เหมาะสมและดำาเนินการต่อไป

• เห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณช่วงขยายเวลา	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	
-	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๒	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน	โดยสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
ในช่วงขยายเวลา	ภายใต้กรอบงบประมาณตามโครงการ

• เห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณช่วงขยายเวลา	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	
-	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๒	โครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และกลไกการ
ดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• เห็นชอบ	(ร่าง)	กรอบการติดตามประเมินผลโครงการจัดทำาฐานข้อมูล 
สุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	และโครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	
และกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
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แผนงานท่ี	๕
พฒันาระบบบรหิารจัดการ
และการประสานงานกลาง

• เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำาเนินงานโครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนออกไปได้อีก	หากกระบวนการจัดทำาสัญญาจ้าง 
จัดทำาระบบฐานข้อมูลไม่แล้วเสร็จภายในวันท่ี	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒

• เห็นชอบ	(ร่าง)	รายงานผลการดำาเนินงานฉบับสมบูรณ์	และสรุปรายงาน 
การเงิน	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	และ
โครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

แผนงานท่ี	๖
การจัดเตรยีมอุปกรณ์
ท่ีจำาเป็นสำาหรบัศันูยข์้อมลู
สุขภาวะเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

• เช่าคอมพิวเตอร์	จำานวน	๑๓	ชุด	สำาหรับการทำางานของทีมบริหารจัดการ 
ข้อมูลของ	กขป.	ทุกเขต	เพื่อให้ทันต่อการดำาเนินงานทุกเขต

ผลลัพธ์และการเปล่�ยนแปลง

จากการเกบ็ขอ้มลูตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี์แต่ละเขตกำาหนดไว้	อยา่งนอ้ยเขตละ	๑	ประเด็น	คณะผูจั้ดทำา	
ได้จัดกลุ่มการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์จนเกิดผลสำาเร็จ	และเห็นรูปธรรมความเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถจำาแนกได้	
๓	กลุ่ม	คือ	(๑)	กลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดทำาข้อมูล	(๒)	กลุ่มท่ีดำาเนินการได้ระดับหนึ่ง	และ	(๓)	กลุ่ม	
ท่ีมีข้อจำากัด	

กลุ่มท่ีประสบความสำาเรจ็ในการจัดทำาข้อมลู	คือ	การนำาข้อมูลไปใช้ประกอบการการตัดสินใจและการ
บูรณาการ	สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของเขตสุขภาพ	และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นท่ี	นำาข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและทิศทางการแก้ปัญหา	 และเกิดกลไกความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วน	
เกดิแผนงาน	ทิศทางและยุทธศาสตร	์จนถึงแผนปฏิบติัการร่วมแบบบูรณาการ	แผนปฏิบติังานของแต่ละหนว่ยงาน	
และเกิดต้นแบบท่ีขับเคลื่อนร่วมกัน	ได้แก่	เขตพื้นท่ี	๑๒

กลุ่มท่ีดำาเนินการได้	คือ	การนำาขอ้มลูไปประกอบการตัดสนิใจและกำาหนดเป้าหมาย	ทิศทาง	ยุทธศาสตร์
โดยนำาขอ้มลูมาใชวิ้เคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการ	ใชใ้นการวางแผนประกอบการตัดสนิใจของผูเ้กีย่วขอ้ง
ใช้วางแผนการขับเคลื่อน	การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล	ทำาให้เกิดเป้าหมาย	การขับเคลื่อนเชิง
ประเด็นและเชิงพื้นท่ี	สามารถกำาหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรายประเด็นใน	แต่ละระดับ	(การ
จัดทำาแผนการขับเคลื่อน	การกำาหนดพ้ืนท่ีนำารอ่ง	กำาหนดแนวทางและแผนการสานพลัง	วางแผนการดำาเนนิงาน
สร้างช่องทางการบูรณาการข้อมูล	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานและรูปธรรม	 ความสำาเร็จ	 ใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการนโยบายสาธารณะรณรงค์ต่างๆ)	 กลุ่มนี้มีการนำาข้อมูลเข้าสู่เวทีวิชาการ	
มหกรรมภาค	ทำาใหเ้กดิชุดความรูแ้ละการขยายผล	รวมถึงเกดิกลไกการทำางานใหม	่แต่ยงัไมถึ่งขัน้การบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน	กลุ่มนี้ได้แก่	เขตพื้นท่ี	๑,	๒,	๓,	๔,	๖,	๗,	๘,	๙,	๑๐,	๑๑	และ	๑๒

กลุ่มท่ีเกิดข้อจำากัด	 ต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาข้อมูลท่ีจัดเก็บในโปรแกรม	 ให้สามารถนำาไปใช้	
ประโยชน์	ได้แก่	เขตพื้นท่ี	๕	ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกลไกการทำางาน
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โครุงการุพิเศษ

โครงการพัฒนาทิี่ศที่าง ยุที่ธศาสำติร์ และกลไก 
การด่ำาเนินงานเขติสุำขภาพเพ่�อประชาชน

หลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี	 ๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๙	 ให้มีการต้ังเขตสุขภาพเพื่อ 
ประชาชน	๑๓	 เขตพื้นท่ี	 เพื่อให้เป็นเขตพื้นท่ีในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ	 
โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	(กขป.)	เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำางาน	และให้	สช.	ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นเลขานุการ	 โดยมีกระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 สำานักงานกองทุน	
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และกรุงเทพมหานครในเขต	๑๓	ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการร่วม	

สช.	ในฐานะเลขานุการ	กขป.	ได้จัดทำา	โครงการพฒันาทิศัทาง	ยุทธศัาสตร	์และกลไกการดำาเนินงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก	สสส.	จำานวน	๑๑	ล้านบาท	เพื่อพัฒนาทิศทาง	
ยุทธศาสตร์	และกลไกการดำาเนนิงานเขตสขุภาพเพื่อประชาชนให้ได้มีกระบวนการเรียนรูร่้วมกนัจากการปฏิบติั
จริง	(Interactive	Learning	through	Action)	โดยมีระยะเวลาดำาเนินการรวม	๑๙	เดือน	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	-	๓๐
	เมษายน	๒๕๖๒)

เป้าหมายใน	๑๙	 เดือนของโครงการ	 คือ	สนับสนุนให้เกิดทิศทาง	 ยุทธศาสตร์	 แผนการดำาเนินงานเพื่อ	
พัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	จำานวน	๑๓	เขต	พัฒนาและค้นหาสมรรถนะหลัก/รอง	ของ	กขป.	คณะทำางาน
	เลขานุการ	คณะทำางานท่ีเกี่ยวข้อง	และผู้ประสานงานโครงการ	จำานวน	๑	ชุด	และสนับสนุนให้เกิดชุดความรู ้
ในการทำางานร่วมกันของ	กขป.	จำานวน	๑๓ เขต
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๔ แผนการด่ำาเนินงานโครงการ

๑. การออกแบบและวางแผนพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร ์ และกลไกการดำาเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อ 
ประชาชน 

ในแผนงานน้ี	เกดิกรอบแนวทางและแผนการดำาเนนิงานโครงการจัดทำาขอ้มูลสขุภาวะชุมชนเพื่อประชาชน	
และโครงการพัฒนาทิศทาง	 ยุทธศาสตร์	 และกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เกิดแนวทางการ	
จัดทำาข้อตกลงการจัดจ้าง	และระเบียบการเงินของโครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	
และโครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	

๒. การพัฒนากลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

ประกอบด้วย	๖	กิจกรรมหลัก	ได้แก่

• กิจกรรมสนับสนุนโครงการยอ่ย	เพื่อสง่เสรมิการพฒันาทิศทาง	ยุทธศาสตร	์และกลไกการดำาเนินงาน	
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง	 ให้เกิดแผนการพัฒนา
ศักยภาพกลไกการดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	พัฒนาศักยภาพกลไกการดำาเนินงานเขต	
สุขภาพเพื่อประชาชน	 ให้เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธภิาพ	 ค้นหาสมรรถนะหลัก/รอง	ของ	
กขป.	เขตพื้นท่ี	๑-๑๓	และผู้เกี่ยวข้อง	

• การจัดประชุมทีมวิทยากรหลัก	คณะทำางานวิชาการและทีมบรหิารจัดการ	เพื่อออกแบบรายละเอียด	
กระบวนการเรยีนรู้ในแต่ละกลุม่เป้าหมาย	ประกอบด้วย	โครงสร้างของกระบวนการเรียนรู	้เป้าหมาย	
กระบวนการ	 /เทคนิค	 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงสื่อประกอบการเรียนรู้	 โดยให้เขตพื้นท่ีท้ัง	 ๑๓	
เขตพื้นท่ี	เป็นผู้บริหารจัดการ

• การจัดเวทีสานสัมพันธ์พี่น้องครอบครัว	 กขป.	 หรือ	 “กินข้าวบ้านเพื่อน”	 คร้ังท่ี	 ๑	 ระดับภาค	
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท	ภารกิจ	ของ	กขป.	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อนเขต	
สุขภาพข้ามเขต

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	“ยุทธศัาสตร์สานพลังขับเคล่ือนสุขภาวะสังคม	 ระดับเขต” ของ	
กขป. เพื่อสร้างทีมงานในระดับพื้นท่ีในการสนับสนุนการทำางานของ กขป.	เป็นการส่งเสริม	กขป.	นำา
ยุทธศาสตร์การสานพลงัไปประยุกต์ใชใ้นการทำางาน	และทำาใหที้มงานสามารถนำายุทธศาสตรก์ารสาน
พลังไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายในเขตพื้นท่ี

• เวทีสานสัมพันธพ์ี่น้องครอบครัว	กขป.	“กินข้าวบ้านเพื่อน”	ครั้งท่ี	๒ เป็นศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อน
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะในระดับพื้นท่ี	 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเขต	การแลกเปลี่ยนแบ่งปันการ	
ขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	กขป.	 และรายงานผลการขับเคลื่อนการดำาเนินงานในช่วงปีท่ี	๒	 (ท้ังเชิง	
ผลลัพธแ์ละความสัมพันธ)์ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการนำาเสนอยุทธศัาสตร์สานพลังขับเคล่ือนสุขภาวะสังคม	 ระดับเขต		
ของ	 กขป. เพื่อทำาความเข้าใจแนวทางการจัดทำาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	 และแผนพัฒนาจังหวัด	 
นำาเสนอยุทธศาสตร	์กขป.	ในการปฏิบติัในการสรา้งสงัคมสขุภาวะ และการแลกเปลีย่นเพื่อหาแนวทาง
การประสาน/ผลักดันให้ยุทธศาสตร์	กขป.	สู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	และแผนพัฒนาจังหวัด	รวมถึง	
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนผ่าน	กลไก	4PW	และ	กลไก	ศปจ.	และผ่านภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ
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ด้วย	๖	 กิจกรรมนี้	 ผู้มีส่วนร่วมสามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	 ปี	 กับการดำาเนินงานของ	 
กขป.	มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พื้นท่ีรูปธรรม	กขป.	แต่ละเขตพื้นท่ีได้ทบทวนการดำาเนินงานท่ีผ่านมาของแต่ละเขต
(เรื่อง	Harmony	:	ความรักกัน	ปฏิสัมพันธท่ี์ดีภายใน	กขป.,	เรื่อง	Synergy	:	เข้าใจหลักคิด	แนวทางการทำางาน
ของ	กขป.,	 เรื่อง	 Integrate	การสานพลัง	 การเข้าใจหลักคิดการทำางานแบบบูรณาการ	และเร่ือง	Facilitate	 :	 
ความสามารถเอ้ืออำานวย	เชื่อมโยง	สูก่ารสรา้งความอยูดี่มสีขุในพ้ืนท่ี)	การรว่มกำาหนดทิศทางปีท่ี	๓	และแผนการ
ขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานเขตสขุภาพเพื่อประชาชนในปีถัดไป	การกำาหนดแนวทางานมหกรรมสขุภาพระดับภาค
ครั้งต่อไป	และเกิดข้อตกลงร่วมกันระดับภาคในประเด็นร่วมการขับเคลื่อนงานของแต่ละเขตพื้นท่ี

๓. การจัดการความรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเขต 

ผา่นกจิกรรมการประชุมสรุปบทเรียนการขบัเคล่ือนสขุภาวะของคณะกรรมการเขตสขุภาพเพื่อประชาชน
	เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำาเนินงานของ	กขป.	ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน	การสรุปบทเรียนดำาเนินงานตาม
โครงการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	และโครงการพัฒนาทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และกลไก
การดำาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	และการร่วมเสนอแนวทางการดำาเนินงานของ	กขป.	ในปีต่อไป

๔. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการประสานงานกลาง 

ดำาเนินงานผ่าน	๓	กิจกรรมหลัก	คือ

• การประชุมคณะกรรมการกำากับทิศทาง	(Steering	Committee)	จำานวน	๔	ครั้ง	เพื่อติดตามผลและ	
รายงานผลความคืบหน้าของโครงการ	เป็นระยะทุก	๓	เดือน	

• การจัดเวทีพูดคุยจากใจถึงใจของคน	กขป.	เพื่อมองอนาคตร่วมกัน	และประเมินแบบเสริมพลัง	ทำาให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินผลการดำาเนินงาน	 รวมท้ังเสนอแนวทางการดำาเนินงานของ	
กขป.	ในปีต่อไป

• การจัดเวทีติดตามการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ	และตรวจสอบบัญชีเพื่อปิดโครงการ

การุปรุะชุมสรุุปบทเรุ่ยนการุขับเคล่�อน
สุขภาวะของคณะกรุรุมการุเขติสุขภาพ
เพ่�อปรุะชาชน เขติพ่�นท่� ๑ - ๑๓
๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒,
โรุงแรุมธารุาแกรุนด์ั รัุงสิติ จ.ปทุมธาน่
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โครุงการุพิเศษ

สำร�างการรับัร้�และการม่ส่ำวนร่วมของภาคประชาชน 
ต่ิอการขับัเคล่�อนยุที่ธศาสำติร์ชาติิและการปฏิิร้ปประเที่ศ

ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	กำาหนดให้มีการจัดทำาแผน
ปฏิรูปประเทศ	เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง	มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและมคีวามสมดุล	ประชาชนในสงัคมมีโอกาสทัดเทียมกนั	และมีคณุภาพชวิีต
ท่ีดี	 รวมท้ังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข	 รวมท้ังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟัื้งความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างท่ัวถึง

สช.	จัดทำา	โครงการสรา้งรบัรูแ้ละการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนต่อการขบัเคล่ือนยุทธศัาสตรช์าติ	
และการปฏิรูปประเทศั	 เพื่อผลักดันให้เกิดการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ให้มีกลไกเพื่อขับเคลื่อนอย่าง 
เป็นรูปธรรม	และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ	 โดยใช้เครื่องมือต่างๆ	ของ	สช.	 
ผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับพื้นท่ี	 สนับสนุนการสื่อสารทางสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้	 เข้าใจ	และ 
เข้าร่วมการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง

เพื่อจัดกระบวนการสร้างแผนงานขับเคลื่อนเชิงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	สช.	ได้ดำาเนินการในรูป
เวที	จำานวน	๙๕	เวที	ประกอบด้วย	(๑)	เวทีนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด	(๒)	เวทีนโยบายสาธารณะระดับเขต
โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน	 และ	 (๓)	 เวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายเด็กและเยาวชน	 
เวทีท้ังสามรูปแบบเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	และบูรณาการงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	
ครั้งท่ี	๑	-	๑๐	รวม	๗๗	มติ	ประเด็นสำาคัญของจังหวัดตามกระบวนการ	4PW	รวม	๒๔๕	ประเด็น	และประเด็น
การปฏิรูปประเทศท่ี	สศช.	คัดเลอืกว่ามคีวามสำาคัญเรง่ด่วน	(Flagship)	ของรา่งแผนการปฏิรูปประเทศ	๑๑	ด้าน
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รวม	๒๒	ประเด็น	 โดยมีกรอบเวลาของระบวนการทำาเวที	๖	 เดือน	 (ตุลาคม	๒๕๖๑	 -	มีนาคม	๒๕๖๒)	และ 
จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานฯ	 เสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

การุจัดัเวท่สรุ�างการุรัุบรุ้�และการุม่ส่วนรุ่วมของภาคปรุะชาชนต่ิอการุขับเคล่�อนยุทธศาสติร์ุชาติิและการุปฏิิรุ้ปปรุะเทศ
ในรุะดัับพ่�นท่� จำานวน ๙๕ เวท่ รุะหว่างวันท่� ๑๒ มกรุาคม ๒๕๖๒ - ๓ ม่นาคม ๒๕๖๒

การุจัดัปรุะชุมเชิงปฏิิบัติิการุ
“แนวทางการุสรุ�างการุรัุบรุ้�และ
การุม่ส่วนรุ่วมของภาคปรุะชาชน
ต่ิอการุขับเคล่�อนยุทธศาสติร์ุชาติิ
และการุปฏิิรุ้ปปรุะเทศ”
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑,
โรุงแรุมเซ็นทรุา
ศ้นย์รุาชการุแจ�งวัฒนะ กรุุงเทพฯ
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โครุงการุพิเศษ

โครงการสำนับัสำนุนโครงการส่ำ�อสำารประชาสัำมพันธ์ 
งานปฏิิร้ปประเที่ศด่�านสำาธารณสุำข 
(องค์การเภสัำชกรรม)

งานสุ่�อสุารู้กับภาคีเครู่้อข่ายเพ่�อปฏิิรู้้ปงานสุาธารู้ณสุุข

สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ	(สช.)	จับมือกบัองค์การเภสชักรรม	และหนว่ยงานภาคีท่ีเกีย่วขอ้ง	
ร่วมกันดำาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธง์านปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข	มีสื่อท่ีผลิตและเผยแพร่	ดังนี้

•	 สื่อสารประชาสัมพันธผ์่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ	จำานวน	๕๑	ครั้ง	ประกอบด้วย	

-	ประชาสัมพันธท์างโทรทัศน์	จำานวน	๖	ครั้ง

-	ประชาสัมพันธท์างวิทยุ	จำานวน	๓๑	ครั้ง

-	ประชาสัมพันธผ์่านช่องทางออนไลน์	จำานวน	๑๓	ครั้ง	

-	ประชาสัมพันธผ์่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์	จำานวน	๑	ครั้ง

•	 ผลิตสปอตวีดิทัศน์	การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข	จำานวน	๑	ชิ้น

•	 จัดกิจกรรม	“ชวนคุย	ชวนคิด	๑	 ปีกับสิ่งดีๆ	 ท่ีได้จากการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข”	 เป็นเวที 
เสวนาท่ีจัดขึ้นเมื่อวันท่ี	๗	มิถุนายน	๒๕๖๒	ณ	สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	(สสม.)	กรมอนามัย	เขตบางเขน
กรุงเทพฯ	มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน	๘	องค์กร	(สื่อโทรทัศน์	๒,	สื่อสิ่งพิมพ์	๑,	สื่อออนไลน์	๔,	สื่อวิทยุ	๑)

เสำวนา ชวนคุย ชวนคิด่” เม่�อวันท่� ๗ มิถุิ่นายน ๒๕๖๒ 
ณ สถิ่าบันพัฒนาสุขภาวะเขติเม่อง (สสม.) กรุุงเทพฯ
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โครุงการุพิเศษ

โครงการพัฒนาศักยภาพและสำนับัสำนุนภาค่ 
พลเม่องอาสำาประชารัฐ สำานต่ิอภารกิจำการเสำริมสำร�าง
สัำงคมสุำขภาวะ และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ส่ำงเสำริมเศรษฐกิจำที่�องถิ�น สำร�างติำาบัลน่าอย่้- 
ติำาบัลสุำขภาวะ ทัี่�วประเที่ศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

เสุริู้มสุรู้�างสัุงคมสุุขภาวะด�วย “เครู่้อข่ายพลเม่องอาสุา
ปรู้ะชิารัู้ฐ” และ “ธรู้รู้มน้ญตำาบลน่าอย่้”

มติคณะรฐัมนตรีวันท่ี	๑๑	เมษายน	๒๕๖๐	มอบหมายให	้สำานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	
ดำาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ	สานต่อภารกิจการเสริมสร้าง	
สังคมสุขภาวะ	พ.ศ.	๒๕๖๑	 -	๒๕๖๒	 ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่าย 
จิตอาสาประชารัฐจังหวัด	เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ	หรือ	“โครงการจิตอาสาประชารัฐ”	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	
และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน	ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน	 สร้างตำาบลน่าอยู่-ตำาบลสุขภาวะท่ัวประเทศ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒
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ผลการด่ำาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพและสำนับัสำนุนภาค่พลเม่องอาสำาประชารัฐ  
สำานต่ิอภารกิจำการเสำริมสำร�างสัำงคมสุำขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

	 ๑)	ความเข้มแข็งของ	ศันูยป์ระสานงานภาคีพฒันาจังหวัด	(ศัปจ.)

ผลการดำาเนินงานโครงการได้บรรลุเป้าหมาย	กล่าวคือ	ศปจ.	๗๔	แห่ง	(ยกเว้นสุโขทัยและอุทัยธานี)	และ
	กทม.	๖	กลุ่มเขตพื้นท่ี	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้ท่ีจำาเป็นโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ	
การสร้าง/ผลิตความรู้	 การจัดทำาฐานข้อมูล	 การจัดต้ังกองทุนฯสามารถไปดำาเนินงานเป็นกำาลังสำาคัญในการ 
ขบัเคลื่อนภารกิจโครงการในพื้นท่ีจนปรากฏผลงานได้ตามเป้าหมาย	 โดยพบว่า	ศปจ.	จำานวน	๕๘	แหง่	 (รอ้ยละ	
๗๘.๓๗)	มคีวามเขม้แขง็ระดับมาก	ศปจ.	จำานวน	๙	แหง่	(รอ้ยละ	๑๒.๑๖)	มคีวามเขม้แขง็ระดับปานกลาง	และ	
ศปจ.	๗	แหง่	(ร้อยละ	๙.๔๖)	มีความเข้มแข็งระดับพอใช้

	 ๒)	กองทนุจิตอาสาประชารฐั		

โครงการฯ	สามารถดำาเนนิงานได้ผลงานสงูกว่าเป้าหมาย	ท้ังด้านปริมาณและคณุภาพ		ผลงานเชงิปรมิาณ 
พบว่า		มีการจัดต้ังกองทุนจิตอาสาประชารัฐได้ครบท้ัง	๗๔	จังหวัด	เกิดกองทุนฯ	จำานวน	๓๔๕	กองทุน	มีมูลค่า 
รวม	๑๔,๖๒๒,๒๘๒.๒๑	บาท	 โดยเป็นกองทุนระดับจังหวัด	๗๒	 กองทุน	 มูลค่า	 ๙,๐๑๒.๙๒๕.๖๕	บาท	
และระดับอำาเภอ	๒๗๓	กองทุน	มูลค่า	๕,๖๐๙,๓๕๖.๕๖	บาท	ด้านคณุภาพ	สรุปได้ว่ามีกองทุนฯ	จำานวน		๖๗	
แห่ง	 (ร้อยละ	๙๐.๕๔)	 มีความเข้มแข็งและคุณภาพระดับมาก	 และมีความเข้มแข็งระดับปานกลาง	๗	 แห่ง	 
(ร้อยละ	๙.๔๖)

	 ๓)	การช่วยเหลือผูย้ากลำาบาก

โครงการฯ	มีผลงานช่วยเหลือผู้ยากลำาบากต่ำากว่าเป้าหมายไม่มากนัก	สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ยาก	
ลำาบากต่อเนื่องได้จำานวน	๘๒,๓๓๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๒.๓๓	เทียบกับเป้าหมายท่ีกำาหนด	(๑๐๐,๐๐๐	คน)	
ในจำานวนท้ังหมดนี้	 มีผู้ยากลำาบากได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผล	 รวม	๒๘,๔๕๔	คน	 คิดเป็นมูลค่า	
๒๕,๖๑๔,๔๔๘.๐๐	บาท	อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า	 เม่ือสิ้นสุดการขอขยายเวลาของจังหวัดท่ีประสบปัญหา	
อุทกภัยในช่วงตุลาคมท่ีผ่านมา	 จะมีผู้ยากลำาบากท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าวนี้ได้รับการ 
ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

	 ๔)	การเฝ้าระวังและเตรยีมความพรอ้มรบัมอืด้านพบิติัภัยธรรมชาติ	

โครงการฯสามารถสร้างผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายท้ังปริมาณและคุณภาพ	กล่าวคือ	มีการเฝ้าระวังและ	
เตรียมความพร้อมรับมือพิบัติภัยฯ	 ในพ้ืนท่ี	๗๐	 จังหวัด	 รวม	๑,๑๒๐	แห่ง	 (ตำาบล)	 (เป้าหมาย	๓๖๙	แห่ง)	
ในจำานวนท้ังหมดนี้	มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานเชิงคุณภาพ	จำานวน	๖๘	จังหวัด	พื้นท่ีเฝ้าระวังและ	
เตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติ	 รวม	๑,๑๐๙	แห่ง	 (ตำาบล)	 (เป้าหมาย	๑๘๐	แห่ง)	 โดยแต่ละ 
จังหวัดมีขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ130



	 ๕)	การรณรงค์ปรบัเปล่ียนวิธคิีดและค่านิยมไทย	

สำานกังานโครงการจิตอาสาประชารัฐ	เพื่อสงัคมสุขภาวะ	(สอปร.)	ให้การสนบัสนนุงบประมาณหนนุเสรมิ
การทำางานขององค์กรภาคียุทธศาสตร์เดิมท่ีให้การสนับสนุน	 ในปี	๒๕๖๐	จำานวน	๗	 โครงการ	ซึง่มีการรณรงค์
สรา้งค่านยิมไปสูก่ลุม่เป้าหมายหลกัแลว้ไมน่อ้ยกว่า	๑๕,๐๐๐	คน	 	 และมีโครงการจำานวนหนึ่งอยู่ในระหว่าง 
การดำาเนนิงาน	กลา่วเฉพาะในสว่นของ	ศปจ.	ท่ีแมว่้าเป้าหมายด้านการรณรงค์ปรับเปลีย่นวิธคิีดและค่านยิมไทย
จะมิได้ถูกกำาหนดให้เป็นภารกิจของ	ศปจ.	โดยตรง	แต่พบว่า	มคีวามพยายามในการขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานใน
พื้นท่ี	 โดยผนวก/เผยแพร่เรื่องการรณรงค์ปรบัเปลีย่นวิธคิีดและค่านิยมไทยไว้ในกิจกรรมต่างๆ	 ท่ี	 ศปจ.	 จัดขึ้น	 
รวมจำานวน	๙๒๙	ครัง้	มจีำานวนประชาชน/ผูเ้ขา้รว่ม	กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า	๗๗,๗๙๗	คน	จึงอนมุานได้ว่า	กจิกรรม
ภายใต้โครงการขององค์กรภาคีเครือข่ายและการขับเคลื่อนของกลไกพื้นท่ี	 (ศปจ.)	 จะสามารถสร้างการต่ืนตัว
และรับรู้ต่อประชาชน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการได้ไม่น้อยกว่า	๑๐๐,๐๐๐	คน

นอกจากผลผลิตตามตัวชี้วัดหลักๆ	 ข้างต้นแล้วนั้น	 ศปจ.	 ทุกพ้ืนท่ี	 ยังมีการสร้างองค์ความรู้จากการ	
ขับเคลื่อนโครงการน้ี	 ผ่านงานเขียนและเรียบเรียงเป็นชุดความรู้รวมจำานวน	๒๑๕	 เร่ือง	 เป็นความรู้เกี่ยวกับ	
พิบัติภัย	การช่วยเหลือผู้ยากลำาบาก	และจิตอาสา	(พลเมืองอาสา)
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่ำงเสำริมเศรษฐกิจำที่�องถิ�น 
สำร�างติำาบัลน่าอย่้-ติำาบัลสุำขภาวะทัี่�วประเที่ศ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๑)	 ธรรมนูญตำาบลน่าอยู	่โครงการฯ	สามารถผลักดันให้	ศปจ.จัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่รวม	๑,๒๘๔	
ตำาบล	 คิดเป็นร้อยละ	๑๐๗.๐๐	ของจำานวนเป้าหมาย	 (๑,๒๐๐	ตำาบล)	 จำาแนกเป็นภาคกลาง	๓๒๗	ตำาบล	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๔๙๓	ตำาบล	ภาคเหนือ	๒๔๑	ตำาบล	และภาคใต้		๒๒๓	ตำาบล	

๒)	 องค์ความรูชุ้มชนเข้มแข็งท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน	 ศปจ.ทุกแห่ง	มีการสร้างองค์ความรู้จากการ	
ขบัเคลื่อนโครงการนี	้จำานวน	๑๖๕	เรื่อง	(เป้าหมาย	๑๐๐	เรื่อง)	และได้รบัการจัดพมิพเ์ผยแพรผ่ลงานแลว้	จำานวน	
๗๒	เรื่อง	

๓)	ตำาบลน่าอยู่-ตำาบลเข้มแข็ง	 มีตำาบลท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินว่ามีความเข้มแข็งในระดับมาก	 จำานวน		
๗๘๔	ตำาบล	(หรือร้อยละ	๖๕.๓๓	ของจำานวนตำาบลเป้าหมาย)	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายโครงการท่ีกำาหนดไว้	(๗๘๐	
ตำาบลหรือร้อยละ	๖๕)	 เล็กน้อย	และมีตำาบลท่ีมีความเข้มแข็งระดับปานกลาง	จำานวน	๓๗๘	ตำาบล	 (ร้อยละ	
๓๑.๕๐)		มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพระดับพอใช้	จำานวน	๑๒๒	ตำาบล	(ร้อยละ	๑๐.๑๖)	

สรุปได้ว่า	 ท้ังสองโครงการฯ	มีผลงานท่ีสูงกว่าเป้าหมาย	 ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพในด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกพ้ืนท่ี	 (ศปจ.)	 การจัดต้ังกองทุนจิตอาสาประชารัฐ	การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
รบัมือด้านพบิติัภัยธรรมชาติ	การจัดทำาธรรมนูญตำาบลนา่อยู่	องค์ความรู้ชุมชนเขม้แขง็ท่ีเกดิจากการดำาเนนิงาน	
และการสร้างตำาบลน่าอยู่-ตำาบลเข้มแข็ง	ส่วนผลงานด้านการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธคิีดและค่านิยมไทย	รวมถึง	
การช่วยเหลือผู้ยากลำาบากนั้น	มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ				
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ผลส่ำบัเน่�อง
	 •		คณุค่า/สิ่งดีๆ	ท่ีเกิดขึ้น

๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้าง 
สังคมสุขภาวะ	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒	ก่อให้เกิดคุณค่า/สิ่งดีๆ	ท่ีสำาคัญหลายประการ	อาทิ	คุณค่าด้าน
การสรา้งการรบัรู	้ความเขา้ใจและความตระหนกัต่อการ	ทำางานอาสาสมัคร/จิตสำานึกความเป็นพลเมือง
แกป่ระชาชนท่ัวไป	สว่นคนทำางานเองเกดิความภาคภมิูใจและมคีวามสขุท่ีได้ทำางานเพื่อส่วนรวม	และ
มกีารสบืทอดการทำางานในลกัษณะจิตอาสาสูเ่ยาวชนคนรุ่นใหม	่การสนบัสนนุใหผู้ย้ากไรไ้ด้รบัการฝึก
ทักษะอาชีพ	การสร้างท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ทำาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 รวมท้ังคุณค่าด้านการสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี

๒)	 โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนสง่เสรมิเศรษฐกจิท้องถิ่นสรา้งตำาบลนา่อยู-่ตำาบลสขุภาวะท่ัวประเทศ
	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒	เกิดคุณค่าด้านการพัฒนาสังคมสุขภาวะจัดการตนเอง	ในประเด็นต่างๆ	ซึ่งนำา
ไปสูก่ารสรา้งจิตสำานกึ	สรา้งความตระหนกัถึงสทิธชุิมชน	การเสยีสละเพื่อสว่นรวม	และเพื่อการพฒันา
ระบบการเมอืงภาคพลเมอืงของชุมชนไปสูก่ารจัดการตนเองและสงัคมสขุภาวะ	คณุค่าด้านการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู	้	จากการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ระหว่างประชาชน	การเสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละความ
เข้าใจในหน้าท่ีความเป็นพลเมือง	การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนโยบาย	 ยุทธศาสตร์ยุทธวิธโีครงการ
สุขภาวะระดับตำาบล	 และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวม	 คุณค่าด้านองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพ	คุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย	และคุณค่าด้านนวัตกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนท่ีเป็นการสร้างสิ่งใหม่หรือฟ้ืื้นฟืู้สิ่งเก่ามา	ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน

	 •		บทเรยีนจากการขับเคล่ือนโครงการฯ

การดำาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการ	
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ	พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒	และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน	
สร้างตำาบลน่าอยู่-ตำาบลสุขภาวะท่ัวประเทศ	พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒	พบบทเรียนท่ีสำาคัญๆ	หลายประการ	 ได้แก่	
บทเรียนด้านหลักคิก/แนวคิดของโครงการ	บทเรียนด้านการสร้างการรับรู้	 เข้าใจต่อแนวคิดหลักของโครงการ	
และเป้าหมายร่วม	บทเรียนด้านการบริหารจัดการโครงการท้ังในส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี	 และบทเรียนด้าน	
ผลลัพธ์เฉพาะของแต่ละโครงการ	 ซึ่งจะเป็นต้นทุนองค์ความรู้ท่ีสำาคัญสำาหรับการต่อยอดและขยายผลงาน	
ของโครงการนี้หรือโครงการอ่ืนๆ	ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันในระยะต่อไป
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รายงานการเงิน
ปงีบัประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
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วิสัำยทัี่ศน์
ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ	แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา	

Participatory	Public	Policy	Process	based	on	Wisdom	:	4PW

ยุที่ธศาสำติร์
ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา	

Participatory	Public	Policy	Process	based	on	Wisdom	:	4PW

พันธกิจำ
สานพลังความรู้	(Knowledge	:	K)	นโยบาย	(Policy	:	P)	และสังคม	(Social	:	C)	เพื่อนำาไปสู่นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา	พนัธกิจยอ่	:	สานพลัง	KPS	เพื่อนำาไปสู่	4PW 

 K
Knowledge 

ความร้�

P
Policy
นโยบัาย

S
Social
สัำงคม

๑

๓

๒

๔

๕

ยุทธศาสตรท์ี ่

ยุทธศาสตรท์ี ่

ยุทธศาสตรท์ี ่

ยุทธศาสตรท์ี ่

ยุทธศาสตรท์ี ่

ยกระดับรูปธรรมความสำาเร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม	

ยกระดับรูปธรรมความสำาเร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม	

สร้างพลังข้อมูล	ความรู้	และปัญญา

สรา้งสรรค์การสื่อสารกระบวนการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม	

สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
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เปา้ห่มายการด่ำาเนินงาน ประจำำาปงีบัประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และแนวโน้มท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อเตรียมศักยภาพและเง่ือนไขแวดล้อมให้	 สช.	 

และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมท่ีจะแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงต่อไป	สช.	จะลงทุนลงแรงกับ
ภารกิจธงนำา	๓	เรื่อง	ซึ่งถือเป็นทิศทางและจังหวะก้าวของ	สช.	ในปี	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓		ได้แก่

๑)	ขับเคล่ือน	4PW	รว่มแก้ปัญหาใหญข่องประเทศั	

สช.	จะเลอืกประเด็นท่ียากและท้าทายท่ีสดุ	ได้แกเ่รื่องอุบติัภัยบนท้องถนน	ซึ่งกำาลงัเป็นปัญหาท่ีครา่ชวิีต
	คนไทย	เฉลี่ย	65	คนต่อวันอยู่ในขณะนี้	โดย	สช.	จะจับมือกับ	สสส.	องค์กรตระกูล	ส.	และองค์กรภาคีระดับชาติ
	เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ภายใต้โครงการ	“รวมพลังคนไทยท่ัวประเทศ	เอาชนะภัยท้องถนน”

๒)	สรา้งกลไก	4PW	ระดับพื้นท่ี	

สช.	จะเตรยีมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพของภาคีเครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพจังหวัด	และ	กขป.	ภายใต้	
โครงการ”ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน”

๓)	เสรมิสรา้งภาพลักษณ์องค์กรในมติิใหม	่(Rebranding)	

เพื่อสะสมฐานทุนความเชื่อถือไว้วางใจจากสังคม	 สช.	 จะขับเคล่ือนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
มิติใหม่	ภายใต้กิจกรรมและความเคลื่อนไหว	“สช.	ท่ีภูมิใจ	ทันสมัย-มีผลงาน”
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โครงสำร�างการบัริห่าร สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ

ครม.
นายกรัฐมนติร่

สำช.
เลขาธิการ

ท่ี่�ปรึกษา

รองเลขาธิการ
ติรวจำสำอบั

ภายใน

ห่น่วยงานภายใน ห่น่วยงานภายในห่น่วยงานภายใน

คบั.

คสำช. กระที่รวงสำาธารณสุำข
และกระที่รวงอ่�นๆ

ห่น่วยงาน องค์กร
และภาค่อ่�นๆ
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รายนามคณะกรรมการ
และบุัคลากร
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

๑.	 พลเอกฉัตรชัย	สารกัิลยะ	รองนายกรัฐมนตรี
	 ประธานกรรมการ
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒)	
๒.	 นายอนุทิน	ชาญวีรกลู	รองนายกรัฐมนตรี
	 ประธานกรรมการ
	 (๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)	
๓.	 ศั.คลินิก	เกียรติคณุ	นายแพทยปิ์ยะสกล	สกลสตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 รองประธาน
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒)
๔.	 นายสาธิต		ปิตเุตชะ	รัฐมนตรีช่วยว่าการ
	 กระทรวงสาธารณสุข
	 รองประธานกรรมการ
	 (๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)	
๕.	 พล.อ.	อนันตพร	กาญจนรตัน์	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	 กรรมการ
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒)

๖.	 นายจุติ	ไกรฤกษ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 กรรมการ
	 (๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)
๗.	 นายกฤษฎา	บุญราช	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 กรรมการ
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒)
๘.	 นายเฉลิมชยั	ศัรอ่ีอน	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 กรรมการ
	 (๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)
๙.	 พลเอก	สุรศักัด์ิ	กาญจนรตัน์	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 กรรมการ
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒)
๑๐.	 นายวราวุธ	ศัลิปอาชา	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 กรรมการ
	 (๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)

๑

๖

๒

๗

๓

๘

๔

๙

๕

๑๐
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

๑๑.	 พลเอก	อนุพงษ์	เผา่จินดา	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงมหาดไทย
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
๑๒.	 นายอุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-๒๙	มกราคม	

๒๕๖๒)	
๑๓.	 นายสุรยิะ	จึงรุง่เรอืงกิจ	รัฐมนตรีว่าการ
	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 กรรมการ	(๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
๑๔.	 นายแพทยส์ุกิจ	ทัศันสุนทรวงศั	์

ผู้แทนแพทยสภา
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-๑๙	เมษายน	

๒๕๖๒)	
๑๕.	 นายพนิิจ	หริญัโชติ	ผู้แทนแพทยสภา
	 กรรมการ	(๑๙	เมษายน	๒๕๖๒-ปัจจุบัน)	

๑๖.	 ทันตแพทยอ์รรถพร	ล้ิมปัญญาเลิศั	
ผู้แทนทันตแพทยสภา

	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-๒๐	สิงหาคม	
๒๕๖๒)	

๑๗.	นางศัริริตัน์	รศััมโีสรจั	ผู้แทนทันตแพทยสภา
	 กรรมการ	(๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
๑๘.	 เภสัชกรวรวิทย	์กิตติวงศัส์ุนทร	

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-๓๐	มกราคม	

๒๕๖๒)
๑๙.	 รศั.เภสัชกรหญงิจิราพร	ล้ิมปานานนท์	

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
	 กรรมการ	(๓๐	มกราคม	๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
๒๐.	 รศั.ดร.ทัศันา	บุญทอง	

ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
	 กรรมการ

๑๑

๑๖

๑๒

๑๗

๑๓

๑๘

๑๔

๑๙

๑๕

๒๐
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

๒๑.	 เภสัชกรหญงิสมใจ	ลือวิเศัษไพบูลย	์
ผู้แทนสภากายภาพบำาบัด

	 กรรมการ	(๑๔	กันยายน	๒๕๖๐-ปัจจุบัน)
๒๒.	 รศั.สมชาย	วิรยิะยุทธกร	

ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
	 กรรมการ
๒๓.	 นายแพทยพ์เิชฐ	บญัญติั	

ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑-๓๐	มกราคม	

๒๕๖๒)
๒๔.	 พลเรอืเอก	ชาญชัย	เจรญิสุวรรณ	

ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
	 กรรมการ	(๓๐	มกราคม	๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
๒๕.	 รศั.ดร.สุรชาติ	ณ	หนองคาย	

ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
	 กรรมการ	

๒๖.	 นางสุภาวดี	นวลมณ	ีผู้แทนคณะกรรมการ 
วิชาชีพท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ

	 กรรมการ
๒๗.	ศัาสตราจารยส์ุรชิัย	หวันแก้ว  

ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มนโยบายสาธารณะ	 
รัฐศาสตร์	และนิติศาสตร์

	 กรรมการ		
๒๘.	 ศั.	ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มการบริหาร
	 เศรษฐศาสตร์	และการต่างประเทศ)
	 กรรมการ	
๒๙.	 นายบุญฤทธ์ิ	มหามนตร	ี
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มธรุกิจ
	 กรรมการ
๓๐.	 นายมานิจ	สุขสมจิตร
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มสื่อสารมวลชน	

เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 กรรมการ

๒๑

๒๖

๒๒

๒๗

๒๓

๒๘

๒๔

๒๙

๒๕

๓๐
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

๓๑.	 นางปรดีา	คงแป้น	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 
กลุ่มพัฒนาประชาชน	กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

	 กรรมการ	
๓๒.	 นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถ่ิน
	 กรรมการ
๓๓.	พลตำารวจเอก	อัศัวิน	ขวัญเมอืง 
	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
	 รูปแบบพิเศษ
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๒๙	พฤศจิกายน	

๒๕๖๒)
๓๔.	 นายแพทยกิ์ตติศักัด์ิ	คณาสวัสด์ิ	

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๓๐	มกราคม	

๒๕๖๒)
๓๕.	 ดร.ประสพโชค	น่ิมเรอืง	
	 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำาบล
	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	ปัจจุบัน)

๓๖.	 นายกิติเมศัวร	์รุง่ธนิเกียรติ		
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 กรรมการ	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	ปัจจุบัน)
๓๗.	ศั.สยมพร	ศัรินิาวิน
	 ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๑
	 กรรมการ
๓๘.	 รอ้ยตำารวจตร	ีสุขสัณห	์ภิชัย	

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๒
	 กรรมการ
๓๙.	 นายสุรเดช	เดชคุ้มวงศั	์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๓
	 กรรมการ
๔๐.	 ผศั.สุรพงษ์	ปนาทกลู	
	 ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๔
	 กรรมการ

๓๑

๓๖

๓๒

๓๗

๓๓

๓๘

๓๔

๓๙

๓๕

๔๐
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คสำช.)

๔๑.	 นางสุกัญญา	ทรพัยแ์ตง	
ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๕

	 กรรมการ
๔๒.	 นายสัมฤทธ์ิ	ชาภิรมย	์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๖
	 กรรมการ
๔๓.	 นายไพโรจน์	สุวรรณจันทรดี์		

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๗
	 กรรมการ
๔๔.	 จ่าเอก	วีระพล	เจรญิธรรม		

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๘
	 กรรมการ
๔๕.	 นายสมคิด	สิรวัิฒนากลุ		

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๙
	 กรรมการ

๔๑

๔๖

๕๑

๔๒

๔๗

๔๓

๔๘

๔๔

๔๙

๔๕

๕๐

๔๖.	 นายนพภา	พนัธ์ุเพง็		
ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๑๐

	 กรรมการ
๔๗.	นายสุชพี	พฒัน์ทอง  

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๑๑
	 กรรมการ
๔๘.	 นางกัลยทรรศัน์	ต้ิงหวัง		

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๑๒
	 กรรมการ
๔๙.	 นายแพทยณ์รงค์ศักัด์ิ	อังคะสุวพลา  

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน	เขต	๑๓
	 กรรมการ
๕๐.	 นายแพทย	์พลเดช	ป่ินประทีป	กรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
	 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒)		
๕๑.	 นางทิพยร์ตัน์	นพลดารมย์	
	 กรรมการบริหาร 

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 รักษาการเลขาธกิาร 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
	 (๘	พฤษภาคม	๒๕๖๒	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)

รายงานประจำำาปี
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ภาคผู้นวก

รายนามคณะกรรมการบัริห่าร
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ (คบั.)

๑.	 นายแพทย	์ณรงค์ศักัด์ิ	อังคะสุวพลา
	 ประธานกรรมการบริหาร
๒.	 นายแพทยศ์ัภุกิจ	ศัริลัิกษณ์
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากกระทรวงสาธารณสุข
๓.	 นางทิพยร์ตัน์	นุพลดารมย	์
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.	 ศัาสตราจารยภิ์ชาน	ไกรฤทธ์ิ	บุณยเกียรติ
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
๕.	 ดร.ธรีารตัน์	พนัทวี	วงศัธ์นะเอนก
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน	
๖.	 นายเจษฎา	มิง่สมร
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๗.	 นายแพทย	์สุวิทย	์วิบุลผลประเสรฐิ
	 กรรมการบริหาร	ท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
๘.	 นายแพทย	์พลเดช	ป่ินประทีป
	 กรรมการบริหาร	และเลขานุการ
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ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ

ผ้�บัริห่าร

๑.	 นายแพทย	์พลเดช	ป่ินประทีป		 เลขาธกิาร
๒.	 นางอรพรรณ	ศัรสีุขวัฒนา		 	 รองเลขาธกิาร
๓.	 นางสาวพชัรา	อุบลสวัสด์ิ		 	 รองเลขาธกิาร
๔.	 ผศั.วีระศักัด์ิ		พทุธาศัร	ี 	 รองเลขาธกิาร
๕.	 นายสุรพงษ์	พรมเท้า	 	 รองเลขาธกิาร
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ท่ี่�ปรึกษา

๑.	 นายแพทยป์ระทีป	ธนกิจเจรญิ
๒.	 นายแพทยศ์ัริวัิฒน์	ทิพยธ์ราดล

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ

รายงานประจำำาปี
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๑.	 นายสุทธิพงษ์	วสุโสภาพล
๒.	 นางสาวฐติิพร	คหฏัฐา
๓.	 นางวรรณวิมล	ขวัญยาใจ
๔.	 นางสาววิไลวรรณ	สิรสิุทธ์ิ
๕.	 นายณรงค์	กฤดิขจรกรกลุ

๑.	 นายอนุศักัด์ิ	สุภาพร
๒.	 นายจารกึ	ไชยรกัษ์
๓.	 นางสาวกชพร	นิลปักษ์
๔.	 นางสาววรฎิฐา	แก้วเกตุ

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักพัฒนาและขับัเคล่�อนนโยบัายสำาธารณะระดั่บัชาติิ (สำสำช.)

สำำานักนโยบัายยุที่ธศาสำติร์และประเมินผล (สำย.)

๖.	 นางสาววันวิสา	แสงทิม
๗.	 นางสาวแคทรยีา	การาม
๘.	 นางสาวรฐัวรรณ	เฮงสหีาพนัธ์
๙.	 นางสาวศัริเิพญ็	ก่องแก้วรศััมี
๑๐.	 นางสาวธัญญาภรณ์	บุญแสน

๕	 นางสาวช่อฉัตร	สุนทรพะลิน
๖.	 นางวิลัยรตัน์	จ่ันเพิง้
๗.	 นางสาวเกศัรนิ	ยศัภัทรไพศัาล
๘.	 นายภัทรพงศั	์ไชยโชค
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๑.	 นางสาวทิพชิา	โปษยานนท์
๒.	 นางจุฑามาศั	โมฬี
๓.	 นางสาวนภินทร	ศัริไิทย
๔.	 นางสาวกนกวรรณ	รบัพรดี
๕.	 นางสาวรตันา	เอิบก่ิง	

๑.	 นางนาตยา	พรหมทอง
๒.	 นายทรงพล	ตลุะทา
๓.	 นางสาวนงลักษณ์	ยอดมงคล

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักวิชาการและนวัติกรรม (สำวน.)

สำำานักสำนับัสำนุนยุที่ธศาสำติร์สัำงคมเข�มแข็ง (สำยสำ.)

๖.	 นายพสิิษฐ	์ศัรอัีคคโภคิน
๗.	 นางสาวชลาลัย	จันทวดี
๘.	 นางภัคคนันทน์	ทองเหลืองสุข
๙.	 นางสาวศัรญัญา	เรอืงขจร	

๔.	 นางสาวสุวิชา	ทวีสุข
๕.	 นางสาวชะวะลีพร	ภวภูตานนท์ฯ	
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๑.	 นางสาวยุวลักษณ์	เหมะวิบูลย์
๒.	 นางสาวนันทพร	เตชะประเสรฐิสกลุ
๓.	 นางสาวนันญณัฏฐ	ถุงปัญญา
๔.	 นายสุรชัย	กล่ันวาร	ี	

๑.	 นางสาวณนุต	มธุรพจน์	
๒.	 นางสาวขนิษฐา	แซเ่อ้ียว	
๓.	 นางสาวอรนิต	อรไชย

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
กลุ่มงานส่ำ�อสำารสัำงคม (กสำ.)

กลุ่มงานความร่วมม่อระห่ว่างประเที่ศ (กป.)

๕.	 นายวิสิฐ	อัศัวขจรสกลุ
๖.	 นายพรมประสิทธ์ิ	ธรรมกรณ์
๗.	 นางสาวธนวรรณ	กรนิทร	์
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๑.	นายสัณหกิจ	รตันกลุ	
๒.	นางสาวปรางทิพย	์เนตรน้อย
๓.	นางสาวรตัติกาล	มหาชล

๑.	 นางนิรชา	อัศัวธรีากลุ
๒.	 นางสาวสิระกาญจน์	มโนทัศันันท์
๓.	 นางสาวชนัญชิดา	จันทรห์มื่น		

๑.	 นางสาวปนัดดา	ขาวสะอาด
๒.	 นางณภัทร		คหูาพฒันกลุ

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
กลุ่มงานที่รัพยากรบุัคคล (กบั.)

ศ้นย์สำารสำนเที่ศและข�อม้ลข่าวสำาร (ศสำข.)

กลุ่มงานติรวจำสำอบัภายใน
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๑.	นายสมเกียรติ	พทัิกษ์กมลพร
๒.	นางสาวสิรกิร	เค้าภูไทย
๓.	นางสาวศัริธิร	อรไชย
๔.	นายบณัฑิต	มั่นคง
๕.	นางสาวชญาดา	เธยีรวิบูล
๖.	นายกรฤทธิ	ชุมนุรกัษ์
๗.	นายเตชิต	ชาวบางพรหม
๘.	นางสาวพรทิพย	์เชื้องาม
๙.	นายจักรรนิทร	์สมีา
๑๐.	นางสาวปรานอม	โอสาร
๑๑.	นางสาวรมัภาพรรษ์	จังจรงิ
๑๒.	นางสาวพฤกษา	สินลือนาม
๑๓.	นางสาวฐติิมา	สุวัตถิ
๑๔.	นางสาวสุนันทา	ปินะทาโน
๑๕.	นางนันทิยา	ล่ิวลักษณ์
๑๖.	นางสาวบุณยวรยี	์หงษ์ทอง
๑๗.	นางสาวสุภาภรณ์	ดำารงพนัธ์

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักขับัเคล่�อนนโยบัายระดั่บัพ่�นท่ี่� (สำนพ.)

๑๘.	นางสาวนภาพร	แจ่มทับทิม
๑๙.	นางสาวสายใจ		ปัสตัน	
๒๐.	นางสาวฐปพร	เกษกำาจร
๒๑.	นางสาวจินต์จุฑา	พุม่พวง
๒๒.	นางสาวกาญจนา	บุญมาก
๒๓.	นางสาวจิราภรณ์	กองอรรถ
๒๔.	นางสาววัลภา	แยม้วรรณ์
๒๕.	นางณัฐสิณ	ีออมสิริ
๒๖.	นางสาวจุฬาลักษณ์	มงัคละแสน
๒๗.	นางสาวณัฎฐาภรณ์	สทีองอ่อน
๒๘.	นางสาววาสนา	นามไพร
๒๙.	นายวินัย	วงศัอ์าสา
๓๐.	นางสาวกมลทิพย	์อินทะโณ
๓๑.	นางสางปิยาภรณ์		ใจแก้ว
๓๒.	นางสาวกัญนภัส		จันทรท์อง
๓๓.	นางสาวณัชฎาภรณ์		สุรยิะพรหม
๓๔.	นางสาวอภิลภัสร	์	เดชกมล
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๑.	นายอนิรุทธ์ิ	เตชะอุบล
๒.	นางสาวชลิดา	มสีมวัฒน์
๓.	นายชัชวาลย	์สำาเภาเจรญิ
๔.	นางสาวอัญชลี		เกตกุราย
๕.	นายเรวัตร	การธนะศัาษฐ์
๖.	นางสาวผสุดี	อำานวยชัย
๗.	นางสาวสุวรรณา	สมเจรญิศัลิป์
๘.	นางสาวเพญ็ทิพย	์ธนวิจิตร์
๙.	นางสาวสนทยา	ทิมเรอืง
๑๐.	นางสาวกรรณิกา	ดีใจ
๑๑.	นางสุกัลยา	พุม่ระยา้
๑๒.	นางสาวภาวิณ	ีคำาเมอืงลือ
๑๓.	นางสาวภาณุจรสั		ชื่นจิตต์		 	

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักอำานวยการ (สำอ.)

๑๔.	นางสาวพฒัน์จิศัวุา	จงธนสุขศัร	ี
๑๕.	นางสาวปุณณภา	กองวิสัยสุข	
๑๖.	นางสาวจุฑาทิพ	เดชผดงุ
๑๗.	นายนพพร	แยม้พรอ้ม	
๑๘.	นางสาววันวิสา	มะลิเงิน	
๑๙.	นางสาวเนตรวิลัย		สัมฤทธ์ิล้วน	
๒๐.	นางสาวนิสา	เนยีมสำาราญ	
๒๑.	นางสาวนวินดา	จัดหงษา	
๒๒.	นางวันเพญ็		ทินนา
๒๓.	นางสาวกรกนก		ตันตระกลู	
๒๔.	นายศัภุวิชญ	์ฤกษ์จินดาวงศั	์
๒๕.	นางสาววราภรณ์	วงศัส์วัสด์ิกลุ		
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๑.	นางสาวพชัรา	อุบลสวัสด์ิ
๒.	นางสาวนนทพร	เล็กทรงเจรญิ
๓.	นางสาวปารชิาติ	มากแก้ว
๔.	นางสาวมณฑลกาญจน์	คำาผวิ
๕.	นางสาวปัญญา	พวงประเสรฐิกลุ
๖.	นางสาวอุมาพร	พชิัยรกัษ์
๗.	นางสาวเบญจพร	ขันธวิชัย
๘.	นางสาวปารชิาติ	พมิพส์ุภาพร

ภาคผู้นวก

รายนามบุัคลากร
สำำานักงานโครงการจิำติอาสำาประชารัฐเพ่�อสัำงคมสุำขภาวะ (สำอปร.)
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ภาคผู้นวก
รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
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• เจริญวัย	แข็งแรง

• หลักเกณฑ์และวิธกีารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๒

• คู่มือสำาหรับประชาชน	“การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง”	(Palliative	Care)	(ฉบับปรับปรุง)

• บทเรียนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

• เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ	ต.โคกมั่งงอย	อ.คอนสวรรค์	จ.ชัยภูมิ

• สูจิบัตรการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

• ธรรมนูญคนศรีสะเกษ	๖	ตำาบล

• สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา:	๙	ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๙)

• แผนท่ีชุมชน	เส้นทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	(แบบมีส่วนร่วม)	ระดับพื้นท่ี

• สตาร์ทอัพ	ต้ังหลักก่อนเริ่มต้น

• หนังสือหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลกระทบ	ฉบับท่ี	๒	(ภาษาอังกฤษ)

• สานใจ	สานพลัง	ครั้งท่ี	๑/๒๕๖๑	สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

• สานใจ	สานพลัง	ครั้งท่ี	๒/๒๕๖๑	ชุมชนเข้มแข็งกับการรองรับสังคมสูงวัย

• สานใจ	สานพลัง	ครั้งท่ี	๓/๒๕๖๑	การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเข้มแข็ง

• สานใจ	สานพลัง	ครั้งท่ี	๔	การจัดการขยะโดยชุมชน

• ธรรมนูญสุขภาพ	“ฝายมีชีวิตห้วยน้ำาคลุ้ง”

• ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ฉบับภาษาอังกฤษ

ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
ห่นังส่ำอ
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• สรุปการสัมมนาวิชาการ	“ไม่ใส่เครื่องถอด	เครื่องช่วยหายใจ	ทำาได้เพียงระยะท้ายของขีวิต”

• มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

• ก้าวกระโดดของภาคประชาสังคมในกระแสยุทธศาสตร์ชาติ

• รายงานสุขภาพคนไทย	ปี	๒๕๖๒

• ธรรมนูญสุขภาพ	“หนองพวงอุดมสุข”	อ.จักราช	จ.นครราชสีมา

• รายงานการประชุม	“สร้างสุขท่ีปลายทาง”	ปีท่ี	๒

• สมุดปกขาว	“อากาศสะอาด”

• รายงานสรุปผลการจัดเวทีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

• เอกสารวิชาการ	สถานการณ์	นโยบายมาตรการและกลไลเพื่อนโยบายสาธาณะรองรับสังคมสูงวัย	
ของประเทศไทย

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.พญาแก้ว	อ.เชียงกลาง	จ.น่าน

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.เขาสมิง	อ.เขาสมิง	จ.ตราด

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.ท่าโสม	อ.เขาสมิง	จ.ตราด

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.ตะกาง	อ.เมือง	จ.ตราด

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.หนองคันทรง	อ.เมือง	จ.ตราด

• ธรรมนูญสุขภาพ	ต.เกาะกูด	อ.เกาะกูด	จ.ตราด

• รายงานประจำาปี	๒๕๖๑

• เรียนรู้จากญี่ปุ่น	ระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

• ธรรมนูญผีมอญ	พุทธศักราช	๒๕๖๑

• ความเหลื�อมลำาด้านสาธารณสุข

• มติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	ครั้งท่ี	๑	พ.ศ.	๒๕๖๒

ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
ห่นังส่ำอ

รายงานประจำำาปี
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• สานพลัง	ฉบับเดือนตุลาคม	๒๕๖๑

• Factsheet	ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

• Factsheet	การพัฒนาระบบคุ้มรองผู้บริโภคทางทันตกรรม

• สานพลัง	ฉบับเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๑

• สานพลัง	ฉบับเดือนธนัวาคม	๒๕๖๑

• สานพลัง	ฉบับเดือนมกราคม	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนกุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนมีนาคม	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนเมษายน	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนมิถุนายน	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนสิงหาคม	๒๕๖๒

• สานพลัง	ฉบับเดือนกันยายน	๒๕๖๒

• บทความเรื่อง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

• หนังสือพิมพ์เรื่อง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
ส่ำ�อสิำ�งพิมพ์

รายงานประจำำาปี
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• กรณีแอบถ่ายและเผยแพร่รูปคุณครูสุเทพ	วงศ์กำาแหง	ในโรงพยาบาล,	มกราคม	๒๕๖๒

• เปิดแนวทางแก้วิกฤตฝุ่น	PM	๒.๕	สช.	เล็งจัดเวทีพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	สร้าง	กทม.	โฉมใหม่,	มกราคม	๒๕๖๒

• “ลูกฉี่รดท่ีนอน”	สัญญาณเตือนท่ีพ่อแม่ไม่ควรมองข้าม,	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• สช.	Kick	off	ขับเคลื่อน	“ธรรมนูญสุชน”	แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล,	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• เห็นชอบ	“แผน	๑๐	ปพีฒันากำาลงัคนสขุภาพ”	ปฏิรูปทั�งระบบ	ผลติ	กระจาย	จัดการ	มุง่ลดเหลื�อมลำา,	 
กมุภาพนัธ	์๒๕๖๒

• สช.-สวรส.-สรพ.	รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร,	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• สั่งห้ามขึ้นทะเบียนสารเคมี	๓	ชนิด,	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• เตรียมผลัก	“กฎหมายอากาศสะอาด”	แก้	PM	๒.๕	ดูประสบการณ์จากอเมริกา,	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• คมส.	เตรียมเชื่อมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-พชอ.	ยกระดับ-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกอำาเภอ 
ท่ัวประเทศ,	มีนาคม	๒๕๖๒

• คอลัมน์	พินิจการเมือง	:	ภาคีการพัฒนา	จ.จันทบุรี,	มีนาคม	๒๕๖๒

• แนะปรับพฤติกรรมเสี่ยง	“โรคหลอดเลือดหัวใจ”,	เมษายน	๒๕๖๒

• ถอดบทเรียน	รพ.สต.นาดอกไม้	หนุน	อสม.	ส่งข้อมูลเฝ้าระวังโรคผ่านออนไลน์ได้	๑๐๐%,	เมษายน	๒๕๖๒

• เปิดตัวรายการ	“รอลูกเลิกเรียน”	พัฒนาศักยภาพพ่อแม่สื่อสารกับลูกหลานวัยทีน,	เมษายน	๒๕๖๒

• คอลัมน์	ส่องโรคไขสุขภาพ	:	ตรวจตาสกัด	“ต้อหิน”,	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

• แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์	ปี	๖๔	“แค่	สธ.	เสนอแผนระยะแรก”	หมอมงคลยันต้องบรรจุอีก	๑๐	ปี 
จึงสมดุล,	พฤษภาคม	๒๕๖๒

• กรมควบคุมโรคแนะวิธจัีดการภาวะเมื่อยล้าหมดไฟื้	หลัง	WHO	ระบุเป็นภาวะท่ีต้องได้รับรักษา,	มิถุนายน	
๒๕๖๒

• วิกฤตความหมายในความตาย	เร่งสร้างความรู้-การสื่อสารเรื่อง	“ความตาย”	ในสังคม,	มิถุนายน	๒๕๖๒	

• รายงานสุขภาพคนไทย	ปี	๖๒	ชี้	สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ดีขึ้น	แต่ติดปัญหาถูกเลือกปฏิบัติสูงลิ่ว,	 
กรกฎาคม	๒๕๖๒	

• สมเด็จพระมหาธรีาจารย์	ชื่นชม	“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์”	ขับเคลื่อนด้วยดี	ช่วย	“บำาบัดทุกข์	บำารุงสุข”	
ท้ังต่อพระและ	ชาวบ้านในพื้นท่ี,	สิงหาคม	๒๕๖๒

• รองนายกรัฐมนตรี	อนุทิน	ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการฯ	เห็นชอบแต่งต้ังหมอประทีป	 
นั่งเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	พร้อมมอบนโยบายขยายธรรมนูญสุขภาพดูแลพระสงฆ์์,	 
สิงหาคม	๒๕๖๒

• สถานการณ์วัณโรคของไทยยังรุนแรง	พบผู้ป�วยรายใหม่-กลับเป็นซำาปีละกว่า	๗	หมื�นราย,	กันยายน	๒๕๖๒

• เตือนเท่ียวทะเล	อันตรายใกล้ตัว	แมงกะพรุนพิษฤทธิรุ์นแรงถึงตาย,	กันยายน	๒๕๖๒

ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
ข่าวสำารเผยแพร่
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• พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	๓๖	ชิ้น

• งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	จำานวน	๑๙	ชิ้น

• สุขภาพทางปัญญา	จำานวน	๓	ชิ้น

• มอร์ฟีื้นกับการดูแลแบบประคับประคอง

• สารจากผู้บริหาร	เรื่องการขับเคลื่อนพลังพลเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

• ๙	รู้สู่เข้าใจ	ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่น	PM	๒.๕

• ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีคลองเปรมประชากร

• ๔	มิติทางออก	รับมือสังคมสูงวัย

• นับถอยหลัง	๗	ปี	๗	ชนิด	ยกเลิกใช้พลาสติก

• ๔	ขั้นตอน	๙	กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ี

ว่ดิ่ทัี่ศน์

• คลิปพิธปิีดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	จำานวน	๑	ชิ้น	

• ไวรัลคลิปงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๑๑	จำานวน	๖	ชิ้น	

• คลิป	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	๑๔	ชิ้น

• วีดิทัศน์	“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์”

ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
อินโฟกราฟกิ (Infographic)
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• บันทึกภาพ	เวทีสานใจ	สานพลังภาคี	สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง”	ครั้งท่ี	๑/๒๕๖๒	ว่าด้วย 
“เกษตรอินทรีย์	สู่ชุมชนเข้มแข็ง”,	๗	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• บันทึกภาพ	เวทีเสวนา	สช.	มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล“ธรรมนูญสุชน		แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล”,	
๘	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(คสช.)	ครั้งท่ี	๑/๒๕๖๒,	๑๕	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• บันทึกภาพเสวนา	เรื่อง	สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต,	๘	มีนาคม	๒๕๖๒

• บันทึกภาพงานวิชาการรำาลึกศาสตราจารย์จิตติ	ติงศภัทิย์	ครั้งท่ี	๒๔	สิทธปิฏิเสธการรักษา 
ในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ,	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒

• ถ่ายทอดสด	เวที	สช.	เจาะประเด็น	“เร่งตาย	VS	เลือกตาย	สิทธใินวาระสุดท้าย	ใครกำาหนด”,	 
๒๕	เมษายน	๒๕๖๒		

• บันทึกภาพ	เวทีสานใจ	สานพลังภาคี	สนับสนุนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งท่ี	๒/๒๕๖๒	 
ว่าด้วยเรื่อง	“ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง”

• การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น	ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	ครั้งท่ี	๑	พ.ศ.	๒๕๖๒,	 
๔	กรกฎาคม		๒๕๖๒		

• สัมมนาวิชาการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	และสิทธกิารตายดีตาม	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ,	
๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	

• การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 
ท่ีมาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	๑๓	เขตพื้นท่ี,	๑	สิงหาคม,	ภาคีร่วมจัด	กระทรวงสาธารณสุข,	
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

• สื่อมวลชนสัญจรจังหวัดกระบี่,	๑๓	-	๑๔	สิงหาคม,	ภาคีร่วมจัด	อบต.อ่าวนาง
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ภาคผู้นวก

รายการส่ำ�อท่ี่�ผลิติ
รายการโที่รทัี่ศน์

• รายการโทรทัศน์	เรื่อง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	๔	ชิ้น

• สารคดีโทรทัศน์	“ปฏิบัติการลุก	ปลุก	เปลี่ยน”	เฟื้ส	๒

รายการวิที่ยุ

• รายการวิทยุ	เรื่อง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	๒๐	ชิ้น

• สปอตวิทยุ	เรื่อง	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	จำานวน	๑	ชิ้น

• เหยื่อเมาแลว้ขับ	หนนุ	สธ.	 ตรวจเลอืดวัดแอลกอฮอลใ์นอุบติัเหตทุกุราย	 โดย	นายวิชติชนม	์ทองชน		
สอดคล้องกบัมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๒.๙	การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน,	๑	มกราคม	๒๕๖

• ซึมเศร้าในผู้หญิงกับความรุนแรงด้านเพศภาวะ	โดย	น.ส.สุนี	บุญอนันต์	สอดคล้องกับมติสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติ	มติ	๑.๑๐	สุขภาวะทางเพศ	:	ความรุนแรงทางเพศ	การต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อมและ 
เรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ,์	๘	มกราคม	๒๕๖๒	

• อบรม	“เชิงรุก”	ความรู้เกี่ยวกับ	EIA	และ	SEA	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	โดย	นายอิสระ	บุญอนันต์	
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๕.๖	การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EIA/EHIA),	๑๗	มกราคม	๒๕๖๒

• ก้าวเดินของสมัชชาสุขภาพ	โดย	นายชัยวุฒิ	เกิดชื่น	สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 
มติ	๕.๑๑	กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ,	๓	มกราคม	๒๕๖๒

• เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเองช่วงมีฝุ่นขนาดเล็กโดย	นางจารุณี	กฐนิหอม	สอดคล้องกับ 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๕.๔	การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ	และ 
มติ	๙.๒	การจัดการและพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	ชุมชน	และเมืองเพื่อสุขภาวะ,	๑๗	มกราคม	๒๕๖๒	

• พิธปีระกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านปางหมูอยู่ดี	มีสุข	โดย	นายวิสุทธิ	์เหล็กสมบูรณ์	 
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๑.๑	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ,	 
๒๑	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒

• อบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์	๔.๐	โดย	น.ส.สุนี	บุญอนันต์	สอดคล้องกับ 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๕.๓	การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ 
ความจำาเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย,	๙	เมษายน	๒๕๖๒
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• สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย	ปัจจัยสำาคัญยกระดับคุณภาพเมือง	โดย	นายชัยวุฒิ	เกิดชื่น	สอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๑๑.๒	การร่วมสร้างสรรค์พื้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Co-Creating	Public	Spaces	for	Healthy	Cities	Towards	Sustainable	
Development),	๑๗	เมษายน	๒๕๖๒

• พฒันาศกัยภาพนกัสร้างเสรมิสขุภาวะคนพกิารในชุมชน	โดย	นายวิสทุธิ	์เหลก็สมบูรณ	์สอดคลอ้งกบั
มติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๒.๑๐	การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะเด็ก	เยาวชน
และครอบครัว,	๔	เมษายน	๒๕๖๒

• ห่วงป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง	เตรียมวัคซีนให้	๗	กลุ่มเสี่ยง	๔	ล้านโด๊ส	โดย	นายวิชิตชนม์	ทองชน	
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๒.๖	โรคติดต่ออุบัติใหม่,	๑๑	เมษายน	๒๕๖๒

• ๒๒	ปีแห่งการรอคอย…กฎหมายการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค	โดย	น.ส.สุนี	บุญอนันต์	
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๗.๑	การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการ 
กลไกคุ้มครองเด็ก	เยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง,	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒

• เตือน	๖	กลุ่มเสี่ยง	โรคท่ีเกิดจากคลื่นความร้อน	โดย	นายวิชิตชนม์	ทองชน	สอดคล้องกับมติ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๑๑.๓	ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ,	 
๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

• พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	โดย	น.ส.สุนี	บุญอนันต์	สอดคล้องกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ	มติ	๓.๕	นโยบายสนับสนุนพื้นท่ีจัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ,	๔	มิถุนายน	
๒๕๖๒

• การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์	OTOP	เด่นของจังหวัดเชียงราย	น.ส.สุนี	บุญอนันต์	สอดคล้องกับ 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๒.๒	แผนพัฒนาท่ียั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ	สังคมฯ,	 
๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒

• รอบรู้	สู่ประชาชนสุขภาพดี	โดย	นายชัยวุฒิ	เกิดชื่น	สอดคล้องกับมติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 
มติ	๖.๗	การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ	“สุขภาพหนึ่งเดียว”	ของคน	สัตว์	สิ่งแวดล้อม,	
๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๒

• คลินิกหมอครอบครัว	จ.ขอนแก่น	ตอบโจทย์ประชาชน	โดย	นายวิชิตชนม์	ทองชน	สอดคล้องกับมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	มติ	๖.๑	นโยบายการตรวจสุขภาพท่ีจำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับประชาชน,	
๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๒

รายงานประจำำาปี
สำำานักงานคณะกรรมการสุำขภาพแห่่งชาติิ170




